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SAMENVA'ITING.

Om te komen tot een toekomstig breedband integrated services digital network
wordt bij APT in Hilversum momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
van ATD (Asynchronous Time Division Multiplexing) voor de realisatie van een
dergelijk-netverk. Dit-onderzoek wordt gedaan met het oog op een toekomstig
product dat door APT geproduceerd kan worden. Belangstelling voor dit onder
zoek bestaat echter niet aIleen bij APT en daarom wordt bij dit onderzoek
voor een belangrijk deel samengewerkt met andere europese telecommunicatie
industrie@n en PTT's. Deze samenwerking vindt plaats via het zogenaamde RACE
1022 project (~esearch for ~dvanced ~ommunications in ~urope).

Oit afstudeeronderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de betrouwbaar
heid van de schakelelementen die bij APT, in het kader van het project, voor
ATO zijn ontwikkeld. Ten eerste werd aandacht besteed aan het basiselement,
het crosspoint. Hiervan werd bepaald welke mogelijke fouten er in kunnen
optreden, hoe deze gedetecteerd kunnen worden en vooral wat de kans van op
treden van de fouten is.
Vervolgens werd aandacht geschonken aan grotere schakelsystemen die opge
bouwd zijn met behulp van de eerder bekeken crosspoints. Hierbij werd
uitgegaan van een zogenaamde matrix of slotted busses. Er werd bekeken hoe
de betrouwbaarheid van een dergelijke matrix beschreven kan worden en hoe
deze betrouwbaarheid veranderd als voor de verbindingen in deze matrix een
busstructuur in plaats van een pijpstructuur gebruikt wordt.
Omdat bleek dat de betrouwbaarheid van dergelijke matrices niet hoog genoeg
was om ze zonder maatregelen te kunnen gebruiken is het laatste deel van het
onderzoek gewijd aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van een systeem
dat gebruik maakt van dergelijke matrices. Omdat bij ATD verdrievoudiging
van een systeem ter verhoging van de betrouwbaarheid op grote problemen
stuit is gekozen voor verdubbeling van het systeem ter verkrijging van de
gewenste redundantie. Om een dergelijk systeem voldoende betrouwbaar te kun
nen maken is het noodzakelijk dat een zo groot mogelijk percentage van de
optredende fouten, liefst aIle fouten, gedetecteerd wordt. Oaarom werd
tenslotte uitgezocht welke coverage gerealiseerd werd afhankelijk van welk
signaal in het crosspoint bewaakt wordt. Zodat afhankelijk van de bewaakte
signalen bepaald kan worden welke totale coverage en daarmee welke betrouw
baarheidsverbetering gerealiseerd wordt.
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INLEIDING.

Omgeving van het onderzoek.

Bij APT wordt, zowel in het kader van het RACE project 1022 als voor het
ontwerpen van nieuwe producten, onderzoek gedaan naar nieuwe methodes van
communicatie. Bet doel van het onderzoek is te komen tot een nieuw breedband
digitaal communicatie systeem.

ATD (Asynchronous Time Division) wordt gezien als een goede kandidaat voor
de uiteindelijke implementatie van zo'n breedband netwerk. Daarom wordt bij
APT onderzoek gedaan naar switcharchitecturen die geschikt zijn voor ATD.

Bij ATD wordt het aangeboden verkeer opgedeeld in cellen met een vaste (op
dit moment 36 octetten) lengte. Elke cel bevat een label of header waarmee
de bestemming van de cel wordt aangegeven. Op dit moment wordt voor de hea
derlengte uitgegaan van een lengte van 4 octetten. Hiervan worden 2 octetten
gebruikt voor de bestemmings identificatie, het VCI (Virtual Circuit
Identifier) nummer, 1 octet voor een VPI (Virtual Path Identifier) en een
octet voor error control. De rest van het pakket bestaat uit data. Zie voor
een tekening van het pakket figuur 1. Met behulp van de labels kan een vir
tueel circuit ge!dentificeerd waarmee elk pakket door het netwerk gerouteerd
kan worden. Bij het opzetten van een verbinding wordt dit virtuele circuit
opgebouwd zodat later bij het werkelijke datatransport een relatief kort
label toch voldoende informatie bevat om er voor te zorgen dat elk pakket
zijn juiste eindbestemming bereikt. De cellen die tot een zelfde virtuele
circuit behoren hoeven per link slechts een zelfde VCI nummer te bezitten.
Het VCI nummer kan per link weI verschillen.
Doordat op een link gelijktijdig verschillende virtuele circuits gedefini-

eerd kunnen zijn kan een fysieke verbinding voor meerdere 216 = 64k verbin
dingen gebruikt worden. Het aantal cellen dat per tijdseenheid in een be
paald VCI verstuurd wordt is in principe aIleen afhankelijk van de hoeveel
heid data die de zender aanbiedt.

EIllllJL- EEEBf
OCTET 1 EN 2
OCTET 3
OCTET 4
OCTET 5 TIM 36:

VIRTUAL CIRCUIT IDENTIFIER.
VIRTUAL PATH IDENTIFIER.
ERROR CORRECTION AND DETECTION.
TE VERZENDEN DATA (256 BITS).

FIGUUR 1. DATA STRUCTUUR BIJ ATD.

Om te komen tot een netwerk moe ten er natuurlijk ook schakelaars gemaakt
worden die twee abonnee's met elkaar in verbinding kunnen stellen.
Zo'n schakelaar moet de header lezen en daaruit afleiden waar het pakket
naar toe moet.
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Momenteel is gekozen voor een methode die gebruik maakt van STORE & MERGE
kruispunten. Hierbij bestaat het netwerk uit verbindingen die werken met een
bitrate van 600 Mbit/sec. Voor elke kruising van twee van deze verbindingen
moet nu een kruispunt ontwikkeld worden. Dit kruispunt moet er voor zorgen
dat verkeer van de ene verbinding toegevoegd kan worden aan verkeer op de
andere verbinding. Schematisch ziet de werking van zo'n kruispunt er uit als
in figuur 2.

DATA B IN

5 D

4 C

3

i
2 B

1 A

DATA A IN

[ill
DATA A OUT

KRUIS-
~ PUNT -

4 Z BUFFER 4 Z

4 C

3 y

2 B

3

2

1

y

x

5 D
3

2

1

y

x

1 A

DATA B OUT

FIGUUR 2. SCHEMATISCHE WERKING VAN EEN KRUISPUNT.

Met behulp van zorn kruispunt is bet dan mogelijk om grotere scbakelsystemen
te realiseren. Een voorbeeld van zo'n groter systeem is gegeven in figuur 3
en 4.
In figuur 3 is een scbakelaar getekend met 3 in- en uitgangen waarin elke
ingang met elke willekeurige uitgang verbonden kan worden. Het eigenlijke
kruispunt wordt gevormd door de onderdelen CPl tim CP9 de overige aanwezige
modules zijn nodig voor bewaken en opzetten van de verbindingen.
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AL

CONTROL

OUT-l

AL :ALLOCATOR
CI :CONTROL INSERTION
CP :CROSSPOINT
CX :CONTROL EXTRACTION
POM :PROTECTION AND OBSERVATION MODULE

FIGUUR 3. SCHAKELAAR.

OUT-2 OUT-3

In figuur 4 is de opbouw aangegeven van de abonnee apparatuur zoals die
gebruikt wordt in de laboratorium opstelling. Hierin is een video, een
spraak en een data terminal te herkennen. Om tot een grotere belasting van
het systeem te komen is er momenteel een extra video terminal aanwezig.



SPN = NT2

I--------i CI

pagina 4

TO SYITCH

TE >-

SPN-CONTROL

AL :ALLOCATOR
ALC :CONTROLLED ALLOCATOR
CI :CONTROL INSERTION
CP :CROSSPOINT
CX : CONTROL EXTRACTION
TE :TERMINAL EQUIPMENT

FIGUUR 4. SUBSCRIBER NETYORK.

FROM SYITCH

<-
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BUIDIGE TOESTAND.

Op dit moment is een laboratorium model gereed van een universeel inzetbaar
kruispunt waarmee de werking van het systeem aangetoond kan worden. Een
blokschema van het labmodel van het kruispunt vindt U in figuur 5. In dit
model is echter geen rekening gehouden met problemen in verband met de be
trouwbaarheid van het systeem.
Dit systeem werkt met datasnelheid van 140 Mbit/sec. De kruispunten zijn
gerealiseerd met FAST TTL IC's die deze kloksnelheid niet aankunnen. Daarom
is gekozen voor het parallel verwerken van 16 bit. De dan benodigde klok
snelheid van ±9 MHz is voor deze IC's haalbaar. In fig. 5 is aangegeven wel
ke componenten in het circuit aanwezig zijn. Hierbij moet bedacht worden dat
aIle onderdelen die gebruikt worden voor timing en control in dit schema
niet aanwezig zijn omdat zij het totaal onoverzichtelijk maken.

TOEKOMST.

Het doel van het onderzoek is te komen tot een breedband communicatie net
werk waarmee een grote verscheidenheid en hoeveelheid aan diensten tegelijk
aangeboden kan worden. Om dit te kunnen realiseren wordt gedacht aan een
netwerk met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/sec.
De wijze waarop de hiervoor benodigde kruispunten gerealiseerd kunnen worden
is nog niet vastgesteld. Het is echter in ieder geval niet de bedoeling ge
bruik te maken van het veel dissiperende en moeilijk tot grote IC's te in
tegreren ECL.
Omdat IC's die gerealiseerd worden in TTL of CMOS niet de mogelijkheid heb
ben om 600 Mbit rechtstreeks te verwerken wordt er vanuitgegaan dat in de
kruispunten het aangeboden 600 Mbit signaal over 8 parallele lijnen verwerkt
zal worden. Hierdoor daalt de bitrate per lijn tot een acceptabele 75 Mbit.

Het is de bedoeling met deze kruispunten groter schakelsystemen op te bouwen
met meerdere in en uitgangen. Deze systemen moeten een hoge bedrijfszeker
heid hebben.

Tot op heden is hier in het kader van het nu gaande zijnde onderzoek nog
geen of welnlg aandacht aan besteed. Het doel van dit afstudeeronderzoek was
om na te gaan wat de betrouwbaarheid van de kruispunten was zoals die op dit
moment ontworpen zijn. Vervolgens moest onderzocht worden hoe de betrouw
baarheid van de kruispunten verhoogd kon worden en de correcte werking van
een kruispunt kon worden vastgesteld. Als laatste onderdeel van dit onder
zoek moest een antwoord gegeven worden op de vraag hoe met behulp van de
ontworpen kruispunten of met een veranderde versie grotere schakelsystemen
gerealiseerd kunnen worden die tevens een voldoende mate van betrouwbaarheid
bezitten.



CLKA-IN

CLKB-IN SYNB-IN DATA-B-IN

B>B.....········1······
SYNA-IN

~~TA-A -'lPblm>0ll1mllll FIFO I~I SELECT I

I i
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CLKA-OUT

SYNA-OUT

> DATA-A
OUT

LOOK-UP
TABLE

> &
TRANSLATOR

TABLE

> UPDATE
INTERFACE

CONTROL-BUS CLKB-OUT SYNB-OUT DATA-B-OUT

FIGUUR 5. KRUISPUNT SCHEMATISCH.
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1. DEFINITIES.

1.1 BEDRIJFSZEKERBEID.

De bedrijfszekerheid van een systeem of reliability is gedefinieerd als de
kans dat het systeem de funkties waarvoor het gemaakt is gedurende bepaalde
tijd onder gespecificeerde omstandigheden naar behoren kan verrichten. Bij
een gecompliceerd systeem is het vaak wenselijk om de betrouwbaarheid voor
verschillende deelsystemen gedifferentieerd op te geven. De bedrijfszeker
heid van een systeem wordt aangegeven met R(t).

Een bepaald systeem wordt bedrijfszeker genoemd als deze kans R(t) de waarde
1 benaderd. Met behulp van een bedrijfszekerheids-berekening is het mogelijk
om een schatting te verkrijgen van de bedrijfszekerheid van een systeem.
Tevens kan een dergelijke berekening aantonen wat de zwakste schakels in het
totale systeem zijn en is het mogelijk met deze zwakke elementen, voor wat
betreft bedrijfszekerheid, rekening te houden.

Om R(t) in formulevorm te kunnen krijgen nemen we tijdmonsters 6T. Deze
stukjes tijd zijn zo klein dat in ~~n tijdslot 6T in het te beschouwen sys
teem slechts ~~n fout kan ontstaan. Verder wordt er van uitgegaan dat het
totaal aantal vervangen onderdelen veel kleiner is dan het totaal aantal
aanwezige onderdelen in het systeem zodat de vervangingen geen invloed heb
ben op het experiment.

In de tijd gezien ziet dat er dan als voIgt uit:

o

SYSTEEM VERKT

Nl MONSTERS

KAPOT

N2

VERKT

N3
T

Uitgaande van deze veronderstellingen kunnen we nu schrijven:

R(t) = N1 + N3
N1 + N2 + N3 [1.1 J

Hiermee hangt samen een fout verdelingskromme gegeven door:

N2
F( t) = ....,N~1.----+---;-;N;n2-+----::N';";:3:--

Voor F(t) geldt: F(t) = 1 - R(t)

[1. 2]

[1. 3J

Uit deze F(t) is de foutkansdichtheidskromme te bepalen en weI volgens:

f(t) = d ~~t) [1.4 ]

Daarnaast kunnen we nog invoeren de foutenkans funktie ofweI de failure rate
funk tie. Deze funktie geeft de waarschijnlijkheid aan dat in een willekeurig
tijdsmonster een defekt optreedt. Deze funktie wordt aangegeven met het sym
bool X( t).
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A(t) is als voIgt uit f(t) en R(t) af te Ieiden:

A(t)6t = Pr {In het tijdsinterval 6t na het tijdstip t treedt een fout op.
I Tot tijdstip t werkte het geheel nog goed. }

Anders geschreven:

A(t)6t = F(t+6t) - F(t)
R(t)

F(t+6t) - F(t) * 6t
6t R( t) [1. 5]

A(t) lim
= t1t-+O

F(t+6t) - F(t)
6t * R(t)

f(t)
R(t) [1. 6]

Uit het voorgaande wordt de samenhang tussen de verschiIIende grootheden
duideIijk. Hoe de verschiIIende funkties echter van de tijd afhankeIijk zijn
is moeilijk algemeen vast te stellen. Hiervoor worden allerlei verdelingen
gebruikt zoals Yeibull en Poisson verdelingen. Tot nu toe wordt meestal
gebruik gemaakt van Poisson verdelingen omdat gebleken is dat deze verdeling
de werkeIijkheid voldoende goed benaderd. Bij gebruik van deze verdeling kan
de betrouwbaarheid geschreven worden als:

-AtR(! < t) = e hierin is A de failure rate. [1. 7]

Uit de volgende beschrijving zal blijken dat deze verdeling aIleen geldig is
in een beperkt tijdsinterval.

1.2 FOUTENKANS OF FAILURE RATE.

De failure rate (F.R.), aangegeven met het symbool A(t) is de verwachting
van het aantal storingen per tijdseenheid op een tijdstip t die optreden in
een apparaat of in een onderdeel daarvan.

-At .Indien we uitgaan van R(! < t) = e vlnden we:

f(t) d F(t)
dt

d{l - R(t)} = Ae -At
dt [ 1.8]

Hieruit voIgt voor A(t):

f(t) .
A(t) = R(t) = A dus onafhankelijk van de tijd. [1. 9]

In de praktijk is geconstateerd dat veel foutkansverdelingen een verloop
hebben als aangegeven in figuur 1.1.

AIleen in het gebied T1-T2 heeft de F.R. een min of meer constant verloop,
zodat aIleen in dat gebied A als constant verondersteld mag worden.
Gedurende de beginperiode, tot T1, treedt uitval op die aan kinderziektes te
wijten is. Na T2 treedt een toename van de uitval op die veroorzaakt wordt
door het bereiken van het einde van de levensduur.
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t
A(t)

-+t T1 T2

Fig. 2.1 De badkuipkromme.

Bet verband tussen deF.R.'s van de onderdelen en de F.R. van een systeem
dat opgebouwd is met behulp van die onderdelen wordt gegeven door:

-A
1

t -A t -A
3

t -A t
R(! < t) * e 2 * * * e

ne e

-(~ + A
2

+ A
3

+ . . A )t -A tn s [1. 10]e = e

Bierin stelt ~ A de F.R. van de componenten voor enn
A de F.R. van het systeem voor.s

Voor het bepalen van de F.R. van een systeem kan dus volstaan worden met het
optellen ven de F.R. van de samenstellende componenten.

1.3 GEMIDDELDE TIJD TUSSEN FOUTEN.

Deze grootheid wordt aangegeven met HTBF (Hean Time Between Failure) en
geeft de gemiddelde tijd aan die zal verlopen tussen twee opeenvolgende fou
ten. Deze verwachtingswaarde kan afgeleid worden uit de reliability functie.

De verwachtingswaarde E is gedefinieerd als: E = J t P(t) dt [1.11]
t=-lX)

Waarin P(t) een kansdichtheidsfunctie is.

Stel nu P(t) = ~t P( systeem gaat down in het interval T ~ t < T+dt)

Dus P(t) = R(t) - R(t + 6t)
6t

lim 6t~ d R(t)
dt [1. 12]

Dit ingevuld in de formule voor de verwachtingswaarde geeft:

E -J t d :~t) dt = -j t d R(t) = -t R(t) I~+ J R(t) dt
t=O t=O t=O

[1.13]



-~ 1R(t) = e invullen in [13] geeft: E = ~
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[1.14 ]

1Dus de HTBF van een systeem met een failure rate van A wordt gegeven door ~.

1.4 VERSCHILLBHDE FOUTEN IN BET SYSTEEK.

Bij het optreden van fouten in het systeem kan onderscheid gemaakt worden
tussen ten eerste de gevolgen van het niet meer goed functioneren van een
onderdeel of deel van het systeem en ten tweede naar de oorzaak van het niet
meer goed functioneren van het systeem.
De gevolgen van het optreden van een fout kunnen vari@ren van het eenmalig
niet goed werken van het systeem of een deeI van het systeem tot het volle
dig uitvallen van het gehele systeem.
Aan de hand van de gevolgen van het optreden van een bepaalde fout zullen in
het algemeen de bedrijfszekerheidseisen worden opgesteld.

De oorzaken die leiden tot het niet meer functioneren van een systeem of
deelsysteem kunnen velerlei zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de volgen
de hoofdoorzaken:

Ontwerpfouten: Deze fouten openbaren zich veelal in de aanloopperiode na
de inbedrijfstelling van het systeem. Deze fouten zoals
misrating van onderdelen, slechte timing en overspraak
zullen na constatering een wijziging van het systeem tot
gevolg hebben. Deze fouten vallen niet onder de
bedrijfszekerheidsberekening.

Onderdelen fouten: Indien het defect raken van onderdelen een systematisch
karakter heeft dan moet deze oorzaak door verbetering in
produktie of gebruik worden weggenomen. AIleen die onder
delen die defect of uit tolerantie raken zonder dat de
reden hiervoor vastgesteld kan worden, dus zogenaamde
toevalsfouten, vallen onder de bedrijfszekerheidbereke
ning.

Fabricage fouten: Dit zijn fouten zoals slechte soldeerverbindingen en
plaatsen van een verkeerd onderdeel. Een deel van deze
fouten valt onder de bedrijfszekerheidsberekening en
wordt meegenomen door een toeslag op de failure rate van
de betreffende componenten.

Uitwendige fouten: Deze fouten vinden hun oorzaak buiten het systeem zoals
bijvoorbeeld blikseminslag en wegvallen van uitwendige
voeding.
Deze fouten vallen niet onder de bedrijfszekerheidbereke
ning.

Henselijke fouten: Dit ZlJn fouten die voortvloeien uit onjuiste bediening
of onderhoud van het systeem. Ze worden niet meegerekend
bij de bedrijfszekerheidberekeningen.
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1.5 FOUTPREVENTIE.

Voorkomen van aIle fouten die niet in de F.R. ZlJn begrepen is niet mogelijk
maar door bepaalde maatregelen zullen ze zoveel mogelijk voorkomen dienen te
worden. Dit wordt foutpreventie genoemd.
Foutpreventie wordt ook gerealiseerd door conservatieve ontwerpmethode en
ontwerpregels toe te passen en zo betrouwbaar mogelijke componenten te
gebruiken. Door op deze manier te werken kan een betrouwbaarheid verbete
ringsfactor van 10 gerealiseerd worden zonder exceptioneel hoge kosten.
Voorbeelden hiervan zijn een goede koeling, het voorkomen van "hot-spots" en
stabiele voedingsspanningen. De zogenaamde "learning curve" speelt een be
langrijke rol bij het vermijden van defecten.

Deze curve geeft de verbetering van de betrouwbaarheid aan naarmate men meer
systemen geproduceerd heeft. Een factor 2 tot 5 verbetering is niet ongewoon
bij grote series.

1.6 FOUTTOLERANTIE.

Vanneer foutenpreventie niet voldoende resultaat oplevert of te kostbaar is
moet "iets extra's" (redundantie) worden toegevoegd om de invloed van defec
te componenten of subsystemen te niet te doen. Deze redundantie kan zich op
twee manieren manifesteren nl. in extra tijd en in extra hardware. Om een
defect te detecteren kan men bijv. een berekening herhalen en de uitkomst
vergelijken, dus redundantie in de tijd. Voert men de berekening op twee
verschillende systemen uit dan spreekt men van redundantie in hardware.
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2. FOtrrEN IN BET KRUI SPUNT •

In dit hoofdstuk zal eerst worden aangeven welke fouten er in een kruispunt
kunnen optreden en wat de gevolgen zijn van de mogelijke fouten. Vervolgens
zal aangeven worden wat de kans van optreden van een fout is. Met dat laat
ste gegeven is dan de bedrijfszekerheid van een kruispunt te bepalen.

2.1 VELKE FOUTEN KUNNEN ER OPTREDEN.

In het op dit moment aanwezige STORE & MERGE kruispunt kunnen fouten optre
den die de goede werking van het kruispunt verhinderen.

Ret totale circuit is op te delen in een aantal deelsystemen. (Zie figuur 1
tim 9 in Appendix A) Bet totale systeem is nu zo in deelsystemen opgedeeld
dat een fout in ~~n deelsysteem niet per definitie betekend dat het gehele
systeem niet meer werkt. Bet is de bedoeling dat als er een fout in een
deelsysteem ontstaat slechts dat ene deelsysteem niet meer werkt en dat de
rest van het systeem gewoon door kan blijven werken.
Zo'n deelsysteem is dan een fault isolation area omdat binnen het deelsys
teem de fouten van elkaar afhankelijk kunnen zijn terwijl buiten het systeem
(tussen de verschillende deelsystemen in) de fouten als onafhankelijk van
elkaar kunnen worden beschouwd.

A: In het kanaal van A-in naar A-out.
B: In het kanaal van B-in naar uitgang B.
C: In het kanaal van A-in naar uitgang B.
0: Fout in uitgang B.
E: Bij de FIFO besturing.
F: In de FIFO.
G: Bij de timing van het circuit.
H: Fouten bij het updaten van het geheugen.

Deze verschillende categori@n zullen nu achtereenvolgens besproken worden en
er zal aangeven worden wat de optredende fouten voor gevolg hebben.

2.1.1 Fouten in A (kanaal van A-IN naar A-UIT).

1. Buffer gaat kapot.
2. Clockpuls gaat verloren.

Een van de aanwezige buffers in het data of clock pad gaat kapot waardoor er
geen data meer doorgegeven kan worden en geen transport meer mogelijk is. Op
dat moment is het niet meer mogelijk om datatransport te realiseren via dit
kanaal. Aan de buitenkant van het kruispunt is dit te detecteren doordat of
de datasignalen niet meer veranderen of er geen clocksignaal meer aanwezig
is of er geen sync signaal meer aanwezig is. Natuurlijk kan ook een combina
tie van deze gevolgen optreden. Als bijvoorbeeld het input clockbuffer niet
meer functioneerd zijn alle drie de verschijnselen tegelijk waarneembaar.

Hocht er om de een of andere reden een clockpuls verloren gaan in het data
kanaal dan zal het bij die clockpuls horende woord verloren gaan of in ieder
geval veranderd worden. Aangezien de databus meerdere lijnen breed is is het
mogelijk dat op slechts een van de lijnen een klokpuls verloren gaat. Dit
gebeurd als er slechts bij ~~n van de flipflops die als buffer gebruikt wor
den een klokpuls verloren gaat.
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2.1.2 Fouten in B (kanaal van B-IN naar UITGANG-B).

Voor dit kanaal geldt hetzelfde als voor de fouten die kunnen optreden in
systeem A. Omdat er echter in het datapad een groter aantal buffers aanwezig
is, is de kans op optreden van een hardware failure in het datapad van dit
systeem groter dan de kans op een hardware failure in het datapad van sys
teem A.
Voor het verloren gaan van een klokpuls geldt hetzelfde als voor het hierbo
ven beschreven kanaal.
Verder kan een fout optreden in het gedeelte dat de lege pakketten moet her
kennen. Door een fout in dit gedeelte is het mogelijk dat elk pakket als
leeg herkend wordt of dat geen enkel pakket als leeg herkend wordt.

2.1.3 Fouten in C (kanaal van A-IN naar UITGANG-B).

1. Een van de buffers in het datapad gaat kapot.
2. Bet header buffer gaat kapot.
3. Bet RAM geeft verkeerde data af (hard- of softerror).
4. De outputdriver van het RAM gaat kapot.

Bij fout 1 is geen datatransport meer mogelijk en kan het optreden van deze
fout gedetecteerd worden doordat de aan uitgang B aangeboden data niet meer
veranderd op een of meerdere lijnen.
Afhankelijk van welk buffer kapot gaat zal de header weI of niet correct
verzonden kunnen worden. Kan de header weI correct verzonden worden dan zal
het pakket uiteindelijk weI op de goede bestemming kunnen arriveren en kan
de abonnee d.m.v een hogere laag protocol de juistheid van het datagedeelte
controleren.

Bij fout 2 zal er geen nieuw of een verkeerd adres aan het RAM worden aange
boden waardoor de VCI translatie verkeerd wordt uitgevoerd. Bet resultaat
zal zijn dat dit en aIle volgende pakketten die van A naar B moeten het
kruispunt met een verkeerde header verlaten en uiteindelijk op een verkeerd
eindpunt arriveren.

Als fout 3 optreedt zal er hetzelfde gebeuren als bij fout twee. Bet pakket
zal met een verkeerde header verzonden worden.
Bij zowel fout 2 als fout 3 wordt het datagedeelte van het pakket niet ver
stoord.

Voor fout 4 geldt hetzelfde als voor fout 2 en 3.

2.1.4 Fouten in D (UITGANG-B).

1. Buffer in datapad gaat kapot.
2. Keuzeschakelaar (Flipflop) gaat kapot.

Voor het kapot gaan van een buffer in het datapad geldt hetzelfde als voor
het kapot gaan van een buffer in de datapaden van de systemen A, B en C.
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In feite bevat dit blok de werkelijke schakelaar. Het element dat de keuze
tussen de beide mogelijkheden uitvoert is een D-flipflop. Dit element is dus
van belang voor beide kanalen. Zou deze flipflop om de een of andere reden
niet meer correct functioneren dan is geen datatransport via de B uitgang
meer mogelijk omdat zowel het buffer van kanaal A als het buffer van kanaal
B geen data meer kan doorgeven aan het uitgangsbuffer. Een extra beveiliging
van deze component lijkt daarom dan ook weI op zijn plaats.

2.1.5 Fouten in E (FIFO besturing).

Door een hardware of softerror wordt de teller die bijhoudt hoeveel pakket
ten in de FIFO aanwezig zijn niet verhoogd of verlaagd. Hierdoor kan er een
leeg pakket worden verzonden of kan geprobeerd worden om een pakket naar de
FIFO te sturen terwijl deze volledig gevuld is en het verstuurde pakket dus
verloren gaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een klokpuls verloren
gaat.

2.1.6 Fouten in F (in de FIFO).

Direct rond en in de FIFO kunnen de volgende fouten optreden:

1. De FIFO mist een klokin puIs.
2. De FIFO mist een klokuit puIs.
3. De FIFO gaat kapot.
4. De FIFO vertoont een softerror.

Bij fout 1 en 2 zal de FIFO resp. een woord te weinig of teveel verwerken.
Dit is beiden rampzalig voor de goede werking van het kruispunt omdat vanaf
dat moment geen enkel pakket van A naar B nog goed verzonden wordt. De hea
der staat dan namelijk nooit meer op de goede plaats. Daarom moeten er
maatregelen getroffen worden om in ieder geval het optreden van deze fout de
detecteren zodat maatregelen kunnen worden genomen. Yaardoor in ieder geval
de volgende pakketten weer correct verwerkt worden.

Fout 3 veroorzaakt een zelfde soort fouten als fout 1 in systeem C.

Pout 4 kan zowel de header als het datagedeelte van een pakket verstoren.
Als de header verstoord wordt ontstaat een zelfde fout als in systeem C bij
fout 3 of 4. Dat betekend dat vanaf dat moment het pakket een verkeerde hea
der bevat en dus verkeerd gerouteerd zal worden.

2.1.7 Fouten in G (Timing).

Doordat een of meerdere flipflops kapot gaan worden bepaalde timing signalen
niet meer gegenereerd. Afhankelijk van welk gedeelte kapot gaat werkt een
gedeelte of de gehele schakeling dan niet meer omdat er geen kloksignalen
meer aanwezig zijn waarmee de volgende stap in het proces gestart wordt.

2.1.8 Fouten in H (Updaten).

1. Update commando wordt niet herkend.
2. VCI tabel wordt met verkeerde data gevuld.
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Bij het opzetten van de verbindingen (Virtuele Circuits) en bij het in ge
bruik nemen van een kruispunt moeten de geheugens gevuld worden zodat de
gewenste VCI translaties kunnen worden uitgevoerd. Dit proces kan verstoord
worden doordat de comparator die een update pakket moet herkennen niet werkt
of doordat een flipflop niet correct functioneerd zodat er geen stuursigna
len afgegeven worden.

Verder kan er een databuffer kapot gaan waardoor het verkeerde adres of de
verkeerde datainformatie aan het geheugen wordt doorgegeven.

Al deze fouten zullen er op de een of andere Manier voor zorgen dat de VCI
translatie later bij het gebruik van de verbinding niet correct wordt uitge
voerd en dat daardoor het pakket niet correct verzonden zal worden.

2.2 KANS VAN OPTREDEN.

Bij de kans van optreden van een fout speelt het aantal componenten dat
betrokken is bij het realiseren van een bepaalde functie een grote rol.
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven wordt de failure rate van een systeem of
subsysteem bepaald door de failure rate van de samenstellende componenten
bij elkaar op te tellen.
In tabel I wordt een kleine opsomming van de failurerates van een aantal
voor dit rapport van belang zijnde componenten gegeven. In de berekeningen
wordt uitgegaan van SSI componenten voor de componenten die gebruikt worden
om de logische schakelingen in de circuits te realiseren.

Bij toepassing van LSI of misschien weI VLSI technieken zal de failure rate
per samenstellende component lager worden en zal de foutenkans van het sys
teem dus vanzelfsprekend ook afnemen.

Bij de gegeven failure rates van de componenten is uitgegaan van een maximum
temperatuur van 50°C in het "hart" van de component dit is de junctie tempe
ratuur van de component. Om er voor te zorgen dat deze grens niet overschre
den wordt moet de omgevingstemperatuur, zonder speciale maatregelen niet
hoger worden dan 35°C (lokaal tijdelijk 40°C).
Bij verhoging van de werktemperatuur van de component boven 40°C geldt dat
elke 10°C temperatuurstijging er voor zorgt dat de failure rate verdubbeld.

2.2.1 Berekenings methode.

Om te kunnen komen tot schatting van de kans van optreden van een hardware
failure in het systeem is het volgende gedaan.

Bet systeem is opgedeeld in de 8 deelsystemen die eerder in dit hoofdstuk
zijn beschreven. Vervolgens is het aantal componenten van elk deelsysteem
bepaald en met behulp van dat getal is een schatting gemaakt van de kans op
een hardwarefout in elk deelsysteem.

Die kans op een hardwarefout in elk deelsysteem is als voIgt bepaald.

In een aantal systemen worden met behulp van ~~n ingangssignaal een of meer
dere uitgangssignalen gegenereerd. Om nu te komen tot de foutenkans van het
totale deelsysteem is uitgegaan van de foutenkans in het uitgangssignaal
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dat, om van ingangssignaal tot uitgangssignaal te komen, van het grootste
aantal componenten gebruik maakt.
In bet voorbeeld van figuur 2.1 wordt een en ander grafisch verduidelijkt.
Van het ingangssignaal wordt zowel uitgangssignaal 1 als uitgangssignaal 2
afgeleid. Daar echter om uitgangssignaal 1 te genereren 2 componenten met
beiden een failurerate van A nodig zijn en voor uitgangssignaal 2 slechts
een zO'n component nodig is wordt de failurerate van het gehele systeem op
2A gesteld.

Tabel 1: Hard en Soft errorrates voor halfgeleiders. ( T=+ 50°C )-
Hardware errors:

Soort Integratie Materiaal Dissipatie Package Failure ::~te

Component graad FIT (10 /uur)

Logica SSI bip, cmos <lOOm\[ herm. 10
Logica SSI bip, cmos <100m\[ non herm. 15
Logica MSI bip, cmos <150m\[ herm. 25
Logica MSI bip, cmos <l50m\[ non herm. 35
Logica LSI bip, cmos <200m\[ herm. 50
Logica LSI bip, cmos <200m\[ non herm. 65

RAM geheugen VLSI bip, cmos <150m\[ herm. 100
RAM geheugen VLSI bip, cmos <150m\[ non herm. 130

Softerrors:

RAM geheugen bip, cmos herm. of non herm. ±200 FIT

S1
-+

~ P(fout)=A I P(fout)=A r
gnaal in

P(fout)=A

-+ Signaal 1 uit.

P(fout)=2A

-+ Signaal 2 uit.

P( fout )=A

De failurerate voor dit systeem wordt op 2A gesteld.

figuur 2.1 Foutenberekening.
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2.2.2 Foutenkans in het huidige systeem.

Met behulp van de verkregen getallen voor de deelsystemen is het nu mogelijk
om een schatting te maken van de kans van optreden van een bepaalde storing
in het totale systeem. Zoals in hoofdstuk 1 werd aangetoond kan dat door het
optellen van de failurerates van de samenstellende componenten. Hierbij is
er weI van uitgegaan dat de fouten in de verschillende deelsystemen onafhan
kelijk van elkaar zijn.

In de volgende tabel (Tabel 2) zal worden aangeven wat de berekende failure
rates van de deelsystemen zijn en welke componenten aanwezig zijn in het pad
dat de maximale foutenkans geeft voor dat bepaalde deelsysteem. De schema's
van de gebruikte deelsystemen vindt u in bijlage I.
Hierin wordt het datapad gezien als een signaalpad maar wordt er weI vanuit
gegaan dat het signaal over de volle breedte van het pad correct moet zijn.
Daarom worden de in het datapad aanwezige componenten met de breedte van het
pad vermenigvuldigd om de kans op een fout in het pad te verkrijgen.
Als er dus twee buffers in een 16 lijnen breed datapad aanwezig zijn is de
kans op een fout in het datapad 16 * de kans op een fout in een buffer.

Tabel 2: Foutenkans van de deelsystemen.

Deelsysteem Componenten (breedte 16) Failure rate.

A
B
C
D
E
F
G
H

Buffer (* breedte)
2 * Buffer * breedte
4 * Buffer * breedte + RAM
Flipflop + 2 * Buffer * breedte
3 * Flipflop + 2 * AND + 1 * Comparator + 8 * Buffer
OR + FIFO
7 * Flipflop
1 * Comparator + 3 * Flipflop + OR + 10 * Buffer

:160
:320
:740
:330
:140
:110
: 70
:150

Voor het totale systeem kan nu een schatting voor de failurerate gegeven
worden door de failurerates van de verschillende deelsystemen bij elkaar op
te tellen.
Voor dit systeem wil dat zeggen dat de failurerate wat betreft hardware er
rors ongeveer 2020 FIT is. Dat wil zeggen dat er gemiddeld eens per 500.000
uur een fout zal optreden. Dat is eens per 56 jaar.

Vat betreft de softerrors komen er twee deelsystemen voor het optreden van
een softerror in aanmerking namelijk de RAM in deelsysteem C en de FIFO in
deelsysteem F. Voor dergelijke componenten geldt dat failurerate wat betreft
softerrors ongeveer 200 FIT is. Dit betekend dat eens in 5 miljoen uur een
bit als gevolg van een softerror van waarde veranderd.
Voor het totale systeem wordt de failure rate dan met 400 FIT verhoogt als
gevolg van deze softerrors. Deze verslechtering zorgt er voor dat de gemid
delde tijd tussen twee fouten (HTBF) verslechterd tot 47 jaar.

Dit is failurerate voor het hele systeem. Dat wil zeggen dat er in dit geval
van uitgegaan wordt dat een fout in het systeem er voor zorgt dat het hele
systeem niet meer bruikbaar is.
Uiteraard is het zo dat een fout in circuit F (de Timing) er voor kan zorgen
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dat het heIe systeem niet meer werkt. Feit is echter dat bepaalde deelfunc
ties van het circuit verricht worden waarbij niet aIle deelsystemen betrok
ken zijn.
Deelsysteem A, wat voor het doorgeven van data van A-IN naar A-OUT zorgt,
maakt verder aIleen nog gebruik van deelsysteem F.
Het deelsysteem wat dus verantwoordelijk is voor de verbinding van A-IN naar
A-OUT heeft dan dus een failurerate van 230 FIT. En dat is aanzienlijk beter
dan de failurerate van het totale circuit.
Ditzelfde geldt voor het transport van data van B-IN naar B-OUT hiervoor is
aIleen de goede werking van de circuits B, D en F nodig wat dus een failure
rate van 720 FIT opleverd.

Samengevat ziet het er als voIgt uit.

Tabel 3: Failure rates en HTBF voor het huidige systeem.

Systeem Failure rate HTBF

Hele systeem aIleen hardware errors 2020 56 jaar
Hele systeem inclusief softerrors 2400 47 jaar
Deelsysteem van A-IN naar A-UIT 230 496 jaar
Deelsysteem van B-IN naar B-UIT 720 158 jaar

2.2.3 Foutenkans bij gebruik van VLSI.

Als er gebruik gemaakt wordt van VLSI technieken kan het totale aantal IC's
drastisch verminderd worden. De totale foutenkans in het circuit zal dan ook
afnemen.

Het is misschien mogelijk om de gehele schakeling in ~~n IC onder te brengen
maar om het geheel wat flexibeler te maken, bijvoorbeeld een grotere VCI
translatie tabel of een grotere FIFO, is het beter om de logica in een IC
onder te brengen en de FIFO en het geheugen in twee andere IC's.

Zoals uit tabel 1 blijkt is de failurerate van VLSI circuits ongeveer 100
FIT. Daar het heIe circuit dan nog maar uit 3 van dit soort circuits bestaat
heeft het geheel dan nog maar een hardware failurerate van 300 FIT.

De softerror rate blijft echter even groot. Zodat als deze ook meegerekend
wordt de totale failurerate van het circuit 300 + 200 = 500 FIT wordt.

Samengevat in een tabel ziet dat er als voIgt uit.

Tabel 4: Failure rate en HTBF voor het circuit in VLSI techniek.

Systeem

Hele systeem aIleen hardware errors
Hele systeem inclusief softerrors
Deelsysteem van A-IN naar A-UIT (aIleen logica)
Deelsysteem van B-IN naar B-UIT (aIleen logica)

failure rate

300 FIT
500 FIT
100 FIT
100 FIT

HTBF

380 jaar
228 jaar

1141 jaar
1141 jaar
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2.3 CONCLUSIES.

In dit hoofdstuk zlJn wat betreft de betrouwbaarheid van het systeem een
aantal dingen duidelijk geworden.

1. Het Timing gedeelte van het circuit is zeer belangrijk.
Het uitblijven van een timingsignaal heeft in het algemeen tot ge
volg dat een gedeelte van de data verloren gaat zonder dat die data
nog terug te krijgen is. Hierdoor zal de verzonden data niet langer
correct zijn. In een aantal gevallen bijvoorbeeld bij het verloren
gaan van ~~n in- of uitklokpuls van de FIFO zal de werking van het
kruispunt niet correct zijn tot een reset van het kruispunt heeft
plaatsgevonden. Er zal dus in ieder geval gedetecteerd moeten worden
dat een dergelijke fout heeft plaatsgevonden. Beter is natuurlijk
als dit soort fouten voorkomen kan worden of de goede werking van
het kruispunt na korte tijd automatisch weer gerealiseerd wordt zon
der dat al te veel data verloren gaat.

2. Het gedeelte van het circuit dat er voor zorgt dat kanaal A-IN met
kanaal A-UIT verbonden wordt maakt gebruik van een gering aantal
componenten en heeft een hoge betrouwbaarheid.

3. Ook het gedeelte van het circuit dat gebruikt wordt om data van B-IN
naar B-UIT te transporteren heeft een relatief grote betrouwbaar
heid. Het zwakke punt in deze verbinding is echter de flipflop die
in uitgang-B zit. Als er een defect optreed in circuits A,C,E,F of H
zou het zo moeten zijn dat deze flipflop in een toestand terecht
komt die het mogelijk maakt dat er nog steeds datatransport mogelijk
is van B-IN naar B-UIT. De flipflop moet dus een soort failsafe de
vice zijn.

4. Afhankelijk van welke soort componenten gebruik gemaakt wordt zullen
de softerrors die optreden in de geheugen weI of geen aandacht vra
gen.
Bij gebruik van 55I componenten heeft het optreden van een softerror
in het geheugen geen grote invloed op de betrouwbaarheid van het
systeem. Extra beveiliging van het geheugen zou extra componenten
vergen waardoor de betrouwbaarheid van het gehele systeem niet ver
beterd en misschien zelfs weI verslechterd.
Bij gebruik van VL5I componenten heeft de softerrorrate van de ge
heugens weI een grote invloed op de totale betrouwbaarheid van het
systeem. Zoals uit paragraaf 3.2.3 bleek wordt de failurerate van
het totale circuit voor 40% bepaald door de softerrorrate van de
geheugens. In geval van VL5I heeft extra aandacht voor deze softer
rorrate dus weI degelijk zin.
Of deze extra aandacht moet bestaan uit fouten correctie in het
kruispunt of aIleen fouten detectie in het kruispunt en verdere ac
tie op systeem niveau moet een nader onderzoek aantonen.
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3 FOUTENDETECTIE EN FOUTENCORRECTIE.

In dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de fouten, beschreven in het vo
rige hoofdstuk gedetecteerd en eventueel gecorrigeerd kunnen worden. Zoals
aangegeven zijn de optredende fouten te onderscheiden in hard en soft errors
die dan dus ook gescheiden behandeld zullen worden.
Hieraan voorafgaand zal een theoretische beschouwing gegeven worden over de
te gebruiken methodes voor fouten detectie en correctie bij soft errors en
vervolgens zal hetzelfde gedaan worden voor wat betreft hardware errors.
Het tweede deel van dit hoofdstuk is gewijd aan de konsekwenties van het
toepassen van de verschillende correctie en detectie methodes voor wat
betreft de eisen die dan aan het ontwerp van het kruispunt gesteld moeten
worden.

3.1 FOUTENDETECTIE

Soms is het mogelijk om aan de hand van de output van een circuit te bepalen
of het circuit nog juist functioneerd of dat er een fout a in het circuit is
opgetreden. In dat geval wordt het circuit self-checking voor fout a ge
noemd.
In dat geval is het mogelijk om met behulp van een controle circuit
(checker) dat met de uitgang van het te controleren circuit wordt verbonden
het optreden van fout a te detecteren. Deze checker kan dan een signaal af
geven waardoor de rest van het circuit of de buitenwereld op de hoogte
gesteld wordt van het optreden van die fout.

Voor een willekeurig circuit nemen we aan dat het p ingangen en q uitgangen
heeft. Als nu aan de uitgang aIle 2q uitgangstoestanden kunnen voorkomen (in
normaal bedrijf) is het onmogelijk om door aIleen de uitgang van het circuit
te bekijken het optreden van een fout in het circuit waar te nemen. Indien
echter slechts k < 2q verschillende toestanden aan de uitgang kunnen voorko
men, tijdens normaal bedrijf, geeft dit de mogelijkheid tot het detecteren
van het optreden van een aantal fouten. Als namelijk een van de 2q - k codes
voorkomt die niet tot de codes behoort die tijdens normaal functioneren ge
genereerd worden geeft dit het bestaan van een fout aan.
Hoe groter nu het verschil 2q - k is hoe groter de kans is dat een fout ge
detecteerd en misschien weI gecorrigeerd kan worden.
Een eenvoudig voorbeeld hiervan wordt gegeven in figuur 3.1. Hierin wordt
een circuit gegeven dat tijdens normaal functioneren niet de uitgangstoes
tanden f 1 = f 2 = 1 zal genereren. Elke fout die lijdt tot het voorkomen van
deze uitgangstoestanden zal dan gedetecteerd kunnen worden door bijvoorbeeld
een AND poort. Bemerk dat het optreden van een fout die lijdt tot het voor
komen van een van de andere uitgangstoestanden niet door de checker
gedetecteerd zal worden omdat deze toestand niet als een fouttoestand her
kend zal worden.

De uitgangscodes voor een dergelijk systeem, waarvan k < 2q , kunnen onder
verdeeld worden in 2 groepen namelijk:

- Valid of code words.
- Invalid of non-code words.

Hierin zijn de valid of code words uitgangscodes die voor kunnen komen tij
dens normaal gebruik of bij niet te detecteren fouten en de invalid of non
code words de codes die voorkomen in geval van een fout in het circuit.



pagina 21

AAL

2

f
! 1 FOur

CIRCUIT CHECKER
SIGN

i f

1
o
o
o

o
1
1
o

o
1
o
1

o
o
1
1

Figuur 3.1 Self-checking circuit.

3.2 FOUTENCORRECTIE.

Codes die gebruikt worden voor data worden meestal geclassificeerd volgens
hun foutencorrigerende of foutendetecterende capaciteiten.
Een £ fouten detecterende code is dan dus een code die een woord waarin max
imaal £ fouten aanwezig ZlJn aanwijst als zijnde fout. Een £ fouten
corrigerende code kan daarentegen een woord waarin zich maximaal £ fouten
mogen bevinden corrigeren tot een correct codewoord.
In dit verband wordt vaak de Hammingafstand d van een code gegeven. Deze
Hammingafstand geeft het aantal bits aan dat twee codewoorden van dezelfde
code minimaal van elkaar verschillen. De fouten corrigerende en detecterende
eigenschappen van een code kunnen nu bepaald worden aan de hand van de
Hammingafstand van die code.

Hammingafstand
d

Detectie
capaciteit.

Correctie
capaciteit.

1
2
3

o
1
2

o
o
1

£ + 1
~l

2£ + 1 2£ £

rxl:= kleinste hele getal niet kleiner dan x.

Figuur 3.2 Capaciteit van code als functie van Hammingafstand.

In het algemeen moet er dus extra informatie gegenereerd worden uit de data.
Afhankelijk van de implementatie kan deze extra informatie dan gebruikt wor
den voor foutencorrectie of foutendetectie.
De eenvoudigste code is het toevoegen van een pariteitsbit. Voor deze code
geldt dat d = 2 en het aantal controle bits = 1. Er zijn twee verschillende
methodes voor pariteits controle nl: even en oneven pariteit.
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Voor een even (oneven) code wordt het controle bit zo berekend dat elk code
woord een even (oneven) aantal "1" bits bevat. Een fout die slechts een bit
(of ieder ander oneven aantal) van waarde doet veranderen zal dan gedetec
teerd worden omdat de pariteit dan niet meer correct is.
In deze meest eenvoudige vorm is de pariteits controle slechts een fouten
detecterende code. Het is echter mogelijk om met behulp van een aantal pari
teitsbits ook fouten te corrigeren. Daartoe moeten er echter weI meer als 1
pariteitsbit aanwezig zijn.
De controle bits in een codewoord worden als redundant betiteld omdat ze aI
leen aanwezig zijn voor foutendetectie. De overige bits worden de databits
genoemd omdat zij de relevante informatie bevatten.
Naarmate de redundantie in een code groter is, is de foutencorrigerende en
detecterende capaciteit van die code ook groter. (zie figuur 4.2)

3.3 FOtrrENDETEC'I'IE IN NIET DATA.

In de beide voorgaande paragrafen is uitgegaan van het detecteren en corri
geren van fouten in datasignalen. Deze correctie en detectie is mogelijk
door het toevoegen van redundantie en het daardoor vergroten van de code
ruimte.
Bij andere signalen is dat niet mogelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan timingsignalen. Hoe kunnen deze signalen nu bewaakt worden?
Bij een timingsignaal is het niet mogelijk om de coderuimte te vergroten
maar toch moet er voor een vorm van redundantie gezorgd worden die foutende
tectie of correctie mogelijk maakt. Een bruikbare redundantie is dan
redundantie in de tijd.
Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde watch-dog timers. Deze
systemen bewaken een signaal door te tijd bij te houden die verstrijkt tus
sen twee opeenvolgende gelijke toestanden van het te bewaken signaal. Bij
een periodiek signaal, wat een timingsignaal meestal is, moet de tijd die
verstrijkt tussen twee veranderingen gelijk zijn. Constateert de watch-dog
timer nu dat de verstreken tijd te lang is dan wordt een alarmsignaal afge
geven en kan ingegrepen worden.
Om een dergelijk systeem goed te laten werken moet de watch-dog timer weI de
beschikking hebben over een referentietijdbron waarmee de tijd tussen twee
opeenvolgende veranderingen in het te bewaken signaal bepaald kan worden.
Deze tijdbron moet een hogere, liefst veel hogere, frequentie hebben als het
te bewaken signaal. Hoe groter het frequentieverschil hoe nauwkeuriger de
meting is en hoe beter de bewaking dus is.
Hiermee is dan de redundantie in tijd verkregen die nodig is voor het bewa
ken van het signaal.

3.4 FOtrrENDETEC'I'IE IN BET KRUISPUNT.

In deze paragraaf zal beschreven worden hoe de verschillende fouten die in
het kruispunt kunnen optreden gedetecteerd kunnen worden. Eerst zal worden
ingegaan op de detectie van hardware fouten en vervolgens zal worden inge
gaan op het detecteren van soft errors.
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3.4.1 Hardware fouten in het kruispunt.

De hardwarefouten die kunnen optreden zijn onder te verdelen in 2
categori~n.

- Pouten tengevolge van het totaal kapot gaan van een component.
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het doorbranden van een
outputline driver of een andere transistor in een willekeurige andere
component en het kapot gaan van een geheugencel.

- Fouten tengevolge van het tijdelijk niet functioneren of niet goed
functioneren van een component
Hierbij moet gedacht worden aan het missen van een klokpuls door een
flipflop de fifo of een andere component. Of een verbinding die we
gens een slecht contact niet altijd goed functioneerd.

Hoe kan het aanwezig zijn van deze fouten nu gedetecteerd worden in de
verschillende deelsystemen. Het is hierbij de bedoeling dat de goede werking
van het totale systeem geverifieerd kan worden aan de hand van een zo klein
mogelijk aantal signalen die in de deelsysteem aanwezig zijn.

Als de goede werking van de volgende signalen is vastgesteld kan er van uit
worden gegaan dat het totale kruispunt goed functioneerd:

- De datasignalen op een aantal geselecteerde punten.
- De clock, sync en data signalen bij de ingangen.
- Een aantal intern gegenereerde timing signalen.
- Het fifo controle blok.
- Bet update blok.
- De flipflop in UlT-B.
- Het aantal lees of schrijf pulsen dat de fifo tussen twee sync's aan-

geboden krijgt.
- Het TAKE_NEW/READ_NEW signaal.

Hoe een en ander gecontroleerd kan worden en welke signalen exact gecontro
leerd moeten worden zal uiteengezet worden in de volgende paragrafen.

3.4.1.1 Detectie van datafouten.

Fouten in de data kunnen gedetecteerd worden door het toevoegen van redun
dante informatie zoals aangegeven in paragraaf 3.1 en 3.2. Naarmate er meer
redundantie aanwezig is is het aantal fouten dat gedetecteerd kan worden
groter.
Om vast te kunnen stellen of het kruispunt nog correcte data afgeeft is het
voldoende om de data op de volgende plaatsen te controleren.

- De NEW HEADER.
- De data die naar de fifo gaat.
- De data die uit de fifo komt.
- De data bij de DATA-A uitgang.
- De data bij de DATA-B uitgang.

De twee laatste controle's kunnen eventueel weggelaten worden omdat de data
bij het volgende kruispunt aan de ingang ook gecontroleerd wordt.
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De detectie methode kan bestaan uit de eenvoudige parity controle omdat de
foutenkans niet erg groot is en de kans op meervoudige bitfouten dus niet
erg groot is. Dit betekend weI dat de datapaden, geheugens en de fifo 1 bit
breder moe ten worden.
De parity generator moet dan geplaatst worden aan de ingangen van het kruis
punt. Eventueel kan deze generator bij een groter systeem met meerdere
kruispunten geplaatst worden aan de ingang van het systeem. Dit heeft als
voordeel dat er een geringer aantal generatoren nodig zijn maar als nadeel
dat fouten in de transmissielijnen tussen de kruispunten de parity ook kun
nen be!nvloeden wat de localisatie van de plaats van optreden van de fout
gecompliceerder maakt.
Een latere beschouwing over de te gebruiken coderingsmethode toont misschien
aan dat in plaats van de paritycodering een andere methode beter is maar
voorlopig wordt van de parity codering uitgegaan.

3.4.1.2 Detectie van fouten aan de ingang.

De 6 ingangsignalen moeten op fouten gecontroleerd worden.

- DATA-A-IN.
- DATA-B-IN.
- CLOCK-A-IN.
- CLOCK-B-IN.
- SYNC-A-IN.
- SYNC-B-IN.

De beide data ingangen moeten op dezelfde manier gecontroleerd worden als de
datasignalen die in 3.3.1.1 beschreven werden.
Voor het controleren van de SYNC signalen kan gebruik gemaakt worden van het
feit dat tussen twee SYNC's altijd een vast aantal clockpulsen aanwezig moet
zijn. Een eenvoudige teller met een comparator kan hier dus voor de detectie
zorgen.
Minder eenvoudig om te controleren is de goede werking van het clocksignaal
zelf. Dit kloksignaal moet altijd aanwezig zijn, ook op een verbinding die
op dat moment geen data transporteert maar weI beschikbaar is voor data
transport.
Bij relatief trage systemen zou gebruik gemaakt kunnen worden van een soort
watchdog die de tijd bijhoudt die verstrijkt tussen twee klokpulsen. Als
deze tijd te lang wordt is er blijkbaar iets mis met het te bewaken signaal
en kan een foutmelding gegeven worden. Een watchdog kan echter aIleen maar
functioneren als er een nog snellere klok aanwezig is die als referentie kan
dienen. Of dat momenteel met de te gebruiken technologie realiseerbaar is
zal bekeken moeten worden.
Een andere methode is gebruiken maken van de lockdetector van een PLL die
aIleen een locksignaal afgeeft als er een goed kloksignaal aanwezig is of
van een RC circuit met een niveau detector.

3.4.1.3 Detectie van fouten in bet interne timing circuit.

In het circuit dat de timingsignalen genereert zouden de volgende signalen
bewaakt moeten worden om de goede werking van dit deelsysteem te bewaken.

- SYD7A.
- SYD7B.
- C4A.
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- F INSP.
- E-INSP.
- C-U SEL of C 0 SEL.

Deze signalen zijn allen of afgeleid van de binnenkomende SYNC signalen of
ZlJn na frequentiedeling verkregen uit de interne klok C. Hierdoor is de
frequentie van deze signalen veel lager dan de hoogst voorkomende frequentie
in het systeem.
Hierdoor is het mogelijk om de goede werking van al deze signalen te bewaken
met een watch-dog timer.
Bewaking van SYD7B kan eventueel achterwege blijven omdat dit signaal in
feite ook bewaakt wordt door de ingang van het volgende kruispunt. Daar
wordt namelijk SYN-B-IN bewaakt en die is rechtstreeks afkomstig van SYD7B.

3.4.1.4 Detectie van fouten in bet FIFO controle circuit.

De fouten in het fifo controle circuit die optreden zullen allen tot gevolg
hebben dat de teller die aangeeft hoeveel complete pakketten nog in de fifo
aanwezig zijn niet de correcte waarde aangeeft. Afhankelijk van de opgetre
den fout zal de tellerstand of te groot of te klein zijn.
In eerste instantie hoeft een fout niet meteen kwalijke gevolgen te hebben,
problemen ontstaan pas als er gelezen wordt uit een lege fifo of geschreven
naar een volle fifo. Op het moment dat dit gebeurd moet dat gedetecteerd
worden.
Het is relatief eenvoudig om de fifo een signaal af te laten geven als hij
helemaal vol danwel leeg is. Bij de fifo's die momenteel gebruikt worden is
zo'n voorziening dan ook aanwezig.
Van deze signalen kan nu gebruik gemaakt worden om de hierboven beschreven
fout te detecteren. Er kan dan een foutsignaal afgegeven worden bij een
schrijfopdracht naar een volle of een leesopdracht naar een lege fifo.

3.4.1.5 Detectie van fouten in bet update circuit.

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk kunnen in
slechts twee verschillende soorten fouten voorkomen.
niet herkennen van een update commando en het niet of
vullen van het geheugen.
De enige manier om er voor te zorgen dat er een grotere kans bestaat dat een
update commando herkend wordt is de verdubbeling van de daarvoor verantwoor
delijke comparator. Een eventuele correctie kan aIleen als er een
verdrievoudiging plaatsvindt.
Dit zelfde geldt voor het bewaken van de signalen E C 0 en R/Y-C.
De data die uiteindelijk gebruikt moet worden om het geheugen te updaten kan
gecontroleerd worden op de manier zoals de andere data gecontroleerd wordt
dat wil dus zeggen door middel van parity controle bijvoorbeeld.
Voor de controle van de adres data zal een extra detector nodig ZlJn, ter
wijl voor de controle van de VCI data gebruik gemaakt kan worden van de
detector die ook gebruikt wordt voor de controle van de header.

3.4.1.6 Detectie van een fout in de werking van de flipflop in UIT-B.

De goede werking van deze flipflop is essentieel voor het systeem om als
kruispunt te werken. Deze flipflop is namelijk de component die bepaalt of
data van kanaal A of van kanaal B via uitgang B het kruispunt verlaat.
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De stand van deze flipflop bepaalt namelijk welk buffer zijn data aan het
uitgangsbuffer mag doorgeven.
Ais het kruispunt zo gemaakt moet worden dat in geval van een fout het zo
langmogelijk gebruikt kan worden voor datatransport van A-IN naar A-UIT en
van B-IN naar B-UIT, moet deze flipflop een failsafe toestand kennen. Bij
het optreden van een willekeurige fout moet de uitgang van de flipflop dan
namelijk altijd zo gestuurd worden dat het buffer, dat de data van ingang B
bevat, zijn inhoud aan het uitgangsbuffer kan afgeven.
Tevens moet de flipflop een hoge mate van bedrijfszekerheid hebben omdat hij
de wezenlijke sehakelaar in het kruispunt is. Hierdoor lijkt het noodzake
lijk om deze flipflop minimaal dubbel uit te voeren zodat een eventuele fout
geeorrigeerd kan worden en missehien moet hij weI drievoudig uitgevoerd wor
den om een fout te kunnen eorrigeren.

3.4.1.7 Detectie van een fout bij bet lezen uit of scbrijven in de fifo.

Bij het lezen uit of het sehrijven in de fifo kan een fout ontstaan als door
de een of andere oorzaak een klokpuls gemist wordt. Hierdoor zal de fifo of
een woord te veel of te weinig bevatten.
Om dit te voorkomen kan een teller aangebraeht worden die er voor zorgt dat
er altijd een complete eel (16 woorden) is ingelezen tussen twee sync's in
Hierbij zijn een aantal varianten mogelijk.

Bij het sehrijven naar de fifo:

1: Het ontbrekende woord wordt gevuld met nullen.
2: Het eerste woord van de volgende eel wordt als het laatste woord van

deze eel gebruikt.

Bij het lezen uit de fifo:

1: Het ontbrekende woord wordt gevuld met nullen.
2: Het laatste woord van de eel wordt gevuld met het eerste woord van

de volgende eel.

In de beide gevallen verdiend de eerste oplossing de voorkeur omdat in dat
geval aIleen het dataveld van de eel verstoord wordt. Deze verstoring kan
dan door de gebruiker van de verbinding misschien door een hogere laag pro
tocol nog gedeteeteerd worden.
De tweede oplossing verstoord niet aIleen de header van een eel tevens zorgt
deze oplossing er voor dat vanaf dat moment aIle eellen een woord versehoven
zijn en in het vervolg geen enkele eel nog goed gerouteerd kan worden door
dat de headers niet meer in orde zijn.

3.4.1.8 Detectie van een fout in TAKE NEV of READ NEV.

Een fout in READ NE~ kan er uiteindelijk in resulteren dat de fifo vol is.
Hierdoor zal er geen data meer van A naar B getransporteerd kunnen worden.
Deteetie van deze fout is waarsehijnlijk eenvoudiger buiten het kruispunt
als het kruispunt tenminste deel uitmaakt van een matrix. De deteetie is mo
gelijk door het eonstateren van het feit dat de fifo vol zit terwijl er
voldoende lege eellen op de vertieale verbinding aanwezig zijn.
Ook is het mogelijk dat er een fout ontstaat in het bepalen van het al of
niet leeg zijn van een eel op de vertieale verbinding. Ais elke eel als leeg
aangemerkt wordt terwijl dat niet waar is kan data oversehreven worden.



pagina 27

Verdubbeling van deze detectie kan dat eenvoudig voorkomen. Er kan dan een
failsafe mechanisme gebruikt worden dat er voor zorgt dat ingeval van een
geconstateerde afwijking tussen de beide systemen aIle eellen als zijnde vol
worden doorgegeven en dan dus niet abusievelijk oversehreven worden.
Een fout in TAKE NEW is iets moeilijker te deteeteren omdat er in feite niet
direct een zichtbare fout gemaakt wordt. Een voor het kruispunt bedoelde cel
wordt aIleen niet als zodanig behandeld en zal aIleen verder gaan naar het
volgende kruispunt zonder in de FIFO ingelezen te worden.
Als een kruispunt gebruikt wordt in een matrix is er een methode om dit te
deteeteren. Daartoe zou een eel in een kruispunt niet verdubbeld moeten wor
den maar slechts doorgegeven moeten worden naar het volgende kruispunt als
hij niet voor dat kruispunt bedoeld is en anders aIleen in de FIFO geplaatst
moeten worden. Door dan aan het einde van een horizon tale lijn te controle
ren of er daar nog cellen aankomen kan dan de goede werking van aIle
kruispunten op die lijn geeontroleerd worden.
Een nadeel van deze methode is dat het broadeasten van signalen minder ef
fectief is omdat voor elke bestemming een ander virtueel circuit gebruikt
moet worden wat een groter beslag legt op de aanwezige bandbreedte in het
systeem.

3.4.2 Soft errors in het kruispunt.

In het kruispunt komen twee componenten in aanmerking voor het genereren van
softerrors. Dit zijn het RAM geheugen met de VCI translatie tabel en de FIFO
met de cellen die van A-IN naar B-UIT gerouteerd moeten worden.
Wat betreft het gevolg van een softerror is op te merken dat dat niet af
wijkt van de gevolgen van een hardware error ergens anders in het datapad.
Door de softerror zullen een of meerdere bits van waarde veranderen waardoor
de data niet langer correct is.
Het grote verschil tussen een soft en een hardware error is echter dat een
hardware error permanent aanwezig is en blijf terwijl een soft error een
tijdelijk karakter heeft. Na een update van het geheugen is de soft error
verdwenen.
Wat betreft de detectie van een soft error geldt hetzelfde als voor de eer
der beschreven deteetie van fouten in het datapad. Een bepaalde hoeveelheid
redundantie is noodzakelijk om de fout te detecteren.
Door het tijdelijke karakter van de soft error zijn er eehter een aantal mo
gelijkheden voor de verdere verwerking van de foutmelding.

1: Als de soft error zieh voordoet in de fifo kan men een aantal dingen
doen:

De fout niet corrigeren de complete eel weggooien en een fout
melding geven.
Dit maakt een extra buffer noodzakelijk om als tussen opslag
voor de eel te dienen wat weer extra fouten kan introduceren.

- De fout niet corrigeren en aIleen een foutmelding geven.
Hierdoor zal deze eel of aIleen een verkeerd dataveld bevatten
of verkeerd gerouteerd worden in het vervolg omdat de header
niet meer correct is.

In beide gevallen zal slechts een eel verloren gaan omdat na de eel
automatisch de geheugencel die een soft error vertoonde weer gevuld
wordt met nieuwe data en de fout dan niet meer voorkomt.
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De fout weI corrigeren.
Hierdoor gaan zo weinig mogelijk cellen verloren maar zal weI
een grotere hoeveelheid redundantie in de data aanwezig moeten
zijn wat weer voor extra fouten kan zorgen.

In het geval van een soft error in de fifo lijkt de tweede methode
de voorkeur te hebben met het oog op de kans van voorkomen en het
feit dat de zelfde fout in principe niet in de volgende cel zal
voorkomen of de fifo zou een nieuwe soft error moe ten vertonen.

2: Als de softerror zich voordoet in het RAM geheugen dat de vcr
translatietabel bevat zijn er ook een aantal mogelijkheden voor de
acties die ondernomen kunnen worden.

- De fout niet corrigeren, de complete cel weggooien en de bet ref
fende geheugenplaats opnieuw vullen met de goede informatie.
Het weggooien van de cel gaat nu eenvoudig door hem niet naar de
fifo te schrijven. Het opnieuw vullen van de defecte geheugencel
moet gebeuren door een update commando van buitenaf. Er moet dan
dus een uitgebreide foutmelding naar het operatingsysteem
verstuurd worden waaruit blijkt welk geheugenadres opnieuw
ge!nitialiseerd moet worden. Totdat het geheugen weer in orde is
zullen cellen die gebruik maken van die bepaalde geheugenplaats
moeten worden weggegooid.

- De fout weI corrigeren en het geheugen updaten.
Net zoals bij het corrigeren van een soft error in de fifo
moet er redundante data aanwezig zijn. Voor correctie van een
16 bit header zijn dan minimaal 5 redundante bits nodig. Dit zou
betekenen dat het benodigde geheugen zou groeien van 1 Mbit naar
1.5 Mbit. Dit betekend extra hardware en dus extra fouten.
Voorlopig lijkt daarom detectie aIleen voldoende te zijn.

Het grote probleem bij softerrors is echter om vast te stellen of het om een
soft error dan weI om een hardware error gaat. De gevolgen van beide soorten
fouten zijn hetzelfde de correctie is echter anders.
Bij een fout kan er in eerste instantie van uit worden gegaan dat het om een
softerror gaat de fout wordt geregistreerd en er wordt geprobeerd om de ge
heugenplaats te corrigeren. Herhaald de fout zich echter meteen dan is er
waarschijnlijk sprake van een hardware error en moeten andere maatregelen
worden genomen.

3.5 ERNST VAN DE FOUTER.

Het toepassen van foutendetectie kost extra hardware (redundante hardware)
of extra tijd. Met het oog op de totale kosten van het ontwerp en op de te
realiseren snelheid is het vaak niet mogelijk om aIle detectie middelen toe
te passen.
Daarom is het nodig om een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden
die in de schakeling aanwezig zijn tot het detecteren van fouten. Het is dan
natuurlijk weI zaak de belangrijkste en dus de fout met de meeste gevolgen
de detecteren.
Een methode om te kunnen komen tot een beslissing over welke fout weI en
welke niet gedetecteerd gaat worden is het toekennen van een cijfer tussen 1
en 10 aan elke fout. Dit cijfer moet dan de ernst van de betreffende fout
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representeren. Naarmate het cijfer hoger wordt is de ontstane fout van gro
tere invloed en is de noodzaak tot detecteren groter.

SIGNAAL.

1. DATA-A-IN signaal
2. DATA-B-IN signaal
3. CLOCK-A-IN signaal
4. CLOCK-B-IN signaal
5. SYNC-A-IN signaal
6. SYNC-B-IN signaal

7. FLIPFLOP in UIT-B + BUFFERS

8. SYD7A signaal
9. SYD7B signaal
10. C4A signaal

Cijfer.

10
10
10
10
10
10

9

8
8
8

1l. SOFTERRORS in RAM

12. SOFTERRORS in FIFO

13. CLOCK pulsen bij FIFO tussen 2 SYNC's

14. De NEW HEADER.
15. Data naar FIFO
16. Data van FIFO
17. Data naar RAM

18. UPDATE COMMANDO
19. E C D signaal
20. R7W-signaal

21. READ NEW signaal
22. TAKE=NEW signaal

7

6

5

4
4
4
4

3
3
3

2
2

23. F INSP signaal 1
24. E-INSP signaal 1
25. C-U SEL signaal 1
26. C-D-SEL signaal 1
27. TELLERSTAND IN FIFOCONTROLE CIRCUIT 1
28. F CNT 1

Figuur 3.3 Top 10 van fouten.

De hoogste prioriteit heeft de bepaling van het correct ZlJn van de binnen
komende signalen. Een hierin voorkomende fout moet altijd naar buiten worden
doorgegeven zodat het besturingssysteem van het kruispunt maatregelen kan
treffen om deze fout, die misschien veroorzaakt wordt door een ander kapot
kruispunt, te verhelpen.

Vervolgens komen de signalen en systemen aan de beurt die er voor zorgen dat
het doorgaande transport gerealiseerd wordt.
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Als derde moe ten de soft errors van zowel het RAM geheugen als de FIFO gede
tecteerd worden. Deze fouten hebben een lagere prioriteit als de twee voor
gaande omdat ze niet van belang zijn bij de doorgaande verbindingen maar een
hogere prioriteit als de rest omdat ze, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, ve
rantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de failure rate van het hele
kruispunt.
De softerrors in de RAM hebben weer een hogere prioriteit als die in de FIFO
omdat de softerrors in de FIFO in principe een eenmalige gebeurtenis zijn
die ook nog eens automatisch wordt gecorrigeerd door het doorschuiven van de
data de FIFO uit en het weer vullen met nieuwe data.

Na de softerrors is de besturing van de FIFO het belangrijkste. Er moet de
garantie gegeven worden dat er altijd een complete cel in de FIFO geschreven
wordt en uit de FIFO gelezen wordt. Zou dit niet gebeuren dan verschuiven de
cellen vanaf het optreden van de fout 1 woord en zullen aIle volgende cellen
niet meer correct verzonden worden.

Voor de rest van de signalen is nog weI een onderverdeling gemaakt maar hier
ZlJn eigenlijk geen echt duidelijke onderscheiden te maken. Als leidraad
heeft gediend het feit dat, als het falen van een bepaald signaal op den
duur zal leiden tot het fa len van een ander signaal, dit tweede signaal een
hoger cijfer kreeg als het eerste signaal.
Als voorbeeld hiervan kregen de signalen die de teller besturen die de hoe
veelheid pakketten aangeeft die in de fifo aanwezig zijn slechts 3 punten
terwijl de READ NEW en TAKE NEW signalen 5 punten kregen. Als de laatste
twee signalen namelijk goed functioneren zal op den duur het VOL of LEEG
signaal van de fifo aanwezig zijn terwijl dat volgens de teller niet zou
kunnen. Op dat moment wordt de fout dan gedetecteerd.
Verder hebben de signalen die continu gebruikt worden zoals de NEW HEADER
voorrang gekregen boven de signalen die slechts af en toe aanwezig zijn
zoals het UPDATE commando.

3.6 CONCLUSIE.

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat niet aIle fouten die in een
kruispunt kunnen optreden op dezelfde wijze gedetecteerd kunnen worden.
Fouten in data, hetzij veroorzaakt door softerrors danwel door harderrors
kunnen in de meeste gevallen gedetecteerd worden met behulp van een parity
controle. De kans van voorkomen van een dubbele fout is namelijk zo gering
dat de eenvoudige paritycontrole in de meeste gevallen voldoende zekerheid
voor detectie biedt.
Fouten in een aantal timing signalen zijn vast te stellen met een geringe
hoeveelheid extra hardware zoals een RC kring met een niveaudetector.
Een aantal signalen zoals het E C D en R/W-C signaal en de goede werking van
de flipflop in "UIT-B" kan aIleen bewaakt worden door middel van minimaal
verdubbeling. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er voor deze signalen
geen vaste referentie bestaat waaraan deze signalen moeten voldoen.
Van de fouten die hoog in de fouten Top 10 staan is aIleen voor de bewaking
van de flipflop in "UIT-B" een verdubbeling van het circuit nodig. De overi
ge belangrijke signalen zijn met relatief eenvoudige signalen te realiseren.
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4 BET KRUISPUNT ALS ONDERDEEL VAN BEN SYSTEEH.

Om iets te kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van een verbinding moet er
eerst iets bekend zijn over de betrouwbaarheid van de componenten die gebruikt
worden voor het realiseren van een verbinding.
In de toekomstige ATD schakelsystemen zal gebruik gemaakt gaan worden van een
matrix als schakelelement in een verbinding. Deze matrix zal gerealiseerd wor
den met behulp van een aantal van de eerder beschreven kruispunten.
In dit hoofdstuk zal aangegeven worden wat de betrouwbaarheid van een verbin
ding door zo'n matrix is en wat de betrouwbaarheid van een matrix in zijn ge
heel is. Ook zal aangegeven worden in hoeverre de transmissie capaciteit van
een matrix verminderd als een van de kruispunten een defect vertoont.
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk zal besproken worden welke maatregelen
er getroffen kunnen worden om de betrouwbaarheid van de matrix te vergroten
zonder het toevoegen van redundantie.

4.1 DE MATRIX OF SLOTTED BUSSES.

Bet schakelelement dat gebruikt zal gaan worden om verbindingen op te kunnen
zetten is een matrix of slotted busses. Zo'n matrix ziet er schematisch uit
als in figuur 4.1.

IN-1 -+ --.;c<:1

IN-2 -+ __~I

IN-x -+ -----'«C'p 7.1f********~*******~
*
*

IN-m

~"'9"'E
~ ~ ~ ~

OUT-1 OUT-2 OUT-y OUT-n

AL :ALLOCATOR
CP : CROSSPOINT

FIGUUR 4.1. M (ingang) * N (uitgang) MATRIX.
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4.1.1 Kruispunt in VLSI met ge!ntegreerde buffers.

In de uiteindelijke implementatie zal gebruik gemaakt gaan worden van kruis·
punten die in VLSI technologie gerealiseerd zullen worden. Omdat het waar·
schijnlijk niet mogelijk is om het gehele kruispunt in een IC te integreren
vooral door het noodzakelijke RAM en de FIFO, is gekozen voor een realisatil
van het kruispunt in 3 aparte IC's. De kruispunten zullen daardoor een opbou'
krijgen als in fig 4.2. Hierbij valt het volgende op te merken.

- Zoals aangegeven in hoofdstuk 2_§eeft een IC in VLSI technologie eel
failurerate van ± 100 FIT (10 luur). Dit is het getal dat de harder
rors aangeeft. In IC's waarin gebruik gemaakt wordt van geheugencelle
komt hier nog een softerrorrate bij van 100 FIT.
Omdat in een kruispunt voor de doorgaande verbindingen geen gebruik ge
maakt wordt van geheugens en niet van aIle componenten zal de betrouw
baarheid van deze verbindingen hoger zijn dan de betrouwbaarheid va
een verbinding van A-IN naar B-UIT.

Door het opdelen van het gehele kruispunt in 3 losse IC's ZlJn
gaande verbindingen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
wordt een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de doorgaande
dingen gerealiseerd.

de door
Hierdoo
verbin

- Afhankelijk van de soort verbinding die door het kruispunt moet worde
gerealiseerd, rechtdoorgaand of van richting veranderend, zal de fout
kans van de verbinding van waarde veranderen (zie figuur 4.2). Doorda
de buffers echter onderdeel uitmaken van het grote IC moet voor d
betrouwbaarheid van de buffers ook van een waarde van 100 FIT uitgegaa
worden. Dit komt door het feit dat fouten elders in het IC ook de goed
werking van de buffers kunnen be!nvloeden.

IN-B
V

IN-A > TRANSLATE
(ICI)

FIFO
(IC2)

MER:-l
(IC~

I'--------I~
,j.. 0:

V
OUT-B

Failurerates: ~ = 100 FIT
Ai = 500 FIT

FIGUUR 4.2 KRUISPUNT IN VLSI TECHNOLOGIE.
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4.1.2 Kruispunt met losse buffers.

De doorgaande verbindingen in een kruispunt kunnen een hogere betrouwbaarheid
krijgen door deze verbindingen te realiseren via componenten met een hogere
betrouwbaarheid.
Omdat de hoeveelheid componenten, die nodig is om een doorgaande verbinding te
realiseren vrij beperkt is, kan gebruik gemaakt worden van IC's die gemaakt
zijn met een MSI proces. Deze componenten hebben een failurerate van 25 FIT
wat 4 keer beter is dan de VLSI componenten met een failurerate van 100 FIT.

Door nu de buffers van de doorgaande verbindingen uit te voeren in aparte
kleine IC's krijgen deze verbindingen een hogere betrouwbaarheid. De totale
failurerate van een kruispunt neemt echter toe doordat er extra hardware wordt
toegevoegd en er geen hardware verdwijnt. Een kruispunt dat op deze Manier
wordt gerealiseerd zou er dan uitzien als in figuur 4.3.

IN-B
V

IN-A >

TRANSLATE
(IC1)

FIFO
(IC2)

••••ii > OUT-B

BUFFER 2
MERGE (lezen en
(IC3) schrijven) A3

I +
+

V
OUT-B

Failurerates: ~ = 25 FIT
A4 = 550 FIT

FIGUUR 4.3 KRUISPUNT MET LOSSE BUFFERS.

Doordat de complexiteit van de drie Ie's (Translate, Fifo en Merge) door deze
verandering niet veel zal afnemen kan de failurerate voor deze IC's samen, net
zoals in de vorige paragraaf, op 500 FIT gesteld worden.
De doorgaande verbindingen hebben nu een hogere betrouwbaarheid doordat de IC
's die hiervoor gebruikt worden nog slechts een failurerate van 25 FIT hebben.
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4.2 BETROUVBAARBEID VAN ERN MATRIX.

Van een matrix kunnen wat betreft betrouwbaarheid twee berekeningen worder
uitgevoerd. Ten eerste kan berekend worden wat de betrouwbaarheid van de gehe
le matrix is en ten tweede kan berekend worden wat de betrouwbaarheid van ~~r

verbinding door een matrix is. Door meer inzicht in de waarde van deze getal
len te krijgen kan een aantal zaken vat betreft onderhoud en manier var
service duidelijker worden.

- Als de foutenkans van de gehele matrix klein is, is het misschien nie!
nodig om speciale maatregelen te treffen om het uitvallen van de matri:
op te vangen. Bij een geringe uitvalkans van de matrix kan het zo zijl
dat de maatregelen, die nodig zijn om bijvoorbeeld de gehele matrix tf
kunnen verdubbelen en zodoende het uitvallen van een matrix op te van
gen, onevenredig duur en gecompliceerd zijn.

- Mocht de betrouwbaarheid van een matrix dermate klein zlJn dat bijvoor
beeld een verdubbeling van het systeem nodig is, dan is het noodzake
lijk om te weten in hoeverre de schakelcapaciteit van de matrix doo
een opgetreden fout is aangetast. Dit is van invloed op de wijze waar
op, in een verdubbeld systeem ,van de ene op de andere matrix ka
worden overgeschakeld. Bij een gering capaciteitsverlies kan de functi
van de kapotte matrix langzaam door de nieuwe worden overgenomen waar
door een zo gering mogelijk aantal cellen verloren gaat. Zou het ver
lies groot zijn dan kan misschien beter ineens omgeschakeld worde
waardoor alle cellen die nog in de fifo's in het andere kruispunt aan
wezig zijn verloren gaan.

- Een verdere reden om een veelvoud van matrices te gebruiken is gelege
in het feit dat het op die wijze mogelijk is om tijdens een storing he
verkeer over de andere matrix of matrices te leiden en ondertussen d
defecte matrix te repareren.

Bij de berekening van de betrouwbaarheid van een matrix is er van uitgegaa
dat de fouten onafhankelijk van elkaar zlJn. Dat wil zeggen dat het optrede
van een fout in het ene kruispunt geen invloed heeft op het optreden van ee
fout in een ander kruispunt.

4.2.1 Berekening bij kruispunten met ge!ntegreerde buffers.

Bet berekenen van de betrouwbaarheid van een totale matrix is dan simpel.

Aantal aanwezige kruispunten = m*n

R(t)kruispunt

~= 500 FIT
)

.. R(t) . =matrIx

-(m*n)L t
e -"2 [4.1:

Hierin staat R(t) voor de kans dat het te beschouwen systeem op het tijdstip
nog goed functioneert waarbij er van uitgegaan wordt dat het systeem op t:
nog functioneerde.

De berekening van de betrouwbaarheid van een verbinding van ingang IN-x nai
uitgang OUT-y (zie figuur 4.1) is iets gecompliceerder.
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- Zoals al eerder beschreven is de betrouwbaarheid van een kruispunt af
hankelijk van zowel de hoeveelheid IC's van het kruispunt die gebruikt
worden voor de verbinding als van welke componenten van het kruispunt
gebruik gemaakt wordt.

- Verder zijn niet aIleen de kruispunten van belang via welke de verbin
ding werkelijk loopt maar zijn ook andere kruispunten in de matrix van
belang voor de betrouwbaarheid van de verbinding.
Een cel die via een kolom verwerkt wordt kan in feite aIleen maar goed
aankomen als de gehele kolom goed functioneert.

De berekening van de betrouwbaarheid van een verbinding van ingang IN-x naar
uitgang OUT-y gaat dan als voIgt:

R(t) = Betrouwbaarheid van verbinding tussen punt x en punt y
x,y op tijdstip t.

R(t)(x,l)
-(y-1)A1t

tot (p,q) e

R(t)(l,y)
-(x-1)A1t

tot (p,q) e

R(t)(x+1,y)
-(m-x)A1t

tot (m,y)= e

R(t)( )
-5A1t

ep,q

~ = 100 FIT

• R(t)IN_x ~ OUT-y
-(y+m+3)~t

= e [4.2]

Hierin is duidelijk dat de factor x, die aangeeft in welke rij van de matrix
het signaal binnenkomt, niet in het resultaat voorkomt. Oit is een gevolg van
het feit dat aIle kruispunten in een kolom goed moeten functioneren om een
goed werkende verbinding te realiseren. Het is niet noodzakelijk dat van de
kruispunten in een kolom aIle drie de componenten goed functioneren maar het
IC met de select functie moet in aIle kruispunten in ieder geval foutloos
functioneren. Oit IC is namelijk verantwoordelijk voor het van datatransport
over de verticale verbindingen.
Door het feit dat een goede verbinding van IN-x naar OUT-y afhankelijk is van
de goede werking van de gehele kolom y is in de betrouwbaarheidsfunctie van

, b· d' d -mAt, -xAtzo n ver In Ing e term e aanwezlg en geen term met e
Oit is een afwijking van de tot nu toe gebruikte matrix in schakelsystemen
waar de schakelaar in feite buiten het kruispunt aanwezig is. In die systemen
wordt in feite gebruik gemaakt van een busstructuur. Hierdoor is de betrouw
baarheid van een verbinding aIleen afhankelijk van de schakelaar via welke de
verbinding loopt. In zo een matrix is de verbinding dus slechts afhankelijk
van ~~n schakelaar en niet van vele schakelaars zoals in de huidige opzet van
het ATO systeem.

4.2.2 Berekening bij kruispunten met losse buffers.

Als de matrix opgebouwd wordt met behulp van kruispunten die losse buffers
gebruiken voor de doorgaande verbindingen zal het resultaat van de betrouw
baarheidsberekeningen enigzins veranderen.
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De betrouwbaarheid van de totale matrix wordt dan als voIgt:

R(t)kruispunt

>-4= 550 FIT

Aantal aanwezige kruispunten

-\t
e

m*n

)
'* R( t) . =matrIx

-(m*n)\t
e [4.3]

Door het toevoegen van de losse buffers is de failurerate van het kruispunt
met 50 FIT toegenomen waardoor de betrouwbaarheid van de totale matrix is af
genomen. In dit geval betekent dit een verslechtering van ongeveer 10%.

Voor wat betreft de betrouwbaarheid
echter een verbetering op t.o.v.
blijkt uit de volgende berekening.

van een doorgaande verbinding treedt
de vorige realisatie van de matrix. Dit

R(t\x,l)
-(y-1)A3t

tot (p,q) = e

R(t)(l,y)
-(x-1)A3t

tot (p,q) e

-(m-x)A3t '* R( t )IN-x .. OUT-y

R(t)(x+l,y) tot (m,y)= e

R(t)( )
-(2A3+Az)t
ep,q

~
25 FIT

= 500 FIT2

Hierin is duidelijk te zien dat de verbindingen een hogere betrouwbaarheic
hebben. Dit komt doordat de term (y + m) nu niet met 100 FIT maar met 25 FI~

vermenigvuldigd moet worden.

4.2.3 Vergelijking tussen kruispunt met ge!ntegreerde en met losse buffers.

De betrouwbaarheid van een matrix zal dus verbeteren als aIleen dat verkee
door de schakelaar gaat dat ook voor die schakelaar bedoeld is. Een verder·
verbetering zou behaald worden als de doorgaande verbindingen in de matrix va'
zo weinig mogelijk componenten gebruik maken of in ieder geval van componente
met een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid.

Een mogelijkheid om zowel het een als het ander te realiseren is het gebrui
maken van een busstructuur voor zowel de horizon tale als de verticale verbin
dingen.

De gevolgen van het toepassen van een busstructuur zal in een van de volgend
paragrafen besproken worden.
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4.3 TRANSHISSIECAPACITEITSVERLIES(TCV) VAN EEN MATRIX ALS GEVOLG VAN EEN FOlIT
IN EEN VAN DE KRUISPUNTEN VAN DE MATRIX.

Nadat ~~n kruispunt van een matrix als gevolg van een fout geheel of gedeelte
lijk is uitgevallen, is het mogelijke aantal te realiseren verbindingen door
die matrix met 1 of meer afgenomen.
De grootte van dit capaciteitsverlies is afhankelijk van welk kruispunt is
uitgevallen en wat de fout is die het kruispunt vertoont. Verder bestaat er
verschil tussen het gebruik van losse buffers of ge!ntegreerde buffers in een
kruispunt. Dit verschil beperkt zich echter tot de kans op het voorkomen van
een fout. Voor de gevolgen van het optreden van een fout in het ingangs of
uitgangsbuffer voor wat betreft het TCV bestaat geen verschil tussen de versie
met losse buffers of die met ge!ntegreerde buffers.
Zonder opgetreden fouten is het aantal mogelijke verbindingen door een matrix
te stellen op:

Cxy = m * n. [4.5]

Onder een verbinding wordt hier verstaan de fysieke verbinding tussen twee
punten. Zoals die ook bestaat in "ouderwetse" matrices die m ingangen met n
uitgangen kunnen verbinden. In geval van een matrix voor een ATD verbinding is
het namelijk mogelijk dat via ~~n fysieke verbindingen meerdere duizenden vir
tuele verbindingen gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden.
Afhankelijk van de fout die optreedt in een kruispunt zullen 1 of meerdere
verbindingen niet meer gerealiseerd kunnen worden. Een fout in een kruispunt
veroorzaakt dus een bepaald transmissiecapaciteitsverlies van een matrix.
Omdat de grootte van het verlies afhankelijk is van de plaats van optreden van
de fout, in IC1, IC2 of IC3, en van de aard van de fout, is een onderverdeling
gemaakt in drie blokken. De fouten die kunnen optreden in de buffers en de ge
volgen van de fouten worden ook in deze blokken beschreven. Buffer 1 wordt
beschreven bij de gevolgen van een fout in IC1 en buffer 2 wordt beschreven
bij het gevolg van een fout in IC3. In deze blokken wordt de grootte van het
capaciteitsverlies aangegeven bij het optreden van een fout in een van de drie
of vijf componenten waarmee een kruispunt wordt gerealiseerd.

4.3.1 Verlies door fout in IC1 (Translatie).

Ais de fout zich voordoet in het translatiegedeelte van dit IC heeft dat een
beperkte invloed op het tcv.
Een softerror in het geheugen met de translatietabel tast maar ~~n virtueel
circuit aan terwijl er maximaal 64000 circuits mogelijk ZlJn per kruispunt.
Bet gevolg hiervan is ook geen direct capaciteitsverlies want de aangetaste
cel verlaat in de meerderheid van de gevallen de matrix via de gewenste uit
gang. AIleen als de softerror het bit heeft veranderd dat er voor zorgt dat de
cel in de fifo wordt ingelezen zal de cel verloren gaan. Bij een VCI van 16
bit zal dit gebeuren bij 6% van de gevallen van softerrors. Uitgaande van de

softerrorrate zoals gegeven in hoofdstuk 2 (A=10-7) heeft dit een gemiddelde
kans van voorkomen van 1 keer per 18000 jaar.
Alhoewel de eel bij deze fout een verkeerde header bevat zal hij in de meer
derheid van de gevallen (94%) de matrix weI via de gewenste uitgangslijn ver
laten.
Ais de matrix nu als eindpunt gebruikt wordt zal de cel dus bijna altijd op de
gewenste bestemming arriveren. De cel zal dan echter weI een verkeerde header
bevatten en daardoor misschien alsnog niet aankomen bij de gewenste terminal.
Bet probleem van het verkeerd routeren is dan verlegd naar de eindgebruiker
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maar omdat deze een beperkter aantal verschillende VCI nummer hoeft te herken
nen is hier de correctie eenvoudiger te realiseren doordat het mogelijk is eel
grotere Hammingafstand te realiseren tussen de verschillende VCI's die in he'
eindpunt moeten worden herkend. Bij het opzetten van de verbindingen moet dal
weI rekening gehouden worden, bij het toekennen van de VCI's, dat deze gewens·
te Hammingafstand tussen de verschillende VCI's op een link gerealiseerd word"

Elke andere fout in de route door ICI naar IC2(FIFO) waardoor dit gedeeltl
niet goed meer functioneerd zorgt voor het totaal uitvallen van de schakel·
functie van het kruispunt. Hierdoor zijn dan geen verbindingen meer mogelijl
van IN-x naar OUT-y van de matrix. De transmissiecapaciteit is dan met 1 afge·
nomen en wordt:

[4.6= m * n - 1.Cxy

Een fout in het buffer dat de cellen doorgeeft naar het volgende kruispunt, 0
dat nu een in ICI ge!ntegreerd buffer is of een los buffer, heeft grotere ge
volgen voor het TCV. Door zo'n fout zijn namelijk aIle kruispunten die een ho
ger kolomnummer hebben niet meer te bereiken. Hieruit blijkt dat het TCV af
hankelijk is van de positie van het kruispunt. Naarmate het kapotte kruispun
een lager kolomnummer heeft zijn de gevolgen voor het TCV groter. De transmis
siecapaciteit van een matrix, met een kruispunt in kolom k dat een dergelijk
fout vertoont, wordt dan gegeven door:

C = m * n - (n - k).xy [4.7

4.3.2 Verlies door fout in IC2 (Fifo).

Een fout in dit IC kan slechts gevolgen hebben voor die cellen die van de ho
rizontale verbinding overgezet moeten worden naar de verticale verbinding.
In geval van een harderror zal het verder onmogelijk zijn om nog een goed
verbinding via dit kruispunt te realiseren het TCV is dan gelijk aan 1
Hierdoor is de capaciteit van de matrix dan:

C = m * n - 1.xy [4.e

In geval van een softerror wordt slechts een bit van een cel aangetast. De CE

waarin het foutieve bit zich bevindt zal correct verzonden worden omdat C
translatie al heeft plaatsgevonden. Dit zorgt dus niet voor een TCV mac
slechts voor een eenmalig optredende fout in de verzonden data. Er is natuuI
lijk een kans dat het foutieve bit zich in de header bevindt en dat daardoc
de cel vanwege een foutief VCI alsnog verloren gaat.

4.3.3 Verlies door fout in IC3 (Merge).

In dit IC kunnen de optredende fouten grofweg opgedeeld worden in twee gebi«
den waarin de fouten kunnen optreden. Namelijk in fouten in het gedeelte de
bepaald of er een lege cel aanwezig is op de verticale verbinding en in fout«
in het gedeelte dat ofweI cellen van de verticale verbinding doorlaat ofWI

cellen vanuit de FIFO via de verticale verbinding verstuurd.

De fouten in het gedeelte dat detecteert of er een lege cel op de vertica:
verbinding aanwezig is zijn onder te verdelen in twee soorten.
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1. Een eel die vol is wordt niet als zodanig gedeteeteerd zodat hij ten
onreehte met nieuwe data oversehreven wordt.

2. Geen enkele eel op de vertieale verbinding wordt als leeg gedeteeteerd
terwijl er weI lege eellen aanwezig zijn. Of er wordt geen signaal
naar het fifo gedeelte gestuurd om aan te geven dat er een lege eel
aanwezig is en de fifo een aanwezige eel kan versturen naar IC3.

Het TCV van de matrix is in beide gevallen gelijk. In feite is het verlies ge
lijk aan het aantal eellen dat bij ingang x voor uitgang y wordt aangeboden.
Het versehil is dat in geval 1 eellen op de doorgaande vertieale verbinding
verloren gaan waarvan de herkomst niet bekend is en in geval 2 de bij x aange
boden eellen verIoren gaan omdat ze de FIFO niet kunnen verlaten.
Het totale eapaeiteitsverlies zal door deze fouten dus beperkt blijven tot
maximaal 1 kanaal.

[4.9JC m * n - 1.xy(min)

Als er een fout optreedt in het gedeelte dat de sehakelfunetie vervuld en de
eellen van de twee ingangen samenvoegt kunnen de TCV veel groter zijn. Als na
melijk door een fout aIleen de eellen van ingang x doorgelaten worden naar
uitgang y kunnen aIle kruispunten met een lager rijnummer in kolom y geen data
meer versturen.

[4.10Jm * n - (x - 1).Cxy

De beiden hierboven besehreven fouten kunnen ook optreden als van losse buf
fers gebruik gemaakt wordt en de fouten zullen een zelfde TCV tot gevolg heb
ben.
Daarentegen zal een fout die er voor zorgt dat er geen eellen vanuit de fifo
naar uitgang y gestuurd kunnen worden tot gevolg hebben dat sleehts een ver
mindering van 1 van de transmissieeapaeiteit optreedt.

Cxy m * n - 1. [4.11J

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat sleehts de kruispuntfunetie niet meer
gerealiseerd kan worden. De doorgaande verbindingen worden door deze fout niet
aangetast.

4.3.4 Samenvatting.

Samengevat kan worden gezegd dat grotere eapaeiteitsverliezen optreden door
het feit dat de verbindingen in de huidige opzet door meerdere kruispunten
heen gaan. Elk van de gepasseerde kruispunten zorgt er voor dat de kans dat
een verbinding verloren gaat groter wordt. Door de doorgaande verkeersstromen
buiten de kruispunten te houden moet hier, een verbetering wat betreft
betrouwbaarheid en een vermindering wat betreft eapaeiteitsverlies bij optre
den van een fout in een matrix, te realiseren zijn.
De grootte van het eapaeiteitsverlies kan veel vari~ren. In het geval van een
fout die een header aantast zal sleehts een van de vele tienduizend mogelijke
verbindingen door de matrix verbroken worden terwijl een hardwarefout die een
compleet IC van een kruispunt uitschakelt tot gevolg kan hebben dat, afhanke
lijk van de grootte van 10 of meer procent van de capaciteit van de matrix
verloren gaat.
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Daarom is het nuttig om te proberen door een andere opzet van de matrix dezl
een hogere betrouwbaarheid te geven zodat het uitvallen van een kruispunt wei·
nig tot geen gevolgen heeft voor de werking van de gehele matrix.
In de volgende paragraaf zal aandacht gegeven worden aan de voor en nadelel
voor wat betreft betrouwbaarheid van een matrix als gebruik gemaakt wordt val
deze busstructuur.
Voor de verticale verbindingen kan nog gedacht worden aan een zogenaamde "bu:
management unit" deze zou dan moeten voorkomen dat de kruispunten gelijktij.
dig een cel ver~enden of volle cellen overschrijven. Deze unit zou dan cen·
traal (per kolom of per matrix) opgesteld kunnen worden. Dit systeem zou we
de autonome werking van de kruispunten aantasten

4.4 MATRIX MET BUSSTRUCTUUR.

In de paragrafen 4.2 en 4.3 is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat ee
matrix met een busstructuur wat betreft betrouwbaarheid te prefereren is bove
de structuur zoals die nu gebruikt wordt. In deze paragraaf zal aangegeve
worden hoe zo'n matrix er dan uit zou zien, wat dit betekent voor de uitvoe
ring van de kruispunten en vooral wat de verbetering of verslechtering van d
betrouwbaarheid van de matrix zal zijn bij toepassing van de busstructuur.

4.4.1 Matrix zonder bus management unit.

Schematisch zal een matrix waarin gebruik gemaakt wordt van een busstructuu
er uitzien als in figuur 4.3. Hierin is te zien dat de horizontale doorgaand
verbindingen niet meer door de kruispunten heen lopen maar er langs.
Voor de verticale verbindingen is dat niet het geval want de kruispunten moe
ten niet alleen data van deze lijnen lezen om vast te stellen of een cel vo
of leeg is maar ook data naar deze lijnen schrijven om de schakelfunctie t
kunnen vervullen.
Dit kan alleen gerealiseerd worden met behulp van een zogenaamde bus manage
ment unit. Een matrix die hiervan gebruik maakt zal beschreven worden in d
volgende paragraaf.
In de in deze paragraaf beschreven opzet zullen de verticale lijnen altijd c
de een of andere manier door het kruispunt heen moeten gaan. Omdat de compc
nenten die hierbij betrokken zijn slechts buffers zijn kan er vanuit gegac
worden dat ze een extreem hoge betrouwbaarheid hebben. De betrouwbaarheid kc
nog verbeterd worden door de buffers te verdubbelen of te verdrievoudigen E
te voorzien van een beslisser.

Bet feit blijft echter dat als de buffers onderdeel uitmaken van Ie3 (
betrouwbaarheid van dat onderdeel niet kan verbeteren maar hoogstens geli~

kan blijven. De betrouwbaarheid van de component die de verticale verbindir
door het kruispunt realiseert zal dus onderdeel blijven uitmaken van de form\
les die de betrouwbaarheid van een matrix of verbinding door die matrj
beschrij ven.

Door te kiezen voor de oplossing voor het kruispunt met losse buffers zal (
betrouwbaarheid van de component die aanwezig is in de verticale verbindil
verbeterd kunnen worden. Daarom is aIleen die situatie beschreven waarbij v.
deze oplossing gebruik gemaakt wordt.
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--+--+----t---+-- --+--j-----f---+---

IN-2 ---+--+----t---+-- ---+--+----t---+---

CP CP CP CP

IN-x ---+--+----+---+- --+--j-----t---+--

CP

IN-m ---+--+-----+---+- ---+--+-----t---+---

OUT-1 OUT-2 OUT-y OUT-n

FIG. 4.3 MATRIX MET ALLEEN HORIZONTALE BU55TRUCTUUR.

Natuurlijk introduceert de busstructuur ook nieuwe fouten. Zou bijvoorbeeld de
ingang, van een kruispunt dat aan de bus bevestigd is, een fout vertonen die
tot gevolg heeft dat er een kortsluiting naar een bepaalde vaste spannings
waarde ontstaat. Dan zullen aIle kruispunten die met deze bus verbonden zijn
daar de gevolgen van ondervinden en niet meer goed kunnen functioneren. Dit is
in tegenstelling tot de niet-busstructuur waar aIleen de kruispunten nA het
defecte kruispunt last hebben van de fout.
Daar staat tegenover dat de ingangen van het kruispunt dermate betrouwbaar
kunnen worden gemaakt dat deze fout een zeer kleine kans van voorkomen heeft.
Verder introduceert het gebruik van een bus bij gebruik van de gewenste hoge
bitsnelheden ook extra problemen door het optreden van reflecties.

Door het toevoegen van een of meerdere componenten aan het kruispunt zal de
betrouwbaarheid van een enkel kruispunt en daardoor ook de betrouwbaarheid van
de gehele matrix iets verslechteren.
In feite bestaat de extra component die in dit geval wordt toegevoegd uit een
buffer dat het kruispunt met de horizontale lijn verbindt. Dit buffer heeft
een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van het gehele kruispunt omdat het
een toevoeging van componenten aan het kruispunt betekend.
Omdat het echter een zeer kleine component betreft kan de failurerate van het
buffer op ~. ff . = 10 FIT gesteld worden. Dit is minder dan het buffer dat·ou er-ln
gebruikt werd in paragraaf 4.1.2 omdat dit buffer aIleen een ontvangende
functie hoeft te hebben en dus gerealiseerd kan worden in 551. Bet buffer aan
de uitgang is weI hetzelfde omdat het dezelfde functie moet vervullen als in
paragraaf 4.1.2. Voor dit buffer kan de failurerate dus op 25 FIT gesteld wor
den.



R'(t)kruispunt

De formules [4.1] en [4.2] zullen er dan als voIgt uit gaan zien:

-(~ + ~uffer-in + ~uffer-uit)t -A5t
e e
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[4.12]

R' (t)matrix
-(m * n)ASt

e

-(~+ n~uffer-in + m~uffer-uit)t
= e

[4.13]

[4.14]

Uit [4.13] blijkt dat de betrouwbaarheid van de totale matrix iets verminder
is door het toevoegen van de buffers voor de horizontale busstructuur. Omda
~uffer-in = 10 FIT en ~ = 500 FIT is deze verslechtering verwaarloosbaa
klein.
Daarentegen zal de betrouwbaarheid van een verbinding weI aanzienlijk verbete
ren. Hiertoe moeten formule [4.2] en [4.14] met elkaar vergeleken worden.
In deze vergelijking is er van uitgegaan dat ~uff -uit= 25 FIT omdat allee
gebruik gemaakt wordt van een los zend en ontvang IE.
Wanneer heeft een verbinding in deze opzet (met busstructuur) een hogere be
trouwbaarheid als een verbinding in de oude opzet?

Er moet dan gelden:

of: ~ + n~uffer-in + m~uffer-uit< (y + m)A3+ ~

als: ~ = 500 FIT
A- ff . = 10 FIT
~u er-l~ = A_ = 25 FIT
. -buffer-ul t ."3

dan:

of:

500 + 10n + 25m < 25(y + m) + 500
10n < 25y

y > 0,4n [4.15]

Dit wil zeggen dat zolang y > 0,4n de busstructuur een geringere betrouwbaal
heid heeft dan de oude structuur. In dit geval zal dus bijvoorbeeld een vel
binding die via de eerste kolom loopt een geringere betrouwbaarheid hebben aJ
in het oude systeem maar de overige verbindingen zullen een hogere betrou\
baarheid kunnen hebben.

Vat betreft het transmissiecapaciteitsverlies van een matrix met aIleen eE
horizontale busstructuur is het volgende op te merken:

Fouten in IC1, IC2 en IC3 hebben dezelfde gevolgen voor het TCV als
de niet busstructuur met losse buffers.
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- Fouten in het ingangsbuffer.
Een fout in dit buffer dat er voor zorgt dat de gehele bus niet meer
gebruikt kan worden zorgt onafhankelijk van de plaats waar het gebeurt
voor een TCV van n.

C = m * (n-1) [4.15]xy

De constructie van een dergelijk buffer is echter zodanig dat ervan kan
worden uitgegaan dat maar een fractie van de failurerate van een derge
lijk IC van toepassing is op de kans dat een zodanige fout ontstaat dat
de bus dermate verstoord wordt dat de overige kruispunten die van deze
bus gebruik maken geen correcte data meer kunnen ontvangen. Bij een
failurerate van 10 FIT zal deze kans waarschijnlijk een factor 10 of
meer kleiner zijn. Uitgaan van een failurerate van 10 FIT voor de bus
is dus echt een "worst case" aanname.

4.4.2 Matrix met bus management unit.

Bij een matrix waarin gebruik gemaakt wordt van een bus management unit zal
door een centraal systeem bepaald worden welk kruispunt data mag verzenden.
Daartoe moet een kruispunt dat data te verzenden heeft een verzoek indienen

MUMU

-+--+--+--I--~~---j_ +--+--i---t------'I----Ir---IN-1

IN-2 -+----.~_+-+_-+___+- +----'P---+--+---+--+--

IN-x -+--+--+--I--~~___l-' +--+--+--+-----'~__If_-

-+--+--t--t-----'~___l- +--+--t--t---'~--Ir---IN-m

OUT-nOUT-2OUT-1 OUT-y

FIG. 4.4 MATRIX MET BUSSTRUCTUUR EN MANAGEMENT UNIT.
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bij de management unit. Dit verzoek kan bestaan uit het aangeven van het a]
dan niet aanwezig zijn van een cel in de FIFO van een kruispunt.
De functie van de management unit vervangt het grootste deel van de functie!
die voorheen door IC3 gerealiseerd werden zodat dit Ie vervangen kan worder
door een eenvoudiger circuit met een hogere betrouwbaarheid.
De verticale verbindingen lopen nu ook niet meer door een kruispunt heen. Zo
dat dan de ideale structuur als in figuur 4.4 gerealiseerd kan worden.

Als er gebruik gemaakt gaat worden van een bus management unit zullen dl
betrouwbaarheids formules weI iets anders worden:

R"(t) _ e-(A6 + ~uffer-in + ~uffer-uit )t
kruispunt - [4.18]

R"(t)matrix

R"(t)
x-+y

~uffer-in

~uffer-uit

\

-«m * n)A7 + nAmu(management unit»t
e

10 FIT

= 10 FIT

400 FIT (IC1, IC2, + softerrorrate)

420 FIT

[4.19]

[4.20]

A = 100 FITmanagement unit

Hierin is voor A_ ff 't slechts een failurerate van 10 FIT aangenomen omda-bu er-Ul
in dit geval dit buffer aIleen nog maar een zendende functie hoeft te vervul
len en daardoor in SSI uitgevoerd kan worden waardoor de failurerate op 10 FI
gesteld kan worden.

Uit deze formules wordt meteen duidelijk dat aIle betrouwbaarheden in verge
lijking met de beide andere oplossingen flink groter zijn geworden. Het nadee
van dit systeem is de centrale opstelling van de management unit waardoor c
kruispunten een gedeelte van hun autonome werking hebben verloren. De winst i
betrouwbaarheid van de matrix, door te kiezen voor deze opbouw zou echter Vc
groter belang kunnen zijn.

Een eerste beschouwing van formules 4.16, 4.17 en 4.18 zou kunnen leiden tc
de conclusie dat een hogere betrouwbaarheid verkregen kan worden door de buJ
fers buffer-in en buffer-uit op te nemen in resp IC1 en Ic2. Het is echtE
maar de vraag of dit zo is.
Ten eerste is het verbeteren van de betrouwbaarheid, door het opnemen van (
buffers in de grote IC's, maar marginaal voor wat betreft de betrouwbaarhe:
van een kruispunt en de gehele matrix.
Ten tweede zal de betrouwbaarheid van een verbinding door deze methoc
waarschijnlijk niet verbeteren maar verslechteren. Dit komt door het feit di
fouten op een en dezelfde chip niet onafhankelijk van elkaar zijn. In fei"
wil dit dus zeggen dat de betrouwbaarheid van de buffers in de Ie's 1 en 2 de
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geringer zal zijn dan de betrouwbaarheid van deze buffers als losse units.

Schematisch ziet een kruispunt er dan als voIgt uit:

VAN BORIZONTALE
BUS

V

BUFFER-IN I
(lezen)

REQUEST
NAAR MU.

t

ACKNOWLEDGE
VAN MU.

J,.

MU: MANAGEMENT UNIT.

IC~>
TRANSL~TIE I IC 2

FIFO
BUFFER-UIT
(schrijven)

NAAR
:> VERTICALE
. BUS

FIG. 4.5 KRUISPUNT VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET MANAGEMENT UNIT.

Voor het TCV bij gebruik van deze structuur met management unit geldt.

- Een fout in de IC's die de kruispunt functie realiseren kan een maxi
maal TCV van 1 tot gevolg hebben.

[4.21]= m * n - 1Cxy

- Een fout in het buffer voor de horizon tale bus kan een maximaal TCV van
n tot gevolg hebben.

[4.22]C - m * (n - 1)xy(min) -

- Een fout in het buffer voor de verticale bus kan een maximaal TCV van m
tot gevolg hebben.

Cxy(min) = (m - 1) * n [4.23]

- Een fout in de bus management unit kan een maximaal TCV tot gevolg heb
ben van m. Als voor een unit per matrix gekozen wordt kan de werking
van de gehele matrix verstoord worden.

C = (m - 1) * n of C = 0 (mu per matrix)xy xy [4.24]

4.5 CONCLUSIB.

Samengevat kan gezegd worden dat een matrix die opgebouwd is met een busstruc
tuur een hogere betrouwbaarheid heeft. Bet ontwerpen van een bus die de gewen-
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ste bitsnelheden kan verwerken zal meer moeite kosten maar de verhoogde be
trouwbaarheid die gerealiseerd kan worden is zeker de moeite waard.
In de volgende tabel worden de formules die de betrouwbaarheid van de gehel
matrix en de betrouwbaarheid van ~~n verbinding door een matrix weergeven voo
de vier besproken systemen:

1: Matrix met
2: Matrix met
3: Matrix met
4: Matrix met

pijpstructuur.
pijpstructuur en losse buffers.
horizontale bus en verticale pijp structuur.
volledige busstructuur.

nogmaals gegeven. Ze worden zowel gegeven in een vorm waarin aIle failurerate
van de componenten als onbekenden gegeven worden en in een vorm waarin de 0

dit moment aan te nemen failurerates voor de componenten zijn ingevuld.

Verder worden eerst de formules gegeven waarbij niet gebruik is gemaakt va
losse buffers. In de volgende drie paar formules zal aIleen uitgegaan worde
van het gebruik van losse buffers zodat de vergelijking tussen de verschillen
de betrouwbaarheden zo eerlijk mogelijk kan zijn. Tevens is dit de hoogs
mogelijke betrouwbaarheid voor de beschreven systemen. Door gebruik te make
van ge!ntegreerde buffers waar dat mogelijk is zal de betrouwbaarheid altij
aIleen maar Minder kunnen worden.

met onbekenden: ingevuld:

1: -(m*n)A2t -9-SOO(m*n)*10 t
R(t)matrix e e

-(y+m+3)A1t -9-100(y+m+3)*10 t
R(t)x~ e e

2:
-(m*n)\t -9-SSO(m*n)*10 t

R(t)matrix e e

-«y+m)A3 + A2)t -(25(y+m) + 500)*10-9

R(t)x~ e e

3:
-(m*n)Ast -9-S3S(m*n)*10 t

R' (t) e ematrix

-(Az+n~ f ' +m~ f 't)t
-9-(SOO+10n+2Sm)*10 t

R' (t)x~
u -In u -Ule e

4:
-«m*n)>,-nA )t -9-«m*n)420+100n)*10 t

R"(t) mu
matrix e e

-(A6+n~ f . +m~ f 't+A )t
-9-(420+10n+10m+100)*10

R"(t) u -In u -Ul mue e
x~
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Verder kan opgemerkt worden dat een matrix door het gebruikte aantal kruispun
ten al snel dermate onbetrouwbaar zal zijn dat er van uitgegaan moet worden
dat regelmatig een defecte matrix vervangen moet worden. De MTBF van een
kruispunt is ongeveer 200 jaar en het aantal kruispunten dat in de Remote
Units (RU) gebruikt zal worden is groter of gelijk aan 200. Gemiddeld zal een
RU dus eens per jaar gerepareerd moeten worden of vervangen door een correct
werkend exemplaar. Bet is dus nodig dat er maatregelen getroffen worden om dit
vervangen met een zo gering mogelijk verlies aan cellen, lieft geen verlies,
en beschikbaarheid van het systeem te doen plaatsvinden.
In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de problemen die zich voor
doen bij het aanbrengen van redundantie om dit omschakelen mogelijk te maken,
wat de gevolgen hiervan zijn voor de betrouwbaarheid van het systeem en welke
extra eisen dit stelt aan het ontwerp van het kruispunt.
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5 DE MATRIX ALS ONDERDEEL VAN EEN SYSTEEM.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het gebruik van het eerder beschreven
matrix of slotted busses als onderdeel van een communicatienetwerk. De matrix
zou dan deel uit gaan maken van een zogenaamde Remote Unit (RU)
Eerst zal beschreven worden welke functie de remote unit zal moeten realiseren
en hoe deze functies gerealiseerd worden.
Omdat de RU mede bepalend is voor de betrouwbaarheid van een verbinding zal
aangegeven moeten worden wat de betrouwbaarheid van de RU is.
Met behulp van de gegevens die in het vorige hoofdstuk zijn verkregen is het
mogelijk om een schatting te maken van de betrouwbaarheid van een RU. In dit
hoofdstuk zal verder worden ingegaan op methoden om de betrouwbaarheid van de
RU te verhogen en op de hierbij optredende problemen. Hierbij kan wordt ge
dacht aan verdubbeling van de matrix en het toevoegen van redundantie aan een
matrix om deze zodoende een hogere betrouwbaarheid te geven.

5.1 DE REMOTE UNIT.

In het toekomstige breedband communicatie netwerk kan er gebruik gemaakt za]
worden van zogenaamde Remote Unit's. Deze RU's moeten dan op enige afstand var
de centrale geplaatst worden tussen de abonnee's en de centrale in. De RU'~

krijgen onder andere een functie als eerste concentratietrap in het systeem.
Verdere functies zijn het distribueren van signalen en misschien weI het door
schakelen van verbindingen tussen abonnee's die zijn verbonden met dezelfde
RU. Schematisch zou het systeem er dan uitzien als in figuur 5.1.
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FIGUUR 6.1 TARGET STRUCTURE.
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Daar dit onderzoek zich in eerste instantie richt op het gebruik van het eer
der beschreven kruispunt in de RU, zal nu eerst de RU in fig. 5.1 in meer
detail beschreven worden.
Schematisch ziet de RU er uit als aangegeven in figuur 5.2.
Voor aIle duidelijkheid: dit is de configuratie waar op dit moment bij APT van
uitgegaan wordt. Dit onderzoek zou aanleiding kunnen geven tot een andere op
zet van de RU.
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r-----------,
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FIGUUR 5.2 DE REMOTE UNIT.
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Over de RU zoals in figuur 5.2 beschreven zijn een aantal dingen op te merken.

1. In dit voorstel wordt uitgegaan van maximaal 256 abonnee's per RU.

2. De abonnee's krijgen een 600 HBit/Sec binnenkomende lijn en een 150
MBit/Sec uitgaande lijn.

3. Om de continuiteit van de services te waarborgen en eventuele repara
ties toch uit te kunnen voeren lijkt het noodzakelijk de switches
(matrix of slotted busses) minimaal dubbel uit te voeren.
Dit zijn de deelsystemen in de RU die door een stippellijntje omgeven
zijn.

5.2 BETROUllBAARBEIDSVERBETERING VAN BEN SYSTEEM.

Om een betrouwbaarheidsverbetering van een systeem te realiseren wordt gebrui~

gemaakt van het toevoegen van redundantie in een systeem.
Zoals aangegeven in de RU in figuur 5.1 is een van de mogelijkheden om di1
systeem een hogere betrouwbaarheid te geven het naast elkaar zetten van tweE
matrices (de SVITCH in fig. 5.1). Hierbij treden echter allerlei problemen 01
die te maken hebben met de synchronisatie tussen de beide naast elkaar staandE
systemen. Vat gebeurt er bijvoorbeeld als een van beide systemen een fout ver
toont en het andere systeem de taak moet overnemen. Hoeveel informatie gaa1
dan verloren en wat moet er aan extra hardware worden toegevoegd om de omscha
keling tussen de beide systemen mogelijk te maken.
Eerst moet echter worden nagegaan wanneer het vanuit het oogpunt van be
trouwbaarheid zinvol is redundantie toe te voegen. Hierbij moet bijvoorbeelc
gedacht worden aan welke coveragefactor, het percentage gedetecteerde fouten
gerealiseerd moet worden. Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van het sys·
teem, ook tijdens reparaties aan het systeem, kan het wenselijk zijn om he
systeem minimaal te verdubbelen om zodoende de gewenste beschikbaarheid tl
realiseren.

5.2.1 Betrouvbaarheid van een verdubbeld of verdrievoudigd systeem.

In het algemeen wordt aan een verdrievoudigd of verdubbeld systeem een groter
betrouwbaarheid toegeschreven dan aan een enkelvoudig systeem. Dit is echte
maar ten dele waar. Doordat er meer hardware aanwezig is wordt op de lang
duur, zonder dat het systeem gerepareerd kan worden, een redundant systee
zelfs onbetrouwbaarder. Als voorbeeld hiervan kunnen de twee systemen in fi
guur 5.3 dienen. In systeem 1 heeft verdrievoudiging plaats gevonden en i
systeem 2 heeft slechts verdubbeling plaats gevonden.

In systeem 1 wordt er van uitgegaan dat de voter een oneindig hoge betrouw
baarheid heeft. In systeem 2 heeft de switch, die bepaald van welk van de twe
systemen de output gebruikt wordt, een beperkte betrouwbaarheid die echter ge
lijk kan zijn aan de betrouwbaarheid van de overige componenten. Doordat i
dit systeem de foutendetectie per systeem moet gebeuren zullen de systemen ee
groter aantal componenten moeten bevatten en daardoor zal de betrouwbaarhei
van de systemen lager worden. De betrouwbaarheid van het uiteindelijke verdut
belde systeem kan dan w~l weer hoger zijn.
Voor de betrouwbaarheid R(t} van de beide systemen zijn nu de volgende formt
les af te leiden:
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BETROUVBAARHEID SYSTEEM 1:

-3\ t -2\ t -\ t
= e + 3e (1 - e )

-l~ t -2\ t -3\ t
e + 3e - 3e

-2\t -3\t
= 3e - 2e [5.1]

BETROUVBAARHEID SYSTEEM 2:

R2(t)
-2~t -~t

e e

-(2~ + ),.3) t
e

-(~ + ~)t
2e

-~t -~t -~t
+ 2e e (1 - e )

-(~ + ~)t -(2),.2 + ~)t
+ 2e 2e

-(2),.2 +),.3)t
- e [5.2]
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IN2
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-\t
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-\t
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IN1

IN2

-),.2 t
- e

L
-~t

e -

r-- SWITCH

-~t
- e r--

SYSTEEM 2:
VERDUBBELD

OUT

FIGUUR 5.3 SYSTEMEN MET VERHOOGDE BETROUVBAARHEID.

De betrouwbaarheid zoals berekent voor systeem 1 is de voor dat systeem hoogst
haalbare omdat in de berekeningen is uitgegaan van een oneindig betrouwbare
voter (beslisser) aan het einde van het circuit. Zou deze component minder
betrouwbaar zijn dan heeft dat tot gevolg dat de betrouwbaarheid van het tota
Ie circuit aIleen nog maar slechter kan worden.
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Grafische weergave van deze formules zorgt voor een duidelijker beeld voor wa
betreft betrouwbaarheid bij enkelvoudig en meervoudig uitgevoerde circuits.
In de grafiek is ook de betrouwbaarheid van het enkelvoudige systeem weergege·
yen (lijn 1) wiskundig wordt deze gegeven door:

R(t) = e- At [5.3]
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FIGUUR 5.4 BETROUVBAARHEID ALS FUNCTIE VAN DE TIJD.

Zoals blijkt uit de grafiek heeft het drievoudige systeem (lijn 3) tot t=O.
een hogere betrouwbaarheid dan het enkelvoudige systeem.
In het verdubbelde systeem is de betrouwbaarheids verbetering afhankelijk va
de betrouwbaarheid van de switch, in de grafiek geeft kromme 2.1 aan dat al
de switch de zelfde betrouwbaarheid heeft als de andere componenten het total
systeem altijd onbetrouwbaarder is als het enkelvoudige systeem.
Daarentegen geeft lijn 2.2 aan dat als de switch 10 keer zo betrouwbaar is al
de andere componenten het totale systeem altijd een hogere betrouwbaarhei
heeft als het enkelvoudige systeem. Bierbij is er van uitgegaan dat ~ = A2 e

is dus geen rekening gehouden met extra toegevoegde hardware die nodig is voo
foutendetectie in het verdubbelde systeem.
Bieruit blijkt dus dat het toevoegen van extra hardware niet altijd een verbe
tering hoeft te betekenen wat betreft de betrouwbaarheid van het total
systeem erger nog het kan zelfs een verslechtering betekenen. Hiermee word
dus duidelijk dat afhankeIijk van de te realiseren betrouwbaarheid het weI 0

niet gewenst is dat verdubbeling of verdrievoudiging van een systeem word
uitgevoerd.
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5.2.2 Problemen bij verdrievoudiging van ATD systemen.

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven kan een systeem een hogere betrouw
baarheid krijgen door verdrievoudiging toe te passen. Doordat elk deelsysteem
drie keer aanwezig is, kan een fout die veroorzaakt wordt door een storing in
een van de drie deelsystemen in principe met behulp van vergelijkers gedete
ceerd en gecorrigeerd worden. In principe is daarvoor, buiten de noodzakelijke
verdievoudiging van de deelsystemen, aIleen een vergelijker nodig die de drie
uitgangssignalen met elkaar vergelijkt. In deze vergelijker kan dan een meer
derheidsbeslissing worden genomen over de aangeboden signalen en kan een
enkelvoudige fout gecorrigeerd worden.

In aIle systemen waar van deze methode, meerderheidsbeslissingen, van fouten
correctie gebruik gemaakt wordt, komt het probleem van synchronisatie naar vo
reno Een beslisser kan aIleen maar een goede beslissing nemen als de te verge
lijken data inderdaad in principe gelijk moet zijn. Er moet dus voor zorg ge
dragen worden dat de data die van de drie deelsystemen afkomstig hetzelfde is.
Bij ATD wordt er nu juist van uitgegaan dat de onderdelen in het systeem asyn
chroon werken en dit uitgangspunt is strijdig met de eisen voor verdrievoudi
ging.

Doordat de kruispunten, en in grotere eenheden de matrices, asynchroon van el
kaar werken, zullen de uitgangen van twee of meer systemen die dezelfde
datastromen aangeboden krijgen, niet altijd dezelfde uitgangssignalen hebben
op een zelfde moment. Door het altijd aanwezig zijn van looptijdverschillen op
de verbindingen zullen de pakketten niet altijd op exact hetzelfde moment bij
de verschillende systemen arriveren. Dit kan tot gevolg hebben dat in het ene
systeem het aangeboden pakket ogenblikkelijk verwerkt kan worden en ge!nsert
op de verticale verbinding terwijl in het andere systeem een andere cel, die
al op de verticale verbinding aanwezig was, voorrang krijgt. Hierdoor kunnen
cellen een tweede systeem dus in een afwijkende volgorde verlaten.

Om nu een beslisser goed te kunnen laten werken, zal dit verschil op de een of
andere wijze opgevangen moeten worden. Dit betekent dat de uitgaande stromen
op de een of andere Manier gesynchroniseerd moeten worden. Bet resultaat van
deze synchronisatie zal moeten zijn dat twee of meerdere cellen die van even
zoveel systemen afkomstig zijn tot hetzelfde virtuele circuit behoren en bij
ontbreken van een fout dezelfde data bevatten.
Een mogelijkheid om dit te realiseren is het synchroniseren van de drie sys
temen zodat bovengenoemde verschillen niet kunnen ontstaan. Synchronisatie van
drie klokken in drie systemen is zowel moeilijk als kostbaar en verder gaat
deze oplossing ten koste van het asynchrone karakter van ATM daarom is deze
oplossing niet wenselijk.

Een tweede mogelijkheid is de volgende:
Door de data aan de uitgangen van het systeem op te slaan kan het verschil in
volgorde opgeheven worden. Omdat het virtueel circuit nummer de enige identi
ficatie van een cel bevat zal het opslaan per virtueel circuit moeten gebeu
reno Vervolgens geschiedt het vergelijken dan ook per VC.
Deze tweede methode heeft ook een aantal nadelen. Ten eerste is de complexi
teit van het circuit dat voor het tijdelijk opslaan en vergelijken van de data
nodig is bijzonder groot. Ten tweede moeten er grote geheugens aanwezig zijn
om voldoende cellen op te kunnen slaan en deze geheugen moeten ook bijzonder
snel zijn. Ten derde mag het vergelijkingssysteem niet voor een onaanvaardbare
vert raging zorgen.
Verder moet de toename van hardware die voor dit systeem nodig is, resulteren
in een evenredige toename van de betrouwbaarheid. Of dit echter het geval zal
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zijn is, met het oog op de extra hoeveelheid benodigde hardware en daaraan ge·
koppelde hoge failurate, maar de vraag.

Het het oog op de grote complexiteit van de te gebruiken methodes lijkt ver·
drievoudiging voor verhoging van de betrouwbaarheid van een ATD systeem nie
de geschikte methode. Daarom zal in het vervolg van dit hoofdstuk nog slecht:
uitgegaan worden van het verdubbelen van een ATD systeem om een hogere be·
trouwbaarheid te verkrijgen.

5.2.3 HTBD van een verdubbeld systeem.

Nadat (in paragraaf 5.2.1) aangegeven is dat de betrouwbaarheid van een ver
dubbeld systeem niet altijd groter is dan de betrouwbaarheid van een enkelvou
dig systeem zalnu aangegeven worden hoe de HTBD (Hean Time Between Down) va~

een verdubbeld systeem berekend kan worden. De HTBD van een systeem is va:
groter belang dan de betrouwbaarheid van een systeem omdat bij de HTBD reke
ning gehouden wordt met het feit dat bij het optreden van een fout het moge
lijk is een reparatie uit te voeren waardoor het systeem na afloop van d
reparatie voor wat betreft de betrouwbaarheid weer bij tijdstip 0 begint
Hierdoor kan een verdubbeld systeem zich altijd in de uiterste linkerkant va
de betrouwbaarheidsgrafiek (figuur 5.4) bevinden.
Als uitgangspunt voor de opbouw van het systeem wordt uitgegaan van de opbou
voor een verdubbeld systeem zoals aangegeven in figuur 5.3. In het vervolg va
deze paragraaf zal berekend worden wat de HTBF van een dergelijk systeem za
zijn.

P"

Figuur 5.5 Markov model van een verdubbeld systeem.

5.2.3.1 Beschrijving van het model.

De werking van een dergelijk systeem kan beschreven worden met behulp van ee
Markov diagram als in figuur 5.5. De drie toestanden die hierin worden aange
geven staan respectievelijk voor:
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Toestand 0: Het systeem werkt correct geen van beide modules ver
toont een fout.

Toestand 1: Het systeem werkt nog correct maar in een van beide mo
dules is een fout opgetreden.

Toestand 2: Het systeem werkt niet meer of niet goed meer doordat
beide modules niet meer functioneren of doordat er een
fout is opgetreden in ~~n module die niet gedetecteerd
is terwijl de andere module nog weI goed kan werken.

In het algemeen wordt met dit model het volgende systeem beschreven:

Hodel 1a: Toestand 0 geeft aan dat geen van beide systemen een fout vertoont.
Oat wil zeggen datonafhankelijk van het feit of er een fout in sys
teem 1 of in systeem 2 optreedt er een overgang zal plaatsvinden
naar toestand l.
Het overschakelen van het ene naar het andere systeem mag dan geen
fouten introduceren. Heestal wordt dit gerealiseerd door het verwer
ken van data tijdelijk stil te zetten, beide systemen te testen en
vervolgens het verwerken van data te laten gebeuren door het correct
werkende systeem. Hierdoor bestaat er geen voorkeur voor welk van de
twee systemen kapot gaat.

De in dit model gebruikte overgangswaarschijnlijkheden zijn voor twee ver
schillende soorten systemen bepaald en hebben de volgende waarden:

Overgangs- T,rlaarde Omschrijving
waarschijnlijkheid

POO(a) 1-A1 Kans op geen fout.

POO(b) 1-2\ Kans op geen fout.

P01 (a) CAl Kans op gedetecteerde fout.

P01 (b) 2c\ Kans op gedetecteerde fout.

P02 (a) (l-c)\ Kans op niet gedetecteerde fout.

P02 (b) 2(l-c)A1 Kans op niet gedetecteerde fOll t .

P
lO ~ Kans op reparatie van het kapotte

systeem in ~~n tijdseenheid.

P
ll 1-A1-A2 Kans op stationaire toestand.

P12 A1 Kans dat het tweede systeem kapot
gaat.

Omdat bij gebruik van een matrix of slotted busses het omschakelen van de ene
matrix naar de andere noch oneindig snel kan gaan noch zonder het verloren
gaan van data is voor dit systeem een andere beschrijving gebruikt nl:
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Hodel 1b: Toestand 0 geeft aan dat het systeem (de matrix) dat op dit moment
in gebruik is geen fout vertoont. Verder heeft een fout in het ande
re systeem niet tot gevolg dat er een toestandsverandering plaats
zal vinden.

Hierbij is dus sprake van een afwijking tussen het normaal gebruikte
model en het in dit geval gebruikte model deze afwijking is de vol
gende:

- Hocht er een fout in het reserve systeem optreden dan zal een fout
in het operationele systeem er toe leiden dat er altijd een over
gang naar toestand 2 zal plaatsvinden. Dit onafhankelijk van het
feit of de fout weI of niet correct gedetecteerd wordt. In dat ge
val zouden er in een tijdsinterval 6t in feite twee toestands
veranderingen plaats vinden wat in strijd is met het markov model.
Omdat het reserve systeem niet operationeel is, zal het optreden
van een fout in dit systeem geen gevolgen hebben voor de werking
van het totale systeem zolang het operationele systeem correct
blijft functioneren. Reparaties aan het reserve systeem kunnen dus
uitgevoerd worden zonder dat daar iets van merkbaar hoeft te zijn.
Pas als er een fout optreedt in het operationele systeem moeten er
maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. Pas dan ook
zal een defect gevolgen hebben voor de dienstverlening. Daarom is
de overgangswaarschijnlijkheid van toestand 0 naar toestand 1 ge
lijk aan A in plaats van 2A.

5.2.3.2 Berekening van de MTBF voor verdubbelde systemen.

In deze paragraaf zal aangegeven worden hoe de HTBF van het systeem dat be
schreven wordt door het markovmodel in figuur 6.5 berekend kan worden.
Normaal wordt de toestandswaarschijnlijkheid van elke toestand in het model
bepaald en aan de hand daarvan kan vervolgens de HTBF bepaald worden. In di1
geval is aIleen de waarschijnlijkheid van het bereiken van toestand 2 van be
lang en dan vooral hoeveel tijdseenheden er gemiddeld verstrijken voordat he1
systeem vanuit toestand 0 toestand 2 bereikt heeft.

Hoe kan nu dit aantal tijdseenheden bepaald worden?

De HTBF van een dergelijk systeem is het gemiddeld aantal tijdseenheden dal
nodig is om vanuit toestand 0 toestand 2 te bereiken. Voor een systeem kan dil
aantal stappen op X gesteld worden.

n

Het aantal stappen dat nodig is om vanuit toestand 1 de down toestand (2) tE
bereiken wordt Y gesteld.

n

Deze aannames leiden tot de volgende twee formules die resp. aangeven het aan·
tal stappen X en het aantal stappen Y .n n

X POO(Xn + 1) + P01 (Yn + 1) + P02 [5.4an

Y = P10Xn + P11 (Yn + 1) + P12 [5.4bn
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Oplossen van dit stelsel vergelijkingen leidt tot een uitdrukking voor X :n

X
n =

-(P11 - l)(POO + POl + P02 ) + P01 (P11 + P12 )

(P10 - l)(POO - 1) - P01P10
[5.5]

De failurerate A van een systeem kan hieruit bepaald worden door X -1 te bepa-
len. n

Voor systeem 1 resp. 2 voIgt hier dan uit voor de MTBF:

MTBF(l) =

MTBF(2)

(1 + c)A1 + A2 - CA1A2

Ai + (1 - C)A1A2

[5.6]

[5.7]

Als nu aangenomen wordt dat de gemiddelde reparatie tijd erg kort is en daar
door A2»~ dan kan de failurerate van de systemen bepaald worden door de

inverse van bovenstaande formules te nemen en de door de aanname mogelijk ge
worden vereenvoudigingen uit te voeren. De failurerate van beide systemen zal
er dan als voIgt uitzien:

A ~(
~

+ 1 - C )1
:::

A2systeem

A ~
+ 1 - C )2

::: 2A1( X-systeem 2

i5.S]

[5.9]

De failurerate van systeem1 is maar de helft van de failurerate van systeem2
dit wordt veroorzaakt door het feit dat er in het model van uitgegaan wordt
dat er slechts een systeem tegelijk in bedrijf is en dus ook aIleen dat sys
teem een fout kan vertonen.

6.2.4 Afhankelijkheid van de betrouvbaarheidsverbetering van de coverage.

Voor het systeem kan de betrouwbaarheidsverbetering bepaald worden door de
MTBD (Mean Time Between Down) van het systeem te bepalen uit de failurerate
van het systeem. Die MTBD ziet er dan als voIgt uit:

MTBD = (A(1 ~ »-1 [5.12]- c + A2

MTBD MTBF*( 1
) [5.13]MTTR1 - c + MTBF
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Met deze formules wordt duidelijk dat verbetering van de MTBD aIleen behaall
kan worden door er voor te zorgen dat de coverage c erg groot is. Als de MTTl
erg klein is, bijvoorbeeld ongeveer 1 uur, en de MTBF van het subsysteem in d.
ordegroote van enkele duizende uren ligt, wat voor het hier besproken systeel
geldt, dan wordt de verbetering van MTBD bepaald door:

1
r-:-c [5.14

De verbetering kan dan grafisch, als functie van de coverage, weergegeven wor·
den als in figuur 5.6.

liit de grafiek ontstaat de indruk dat de betrouwbaarheid =verbeterd als dl
coverage 100% is. liit formule 5.13 blijkt echter dat in dat geval de betrouw·
baarheidsverbetering beperkt wordt tot:

MTBF - MTBF * MTBF [5.15
max - MTTR

Vat echter ook meteen duidelijk wordt is het feit dat de
als 90% moet zijn om door middel van het verdubbelen van
zenlijke betrouwbaarheidsverbetering te realiseren.
Velke maatregelen voor fouten detectie in het kruispunt
worden om deze hoge coverage factor te realiseren zal in
besproken worden.
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fig. 5.6 Betrouwbaarheidsverbetering als functie van de covErage.

5.3 BOOGTE VAN DE COVERAGEFACTOR VAN EEN KRUISPUNT AFBANKELIJK VAN VELKE SIG
NALER BEVAAKT VORDEN.

Zoals in de vorige paragraaf al werd aangegeven is het uitermate belangrijk on
een zo groot mogelijk aantal van de mogelijk optredende fouten in een systeen
ook werkelijk te kunnen detecteren. De mogelijkheid van het detecteren val
fouten wordt sterk be!nvloed door het aantal gecontroleerde signalen in eel
systeem. Als aIle voorkomende signalen bewaakt konden worden en als dan 001
nog eens eenduidig kon worden vastgesteld of het signaal al dan niet correcl
is zou een coverage factor van 100% realiseerbaar zijn. Geen enkel systeem val
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fouten detectie is echter waterdicht omdat er altijd fouten blijken op te tre
den die vooraf niet voorzien zijn en waar dus meestal ook geen detectiemidde
len voor ge!nstalleerd zijn.
In hoofdstuk 3 van dit verslag is een top 10 van fouten aangegeven waarin de
mogelijk optredende fouten, voorzover bekend, in volgorde van belangrijkheid
zijn aangegeven. In deze tabel is echter voor wat de belangrijkheid van de
fout betreft aIleen rekening gehouden met de invloed die een fout heeft op de
goede werking van de omgeving. Naarmate deze invloed minder was nam de priori
teit van de fout af.
In deze paragraaf zullen dezelfde fouten beschouwd worden echter zal nu beke
ken worden welk percentage van het totaal aan mogelijk optredende fouten
veroorzaakt wordt door een fout in een bepaald deelsysteem. Door nu deze ge
tallen op een rijtje te zetten kan bepaald worden welke coverage gerealiseerd
wordt als slechts een bepaald gedeelte van de signalen gecontroleerd wordt.

Om deze bepaling uit te kunnen voeren moet er onderscheid gemaakt worden tus
sen twee verschillende realisaties van het kruispunt nl:

1: Het benodigde geheugen (RAM) voor de translatie tabel wordt samen met
een gedeelte van de logica ge!ntegreerd tot ~~n IC (IC1).

2: Het benodigde geheugen wordt als een los IC uitgevoerd.

Aan de beide methode's kleven enige nadelen waarbij de nadelen van methode 1
waarschijnlijk groter zijn dan die van methode 2.

Als er van uitgegaan wordt dat het geheugen groot genoeg moet ZlJn om een vol
ledige translatietabel voor een 16 bits VCI te bevatten, betekent dit dat het
geheugen een omvang van 1 Mbit moet hebben. Zelfs een beperkte tabel zal al
tijd nog voor een forse omvang van het geheugen zorgen. De mogelijkheid om,
naast de benodigde geheugencapaciteit, ook nog ruimte te scheppen om de beno
digde logica te realiseren lijkt, zelfs in VLSI technologie, erg beperkt. Daar
komt nog bij dat het technologische proces dat gebruikt wordt om goede geheu
gens te realiseren minder geschikt is om goede logica te realiseren. Het
gevolg hiervan is dat er of relatief slechte geheugens gerealiseerd zullen
worden of dat er relatief slechte logica gerealiseerd zal worden afhankelijk
van de keuze voor een proces dat geoptimaliseerd is voor de fabricage van ge
heugens dan weI voor de realisatie van logica.

Als het kruispunt volgens de tweede optie gerealisserd wordt betekend dit weI
dat er een extra IC in het kruispunt moet worden opgenomen wat de betrouwbaar
heid van het totale kruispunt natuurlijk nadelig be!nvloed. Het voordeel van
deze oplossing is dat de beide IC's gerealiseerd kunnen worden met voor hun
functie optimaal toegesneden processen. Hier door kan de uiteindelijke failu
rerate van het totale kruispunt uiteindelijk niet eens zoveel anders zijn dan
die van het kruispunt dat gemaakt is volgens methode 1 met ~~n minder goed IC
dat gemaakt is met behulp van een niet optimaal proces.
Verder is het door voor deze oplossing te kiezen ook relatief eenvoudig om de
grootte van de translatietabel aan te passen aan de behoefte door simpelweg
een kleiner geheugen IC te benutten.

Om de coveragefactor, als functie van het bewaakte signaal, te bepalen, is
uitgegaan van een kruispunt dat opgebouwd is volgens methode 2. Ten eerste om
dat deze oplossing wat betreft betrouwbaarheid niet veel slechter lijkt als
methode 1 en ten tweede omdat het erg moeilijk zo niet onmogelijk is om in het
gecombineerde IC te bepalen welk gedeelte van de fouten veroorzaakt wordt door
het logica gedeelte en welk door het geheugen gedeelte. Een simpele verdeling
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naar rato van het benodigde aantal componenten (transistoren) om de functies
te realiseren is niet correct omdat bijvoorbeeld de belasting van de componen
ten niet gelijk is en omdat niet bekend is voor welke functie (logica of
geheugen) het gebruikte proces beter geschikt is.

Als eerste stap om tot de gewenste verdeling te kunnen komen is het aantal
componenten waaruit het kruispunt bestaat verdeeld over de te realiseren IC's.
Dit leidde tot een verdeling waarbij het genoemde functie nummer verwijst naar
de nummers van de signalen zoals genoemd in de top 10 in hoofdstuk 3 figuur
3.3.
Voor het aantal componenten dat genoemd wordt in de tabel is uitgegaan van een
soort logische eenheid waarbij er van uitgegaan wordt dat een benodigd buffer
ongeveer dezelfde complexiteit heeft als een flipflop of een andere logische
component. Het aantal componenten dat gecontroleerd wordt door het aangegever
signaal te bewaken wordt in de tabel weergegeven.

IC TE CONTROLEREN BEWAAKT AANTAL PERC. PERC.
COMPONENTEN IN IC VAN TOTAAI

IC1 (Translatie logica): 1. DATA-A-IN 8 6.5 1.1
3. CLOCK-A-IN 2 1.6 0.3
5. SYNC-A-IN 1 0.8 0.1
8. SYD7A 9 7.3 1.2
10. C4A 2 1.6 0.3
14. NEW HEADER 8+IC4 6.5+IC4 34.2
15. DATA NAAR FIFO 40 32.3 5.4
17. DATA NAAR RAM 16 12.9 2.2
18. UPDATE COMMANDO 5 4.0 0.7
19. E C D SIGNAAL 2 1.6 0.3
21. TAKE NEW 2 1.6 0.3
22. F INSP 2 1.6 0.3
23. E-INSP 2 1.6 0.3
24. C-U SEL 4 3.2 0.5
26. TELLERSTAND 19 15.3 2.6
27. F CNT 2 1.6 0.3-

totaal: 124 100.0+IC4

IC2 (FIFO)

IC3 (Merge)

IC4 (RAM)

13. Clockpulsen 2 0.1 0.01
12+16. Hard en

Softerrors FIFO 99.9 33.29

2. DATA-B-IN 8 14.5 2.4
4. CLOCK-B-IN 2 3.6 0.6
6. SYNC-B-IN 1 1.8 0.3
7. FLIPFLOP IN UIT-B 33 60.0 10.0
9. SYD7B 5 9.1 1.5
20. READ NEW 6 11.0 1.8-

totaal: 55 100.0 100.0

Hard en Softerrors, wordt gecontroleerd in IC1.
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Vervolgens kon dan de bijdrage van een bepaald subsysteem aan de failurerate
van het complete systeem bepaald worden door dit naar verhouding van het ge
bruikte aantal componenten te verdelen. Dit is waarschijnlijk niet helemaal de
correcte manier omdat niet aIle componenten even zwaar belast worden en dus
ook niet allemaal een gelijk kans van kapot gaan hebben. De bedoeling was ech
ter om een indruk te krijgen van het aandeel van een subsysteem in de totale
foutenkans van een IC en hiervoor is deze methode goed genoeg.
Om nu de coverage van het gehele kruispunt te bepalen wordt er van uitgegaan
dat de vier IC's allen dezelfde betrouwbaarheid hebben voor wat betreft hard
errors, voor het RAM en FIFO IC komt daar nog een softerrorrate van dezelfde
grootte bij. In het totale kruispunt zijn de softerrors dus al goed voor twee
keer 16.6% van de optredende fouten

De softerrors in het RAM en de FIFO zlJn dus samen verantwoordelijk voor 1/3
deel van het totaal van de fouten. Daarom zijn er ook twee percentages duide
lijk groter dan de rest. Dit zijn namelijk die signalen waarmee een eventuele
softerror gedetecteerd kan worden.
Door aIleen de drie signalen met de grootste bijdrage te bewaken wordt al een
coverage van ongeveer 80% bereikt. Dit lijkt veel maar bij deze coverage is de
betrouwbaarheidsverbetering nog maar een factor 5 zoals te bepalen is met be
hulp van de grafiek in figuur 5.6.

5.4 CONCLUSIE.

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het toevoegen van redundantie aan
een systeem niet per definitie hoeft te betekenen dat de betrouwbaarheid van
dat systeem wordt verbeterd. Verder is vanwege de grote complexiteit en de
extra benodigde hardware afgezien van betrouwbaarheidsverbetering door middel
van verdrievoudiging. Daarom is gekozen voor verdubbeling van het systeem om
de gewenste betrouwbaarheidverbetering te realiseren.
Aangetoond werd dat de te realiseren verbetering in een verdubbeld systeem in
eerste instantie afhankelijk is van de kans dat een opgetreden fout wordt ge
detecteerd. Om een redelijke verbetering van de betrouwbaarheid te kunnen rea
liseren is het noodzakelijk dat minimaal 80% van aIle mogelijk optredende fou
ten wordt gedetecteerd.
Om een verhoogde betrouwbaarheid van een systeem te bewerkstelligen zal het
dus noodzakelijk zijn om uitgebreide controles van het systeem te realiseren
zodat een zo hoog mogelijk percentage van het aantal optredende fouten te kun
nen detecteren. Voor een geringe verbetering van de betrouwbaarheid door
toepassen van een verdubbeld systeem kan het voldoende zijn om slechts een
drietal signalen te bewaken (soft- en harderrors in fifo en translatietabel en
de buffers van de doorgaande verbindingen). Hiermee is dan een betrouwbaar
heidsverbetering met een factor 5 te realiseren. Tevens wordt door verdubbe
ling van het systeem de mogelijkheid geschapen om tijdens een reparatie toch
service aan de abonnee te kunnen blijven leveren.
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6. EINDCONCLUSIE.

Uitgaande van de opzet van het kruispunt zoals die bekend was bij aanvang
van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de fouten die kunnen
optreden in een kruispunt. Vervolgens is een schatting gemaakt van de kans
van voorkomen van een fout. Hierbij bleek dat, naast een groot aantal minder
vaak voorkomende fouten, eigenlijk drie onderdelen van het kruispunt verant
woordelijk zijn voor de meerderheid van de optredende fouten. Deze onderde
len zijn:

Het geheugen voor de translatietabel.
De Fifo.
Het gedeelte UIT-B dat de eigenlijke merge functie realiseert.

Het resultaat van de berekeningen was dat met de huidige opzet van de kruis
punten rekening gehouden moet worden met een Mean Time Between Failure van
een kruispunt van 230 jaar.

Met het oog op de systemen die met behulp van deze kruispunten gerealiseerd
moeten worden, waarbij grote aantallen kruispunten gebruikt moeten worden,
bleek het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de betrouwbaarheid te
kunnen vergroten. Om de betrouwbaarheid van een systeem te kunnen vergroten
is het noodzakelijk dat het optreden van een fout in het systeem correct
gedetecteerd wordt. Daarom is onderzocht hoe de mogelijk optredende fouten
in een kruispunt gedetecteerd kunnen worden.
Nadat van een enkel kruispunt bepaald was hoe betrouwbaar het is en hoe fou
ten in een kruispunt gedetecteerd kunnen worden is onderzoek gedaan naar de
betrouwbaarheid van een matrix of slotted busses die met behulp van de
kruispunten gerealiseerd kan worden. Bepaald werd hoe betrouwbaar een derge
lijke matrix is en hoe de transmissiecapaciteit van een matrix verminderd
bij het optreden van verschillende fouten in een kruispunt.
Verder werden deze gegevens ook bepaald voor een matrix waarin inplaats van
een pijp structuur gebruik gemaakt wordt van een busstructuur. Hierbij bleek
dat de betrouwbaarheid van deze matrix hoger is.

Voor gebruik in een ATD netwerk is de betrouwbaarheid van een dergelijke
matrix echter nog niet hoog genoeg zodat aanvullende maatregelen genomen
moeten worden. Hiervoor kwamen in eerste instantie verdubbeling of verdrie
voudiging in aanmerking. Verdrievoudiging van het een ATD systeem is echter
slechts op een uiterst ingewikkelde manier te realiseren. Hierbij zou het
systeem dat noodzakelijk is om de verdrievoudiging te realiseren de matrix
in complexiteit evenaren of overtreffen. Daarom is afgezien van deze methode
om de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten.
Verdubbeling van een ATD systeem, om zodoende de gewenste hogere betrouw
baarheid te kunnen realiseren, is weI mogelijk. Bij deze oplossing is echter
het percentage fouten van de optredende fouten dat gedetecteerd wordt van
zeer groot belang. Als laatste deeI van het onderzoek is dan ook onderzocht
welke coverage gerealiseerd wordt door het bewaken van een bepaald deelsys
teem. Hierbij werd duidelijk dat door het bewaken van slechts 3 signalen een
coverage van 77% gerealiseerd kan worden. De rest (23%) moet gehaald worden
door de andere 21 mogelijke signalen ook nog te bewaken.
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