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DATACOMMUNICATIE
door
Prof. ir. A . Heetman
Technische Hogeschool Eindhoven

SYSTEMEN

Datatransmissie.
Ret doel van datatransmissie is het overbrengen van in het algemeen
discrete gegevens via electrische transmissie netwerken. Daarmee is
het mogelijk koppelingen tot stand te brengen tussen rekenmachines
en zich op grote afstand bevindende periferie apparatuur. Datatransmissie maakt daarbij dus gebruik van middelen die niet specifiek een
rekenmachine en zich in de onmiddellijke omgeving bevindende apparatuur behoeven te zijn.
De reden voor het overbrengen van discrete informatie over grote afstanden kan zeer verschillend zijn. Economische overwegingen kunnen
een belangrijke rol spelen, maar daarnaast maakt datatransmissie ook
systemen mogelijk die niet realiseerbaar zijn zonder dit hulpmiddel
en waarbij de toepassing van datatransmissie leidt tot zeer hoge
kosten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het reserveringssysteem
zoals dit bij voorbeeld bij luchtvaartmaatschappijen, hotels en dergelijke wordt toegepast. Voor de service van de klanten zijn zeer veel
info~atiestations nodig verdeeld over een groot oppervlak en deze

stations moeten snel kunnen beschikken over informatie (vluchten,
vrije plaatsen) die centraal wordt beheerd.
Naast dit eenvoudige voorbeeld zijn er thans vele aan te geven, waarbij
datatransmissie een belangrijke zo niet een onmisbare rol speelt. In
deze serie voordrachten zal een overzicht gegeven worden van de middelen, de beperkingen en de mogelijkheden van en voor datatransmissie.
Voorts zal een overzicht worden gegeven van de technische achtergronden
van de transmissie en de middelen.
Een bespreking van de netwerken die een onderdeel van deze transmissiesystemen zijn zal plaats vinden. Voorts zullen behandeld worden de netwerkbouwstenen waarmee datatransmissiesystemen zijn uitgerust.
Tot slot van de serie voordrachten zal een kort overzicht gegeven worden
van de procedures zoals deze nodig zijn om systemen te realiseren.
Voor datatransmissie wordt gebruik gemaakt van transmissiemiddelen en
speciale apparatuur die over het algemeen door de P.T.T. ter beschikking
wordt gesteld. Uitzondering hierop vormen de modulatie en demodulatieapparatuur, de zogenaamde modems.
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Behalve voor het overbrengen van informatie moet er een systeem geschapen
worden dat eventueel optredende fouten bij de transmissie vaststelt en
eventueel corrigeert. De uit te zenden signalen worden daarom eerst gecodeerd en later gedecodeerd met daartoe geeigende apparatuur. Naast
deze verbindingen dient een signaleringssysteem in gebruik te zijn, dat
zorg draagt dat men het begin en het einde van een overdrachtcyclus kan
vaststellen en geeigende maatregelen kan nemen. In principe zou men net
zo veel bits kunnen overbrengen als men wil. Relaas biedt de natuur allerlei belemmeringen onder andere de zogenaamde bandbreedte (waarover later).
Er zijn stoorsignalen aanwezig en de signalen worden door het transmissiemedium veranderd. Men noemt dit demping en vervorming.
We dienen deze belemmeringen te omschrijven en nader toe te lichten met
andere woorden vast te stellen in welke mate een systeem niet ideaal is
en wat de begrenzingen van het systeem zijn. Om dit te bereiken moeten
algemene begrippen uit de electrotechniek behandeld worden.
Algemene beschrijving van electrische signalen.
Zoals bekend mag worden verondersteld zijn in de electrotechniek een
3-tal begrippen van groot belang, namelijk spanning (E), stroom (I) en
weerstand (R). De samenhang tussen deze 3 grootheden wordt gegeven door
E

=

I.R. Ret product van de spann1ng en de stroom heet het vermogen

(E.I). Een ander begrip is de wisselstroom. waarbii de spanning en de
stroom regelmatig als functie van de tijd gewijzigd worden en weI zodanig
dat de spanning respectievelijk stroom als een sinusfunctie afgebeeld
kan worden.
Ret bovengenoemde verband tussen stroom, spanning en weerstand blijft
onveranderd bestaan (aIleen worden de grootheden nu complex).
In plaats van weerstand wordt het begrip impedantie gebruikt.
Een impedantie kan bestaan uit een zuivere weerstand, maar ook uit een
samenstelsel van zelfinducties en capaciteiten. Rierdoor zal de stroom
en spanning in het algemeen niet meer gelijktijdig exact 0 zijn, maar
er zal een tijdsverschuiving tussen de beide O-punten aanwezig zijn.
Men noemt dit het phase-verschil.
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Dit phase-verschil is maximaal ± 90°, afhankelijk van de aard van
de impedantie. Wanneer een capacitieve belasting op een spanningsbron wordt aangesloten dan zal de stroom voorijlen, dit wil zeggen
dat hij eerder zijn positieve maximale waarde zal bereiken dan de
spanning. Bij een inductieve belasting ijlt de stroom na.
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biet precies 90 0 wegens r
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Niet aIleen is het mogelijk om wisselstromen van een bepaalde frequentie
door een dergelijke impedantie te sturen, maar bovendien kunnen ook
stromen van verschillende frequenties gebruikt worden.
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De phasehoek is over het algemeen afhankelijk van de gebruikte frequentie
zodat bij ingewikkelde signalen een complex probleem ontstaat. De oplossing hiervan kan onder andere gevonden worden door te veronderstellen,
dat een complex signaal bestaat uit de som van sinusvormige signalen.
Als wij dit kunnen berekenen dan kunnen wij de stromen voor elke frequentie
apart berekenen en daarna alles optellen. Aldus ontstaat het beeld van het
nieuwe signaal. Deze methode wordt in de electrotechniek algemeen gebruikt
in de zogenaamde lineaire systemen, dit wil zeggen in die systemen waar de
stroom rechtevenredig is met de spanning. In dit soort gevallen geldt het
superpositiebeginsel, dit wil zeggen dat men eerst een signaal in een
aantal samenstellende delen mag ontleden, voorts zijn berekeningen uit
mag voeren om daarna het geheel weer samen te voegen.
De ontleding van signalen in sinusvormige componenten is een in de
electrotechniek algemeen gebruikte methode. Er zijn ook andere methoden
denkbaar en toegepast, maar wij zullen ons thans tot deze zeer wijd verbreide methode beperken.
In de electrotechniek wordt

~n

het algemeen het gedrag van de elementen

omschreven als functie van de frequentie. De beschrijving van dergelijke
systemen noemt men een omschrijving in het frequentiedomein in tegenstelling tot het representeren van de functie als afhankelijk van de tijd,
die men dan het tijddomein noemt.
In het bijzonder kunnen ingewikkelde signalen die periodiek zijn zeer
eenvoudig beschreven worden. Men noemt dit de harmonische analyse. In
het algemeen naar zijn grondlegger de Fourier-analyse genoemd.
De Fourier-analyse.
In de datatransmissie komen in het algemeen sterk samenhangende signalen
voor. Zo wordt veel informatie in de tijd overgedragen in de vorm van
stroom - geen stroom, frequentiesignaal - geen frequentiesignaal, de
zogenaamde on-off signalen. Voor communicatiedoeleinden zet men deze
signalen vaak weer om in een andere soort omdat deze zich beter leent
voor de telefoonlijnen, die als transmissiemedium dienst doen. Een reden
hiervoor is onder andere het feit dat gelijkstroom niet over communicatiesystemen getransporteerd kan worden, zodat men moet zoeken naar signaleringssystemen zonder gelijkstroom.
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Fourier toonde aan dat elk periodiek signaal ontleed kan worden in
een sam van sinussen en cosinussen en een gelijkstroom en weI zodanig
dat aIle frequenties in dit systeern in harrnonisch verband staan. Ais
men de laagste frequentie f stelt dan zijn aIle andere frequenties
veelvouden ervan. Vandaar de naam harmonische analyse.
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Het bovenstaand eenvoudig voorbeeld van een kanteelkrornrne met een
cyclusduur van T sec. is een bijna klassiek voorbeeld van een
dergelijke functie.
Wij kunnen het verloop van het signaal als functie van de tijd zien.
Een cosinus, de zogenaamde grond harrnonische is aangegeven. Daar
onder staat het frequentiedomein geschreven met als laagste frequentie
T met een amplitude 1,28. De eerstvolgende frequentie is 3 x zo hoog
en heeft een amplitude, die slechts 1/3 van de laagste frequentie is.
De daaropvolgende is 5 x zo hoog en heeft 1/5 van de amplitude etc.
Dit is de beschrijving in het frequentiedomein. Hoe kamen wij nu aan
deze frequenties en de daarbij behorende amplitudes?
In eerste instantie kan men door de kanteelkrornrne een cosinus tekenen.
Door deze kanteelkrornrne kan een aantal cosinussen getekend worden
(zie onderstaande figuur).

tijddomein

1,26
A

5

A

A

A

3"

A

7"

9

I1

I

I

3

I
5

7

9

T

T

T

T

I

T

A

11

T

frequentiedomein

freq.

- 6 -

En het is duidelijk dat de duur van deze cosinus T sec. is. De amplitude
1S

niet zo duidelijk, maar die bepaalt men door een gemiddeld zo gering

mogelijke fout na te streven. Hiertoe nemen we het verschil van de
kanteelkromme en de cosinus, dit kwadrateren we en zetten het uit tegen
de tijd.
Deze functie is geheel positief en tussen de tijdas en de kromme ontstaat
een oppervlak. Dit oppervlak nu moet per periodeduur T zo gering mogelijk
zijn.

zijn niet correct
weergegeven

- 7 -

Wanneer wij een sinus nemen en wij volgen dezelfde procedure, dan zien
wij dat het aldus ontstane oppervlak groter is, dat wil zeggen dat de
sinusfunctie een grotere fout oplevert.
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De behandelde functies bestaan uit het patroon 101010 etc.
Ret aantal overgeseinde bits/sec is nu 2 x~.
Nu zullen we een andere functie behandelen namelijk 110011001100 etc.
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Wij Zlen hieruit dat er nu bredere kantelen ontstaan dus van een 2 x
grotere duur. Uiteraard maakt dit voor de verhouding van de harmonische
niets uit. daar Teen nag niet nader vastgestelde grootte heeft.
Stel dat T 40 msec was (kantelen van 20 msec) dan is de eerste harmonische
25 Hz, de 3e 75 Hz etc. Wanneer T 80 msec is dan is de Ie harmonische 12,5 Hz,
de 3e 37 Hz etc.
Wanneer door het transmissiemedium niet aIle frequenties worden overgedragen,
zal men nimmer de oorspronkelijke kanteelkromme terugkrijgen. Wanneer men de
3e harmonische mee seint, dan kan men de kanteelkromme reeds redelijk benaderen dit wil zeggen dat men een "bandbreedte" nodig heeft van I f 5 x de
seinsnelheid. Het signaal 001100 heeft bij gelijk aantal bits/sec kantelen
van 40 msec en een periodeduur van 80 msec; nu is de eerste harmonische
12,5 Hz, de derde 37,5 Hz. enz. Wij zien nu dat lagere frequenties nodig zijn
am dit signaal over te sturen. Wanneer uitsluitend nullen of enen worden overgedragen, heeft men zelfs gelijkstroom nodig. Wij zien dus dat de hoogste
frequenties optreden, wanneer er veel wisselingen zijn en lagere frequenties
als er weinig signaalvariaties voorkomen.

freq. grand harm
L

2T

T

2T
fr eq. gr ond harm
4T
2T
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Thans zullen wij een signaal bekijken dat een andere vorm heeft
namelijk een kromme die geruime tijd een 0 waarde heeft en een
korte tijd I

Wij denken ons in dat deze vorm bestaat uit een product van een
2-tal regelmatige kanteelkrommes die ten opzichte van de tijd
ook een zekere waarde ~T-T en -~T+T zijn verschoven.
Uiteraard bezitten zij dezelfde formule maar voor de t kunnen wij
invullen t+(~T-T) en t-(~T-T).
Wanneer wij deze beide krommes met elkaar vermenigvuldigen ontstaat
een nieuwe kromme.
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De formule van deze kromme is:
hI

t

1

I

T

-~T+T

I

I

I

<

verse huiving

0.63 [ ~ + 0.64(cos (t- ~ T+T) .2n + cos 3 (t-~T+T)
T
.2n + ••• ) ]
1

h2 = 0.63 [ ~ + 0.64(cos (t+!T-,)
T
.2n + cos

3(~+~T-'). 2n

+ ••• ) ]
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0,64 2[cos (t-1T+'T)
~
.2n + cos 3 I_t-~T+T)
\ T
.2. Tl + ••

T
2n + cos
[cos\It+~T-'T)

(t+1T-'T)
3
~
2rr

j1 .

+"j1 1
J

Uit het product van cosinusfuncties komen nieuwe cosinusfuncties voor
die som en verschilfrequenties bezitten.
Voorbeeld:
cos

2 ~(t-T~T+T)
"

4nt

cos

T

• cos 2rr (t+1T-T)
~
=

T-2T)
+ cos 2rr ( --T-

Dit is de dubbele frequentie.
Zo kan men aantonen dat:
h,oh

2

= ~[ ~

+ sin 2;' cos 2;t +

Si~2T

cos 2 2wt +

0000.]

Wij Z1en dat de producten verschillende frequenties geven en nu komen
behalve de eerste harmonische ook de tweede en derde etc. harmonische
als belangrijke elementen te voorschijn.
Naar mate

T

kleiner wordt, wordt de impuls smaller en de bijdrage van

de hogere harmonische belangrijker, dit wil zeggen dat smalle impulsen
bij een bepaalde herhalingstijd Teen veel grotere bandbreedte nodig
hebben dan het bekende 010 patroon. Voor een

00

smalle impuls zijn de

bijdragen van aIle harmonischen even groot.
Kanaalcapaciteit.
De transmissiekanalen zijn verre van ideaal. In de eerste plaats kan
niet elke frequentie (zie hierover late.) overgedragen worden, daar de
bandbreedte zoals men dat noemt, beperkt is. Men kan dit vergelijken
met ons oor, waardoor slechts geluid kan worden waargenomen tot 12.000 Hz
en als men wat ouder wordt zelfs maar tot 8.000 Hz, dit wil zeggen de
bandbreedte neemt af. Verder zijn de middelen om ~ignalen vast te stellen
nietoneindig nauwkeurig. Zij zijn aan bepaalde toleranties onderhevig.
Een ander nadeel van elk transmissiemedium is het optreden van storingen.
Deze storingen kunnen een fysische oorzaak hebben, die in gelijke mate
voor elke frequentie aanwezig is. Wij noemen dit ruis.
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Andere storingen treden op door onvoorziene omstandigheden en technologische imperfekties van het systeem. Als gevolg hiervan kan een 0
overgaan in een 1 of een 1 in een O. Stel onze apparatuur kan nauwkeurig meten tot halverwege het 01 signaal, dat wil zeggen er is een
drempel.
Beneden deze drempel is het signaal 0 en daarboven 1. Nu is het mogelijk met behulp van de formule van Shannon de transmissiecapaciteit
van een kanaal te bepalen.
Als voor het betreffende kanaal geldt:

= bandbreedte in Hz.
SIN = signaal/ruisverhouding.

B

Dan is de kanaalcapaciteit

C

= B log2(1

Wanneer de SiN
C

=B
~

+ ~)

= 100 en B = 3400 Hz dan is de kanaalcapaciteit:

log2(1 + 100)

3400 log2 100

= 3400
~

~

log 100
log 2
3400.2
0,301

22.600 bits/sec.

De gebruikte snelheid is echter in de practijk veel lager. Dit komt
onder andere omdat de ruis geen echte ruis is maar vaak onderbrekingen
en klikken en dat de transmissiekarakteristieken van het medium verre
van ideaal

z~Jn.

Algemene begrippen.
Van belang in de datatransmissie zijn een aantal algemene begrippen
zoals demping, groeplooptijd en vervorming.
Demping.
Beschouw een electrische energiebron met een spanning in stroomloze
toestand E (de zogenaamde E.M.K.) Deze bron heeft een inwendige weerstand
Ri. In de communicatie techniek is niet het doel zo goedkoop mogelijk
electrische energie op te wekken (zoals bij electrische centrales) maar
om bij een gegeven bron (E.M.K., Ri) zoveel mogelijk energie aan de

-

12 -

omgeving a[ te geven.
Stel de bron heeft een afnemer met een weerstand

=

O. De stroom

nu

1S

E

Ri en de afgegeven energie .
E

E

2

(Ri) .0

=0

Watt.

Bij een afnemer met een oneindig grote weerstand geldt:

E

00

Dit wil zeggen weer 0 Watt. Ergens tussen beide waarden in ligt een
weerstand waarbij de bron een optimale energieafgifte heeft
R'
E 2
E
I =
energie = (RI+il) R.
Ri+R
R

E

Door differentieren vindt men dat de optimale afgifte plaats vindt
bij R

=

R.o
Werken we dit gegeven verder uit dan vervangen we R
1

door een netwerk zodanig dat de bron weer optimale energie af blijft
geven bijvoorbeeld:
De afgegeven energie
E

1S

het-

zelfde. Nu vervangen we een
2R door R+R
De energie afgegeven aan de
rechtste R is

* van

de oor-

spronkelijke energie. Zo kan
men doorgaan.

2R

R
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Telkens wordt er minder energie aan de rechtse R afgegeven, telkens
ziet men echter de weerstand R. Men noemt deze R de karakteristieke
weerstand. Men kan het netwerk symbolisch voorstellen door een zogenaamde (pas sieve) vierpool die afgesloten is door R.

Er treedt energieverlies op die men meet in decibells (d.B)
Deze decibell wordt gedefinieerd door
eo
(e is energie, niet de spanning).
db = 10 log10
1.
Ret voordeel van deze definitie 1.S dat men verliezen die 1.n dB gegeven

e.

zijn eenvoudig mag optellen.
Zodra er een demping van 3 da optreedt is ongeveer de hel£t van de
energie verloren gegaan. Ook kabels voor telefonie en telegrafie gedragen zich op overeenkomstige wijze. Een stukje koperdraad vormt een
stukje zelfinductie maar heeft ook een zekere capaciteit ten opzichte
van een andere koperdraad die parallel aan hem loopt. Is dit de koperdraad die met hem een zogenaamd paar vormt dan verkrijgt men

Een dergelijk systeem heeft een zogenaamd karakteristieke impedantie
die men tracht ohms te maken.
Voorts treden er verliezen op onder andere door de weerstand van het
koperdraad
Een kabel heeft dus ook demping. Daarnaast treedt door de zelfinductie
en de capaciteit fasedraaing op die een functie is van de frequentie.
Plaatst men aan het begin van de kabel een signaal sin dan zal dit
signaal een zekere tijd

T

later aankomen aan de andere zijde van de

kabel. Ret signaal is dan vertraagd en ten opzichte van het oorspronke= 0
t - T < 0
lijke signaal sin w(t-T)
= sin w (t - T)
t - T ~ 0
Men kan dit ook schrijven als sin(wt - WT) of als sin (wt - ~).
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~

Aan het begin van de kabel is de
neemt ook

~

= 0; naarmate de kabel langer is

toe. Helaas geldt dit niet voor aIle frequenties in gelijke

mate met andere woorden

T

is een functie van de frequentie.

Voor een ideaal geval geldt dat

T

constant

1S

en de demping gelijk aan O.
Als
~

=

T

WT

constant is geldt dat
lineair toeneemt met

de frequentie.

o ~~------------------------demping
freq.
Daar

T

niet constant

1S

spreekt men liever van de afgeleide van $ naar de

frequentie
T

g

=

d$/dw

Men noemt dit de groeplooptijd.
Door de demping en de phasevervorming ten gevolge van de looptijdverschillen
zal het signaal zoals dit ontvangen wordt verschillen van het uitgezonden
signaal.
Voor een kabel geldt (als voorbeeld) de volgende karakteristiek
Tg

groeplooptijd

d

demping

freq.
Dit heeft tot gevolg dat de 3e harmonische relatief meer verschoven

1S

dan de Ie.
Beschouwen wij een impulstrein dan is de overdracht van de Ie en 3e

u

signaal electrisch te herkennen.

L

harmonische in ideale gevallen
dikwijls reeds voldoende om het

•

Wanneer de derde harmonische verschoven is ten opzichte van de eerste
harmonische dan krijgt men een ander signaal.

De karakteristieken van transmissiemedia verschillen onderling speciaal
ten aanzien van de groeplooptijdvervorming.
In de telefooncentrales zijn bij voorbeeld zelfinducties en capaciteiten
aanwezig die bewakingsapparatuur koppelen met de telefoonlijnen teneinde
de lijnconditie (gesprek, rust, wektoon enz.) te bepalen. Deze elementen
veroorzaken een sterke looptijdvervorming. Gelijkstroomcomponenten en
zeer lage frequenties worden zelfs niet doorgelaten.
Naast deze middelen maakt de telefonie ook gebruik van zogenaamde draaggolfsystemen. In dit systeem is het mogelijk informatie die op physisch
gescheiden kanalen (de aderparen) wordt aangeboden in het frequentiegebied te transformeren door het informatie bevattend signaal te vermenigvUldigen met een sinusvormig signaal van hoge frequentie. Hierdoor ontstaat een som en verschil frequentie voor elke in het signaal aanwezige
frequentie. Stel deze signaalfrequentie fs en de hoge frequentie fd
(draaggolffrequentie).
Nu ontstaan de frequenties -fs + fd en fs + f d .

~--f~~------------f~d------transf~tl~-r--------f-d---f~S---f~d---f~d-+-f-s-
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Een frequentieband wordt aldus "verplaatst lt

j

b

I

r::::J

Er onstaan twee zogenaamde zijbanden. In de praktijk "snijdt" men er
een uit door een zogenaamde filter.
Door nu verschillende draaggolven toe te passen kan men meer informatie
kanalen op een physisch kanaal plaatsen. Men bereikt op deze wijze grote
economische toepassing.

De toegepaste filters dragen ook bij tot de phasevervorming.

-
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De phasevorming van de transmissiesystemen kan ernstige gevolgen hebben
voor de herkenning van tekens. Ret kan noodzakelijk zijn netwerken in
serie met het transmissiesysteem te plaatsen die de phase en. de demping
corrigeren, de zogenaamde equalizers.
Men kan de invloed van het transmissiesysteem controleren met behulp
van het zogenaamde "oog" patroon. Men geeft aan de zend-zijde een willekeurig patroon van nullen en enen.
Aan de ontvangst-zijde zullen de signalen ontvangen worden met op de
plaats van een nul bij voorbeeld de staart van een een die juist ervoor
of een geruim aantal tijdseenheden ervoor zijn geweest. Zo zullen ook op
de plaats van een een nog resten van vorige nullen aanwezig zijn. Men kan
de ontvangen signalen op een oscilloscoop plaatsen die repeterend is geschakeld. Men ziet in het ideale geval een rechthoek. De werkelijkheid is
anders.

."

,
T

,.

/

T

In feite verkrijgt men onder andere door bandbreedte beperking en phasevervorming. Ret "oog" moet wijd zijn van de detectie van de nullen en enen.
De nulpunten moeten goed vastliggen.
In het algemeen is dit oog niet zo
mooi maar is het oog smaller en kleiner.
Ret smaller worden duidt op instabiliteiten van de klok van de ontvanger
(of de regeneratoren). Dit noemt men
jiffen. De hoogte van het oog wordt
onder andere beinvloed door de phase
en amplitude-vervorming van het signaal.
Roe groter het oog des te meer stoorsignalen zijn toelaatbaar.

-
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Modulatiemethoden.
Om in een communiecatienet een signaal over te dragen dient men in het
algemeen zorg te dragen dat men de gebruikte frequenties voor deze
overdracht in de spraakband onderstreept. Dit betekent al direct dat het
onmogelijk is aan/uit signalen over te dragen. Men kan met het aan/uit
een electrisch signaal met een frequentie binnen de spraakband schake len.
Men noemt dit reeds modulatie. Er zijn vele modulatie-methoden waarvan we
er enkele zullen bespreken alsmede hun voor- en nadelen.
AM-modulatie.
Wanneer men, zoals reeds eerder is vermeld, twee cosinusvormige signalen
met elkaar vermenigvuldigt dan ontstaan som en verschil frequenties.
Stel het signaal A cos wt en de te moduleren drager B cos Q t.
De amplitude van de b drager wordt nu veranderd en wel zodanig dat deze
wordt
B + A cos w t
Het totale signaal wordt dus
(B + A cos w t) cos Q t
Dit signaal kan men uitwerken waarbij men dient te bedenken dat
cos a cos B = ![cos(a+B) + cos(a-B)J en cos y = cos(-y)
Zo wordt
(B + A cos w t) cos Q t

A

=B

cos Q t +

~. [cos (w+Q) t

voor modulatie

w

B

AB --na
Q+w

modulatie

+ cos (Q-w) t]

-
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Naast de dragerfrequentie Q ontstaan twee zijbanden met frequenties
Q - w en Q + w. De verhouding

practijk wordt A

<

AlB heet de modulatie index. In de

B gekozen waardoor het demoduleren (zie later)

eenvoudiger wordt.
Grafisch verkrijgt men het volgende beeld

drager

signaal

omhullend

na modulatie

Ret signaal dat de informatie vertegenwoordigt is echter geen cosinus
maar een aan/uit signaal. Zoals bij de Fourier analyse is uiteengezet
bestaat dit signaal uit een reeks van cosinussen met verschillende
amplituden. Hierdoor ontstaat na modulatie een frequentie spectrum met
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zeer vele zijbanden.
Nemen we aan dat het modulerende signaal bestaat uit een serie van
0101 ... enz. dan ontstaat hieruit een reeks die termen bezit
A(cos w t + 1/3 cos 3 w t + 1/5 cos 5 w t ••• )
Rierdoor ontstaan de zijbanden
~

+

5w

~

- w,

~

+ w; ~ - 3w, ~ + 3w; ~ - 5w,

enz.

De frequentie

~

blijft aanwezig en wordt de draaggolf frequentie ge-

noemd.
Bij een modulatie index <I ontstaat het volgende signaal.

signaal

drager

gemoduleerd signaal

Ret is electrisch bijzonder eenvoudig de modulatie index 1 te kiezen.
Rierdoor ontstaat.

Ret ligt voor de hand dat de drager frequentie 1n het gemoduleerde
signaal minder 1n grootte aanwezig is.
Opmerking. Als de grootte van de drager
.~

+ ween signaalgrootte van 0,63

gesteld wordt, geldt voor

van 3w 0,21 5w 0,127 enz.
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Dezelfde volgorde geldt voor de lage zijband dus -w

0,63, - 3w 0,21,

- 5w 0,127 enz.
Andere 0/1 patronen veroorzaken frequenties die dichter bij de dragerfrequentie liggen. (bij voorbeeld 00110011 of I I II 1111). Een signaal dat
bij voorbeeld bestaat uit 00010000010000010 enz. heeft als laagste frequentie 1/3 w dit wil zeggen dat de eerste zijbanden n + 1/3 w en

n-

1/3 w zijn. Daar de gemiddelde waarde van de 0/1 1/6 is tegen een

0101 patroon

~

betekent dit dat ook de draaggolf minder sterk in het

gemoduleerde signaal aanwezig is en weI met 1/3 van de grootte van het
regelmatige 0/1 patroon.
Ret reconstrueren van signalen aan de ontvangstzijde kan op twee manieren
plaatsvinden; a de zogenaamde enveloppe detectie - b de synchrone detectie.
Bij de enveloppe detectie wordt het signaal gelijk gericht nadat het een
filter gepasseerd is die frequenties verwijdert die niet
tot de signalenband kunnen
behoren. Dit is dan hoofdzakelijk zeer laag frequentie en
hoog frequentie ruis. Ret is een goedkoop systeem temeer daar de draaggolf zelf niet nodig is (deze geeft een gelijkstroom component). Dit
scheelt energie die in een draaggolf-systeem van groot belang is. Beide
zijbanden zijn echter nodig.
Synchrone detectie heeft een referentie frequentie nodig van dezelfde
frequentie als de draaggolf. Deze leidt men van de drager zelf af en men
onderdrukt hem dus niet. Een zijband is echter vereist.
De detectie vindt plaats door vermenigvuldiging en filtering. Stel het ontvangen signaal is A cos(O+3w)t en dit wordt vermenigvul9igd met cos 0 t
dan ontstaan twee termen namelijk cos 3wt en cos(20+3w)t. Door filteren
kan men cos(20+3w)t verwijderen waarna men cos 3wt overhoudt.
De modulatie vindt op de beste manier plaats als het de draaggolf frequentie
een geheel aantal malen in een signaal-eenheid past bij voorbeeld 3 perioden
in een 1 of een O. Naarmate er meer perioden in de I of 0 passen is het
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mindcr belangrijk of ze precies passen (zoals bij seinsleutels).
Wanneer men echter een goede draaggolf kiest (bij voorbeeld boven in de
toegestane frequentieband) dan kan men een groot aantal harmonischen
toelaten en dat wil zeggen eenvoudiger detectie en minder last van ruis.
Na het detecteren van signaal (en het sommeren van de componenten van
het signaal) ontstaat geen gaaf signaal. De opgetreden vervorming
(looptijd, demping, signaal interferentie) zorgen voor een signaal
van onderstaande vorm.

Door de vergelijking met een gelijkstroom-signaal ter hoogte van de
stippellijn (slicing) ontstaat een nieuw signaal

L
Van dit signaal behoeft de 0/1 verhouding niet juist te zijn. Dit kan
men echter door bemonstering verhelpen.
Het schema van handelingen voor AM rnodulatie is nu:
a. Ontvangen van data (eventueel parallel);
b. parallelle data omzetten in seriele;
c. laag doorlaat filter om een bepaalde bandbreedte te verkrijgen;
d. modulatie;
e. bandfilter voor het beperken van de bandbreedte respectievelijk het
verkrijgen van een enkele zijband.
De ontvangst.
a. Bandfilter om ongewenste signalen te elimineren die uit het transmissiesysteem komen en buiten de gewenste signaalband liggen;
b. detectie;
c. laag doorlaat filter;
d. slicen;
e. omzetting data s

+

parallel (indien nodig).
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Frequentie modulatie. (F.M.)
F.M. is een andere methode om data signalen te moduleren. Om dit te
realiseren laat men een frequentie veranderen wanneer een wisseling
van een 0 1n een I of omgekeerd plaatsvindt.

De amplitude van het gemoduleerde signaal blijft constant; aIleen de
frequentie verandert. Dit is prettig wanneer de demping in een netwerk
nogal wisselend van grootte is. Men kan het signaal altijd op het gewenste niveau brengen daar in wezen de amplitude geen rol speelt.
Ret ongemoduleerde signaal is
y = Ad sin(2nf d t)
De modulator verandert de frequent fd en weI zodanig dat
y = Ad sin
Ret symbool

~

2n[fd+~sin(2nfmt)t].

geeft de maximale verandering aan. sin 2nfmt varieert : 1

ten opzichte van 0; dit wil zeggen dat de verandering van fd niet groter
~.

is dan :

~

De modulatie index is nu ym
De termen die ontstaan bij demodulatie zijn evenals bij amplitude modulatie
fd +

~

fd: 2

~

fd: 3

~

enz.

De amplituden van deze signalen zijn niet zo eenvoudig te bepalen. Ter
informatie is de algemene term hieronder vermeld.
Yn

=

AJn(f:) 0 [Sin 2n(f d +
~

in de formule is een Bessel functie.
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Stel

f~ = H. tussen de diverse
d

J

n

(x) bestaat de relatie

2nJn (H) = H[J n- 1 (H) + J n+ 1 (H)]

De termen J

n

zijn Besselfuncties van de eerste orde.

Ais men de modulatie index klein kiest (zie tekening) dan zijn nagenoeg
aIle termen op J ' J en J na zeer klein.
O
2
I
Dit betekent dat een zeer smalle bandbreedte nodig is.
0,95

______

00

mod index 0,5.
0,25 ___ _

Bij een modulatie-index van 0,5 lijkt het of dit signaal met een zuivere
sinus wordt gemoduleerd.
Zodra de modulatie-index groter wordt neemt de bandbreedte toe maar ook
de amplituden van de som en verschil frequenties. Men heeft door middel
van de modulatie-index 1n de hand hoe breed de gebruikte frequentie band
wordt. Dit alles geldt 1n eerste instantie bij een modulatie door een
sinusvormig signaal. Bij de modulatie door een bit patroon zullen nu
diverse harmonischen samenvallen.
De eerste harmonische van het bit patroon zorgt voor de frequentie fd
fd ! fm

fd! 2f m•

De tweede harmonische van het bit patroon zorgt voor fd + 2fm
fd -+ 4fm enz.
We zien het samenvallen van deze frequenties. Verder kan men de draaggolf onderdrukken door een juiste keuze van de modulatie-index. Bij
m

~

2,4 en 5,5 is de drager in het uiteindelijke signaal gelijk aan nul.

Dit gelijkmatig verdelen van de informatie, die een harmonische van het
0/1 patroon vertegenwoordigt, over de gehele band veroorzaakt de betere
bescherming die F.M. biedt tegenover ruis.
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Phase modulatie. (P.M.)
Stel in eerste instantie dat er een sinusvormig signaal aanwezig is
van de vorm

De phasehoek

~

is hierin een constante. Wanneer deze

~

echter onder

invloed van het bit patroon 0/1 wordt gewijzigd dan spreekt men van
phase modulatie. Uiteraard is deze P.M. voor meer toepassingen geschikt
dan voor data transmissie alleen.
Moduleren we met de frequentie f , dan ontstaat
w

Y = ad sin(21Tf d t + D. sin 21Tfmt)
Ook hier ontstaan een aantal nieuwe frequenties op afstanden van
~

nfm gelegen van de drager f d • De D. is zodanig dat de phase varieert
in de grootte orde van! 1T maximaal.

J

I

I

I

1

VWVIvJ'VVAM\
•

I

De termen die het signaal weergeven bestaan ook weer uit Besselfuncties
evenals bij de F.M. In feite is F.M. een speciaal geval van P.M. Ret
voordeel van P.M. is het meezenden van een (zwak) drager signaal.
Men kan het gemoduleerde signaal met deze drager vergelijken.
Naast de modulatiemethode van 2 phasen worden ook 4 phasen veelvuldig
toegepast. Bij 4 phasen kan men 2 bits tegelijk overdragen stel deze bits
x en y. De bit x geeft bijvoorbeeld 0 en 180 phase-verschuiving en
y 90 ± 180. Rierdoor verkrijgt men

xy
00

+90 0

01

-90 0

10

180 0

11

00
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Het

lS

juist de eenvoud waarbij men bij P.M. de phase-verschillen

kan vaststellen die deze modulatie methode zo geschikt maakt voor
het verzenden van 2 of meer bits in een signaal. Bij 3 bits zijn
er 8 phasehoeken nodig dit wil zeggen deze zijn 45 0 ten opzichte
van elkaar verschillend.
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Codes •.

Inleiding.
In een communicatie medium kunnen signalen ontstaan die een zodanige
bijdrage aan het frequentie spectrum geven dat het oorspronkelijke
signaal niet te detecteren is. Dit kan betekenen dat een een overgaat
in een nul of vise versa. Als de kans op een foutieve I even groot is
als op een foutieve 0 noemt men het een symmetrisch kanaal.
Ruis is een van dit soort signalen.
Een ander signaal zijn impulsen. Deze kunnen ontstaan uit blikseminslag
in- en uitschakelen van grote electrische apparaten enz. In telefooncentrales komen dit soort stoorsignalen veelvuldig voor.
Van belang is of een serie fouten gelijkmatig verdeeld zijn als functie
van de tijd of als een tros bij elkaar zitten. Dit laatste noemt men
een burst. Wanneer een storing een zekere tijd duurt dan zal dit bij
een zeer geringe bitrate van minder ernstige invloed zijn dan bij hoge
bitrates. In dit laatste geval treedt dan een burst op terwijl in het
voorgaande slechts een of twee bits worden verminkt.
Code-distance.
Data zoals deze wordt overgezonden is meestal verdeeld in blokken bestaande uit bij voorbeeld m bits. Door electrische storingen kunnen
dus een of meer bits gewijzigd worden. Een 0 gaat dan over in een
en omgekeerd. Stel dat 3 bits een blok vormen. Deze 3 bits kunnen in
totaal in 8 verschillende patronen voorkomen namelijk 000 001 •••• I II.
Deze 8 code woorden kunnen op een kubus weergegeven worden. De drie
III

assen van de kubus kunnen beschouwd
worden als representanten van de

10
lJAo-t--_# 0 1 1

wijzigingen die een woord moet
ondergaan om een ander woord te worden.

Noem

~~

3 bit

a, b, c. Langs de horizontale as

wijzigt de c. Zo gaat 000 over in 001. De 45 as geeft de verandering
van de b aan 000

~

010 en de verticale as de bit a. Om van 000 naar III

te komen moeten we dus langs drie assen. Men noemt de "a fstand" dan drie.

- 28 -

De afstand wordt de Hamming afstand genoemd. Dit naar de auteur van
een artikel over codes in de Bell System Technical Journal.
Wanneer de 8 woorden elk een stuk informatie vertegenwoordigen dan
zal bij het verminken van een geldig woord een ander geldig woord
ontstaan. Er is geen enkele indicatie dat dit nieuwe woord foutieve
informatie weergeeft. De code theorie geeft wegen aan om gemaakte
fouten te herkennen.
Door een selectie van de code woorden kan een zekere bescherming
tegen fouten worden verkregen. Stel de woorden 000,011, 101 en 110
worden gekozen. Deze woorden hebben elk een Hamming afstand twee.
In de code

zijn twee ribben aanwezig tussen de code punten.
I 1I
Is een fout in het code woord
aanwezig dan is dit onmiddellijk

100
011

bekend. Twee fouten daarentegen
worden niet vastgesteld en het

resultaat

1S

een

woord dat echter niet de juiste informatie

representeert. Er zijn vier geldige code woorden en vier ongeldige.
Voor de vier geldige code woorden zijn twee bits nodig. De derde
bit noemt men een redundante bit. In dit geval is dit bit a. In feite
is a de zogenaamde pariteitsbit die zorg draagt dat er altijd een
even aantal enen aanwezig is in een woord.
Men had ook de woorden 111 100 010 en 001 kunnen kiezen. In dat geval
draagt a er zorg voor dat er een oneven aantal enen aanwezig is.
(Vraag welke code woorden moe ten gekozen worden als het bit b is).
De onge Idige code woorden liggen allen op een afstand 1 van een geldig
woord. De afstand tussen geldige code woorden kan vergroot worden.
Kiest men een afstand 3 dan komen slechts twee code woorden in aanmerking bij voorbeeld 000 en 111 of 100 en Oil. De Hamming afstand
is nu drie.
Wanneer twee fouten optreden is het code woord dat ontstaat ongeldig.
Indien de kans op twee fouten verwaarloosbaar klein is dan kan er
slechts een fout optreden. Nu is het mogelijk de fout te corrigeren. De
foutieve code woorden die mogelijk kunnen ontstaan liggen op de drie
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aangegeven hoekpunten die het geldige code woord omringen. Daar er
slechts twee geldige code woorden bestaan kan voor de representatie
daarvan volstaan worden met een bit. Nu zijn dus twee bits redundant.
Het rendement van de code is nu sterk afgenomen en is nog slechts 1/3.
Het doel van de code theorie

1S

om codes te construeren die naast een

hoge beveiliging ook een hoog rendement vertonen.
nit is altijd een compromis. Ret rendement is te vergroten door de
woorden groter te maken. Rierdoor zijn minder redundante bits nodig.
De woord grootte is echter niet onbeperkt op te voeren daar bij het
optreden van fouten een grote hoeveelheid informatie verloren gaat en
deze opnieuw verstrekt moet worden. Hierop wordt nog nader teruggekomen.
Naarmate het aantal redundante bits groter wordt kan men dus of beter
beveiligen of een foutencorrectie invoeren.
In het algemeen is dit niet

a

priori vast te stellen daar hier de

kwaliteit van het transmissie medium een rol speelt en de kosten van
het systeem benodigd voor de correctie respectievelijk het opvragen
van informatie nadat een verminking is vastgesteld.
De pariteitsbit biedt onvoldoende bescherming in transmissie-systemen
waar de kans op twee opeenvolgende fouten groot is (bij voorbeeld
00110110

~

00000110). In een dergelijk geval biedt een pariteitsbit

geen bescherming. Meerdere pariteitsbits kunnen worden aangebracht
bij voorbeeld een voor de bits op de even plaatsen en een voor de
on even plaatsen (abababp a Pb de bits p a voor de bits op de a plaatsen,
de Pb voor de bits op de b plaatsen).
Een code die hiervoor geschikt is en bovendien de correctiemogelijkheid
biedt is de Hamming code. Deze code is een speciaal geval van de zogenaamde lineaire codes.
Noem de bits in een woord ••• 7,6,5,4,3,2,1.
De pariteitsbits plaatst men op de plaatsen 2P dit wil zeggen op
1 2 4 enz.
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De data bits worden op de overige plaatsen aangebracht. De plaatsen
moeten in binaire code worden uitgedrukt. De pariteitsbit 1 zorgt
voor een oneven partiteit voor aIle bits die op plaatsen staan waar
In binaire code een 2 u voorkomt dit wil zeggen aIle oneven bits.
Zo controleert bit 2 aIle bits die een 21 in binaire code bevatten
dus 2, 3, 6, 7 enz. Bit 4 de bits van de plaatsen 4, 5, 6, 7, •••
Samengevat:
bin •••
-+

code

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
I
I 100 100 I 10 10 100 I 10 10 01 I I 01 10 010 I 0100 00 I I 00 10 000 1
x
x
x
x
x
X
x

X

I

I

I

X

X

I
x

J
X

I

x
I

X

X

X

J

I

,

I
X

I

X

,

I

•

x

x

I

bi t m
par. bi t
par. bi t 2

X

x

par. bit 4

I

•

par. bit 8

Ais nu een bit foutief is treedt een fout op In de controle van die
bits die deel uitmaken van de binaire waarde van de betreffende bit.
Voorbeeld: Bit 5 de pariteitscontrole over 1, 3, 5 ••• geeft een fout
aan en de controle over 4, 5, 6 •••• geeft eveneens een fout aan. De
foute bit wordt door de som van de eerste aangegeven.
Cijfers van deze pariteits controle reeksen namelijk 1 en 4; som 5.
Een tweetal fouten zijn niet te corrigeren maar weI te detecteren.
De code bezit dan geen corrigerende eigenschap meer. De Hamming afstand
van deze code is minimaal drie.
Als de bits I, 2, en 3 aIle veranderen dan is de fout niet meer vast te
stellen en de informatie wordt als "geldig" ontvangen. Het hangt van de
storingskansen af of dit ernstig is of niet. De kans op drie "willekellrige" [outen is in het algemeen klein. Stel de kans op een fOlltieve
bit 0,001 = 10- 3 dan is de kans op deze drie foutieve bits 10- 9 • Er
zijn echter meerdere combinaties van drie fouten mogelijk (welke?).
Wanneer men naast de detectie van twee fouten ook wenst te corrigeren
dan moet men een extra bit aanbrengen die de even pariteit over het
gehele woord verzorgt.
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De oneven pariteitscontrole in een data woord bestaande uit nullen
levert enen op de controlebit plaatsen.
Ret woord bestaande uit uitsluitend nullen bestaat dus niet. Dit
is zeer goed voor de synchronisatie van het transmissie systeem.
Tevens levert een onderbreking van de verbinding in een aantal transmissie systemen automatisch een woord bestaande uit nullen Ope
Naast de lineaire codes zijn een groot aantal andere codes bekend.
Een daarvan zijn de zogenaamde lineaire cyclische codes. De woorden
van deze codes worden gevormd door cyclische verschuiving van het
woord. Stel een geldig woord is
V = Va, VI, V2, ••• , Vn _)
Dit bestaat dus uit de bits Va tot en met V _ .
n l
Uit dit geldige codewoord kan een ander geldig codewoord gevormd worden
door VI te vervangen door Va' V2 door VI enz. (cyclisch) en ten slotte
Va door V _ l •
n
Nll

d1\~

V(I) = V

n- )'

V

a'

V

)" ..

V

n-2

In het algemeen
V

(i)

= Vn-1" Vn-1+
. I""

VI'
Va' VI' ••• Vn-1. 1
n-

Dit cyclisch verwisselen geeft men graag in een zogenaamde machtreeks
weer. Deze heeft bepaalde algebraische eigenschappen en men kan dan
eenvoudig de gevolgen van een bepaalde fout vaststellen.
De samenstelling van de bits heet een code vector. De code vector V
wordt geschreven als
V(x)
De vector v(i)(x)

= Vn-1.

V

n-I

x

n-I

n-l
+ V . IX + ••• Vaxi + ••• V
x
n-1+
n-I-I
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Als nu de volgende rekenregels vastgesteld worden
O.x p + O.x p
l.x P + Ox P
O.x p + l.xP
l.x P + 1.x P

= O.xp

=

I.xP
l.x P
p
O.x

Dit is de modulus 2 optelling.
Als voorbeeld van deze modulus 2 rekening kan de vermenigvuldiging
van 2 polynomen dienen.
(l+x+x2) (l+x2+x3) = ?
+ x + x

+ x

2

2

+ x

+ x + x

3

2

2

(l+x+x).l

x 2 + x 3 + x4
+
1 + x

(I + x

+ x3 + x4
3
4
5
x + x + x

+

(I

3

2

2

+ x )x •

+ x + x 2 )x 3

+ x5

+ x

In het modulus 2 systeem is het aftrekken identiek met het optellen.
1.xP - l.x P = O.x p
1.xP + IxP = O.x p
Dit maakt het delen tot een eenvoudige handeling.
Zonder dit nader aan te tonen kan gesteld worden dat een code polynoom is:
C(x) = rex) + x n-k m(x) = q(x). G(x)
Hierin is G(x) het zogenaamde generator polynoom van de orde n-k;
m(x) is de data polynoom van de orde k; q(x) is een polynoom.
Tel bij beide kanten van het gelijkteken rex) op (r(x) + rex) = o!).
Nu is dus
x n-k m(x)

q(x) G(x) + rex).
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Men vindt de r(x) door deling met G(x).
x

n-k
m(x)
G(x)

==

() +

q x

r(x)
G(x)

r(x) is dus de rest. De term x

n-k

m(x) bestaat uit bet data polynoom

m(x) met n-k nullen ervoor.
00 ... 0

m(x)

~

n-k

De r(x) is van een kleinere orde dan G(x).
Daar G(x) van de orde n-k is is dus de orde van r(x) n-k-1 of lager.
Het polynoom bestaat dus uit n-k termen. Deze passen precies in bet
nullen patroon.
n-k

~

o .....

m(x)

0

r (x)

r(x)

m(x)

= 0110

Voorbeeld m(x)

==

x + x2

(k

= 4)

Wat is de code als 7 bits gewenst zijn en de generator polynoom
1 + x + x 3 is

= x 7-4

n-k
x
x

3

x5

x

==

II x

+ x +
+ x

4

x5 +

3
2

+ x + I

x 3 + x2
x

4

+ x

3

x4
x
x

3
3

+ x

2

+ x

2

+ x
+ x

+

+ x +

r(x)

==
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Nu wordt het codewoord
=l+x

4 +x 5

= 1000110 = C(x)
Opgave: m(x)

=

1011

=

1 + x

2

+ x3

q (x)

1 + x + x

3

bepaal C(x) voor een 7 bit code.
An twoord: 10010 I I
De waarde van deze code ligt onder andere in de eenvoud van de codegenera tie en van de foutendetectie.
In het algemeen is een schuifregister nodig.

B

uit

dat

A

Tevens zijn er een aantal modulo 2 (e) elementen aanwezig. Deze elementen
kunnen het generator polynoom bijtellen. Daartoe zijn de controles g.

l.

gesloten als de overeenkomstige g. in G(x) een 1 is. Wanneer het zenden
:t

van een code polynoom begint wordt eerst de data uitgezonden, daar poort A
gedurende deze tijd informatie laat passeren. Elke een bit van de data
veroorzaakt het modulo 2 optellen van de generator polynoom bij de inhoud
van het schuifregister. Dit is hetzelfde als aftrekken. Zodra de data bits
zijn uitgezonden wordt A gesloten zodat G(x) niet meer bijgeteld kan worden.
Nu wordt B omgeschakeld zodat de rest in het schuifregister aanwezig eveneens uitgezonden kan worden.
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VoorbN;~ld:

De (7,4) code met G(x)
De data is weer 0110.
,.~

___..... uit

t--....t-__-+-IE-----.t--- 0 II 0

a
a

data

a

a
a

a
a
a

a
a

a

initiele toestand
keer schuiven

na

na 2 keer schuiven
na 3 keer schuiven

a

na 4 keer schuiven

nu A openen.

rest 100

Vraag: doe hetzelfde voor m(x)

= 1011

en vergelijk telkens de inhoud

van het schuifregister met het resultaat van de aftrekking.
Ret decoderen gaat op dezelfde wijze.
Bekend is reeds dat C(x)

= r(x)

+ x

n-k

m(x)

=

q(x) G(x).

Wanneer C(x) door G(x) gedeeld wordt dient de rest nul te zijn immers
C(x)

= q(x)

G(x)

en C(x) _ ()
G(x) - q x
de rest is dus nul. In dit geval is het ontvangen polynoom correct.
Stel nu een bit is veranderd; stel dit is de bit i. Dit is hetzelfde
als het optellen (mod c) bij C(x) van een woord dat geheel uit nullen
bestaat behalve op de plaats xi waar een I aanwezig is.
C (x) = 1000 I 10
E (x)

0001000
100 II 10

tveranderd.
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Als nu de ontvangen polynoom gedeeld wordt door C(x) dan zal een
rest ontstaan.
C(x) + E(x)
G(x)

= C(x)

+ E(x)

G(x)

G(x)

= q(x)

+ Rest

in

Eerst worden de eerste bits (databits) van de ontvangen polynoom doorgeschoven naar het schuifregister m(x) en het decodeer schuifregister.
Vervolgens wordt A geopend. De data staat nu in m(x). De overige bits
worden verder geschoven naar het decodeer schuifregister. Als na afloop dit register geheel in de O-stand staat dan zal een o.k. signaal
verschijnen.
Voorbeeld:
G(x)

=

1 + x + x

2

in 0110001

code

0

0

0

0

0

0

0

1

0

m(x)

initiele toestand

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Rest.
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Optimale bloklengte.
Wanneer men beveiligde informatie overstuurt zal slechts een gedeelte
van deze bits de echte informatie vertegenwoordigen en de overige
(redundante) bits dragen er zorg voor dat fouten kunnen worden vastgesteld. Voor het geval dat een ontvangen bericht fouten vertoont is het
nodig een procedure te construeren die het ons mogelijk maakt de juiste
informatie weer op te vragen. Daarnaast echter kan men de goede ontvangst
ook bevestigen.

>r2.]

..

bericht ---to

)iI~-~"'''''#

r~ok_______________fo_u__t ____________________
~

~

~

Naarmate het bericht langer is zijn er minder redundante bits nodig. De
kans echter dat het bericht foutief ontvangen wordt neemt toe. Naarmate
het bericht langer is wordt de tijd voor de bevestiging voor goede ontvangst minder belangrijk.
Zeer korte berichten verliezen veel door de grote redundantie en de
relatief grote tijd (ten opzichte van de berichtlengte) die het duurt
om het bericht te ontvangen. Ze behoeven echter bijna nooit herhaald te
worden.
Lange berichten bezitten weinig redundante bits en de bevestigingstijd
is relatief kort. De kans op fouten is echter groter en daardoor moeten
meer en juist langere berichten herhaald worden.
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Tussen beide vormen ligt een optimum. In de bijbehorende grafiek waarop
de resultaten van een berekening zijn weergegeven behoren de grafieken
als paren bij elkaar.
De grafieken A en B zijn beide voor een fout detecterende code met
slechts een pariteitsbit. Een dergelijke code 6 tekenbits 1 pariteitsbit
kan hoogstens een rendement bezitten van

f ~ 85%.

Wanneer er tekens van 7 bit worden uitgezonden dan wordt een bevestiging
voor ontvangst gegeven. Bij A en B wordt aangenomen dat in de antwoordtijd 3 tekens verzonden hadden kunnen worden. Dit betekent dat bij een
blok van 10 tekens telkens 3 tekens moet worden gewacht. Ret rendement
bedraagt dus voor berichten met n
10
10+3

6

= 7'

=

10

~ 66%

t t

_d_o_o_r_ _......

code r endemen t

bevestigingstijd
Voor lange berichten speelt de foutenkans een grote role Grafiek A is
voor een kans van 0,00001 dat een bit gemutileerd wordt. De kans is
~chter

klein. Voor een berichtlengte van n

= 10.000 is dit:

(1_0,00001)10.000 ~ 0,9
~

kans op goed
van een teken

~

totale kans.

Het totale rendement is dus:
0,9

6

.,.. '" 77%

Het verlies van de bevestigingstijd is verwaarloosbaar.
Voor een hoge foutenkans wordt de kans op een goed bericht echter laag
namelijk

(1_0,001)10.000

dit is vrijwel gelijk aan nul, hetgeen in grafiek B waargenomen kan worden.
Wanneer de bevestigingstijd toeneemt tot bij voorbeeld een duur van 96
tekens dan daalt het rendement voor korte berichten aanzienlijk namelijk:
10
10+96

6

.,..

~

8%.
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Dit geldt voor zowel een hoge als lage foutenkans (C en D).
Voor lange berichten nadert de kromme C de kromme A omdat de antwoordtijd geen belangrijke rol speelt.
Wanneer de foutenkans echter groot is wordt kromme B benaderd (zie
kromme D).
Voor een 10 bit code (I fout wordt gecorrigeerd) daalt het rendement
onmiddellijk door de hoge redundantie tot 0,6.
Korte berichten bij een herhalingstijd van de duur van drie tekens
geeft een rendement:
10
10+3

0,6 '" 47%

Voor grote blokken van tekens (n = 10000) speelt de foutencorrectie een
belangrijke rol (zie grafiek E). Men behoeft aanzienlijk minder te
herhalen.
Voor een lange bevestigingstijd speelt de correctiemogelijkheid vrijwel
geen rol en bepaalt uitsluitend de responsetijd en de code efficiency
het rendement (grafiek F).
10
6
10+96 • 10 '" 6%.
Voor lange berichten daarentegen speelt de responsetijd geen rol maar
beveiligt de correctie ons tegen een te vaak herhalen. De grafiek F
ligt zeer dicht bij grafiek E.
Lit. Transations AlEE fall meeting 1958 F.B. Wood. Optimum block
length for data transmission with error correcting.
Naast deze controle methode is een bekend systeem de zogenaamde ARQ of TOR
dat vooral op radio verbindingen gebruikt wordt. Hier wordt constant
in beide richtingen informatie gezonden. Het niet aanwezig zijn van fouten
in het ontvangen bericht wordt als een bevestiging van de goede ontvangst
door de andere zijde geinterpreteerd. Zodra men zelf een fout ontvangt
zendt men ook een fout uit. Hierdoor gaat het gehele systeem in een
"repeat mode" waarbij men aan beide zijden begint uit te zenden en weI
beide een aantal tekens terug. Deze tekens dienen in buffers bewaard te
blijven. De opnieuw ontvangen tekens worden aIleen gecontroleerd. Na deze
ontvangst begint men met de volgende tekens mits correct weer te registreren.
Het aantal tekens wordt bepaald door de looptijd in het systeem.
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Netwerken.
In het voorgaande zijn de algemene transmissie eigenschappen van
communicatielijnen behandeld, zonder op de verbindingen en de
structuren waarvan ze deel uitmaken nader in te gaan. De meest
voor de hand liggende transmissie verbinding is die tussen twee
computers of een computer en een op afstand gelegen periferie apparaat.
We noemen dit een point to point verbinding. Afhankelijk van de afstand en de verlangde transmissie capaciteit (bits/sec.) wordt een
bepaald transmissiesysteem gekozen. Dit kan zijn een start-stop
systeem, een eenvoudig AM systeem tot een zeer snel modulatie
systeem.
Wanneer een zeer hoge seinsnelheid vereist is zullen de demping en de
groeplooptijd een beperkende rol spelen. Dit kan men opheffen, zoals
reeds eerder vermeld, door egalisatie netwerken die de demping en de
groeplooptijd kUnnen corrigeren. Deze egalisatie netwerken zijn
prijzig en moeten ingesteld worden met de lijn. De point to point
verbindingen kunnen over zeer grote afstanden gebruikt worden. De kosten
kunnen echter zeer hoog worden; een reden om geen sneller systeem te
installeren dan strikt nodig is. Bij snelle systemen zijn lijnen van goede
kwaliteit nodig en met een geringe kans op transmissiefouten.
De soort lijnen die in een dergelijke verbinding voorkomen zijn velerlei.

o

terminal
locale lijn 0- laag freq.

o draaggolf systeem

<> laag freq. o loc.

6

lijn

De locale lijn is over het algemeen de zwakste schakel in de verbinding.
Deze lijn is meer dan andere lijnen blootgesteld aan storingen van buitenaf.
Deze storingen zijn afkomatig van de adera uit dezelfde kabel; grote aardstromen veroorzaakt door trams, treinen etc. Wegens de grote hoeveelheid
materiaal die in het locale kabelnet nodig is ten opzichte van de overige
verbindingen zal om duidelijk economische motieven de locale kabel zo
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goedkoop mogelijk gekozen worden. Daar komt bij dat signalen uit
andere kabels wel hinderlijk kunnen zijn voor data transmissie
maar niet behoeven te leiden tot onverstaanbaarheid van een gesprek.
Een aantal klikken is hinderlijk voor de spraak, onaccepteerbaar voor
een hoge data transmissie kwaliteit.
Het tweede deel de "laagfrequentkabel" is aanwezig tussen een tweetal
steden. De groeplooptijd kan aanzienlijk zijn. Voorts is het signaleringssysteem voor de telefonie soms een bron van storingen voor de
data transmissie.
De draaggolflijnen zijn zogenaamde vierdraadssystemen waarbij de
heen- en terug transmissiewegen gescheiden zijn. De vorkschakeling
waar de heen- en terugweg weer in een gecombineerde transmissieweg
overgaat, kan een bron zijn van vervorming van de signalen. De draaggolfverbinding heeft een bandbreedte van 400 tot 3400 Hz. De demping
is gering en redelijk constant over de gehele band.
Wanneer een vaste verbinding een laag rendement heeft zijn de kosten
per bit hoog. Het is op een bepaald moment te overwegen om geen vaste
verbinding tot stand te brengen maar een gekozen verbinding zoals dit
bij de telefoondienst gebeurt. De kosten per tijdseenheid zijn dan
hoger maar gezien het lage rendement van een vaste verbinding kunnen
de totale kosten minder worden. Voor gekozen verbindingen staan twee
wegen open namelijk de telex waar een seinsnelheid van

~

33 bits/sec

kan worden bereikt of de telefoon waarbij hogere snelheden mogelijk
zijn.
Voor geschakelde verbindingen zijn in Nederland de volgende netstructuren
aanwezig.
overloopcentrales

district centrales

knooppuntcentrales
Eindcentrales
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Aan de eindcentrales zijn de abonnee's gekoppeld. De eindcentrales
zijn verbonden met zogenaamde knooppuntcentrales. In het algemeen
kunnen de abonnee's van verschillende E.C. uitsluitend verbonden
worden met een andere abonnee via de knooppuntcentrales (K.C.)
De K.C. is het schakelcentrum van een sector. In deze centrale wordt
ook zorggedragen voor de tariefberekening van een verbinding. Via de
verbinding met de E.C. worden de zogenaamde telimpulsen doorgegeven
naar de E.C.
In de E.C. worden deze telimpulsen geregistreerd per abonneeaansluiting (zogenaamde gesprekken teller). In vele centrales bestaat
de mogelijkheid om de telimpuls naar de abonnee door te geven. Uit het
oogpunt van de datatransmissie is dit een bron van storingen.
Voor gesprekken tussen verschillende sectoren doet de D.C. dienst als
schakelcentrum, als de abonnee's tot een district behoren. Wanneer de
abonnee's tot verschillende districten behoren dan verloopt de verbinding via de be ide D.C. 's die elk het centrum van een district zijn.
Wanneer veel verkeer tussen twee K.C.'s aanwezig is dan kan een zogenaamde dwarsverbinding bestaan. Dit is vaak het geval bij nabij gelegen
K.C.'s. Afhankelijk van het verkeer bestaan deze dwarsverbindingen ook
tussen K.C. en D.C. van verschillende districten.
Met de moderne schakelcentrales kan men in feite elke dwarsverbinding
tot stand brengen die uit economische overwegingen gewenst is. Voor de
datatransmissie is dit van be lang daar hierdoor, afhankelijk van de
verkregen verbinding, de demping en de groeplooptijd telkens verschillend
kan zijn.
De dwarsverbindingen zijn verbindingen met een hoog rendement. Ais aIle
telefoonleidingen bezet zijn wordt door een schakelcentrale automatisch
de route via de D.C. gekozen. Het kan ook voorkomen dat de verbindingen
tussen twee D.C.'s bezet zijn. In dit geval kan een "overloop" verbinding via de zogenaamde O.V. (overloopcentrales Amsterdam-Rotterdam) tot
stand worden gebracht. Dit is vooral van belang voor langere afstanden
(Maastricht-Groningen) waar relatief gering verkeer is.
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Het voordeel van het telfoonnet is de enorme uitgebreidheid. Vrijwel
overal is een telefoonaansluiting te verkrijgen.
Het telexnet heeft een zeer goede kwaliteit maar is niet zo uitgebreid.
Ster netten.
Wanneer een datanet met gehuurde lijnen wordt opgebouwd (Nederland
kent geen eigen lijnen) dan kunnen verschillende netvormen opgebouwd
worden. Het voordeel van een eigen net is de hoge kwaliteit die men
kan bereiken. Ook kan met door egalisatie een constante demping en
groeplooptijd realiseren. Een sternet is een netvorm waar een duidelijk centrum aanwezig

1S.

Een voorbeeld van een sternet is een Reken-

centrum waar op grote afstand abonnee's op zijn aangesloten. Deze
abonnee's behoeven niet van hetzelfde type te zijn.

Een uitbreiding van het sternet is het vormen van substerren. In de

diverse centra zijn dan concentratie middelen noodzakelijk (zie netwerkbouwstenen). Deze substerren zijn van belang als de lijn rendementen
niet hoog zijn en de afstanden groot. De extra apparatuurkosten
(rente, afschrijving) moeten opwegen tegen de apparatuurkosten in de
cluster.
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Wanneer meerdere rekenmachines aanwezig zijn kan men decentralisatie
van het rekencentrum overwegen (kwetsbaarheid, kosten) en meerdere
rekencentra aanbrengen. Deze centra kunnen elk een deel van de abonnee's
bedienen. De gemiddelde afstand wordt geringer en de kosten van het netwerk dalen. De rekenmachines dienen echter gekoppeld te worden. Een
snarennet ligt nu voor de hand. De kosten van een dergelijk snarennet

kunnen echter snel toenemen. De redundantie van het netwerk neemt echter
toe en het zal betrekkelijk eenvoudig zijn in geval van storing een omwegroute tot stand te brengen.
Naast deze beide netvormen zijn er speciaal voor lijnen met een laag
rendement nog een party-line systeem en lus-systeem.
Het party-line systeem is vooral daar voordelig waar een aantal stations
geografisch min of meer in een rechte lijn gelegen zijn. In dit geval

c:ccc§~d

kan de ster netvorm vervangen worden
door een die voordeliger is. Men

oa

schakelt nu de stations in serie en

men stelt nu de stations in staat door middel van een omroep systeem hun
informatie aan te bieden. De stations ontvangen nu om de beurt een uitnodiging in de vorm van een aan hun toebehorende code om een bericht te
zenden. Men nodigt eerst a uit en na afsluiting van het bericht van a
nodigt men b uit enz. Na de cyclus doorlopen te hebben nodigt men a opnieuw
uit enz. Dit is de cyclische aftasting.
d

a
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De polling strategie kan gewijzigd worden door het cyclisch afvragen
van de stations te vervangen door een bepaald programma van afvragen
bij voorbeeld a b a cad a b

etc. In dit geval is de frequentie van

het afvragen van a 4 x groter.
Bij het afvragen moet een station een oproep bevestigen in verband met
controle en tijd. In het geval er geen bevestiging optreedt vraagt het
centrum opnieuw. De bevestiging werkt snel en geeft ook een direct
onderzoek van het transmissiesysteem waardoor storingen snel gelocaliseerd kunnen worden.

centrum

Een andere methode is de roll-call. In dit systeem wordt door een
station een signaal op de lijn geplaatst als er een oproep is.
(Ret centrum geldt ook als station). Dit signaal draagt er zorg voor
dat gedurende een zekere tijd geen enkel station nog informatie tracht
te zenden. Ret centrum begint met een invitatie signaal uit te zenden
naar het eerste station. Als deze geen informatie aan te bieden heeft
zendt deze de uitnodiging door naar het tweede, deze op haar beurt
naar het volgende; enz. Dit gaat zolang door tot de uitnodiging het
station bereikt dat informatie aan te bieden heeft.
De overige stations aangesloten op de lijn kunnen we gens de datatransmissie geen informatie zenden.

- 46 -

Een derde systeem heeft geen zogenaamd full-duplex systeem nodig
(full-duplex

=

informatie in beide transmissie-richtingen tegelijk).

Ret systeem heeft een simplex lijn (aIleen transmissie in een
richting) nodig.

cen
trum

station a
station n

De informatie kan aIleen door een station uitgezonden worden als
er geen informatie ontvangen wordt. Bij vrijwel gelijktijdig uitzenden
door twee stations wordt het binnenkomend bericht in een station gebufferd in een geheugen. Nadat het station klaar is met uitzenden voIgt
onmiddellijk de informatie uit de buffer. Ret centrum kan op dezelfde
manier de informatie naar een station zenden.
Een nadeel van het systeem

1S

dat elke storing onherroepelijk het

gebe Ie systeem lam legt.
Door het systeem te baseren op duplex transmissie dit wil zeggen dat
de stations ook twee zenders en ontvangers bezitten alsmede twee geheugens kan dit voorkomen worden. Ret transmissiesysteem is dus in
duplo uitgevoerd.

- 47 -

c
e

/".

/

Ii
t

I

I
I

B-t

-

--

- - -I,

r

\
\

I

....
\.

I
I
J

I

\.

\

\

"\

u
m

...;.

\

.I'

I

.-

.... -

./

Het rendement van de lijnen kan hoog zijn. Een deel van de stations
maakt gebruik van de linker helft van de Ius, het andere deel van de
rechter helft enwel zodanig dat beide helften ongeveer een gelijk
rendement bezitten.
centrum

Een deel van de verbinding wordt dus niet gebruikt. Het is weI van
belang in geval van een storing. Het centrum zendt periodiek in
beide richtingen van de full-duplex lijn een test bericht. Deze
twee berichten moeten weer in het centrum ontvangen worden. Als dit
niet gebeurt start een fout-localisering routine. De centrale stuurt
in twee richtingen een bericht naar een station en verwacht in beide
richtingen een antwoord. Door dit systematisch te doen is de fout te
localiseren. Nu kunnen stations opdracht krijgen uit het centrum om
in een andere richting te zenden respectievelijk te ontvangen. De
"down time" van een systeem wordt hierdoor tot een minimum teruggebracht.
De wachttijden nemen echter toe doch dit is gunstiger dan een totaal
uitvallen.
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Netwerkbouwstenen.
Terminals.
Er is een enorme verzameling van terminal-apparatuur die via data
communicatie gegevens naar de computer zendt respectievelijk ontvangt (of beide).
De terminals zijn te splitsen 1n een aantal groepen overeenkomstig
bepaalde gezichtspunten.
Transmissie.
a.

simplex

b.

half-duplex

c.

full-duplex

d.

lage snelheid

e.

hoge snelheid.

Terminal-apparatuur met lage snelheid en korte afstanden maakt
gebruik van eenvoudige start-stop methoden om informatie over te
dragen. Aan het datapakket of vaak zelfs per teken wordt een startsignaal gestuurd. De lijn is meestal stroomvoerend en als teken van
start wordt een korte onderbreking van de stroom gebruikt. Op dit
teken start een ontvanger. De klok van de ontvanger loopt enige tijd
redelijk synchroon met de klok van de zender.

i----\
I I
start

I

J

-+- aftast momenten.

bits

Stel dat de start en tekenelementen (bits) 20 msec. duren (SO baud)
dan wordt het eerste teken door de ontvanger bemonsterd bij 30 msec.
na start, het tweede 20 msec. later enz. De toegestane fout van een
bit grens noemt men de marge. Door het niet volledig synchroon lopen
van de klokken van zender en ontvanger zijn de "middens" van de bits
voor beide niet gelijk. Tevens treedt tekenvervormingop (zie vervorming). Hierdoor ontstaan grenzen waarbuiten een teken een grotere
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kans heeft foutief herkent te worden dan binnen deze grenzen. Hierop
is de marge gedefinieerd. De marge wordt aangegeven in % van de
tekenduur en kan dus nimmer meer dan 50% bedragen.
Om beide klokken gelegenheid te geven een verloren gegane tijd in te
halen wordt aan het einde van een teken een verlengde stop gegeven
van een halve bitlengte.

start

bits

stop

Deze methode is van belang voor mechanische "klokken" die niet meer
zijn dan een as die voor een omdraaiing aan een motor verbonden wordt
(teletype, electrische schrijfmachine).
Wanneer electronische middelen als klok worden gebruikt is het mogelijk
de klokken over een veel grotere tijd synchroon te laten lopen en het
aantal bits tussen start en stop kan veel groter zijn.
Terminals die dit soort verbindingen gebruiken zijn: data collectors,
badge readers, meet opnemers, keyboard (zonder typing), card readers
met veer.
Naast deze faciliteit zijn er terminals die uitsluitend berichten ontvangen. Deze kunnen eveneens simplex verbindingen bezitten; besturing
processen, lampentableaux.
Zodra enige communicatie met de rekenmachine gewenst is worden de
problemen iets omvangrijker. Een eerste communicatie is nodig als de
machine wenst te verifieren of de informatie niet verloren kan gaan
door het buiten gebruik zijn van de terminal. Voorts kan er een regelrechte conversatie ontstaan waarbij van de operator een zekere discipline
wordt verlangd. Dit is onder andere het geval bij de teletype (type
writer) terminals.
Bij dit soort verbindingen wordt veelal gebruik gemaakt van een halfduplex systeem. Er dient dan echter een reglement voor het zenden en
ontvangen aanwezig te zijn, daar de lijn slechts in een richting tegelijk
informatie kan overdragen. De lijnen zijn relatief goedkoop vooral over
grotere afstanden. Als de zendsnelheid van de terminal toeneemt kan men
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niet meer volstaan met een eenvoudig transmissiesysteem. Bovendien
zullen dit soort systemen vaak bewakingssignalen nodig hebben. Nu
dient men de bandbreedte van het systeem beter te benutten. Hiertoe
gebruikt men de datatransmissie middelen die reeds eerder zijn aangegeven.
Heeft men een enkele lijn ter beschikking dan kan men in een halfduplex systeem werken met hoge snelheid. Men dient echter voorzichtig
te zijn met het afsluiten van de lijn daar anders ongewenste echo
verschijnselen optreden. Met iets minder dan de halve transmissiesnelheid kan men een full-duplex systeem realiseren door het ene
modempaar in de onderste helft van de transmissieband te laten werken
en het andere modempaar in de bovenste helft.

data
balans
data

heen

terug

In het transmissiesysteem is tot dusver uitsluitend sprake geweest
van het naar de tijd verdeeld zenden van bits; de zogenaamde serie
transmissie. De informatie wordt echter vaak parallel gebruikt of
aangeboden (teken georganiseerd).
Er dient dus serie/parallel (en vv) plaats te vinden.
Deze conversie kan eenvoudig plaatsvinden door informatie parallel
aan te bieden aan een schuifregister en dan vervolgens in klok tempo
opgeschoven.

I

3400
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klok
(schuifopdrachten)

~------~

~------------------"l

JI----.......,.. u it

parallel-serie conversie
data in
Naast deze functies dienen terminals als

z~J

~n

netten zijn opge-

nomen nog meerdere functies te verrichten. Op verzoek moeten zij
hun identiteit bekend maken en hun eigen identiteit herkennen. Dit
houdt in dat ze meer en meer "intelligentie" dienen te bezitten.
In het geval dat een terminal bestaat uit een remote entry in- en
output zoals bij voorbeeld kaartlezer/regeldrukker, dient er bijzondere terminal-apparatuur aanwezig te zijn. De berichten op de
lijn zijn weloverwogen van opmaak en bevatten meer dan de data
aileen. Er treden nu controle tekens en berichten op. Deze dienen
in de terminal-apparatuur geanalyseerd te worden. De apparatuur
moet een interface realiseren. Hierop wordt nog nader teruggekomen
bij procedures.
In netten komt het herhaaldelijk voor dat meerdere terminals geografisch gegroepeerd zijn Soms zelfs in een ruimte. Voorbeelden
zijn reserverings-systemen; balies bij banken, burgelijke stand, etc.
De lijnrendementen van deze apparaten zijn bijzonder laag. De aard
van het informatie aanbod is onregelmatig en weinig frequent, terwijl de berichten (het aantal bits) kort zijn. Door middel van
concentrators en multiplexers zijn deze rendementen op te voeren.
Multiplexers.
Een multiplexer maakt het mogelijk dat meerdere terminals schijnbaar
parallel en onafhankelijk van elkaar van een lijn gebruik maken.
De oudste methode van multiplexen is het verdelen naar de frequentie
dit wil zeggen elk apparaat krijgt een zeer smalle band toegewezen en
dientengevolge een eigen draaggolffrequentie (zoals bij de radio waar
maar een drager in de ether aanwezig is). Een dergelijk systeem maakt
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veelal gebruik van A.M. liefst met een enkel zijband systeem. Ret is
eenvoudig maar de kosten van de modulatie zijn relatief hoog.
Een andere methode maakt gebruik van normale modems met een hogere
bitrate. Men zendt nu de tekens of korte berichten na elkaar en weI
zodanig dat de berichten ten opzichte van elkaar een vaste positie
hebben.

>

De modem krijgt de informatie die reeds gemultiplexed is aangeboden.
Deze methode van multiplexen wordt time division multiplex (T.D.M.)
genoemd. Op een multiplexer kunnen ook inkomende lijnen aangesloten
worden.
Afhankelijk van het type multiplexer wordt per cyclus een bit van
elk aangesloten apparaat uitgezonden (bit interleaved) of een teken
(character interleaved). Bit interleaved is met succes toe te passen
als er inkomende lijnen aanwezig zijn die synchroon werken.
Asynchrone lijnen leveren moeilijkheden daar het start-stop mechanisme
mee gezonden moet worden. De code beveiliging is lastig daar bij burst
storingen een aantal kanalen worden aangetast. De foutendetectie moet
dus per lijn gereconstrueerd worden.
demultiplexer
1

:n~

mUltiplexer
1

Een character interleaved systeem is minder kritisch. Er moet echter
een omzetting plaatsvinden voor lijnen die met terminals verbonden
zijn van serie in parallel transmissie. De multiplexer accepteert nu
een teken en zendt dit nu serial uit. Zolang de multiplexer sneller
is met aftasten dan er tekens geleverd kunnen worden is een ononderbroken transmissie mogelijk.
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Een character interleaved systeem zendt een blok tekens uit. V66r
dat blok wordt eerst een synchronisatieteken gestuurd.

-----I

chn

I~

Bij de tot nu toe beschreven multiplexer is een demultiplexer voorzien. In feite is dit niet noodzakelijk. De rekenmachine kan door
middel van een programma de inkomende tekens naar verschillende
bufferzones verwijzen. Op deze wijze ontstaat een software demultiplexer. Ret is met de kosten van de moderne electronica verantwoord
de foutendetectie in apparatuur onder te brengen buiten de rekenmachine in samenwerking met de modem.
Ret is goed mogelijk met multiplexers een stervormig netwerk op te
bouwen mits dit netwerk een zekere synchronisatie bezit.
A

B

C

De informatie die de multiplexers B en C verzamelen wordt via een
systeem met betrekkelijk lage bitrate verzonden. Deze informat"ie
wordt voor een blok gebufferd in multiplexer A. Deze multiplexer
zendt met een hogere snelheid de informatie uit.
Concentrator.
Wanneer een terminal geen informatie aanbiedt dan zal de plaats in
het frame bij een mUltiplex systeem vrij blijven. Het rendement van
het kanaal hangt dus samen met de bezettingsgraad van de terminal.
In feite kan het rendement opgevoerd worden. Dit kan men realiseren
door een concentrator. Wanneer een terminal geen informatie aan te

- 54 -

bieden heeft is hij (zoals een telefoonabonnee)

vr~J.

De concentrator kan een aantal terminal-lijnen doorschakelen. Het
reconstrueert de ontvangen informatie tot berichten die gereed zijn
voor verzending. Zodra een delimiter verschijnt, wordt het bericht
uitgezonden. Hierdoor kan een hogere graad van efficiency op een
lijn bereikt worden. Ook kunnen nu lijnen die onregelmatig informatie
presenteren eenvoudig aan het systeem toegevoegd worden. Ook lijnen
met verschillende bitrates vormen geen moeilijkheden. De informatie
wordt gebufferd en als pakket naar de afnemer (rekenmachine) gezonden.
Het is goed mogelijk een roll-call systeem op een dergelijke concentrator
aan te sluiten. De buffer in de concentrator neemt de tekens op en de
concentrator kan redundante informatie verwijderen alsmede een reformatting toe passen.
Uiteraard kunnen concentrators weer als abonnee's op andere concentrators aangesloten worden.
Front-end computers.
Met de functies van de concentrator is het een kleine stap naar apparaten
die meer verzorgen dan het opmaken van het bericht en het versturen daarvan. Het ligt voor de hand in een dergelijk centrum informatie van de
terminals na te gaan op fouten in de syntax, opbouw etc. Nu ontstaat een
nieuwe functie namelijk die van de front-end computer.
De front-end computer heeft groot voordeel dat het de centrale rekenmachine ontlast van een aantal tijdrovende communicatie handelingen.
Bij installatie op afstand wordt een deel van de informatie niet uitgezonden en is de communicatie met een terminal eenvoudiger.
We kunnen twee typen front-end computers onderscheiden naar de aard van
de informatie behandeling.
a. transparante
b. actieve.
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De transparante behandelt de infor.matie van de terminals aan de
hand van de hoofdmachine software. De software heeft betrekking
op het telecommunicatiedeel van de software. Naast de front-end
computer blijft de hoofdcomputer de software voeren voor niet op
de front-end aangesloten terminals en lijnen.
De actieve front-end presenteert zich ten opzichte van de computer
als een periferie apparaat en wordt door de normale I/O software
bestuurd. De informatie in deze actieve front-end computer is
reeds voorbewerkt onder andere op juiste opmaak, transmissiefouten,
correctie, etc.
Naast de communicatie controle kan de front-end computer toegepast
met een schijvengeheugen dienst doen als virtueel printer geheugen
en de printer besturen.
Een front-end computer is ook een uitstekend communicatiemiddel in
een multi-processor systeem. De processoren hebben toegang tot de
front-end computer(s).

terminals

Pro
c es

1--------"'1

2

Pro
ces .....- n

Front
end
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Een message switching

1S

een systeem waarbij een schakelcentrum aan-

wezig is dat ingekomen data registreert tot een end-of-message
(of een delimiter) wordt geregistreerd.
Ret begin van het bericht moet een "kop" bevatten waaruit blijkt
voor wie het bericht bestemd is. Door dit systeem wordt ook het verkeer tussen terminals mogelijk zonder dat een rekenmachine er bij
betrokken raakt. Ret schakelcentrum dient over een grote geheugencapaciteit te beschikken. Ret systeem heeft voordelen als er een
sterk berichten verkeer is waarbij ook verkeer voor computers aanwezig is.
Centrales worden in een net met elkaar verbonden vaak via data
lijnen met hoge bitrate.
In de centrale kunnen berichten met verschillende prioriteiten aanwezig zijn. De berichten met de hoogste prioriteiten voor een bepaalde
richting worden het eerste verzonden. Daarnaast kan men mUltipele
adressering toepassen waarbij dus een ingekomen bericht naar meerdere
terminals verspreid wordt.
Een andere vorm van message switching is een lijn reductie centrale.
Er zijn nu inkomende lijnen met een relatief laag rendement. Deze
lijnen kunnen een oproep aan een terminal doorgeven, waarna de
centrale de inkomende lijn (modem uitgang) doorverbindt met de faciliteiten van de rekenmachine bij voorbeeld een scanner. Rierdoor is
minder apparatuur bij de rekenmachine zelf nodig. Voorts scant de
rekenmachine geen lijnen af die niet bezet zijn waardoor machinetijd
wordt gespaard.

CPU

De centrale

lS

in feite transparant.
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Een laatste voorbeeld van message switching is de zogenaamde packetswitching. Hierbij hebben de berichten een vaste lengte hetgeen de
terminal-apparatuur vereenvoudigt.
Nu kan men door middel van mini computers de berichten snel aangeven.
Wegens de eenvoud van de adressering en de berichtlengten is het
netwerk eenvoudig te realiseren. De packet-switching systemen zijn
nog in het experimentele stadium.
In de Verenigde Staten wordt bestudeerd hoe men met ringsystemen
geleiding van de berichten kan krijgen. Het voornemen is om via een
net meerdere systemen van service te voorzien. Het is dus een publiek
data net.
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Procedures.

Interface modem-terminal.
In een datatransmissiesysteem kan een vaste verbinding bestaan tussen
een terminal en een modem. De verbinding is gestandaardiseerd door de
CCITT en de EIA zodat een standaard interface bekend is.
De CCITT standaard is de V24 die hetzelfde is als de EIA RS232C.
Deze voorschriften gelden tot de bit rate van 20000 bits/sec.
Er zijn thans nog enkele aanvullingen voor hogere bit rates onder
andere V28, V31 en V35. De interface heeft de volgende draden:
nr. 101 Apparatuuraarde
doel: doorverbinding van de metaaldelen modem en terminal.
102 Systeemaarde
doel: referentie circuit ten opzichte waarvan alle logische
signalen genormeerd ZlJn.
103 Zenden data
doel: deze draad dient om de data van de terminal over te
dragen aan de modem. Dit mag aileen gebeuren als de volgende
vier circuits " aan" zijn:
105

verzoek om te zenden

106

gereed om te zenden

107

data set gereed

108/2 data terminal gereed.
104 Ontvangst data
doel: de via de communicatielijn ontvangen data doorgeven aan
de terminal.
105 Verzoek om te zenden
doel: in de "aan " condi tie geeft de data terminal aan de modem
opdracht de transmissieweg gereed te maken. Dit gebeurt afhankelijk
van het transmissiesysteem. Bij half duplex dient zorg gedragen
te worden dat de andere zijde niet kan zenden. Bij full duplex
verbindingen zijn geen specifieke maatregelen te nemen anders dan
continuiteittest.
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nr. 106 Klaar om te zenden
doel: naar aanleiding van de aanvraag over 105 geeft de modem
aan de terminal een "aan" signaal dat gezonden kan worden.
Dit signaal verschijnt uiteraard pas als het transmissiesysteem
gereed is voor transmissie. De draaggolf wordt onmiddellijk uitgezonden als signaal 106 verschijnt.
107 Data set gereed
doel: de modem signaleert naar de terminal gereed te zijn. Als
de modem een verbinding heeft met een terminal die automatisch
beantwoord wordt dan geeft de modem via dit circuit te kennen
dat een oproep is ontvangen door de modem en is beantwoord.
108/1 Verbindt data set met de lijn
doel: de modem krijgt de opdracht zich met de telefoonlijn te
verbinden.
108/2 Data terminal gereed
doel: wanneer de terminal gereed is wordt de modem gemachtigd
zich met de lijn te verbinden. Ret kan gebeuren dat een modem
die in de spraakstand staat naar de datastand geschakeld moet
worden. Dit kan met de hand moeten gebeuren. 108/1 of 108/2
komt voor; niet beide.
109 Detectie modem ontvangen
doel: als de modem o.k. is dan wordt er data van de lijn ontvangen
die aan de gestelde eisen voldoet. De data wordt via 104 verzonden.
110 Kwaliteit ontvangen data
doel: geeft aan dat de modem een kans op een fout aanwezig acht.
III Bit rate detector
doel: als de terminal geschikt is om met twee seinsnelheden te
werken geeft de "aan" een indica tie dat de hoogste seinsnelheid
gebruikt wordt. III en 112 sluiten elkaar uit.
112 als III maar nu is het een mededeling van de modem aan de terminal.
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nr. 113 Klokken zend element modem
doel: synchrone modems die hun synchrone signalen ontvangen uit
de terminal ontvangen over deze draad hun synchrone signalen.
Sluit gebruik van 114 uit.
114 Klokken zend element terminal
doel: als 113; aIleen geeft de modem de synchrone signalen naar
de terminal. Sluit gebruik 113 uit.
I 15 Klokken ontvangst element terminal

doel: als de modem de synchronisatie verzorgt dan worden bij ontvangst over deze draad de begeleidende klokimpulsen gegeven voor
de data over draad 104 (zie 128 voor modem).
116 "Stand by"
doel: het activeren door de terminal van lijnen of delen van de
modem als "stand by".
117 "stand by" indicatie
doel: de modem antwoordt op 116 dat de gevraagde voorzieningen
getroffen zijn. De signalen tot nu toe beschreven hangen sarnen
met de terminal als initiatiefnemer. De andere zijde kan identiek
optreden. dan wordt de terminal opgevat als een apparaat dat beantwoordt. Nu zijn de volgende lijnen actief:
118 Data lijn voor antwoord data
119 Ontvangst van data

103.

104.

120 Geeft verzoek van andere zijde om te zenden door
121 Terug kanaal gereed

105.

= 106.

122 Teken dat er data ontvangen wordt
123 Kwaliteit ontvangen signalen

= 109.

= 110.

124 Keuze frequentie groepen
doel: in modems die van een multifrequentie-transmissie gebruik
maken, zullen in de "aan" conditie aIle beschikbare frequentiegroepen gekozen worden. In de "uit" zal een beperking plaatsvinden.
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nr. 125 Oproep indicatie
doel: met "aan" geeft de modem aan de terminal te kennen dat
de andere zijde een oproep pleegt. Dit is van toepassing bij
modems met automatische beantwoording.
126 Kies transmissie-frequentie
doel: bij modems met een eigen frequentie voor ontvangen en
zenden ontvangen de modems opdracht uit de terminal met de
hoogste frequentie te zenden als 126 "aan" is. Bij " uit" met
de laagste frequentie.
127 Kies ontvang frequentie
doel: bij "aan" zal de modem op de laagste frequentie ontvangen.
128 Klokken ontvangen signalen
doel: als 115 doch de terminal geeft de klokimpulsen;
parallel aan 103
129 Vraag om te ontvangen
doel: opdracht van terminal aan modem om in ontvangst mode te
gaan. Meestal overbodig omdat in rust dit reeds het geval is.
130 Toon voor overdracht in terugrichting
doel: de terminal geeft opdracht aan de modem een toon uit te
sturen bij voorbeeld voor signaleringsdoeleinden.
131 Klokken ontvangen tekens
doel: voor parallel modems (niet serial aanbieden van tekens)
om aan de terminal aan te geven dat een character geaccepteerd
moet worden.
132 Terug naar non-data mode
doel: een terminal geeft aan dat een data/spraak modem terug
kan schakelen naar spraak.
133 Klaar voor ontvangst
doel: de terminal deelt de modem mee dat een blok data ontvangen
kan worden. Wordt toegepast als tussen modem en terminal zich
apparatuur bevindt om data fouten te corrigeren respectievelijk
opnieuw data op te roepen ..
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nr. 134 Ontvangen data aanwezig
doel: als via 104 niet aileen data maar ook signaleringss ignalen worden aangeboden geef t 134 door

11

aan ll te kennen

dat er signaleringssignalen zijn.
191 Overdracht "spraak" antwoord
doel: indien een terminal via multitoon modems een spraak
kanaal tot stand kan brengen dan zal dit via de draad
gebeuren.
192 Ontvangt spraak
doel: bij multitoon verbindingen kunnen de spraaksignalen van
de lijn via deze draad naar de terminal geleid worden.
Ai deze signalen kunnen nimmer in een modem aanwezig ZlJn. Er
zal dus afhankelijk van de modem een subset van deze verzameling gekozen moeten worden.
Berichten die met behulp van data transmissie worden overgedragen worden
begeleid met controle tekens. Deze tekens worden in beide richtingen gezonden. De tekens zijn (in het engels vermeld volgens de interpretatie)
mnemonic

betekenis

SYN

- synchronous idle

SOH

- start of heading

STX

- start of text

ETB

- end of transmission block

ETX

- end of text

EOT

- end of transmission

ENQ

- enquiry

ACK

- acknowledgement

NAK

- negative acknowledgement

DLE

- data-link escape

lTB

- intermediate block-check character

WABT - wait before transmit
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Doel van deze tekens:
SYN

gebruikt voor syncbronisatie en als tijdvulling als er geen
data overgezonden wordt.

SOH

dit teken gaat aan de kop. De kop bevat informatie over de
routing, prioriteit

I SOH I
STX

HEADING

gaat direct aan de tekst vooraf; deze tekst is het eigenlijke
bericbt dat overgezonden moet worden
IHEADING

I STX

TEKST.

Het beeindigt tevens de kop en scbeidt dus kop van tekst.
ETB

geeft bet einde aan van een stuk tekst. Dit kan noodzakelijk zijn
we gens bescbikbare bufferruimte in gebeugens.

ITB

dit teken voIgt onmiddellijk na ETB of ETX en verlangt van het
ontvangende station (terminal front-end computer, centrale computer
data controle eenbeid) een status.

ETX

beeindigt een blok tekens dat met STX begonnen is. De ETX vereist
van bet ontvangende station een indicatie over de status.

EOT

geeft bet einde van de transmissie aan. Het komt na een of meerdere
blokken afbankelijk van de bericbtlengte. Het geeft aIle stations
vrij.

ENQ

dit signaal wordt gegeven zodra een antwoord of een bericbt niet in
orde is en de zender wil weten wat er aan de band is.

ACK

dit geeft aan dat bet voorgaande blok door de ontvanger is geaccepteerd en dat bet station gereed is voor verdere ontvangst.
Er zijn twee tekens ACKO en ACK1.

NAK

geeft aan dat bet ontvangen blok niet geaccepteerd wordt en dat de
ontvanger gereed is om bet blok opnieuw te ontvangen. Het wordt ook
gebruikt als een station niet gereed is bij een oproep.
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DLE

dit teken doet dienst om andere controle tekens op de lijn te
kunnen plaatsen zoals WABT.

WABT

er mag niet gezonden worden voor dit teken ophoudt, dit wil zeggen
dat dit teken continu gezonden wordt en op deze manier te kennen
geeft dat het station niet gereed is te ontvangen.

Formaten.
Een bericht heeft een formaat. Dit formaat geeft aan dat op bepaalde
plaatsen de hulptekens moeten staan om het bericht te begeleiden en om
controle op de goede ontvangst mogelijk te maken.
Een bericht begint altijd met een aantal SYN tekens. Dit kan een aantal
tekens duren. Na de SYN komt de SOH, dus
SYN

I SYN I SYN I SYN I SOH I

Deze SOH geeft een reset aan aIle teken controle registers.
SYN is

~n

EBCDIC

01110010

SOH is

~n

EBCDIC

00000001

Na deze SOH volgen de gegevens zoals station code. Het formaat van deze
kop mag vrij gekozen worden.
SYN

I I I I
SYN

SYN

SOH

K01l

Als de kop afgelopen is wordt kenbaar gemaakt, dat de tekst begint, met
een STX teken waarna de tekst voIgt

ISYN I SYN I SYN I SYN I SOH I

KO~

I STX I

TEKST

Na de tekst wordt een ETX teken gezonden gevolgd door een block-check
character (bee)

ISYN I SYN I SYN I SYN I SOH I

KOP

I STX I

TEKST

IETX I bee I

varieert afhankelijk~
van tekst
Het kan zijn dat de zender eerst wenst te controleren of een verbinding
~n

orde is
IsYN I SYN

I SYN I SYN I SOHI

KOP

I ETB I bee

SYN t SYN
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er wordt direct na de kop een ETB signaal gezonden gevolgd door bee
en SYN repeterend. De andere zijde zendt na ontvangst van
bee een

ISYN lACK

SYN

<:.
zodat bevestigd wordt dat alles o.k. is;
wordt NAK gezonden dan wordt het geheel herhaald dit wil zeggen
ISOR

I

KOP

I ETB I

bee

I SYN

Wanneer zender voortijdig wenst te stoppen kan ENQ gezonden worden.

ISYN I SYN I SOR I

KOP

I ENQ I SYN

SYN

De ontvanger reageert hierop met NAK signaal.
Als de tekst gezonden wordt dan hangt het van de besehikbare bufferruimte af of deze tekst in een keer of in een aantal malen overgezonden
moet worden.
Als het in een keer kan dan eindigt het berieht met ETX bee SYN SYN.
Na een zekere tijd antwoordt de ontvanger met SYN SYN ACK SYN SYN.
Indien de tekst in meerdere blokken wordt opgesplitst dan volgt na
elk stuk tekst ETB bee SYN SYN ..•.
Na enige tijd antwoordt de ontvanger met ACK. In deze tijd zit de propagatietijd van het systeem, legen van de buffer enz. Dit gaat zolang door
tot het laatste blok tekst gezonden wordt. Dit blok eindigt met ETX bee.
De blokken zijn (op het eerste na) niet meer voorzien van een kop doeh
zijn van het formaat

I SYN ISYN I STX

I

TEKST[

o~T:TX Ibee I SYN

I· ...

Als de zender een fout ontdekt dan zendt hij in plaats van ETB bee weer ENQ
waarop de ontvanger antwoordt NAK.
Ret blok kan nu herhaald worden.
Polling vindt plaats door het initiatief van het centrum in de vorm van
SYN EOT repeterend. Rierdoor komen de terminals in "eontrole mode". Ret
centrum kan nu adressering of polling verriehten.
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De zogenaamde EOT reeks kan overgaan in
I SYN

I EOT I

B

I

SYN I

IENQ

adressen

Het teken B kan bestaan uit enen of 1010 enz. (1 teken) of weer SYN.
Dit laatste teken uitsluitend als inleiding van een bericht.
De adres(sen) zijn die van de terminals in volgorde van prioriteit.
Bij polling zal afhankelijk van het antwoord een terminal zenden
SYN

SOH

KOP of SYN

STX

TEKST ...

Als de terminal wenst te beeindigen dan zendt hij SYN EOT.
In het geval een terminal gekozen wordt (dus niet polling maar opgeroepene
is) dan zendt hij
SYNI EIGEN ADRES lACK
Als er iets fout is

ISYN1 EIGEN ADRES

I

SYN

I NAKI

Als de terminal nog niet ontvangen kan en er dus een wachtsituatie
ontstaat dan is het antwQord

I SYN I

EIGEN ADRES

I WABT I

Door dit signaal wordt voorkomen dat er een alarm of een "time out"
ontstaat.
~achttijd

en stagnatieproblemen.

In systemen met terminals en data-communicatie via een telefoonsysteem
kunnen stagnatie- en wachttijdproblemen optreden. Wanneer via het telefoonnet een centrum wordt opgeroepen dan tracht de oproeper een fysische verbinding tot stand te brengen. Dit zal in het algemeen goed slagen tot de
verbinding het centrum bereikt. Dan kan een beperkende factor op gaan
treden in het aantal verbindingen die van het telefoonnet naar het centrum
aanwezig zijn. Stel er zijn n lijnen en m terminals (m
telefoon

......

centrale

./ J
I /

't:' n

>

n).

Rekencentrum

Nu kan het voorkomen dat aIle lijnen bezet zijn. In dit geval geeft de
telefooncentrale een bezettoon en men moet opnieuw een verbinding kiezen.
Voor de ontwerper van een systeem is het van belang te weten hoe groot n
moet zijn.
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Dit hangt van een aantal factoren af:
a

de kosten van de telefoonlijnen

b

de kosten van de eindapparatuur in het rekencentrum

c

de tariefopbouw voor gekozen verbindingen.

ad a. Voor de telefoonlijnen betaalt men in het algemeen de abonnementskosten die onafhankelijk zijn van het aantal keren dat een verbinding wordt opgebouwd.
ad b. De eindapparatuur hangt af van de snelheid van het gekozen data
transmissiesysteem en de apparatuur die men per lijn wenst voor
herhaling, fouten correctie en dergelijke.
ad c. De tariefopbouw kan van groot belang zijn. Is een terminal 1n dezelfde stad aanwezig dan is het goedkoop een verbinding op te
bouwen en nooit meer af te breken (dikwijls goedkoper dan een
vaste lijnverbinding). Ook is het niet nodig uit kostenoverweging
(met a en b als restrictie) om snel een verbinding te beeindigen
uit tariefkosten-overwegingen.
Bij inter locale verbindingen kunnen deze kosten hoog oplopen.
Als voorbeeld (tarief Ie halfjaar 1975): een lange afstandsverbinding kost f 0,16 per! minuut

(~ f

0,22 per minuut).

Een verbinding van 1 uur kost dus f 0,22 x 60 = f 13,-- per uur.
Bij een 8-urige werkdag en 200 dagen per jaar

~

f 20.000,--

per lijn.
Bij een bit rate van 2000/sec. kost op deze wijze berekend
10 6 bits ongeveer f 20,--.
Wegens de kosten van de n lijnen van het rekencentrum zal men
graag weten wat de kans is dat aIle lijnen bezet zijn. Ret is
een "stagnatie probleem". Als aIle lijnen bezet zijn dient er
immers opnleuw gekozen te worden. Wanneer de houdduur van een
verbinding exponentieel is dan geldt:
n
a
W (a) =
n!
s
2
a
an
a
I + -. +
+
1!
n!
2T

...

waarin n het aantal lijnen en a het verkeer in Erlang.
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Het aantal Erlang is het totale verkeer gedurende een piekuur.
Men kan dit definieren als de gemiddelde bezettingsgraad van
de lijnen maal het aantal lijnen. In feite moet men dit a priori
berekenen daar het vaststellen van het aangeboden verkeer juist
bij hoge stagnatiekansen moeilijk wordt. Men berekent dit door
de oproepverdeling van de terminals te nemen en hieruit via de
bekende Poisson tabellen het aantal oproepen per tijdseenheid
te berekenen. Bij een exponentiele houdtijd-verdeling vermenigvuldigt men dit met de gemiddelde houdtijd per oproep. De stagnatiekans is op bijgevoegde tabel af te lezen.
Naast deze methode kan men in een eigen systeem een andere strategie
volgen. Men kan de oproepen in een systeem laten wachten (bij
polling gebeurt dit reeds).
Het wachttijdenprobleem kan, afhankelijk van de netvorm, een zeer
gecompliceerde vorm aannemen. Het is niet verantwoord om uitspraken in deze syllabus over deze wachttijden te doen.
Als indruk zal het wachten in een polling systeem behandeld worden.
In een polling is een faciliteit aanwezig. Zodra deze bezet is
moeten de overige wachten. Afhankelijk van het systeem van prioriteiten kan een terminal langer of korter moeten wachten.
We kunnen bij een polling systeem met first in - first out een
queuelengte verwachten van

E(q) · P 2(~~P)( { E;~J 2)
+

Hierbij is E(t ) de gemiddelde servicetijd en p het rendement van de
s

lijn. G is de spreiding van de wachttijd.
t
De gemiddelde wachttijd is
E(t )
w

= pE(ts )
2(I-p)

(I

~

[Gts 12)
+

E(ts~

terwijl de wachttijd + servicetijd gegeven is door
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Wanneer de terminals berichten uitzenden van vaste duur is
Gt s

=

° waardoor E(q)

overgaat in
2

E(q)

=

p

+

2~I-p)

E(t r ) = E(t s )

(I

De termen I-p naderen snel tot

+

2(~-P»)

° als de lijn een zeer hoge graad

van efficiency bereikt.
Wij vinden dus een tegenspraak: graag hoge rendementen, dit wil
zeggen veel terminals op een lijn aangesloten en korte wachttijden.
Bij een rendement van 0,7
zien we dat de wachttijd reeds

K<l-P) 6

5

verdubbeld is.

4

Bij 0,8 is hij het drievoudige.

3

Deze hoge rend ement en geven een

2

kwetsbaar systeem.

0,1 ',2.

0,5

0.7

Wanneer de houdtijd exponentieel verloopt dan is Gt
en op grond daarvan

E(q) .. -L
l-p

s

.. E(t )
s
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E (t )
q

=

Et s
Meestal is een exponentiele

I-p

houd tijd uitgesloten. De
houdtijd is meestal samenge5

steld uit een vaste waarde

4

en een variabel deel afhanke-

3

lijk van berichtlengte en

2 -

responsetijd van de reken"'::'
machine.
<j>

0,3

0,6

0,9

Het nadeel van wachttijdproblemen is da t zij vaak

een cumulatief effect bezitten. Als het rendement van de processor
toeneemt neemt de wachttijd en de berichtduur (inclusief de wachttijd op de processor) toe met als gevolg langer wachten. Dit kan tot
overbelasting van het netwerk leiden.
Systemen die direct na het bericht de lijn vrijgeven genieten daarom
een voorkeur. In de processor of front-end computers moet dan voldoende
geheugen-capaciteit aanwezig zijn.

