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Samenvatting

In dit afstuneerverslag wordt het ontwerp beschreven van
een adresgeheugenschakelnetwerk voor de ahonneegroep van
een

timedivision~ultiplex-centrale.Het

adresgeheugenschakel-

netwerk bevat het adresgehengen en het mechanisme voor het
detekteren van aproepen afkomstig van de abonnees Bangesloten
op de abonneegroep. De funkties van het adresgeheugenschakelnetwerk kunnen als valgt omschreven worden :
- het leveren van een abonnee-~dre~ gedurende iedere
kanaaltUd en de parity-kontrole hiervan.
- het schrUven van een abonnee-adres in het adresgeheugen en de kontrole op nit innchrtven.
- het overbrengen van het arlres van de abonnee die
een oproep

~epleegd

ove~dracht

hiervan.

heeft en de kontrole op de

- het verwerken en uitzenncn van besturingsinformatie.
- het initialiseren van het adresc-eheugenschakelnetwerk bU het inschakelen van de voedingsspanning.
- het initialiseren van de inhoud van het adresgeheugen in het rteval nat de Kbonneegroep in
bedrUf is.
In het eerste

~erleelte

van dit verslag wordt aan de hand van

flowtliagrammen globaal ui teengezet op welke ",ijze de verschillende
funkties van het adresgehengenschakelnetwerk eerealiseerd worden,
terwijl in het twcerte eedeelte van rlit verslag de vcrw8zenlUking
van deze funkties nan de hand van schakelschemas
beschreven wordt.

~edetailloerd
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Llnleiding.
Het adresgeheugenschakelnetwerk vorrnt een gedeelte van de
abonneegroep van de tirnedivision~ultiplex-centrale( af~ekort
tdm-centrale ). Hoewel de principi~le opbouw en werking van de
tdm-centrale bekend wordt verondersteld ( Zie hiervoor lit.I,2,3,)
is het toch noodzakelUk in het kort de opbouw en de werking van
de abonneegroep

ui~een

te zetten, om de relaties aan te geven die

moeten bestaan tUBsen dit adresrreheugenschakelnetwerk en de
overige delen van de abonneegroep.
De abonneegroep verzorgt de verbinding tUBsen de abonnee en een
tandem-centrale. Op een abonneegroep worden ongeveer 700 abonnecs
aanrresloten. Daze tandem-centrale kan echter aIleen dig'i tale
inforrnutie doorschakelen. Het is dus

nood~akelUk

dat in de

abonneegroep onder8cheid gemaakt Hordt tussen twee soorten
abonnees namelijk :
,/

- abonnees die aIleen digitnle informatie kunnen
aanbieden en verwerken. Daze abonnees worden
data-abonnees Gcnoend.
- abonnees die aIleen analoge informatie, in de
freb/entie-band 500-3400 Hz, kunnen aanbieden
en verwerken. Doze abonnees worden §praakabonnees genoemd. De infoITlRtie afkof'lstig van
een spraakabonnee wordt in de nbonneegroep
gedigitaliseerd, terHUl de informntie bestemd
voor deze abonnee in de abonnepgroep omgezet
dient te worden in een analoog signaal.
De digitale informatie die de nbonneegroep ontvangt van, en

uit~

zendt naar de tandem-centrale is cyclisch verdeeld over 64 in de
tUd gescheiden knnnlen ( Zie hiervoor fiG. 1 ).
De kanaaltijd is 2 mikrosekonden, dus de cyclustijd is 128 mikrosekonden.
Gedurende iedere kananltijd worden 12 bit overGezonden. Hieruit
voIgt dat de bittijd GelUk is aan 166 nanosekonden.

- 3 -

kanaaltijd
2 ,usek.

/
I

kanalen

/
/

/

/

/

cyc1UGtijd

1213 /lwek.

,

I
l

J

\
\

J

I

/

\
\

/
\

/
\

/

'--

"-

/

,

/
. "-

"

"
""

"
""

/'

....

""

"
"-

.....

.....

.....

o
I--+--+------+---+---..:.--+--+-==---t--j-----"'-t--t---r--'--""i

t i t s · 1'1

fi2:1lUr

1

bjd- de fini t i 03

- 4 -

Iedere verbinding in de tdm-centrale loopt in de abonneegroep
via een

binnenko~end

en een uitgaand kanaal. Het binnenkoQend

kanaal bevat de inforMatie afkomstig van de tandem-centrale die
bestemd is voor de abonneegroep. Het uitgaande kanaal bevat de
data afkomstig van de abonneegroep die bestemd is voor de tandemcentrale. Gedurende de

t~d

abonneein de abonneegroep

dat de verbinding bestaat wordt de
~rclisch

geselekteerd, en dan gedurende

een kanaalt~d verbonden met het binnenkomende en het uitgaande
kanaal.
Het doorschakelen van de binneny-omende en uitgaande informatie
in de abonneegroep wordt beschreven aan de hand van figuur 2.
De informatie aangeboden door de tandem-centrale wordt in de
abonneegroep eerst gedemoduleerd (D}~OD) en daarna in het inputschuifregister van de abonneegroep (ABGISR) geschoven. ~evens
wordt uit de binnenkomende data een 6 MHz kloksignaal gegenereerd.
Door middel van dit kloksignanl wordt de stand van de bitteller
(BITTEL) verhoogd na iedere ontvangen bit. Deze bittel1er is cen
12-tel1er. De bitteller doorloopt achtereenvolgens de standen
0,1,2, •.••• ,9,10,11.De uitgekodeerdo standen van de bitteller
vormen de kloksigna1en BO,Bl,B2, ..••• ,B9,BlO,B11. Deze kloksignalen worden in het allresgeheucenschakeinetwerk (AGSN) gebruikt als bestnringssignalen. Zodra een woord van 12 tit ontvangen is wordt ook de stand van do kanaalteller (KANTEL) verhoogd. De kanaa1teller is een 64-teller, die de standen 0,1,2, .•
..• ,61,62,63 doorloopt. Van de kanaalteller wordt aIleen stand

° uitgekodeerd.

Dit kloksiVlaal, KAND, dient ook als besturings-

signaal voor het adresgeheugenschakelnetwerk. Het inputschuifregister van de abonneegroep moet minimaal 12 bit kunnen bevat ten. Veronderstel nu dat dit inputschuifregister 12 bit
lang is. De

O~standen

van de bitte11er en van de kanaaltel1er

zijn nu zodanig gedefinieerd, dat, als zowe1 de bitteller en de
kanaalte11er in de O-stand staan, het

input~chuifregister de

informatie bevat die bestemd is voor kanaal 0. staat de kanaalteller nu in de stand x, en de hitteller in stand 0 dan bevat
het inputschuifregister de data die besternd is voar de abonnee
die

t~dens

kanaal x geselekteerd dient te worden.
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Overzicht van de abonneegroep
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Het adres van de abonnee die gedurende een bepaald

kanaal

geselekteerd dient te wornen, wordt door het adresgeheugen aan
de abonneeselektie (AB~B1) aanrraborten. Door middel van deze
abonneeselektie wordt de hetreffencte abonnee geselekteerd. Het
adresgeheugen is een onderdeel van het adresgeheugenschakelnetHerk. De output van het

adre~;geheugen

is dus afhanJ:elijk van

de stand van de kanaalteller. Vanllnar dat de stand van de flipflops waaruit de kanaalteller is opgebouwd rechtstreeks wordt
toegevoerd nan het ndresgeheugenschakelnetwerk.
De informatie in het inputschuifregister, die bestemd is voor
een bepaald kanaal, \vorrl t toegevoerd aan een inpu tbufferregi ster
(INPHR) en aan een digitanl-analoog-tonverter (DAC). De vertraginG veroorzaakt door het adresGeheugen en de abonneeselektie
bij llet selekteren van de gewenste nbonnee dient gckompenseerd
te worden •
.I

Het inputbufferreeister geeft zijn informatie door aan het abonneecircuit van de geselekteerde data-abonnee (ACDA). Tevens geeft
deze data-abonnee een 12-bit woord door aan het outputbufferregi s ter (OU'l':PBH). Het ou tpu tbufferregi s ter beva t dUB de data
die bestemd is voor het Hi t{~aande kanaal. De inhoud van di t
outputbufferregister wordt daarna overgebracht naar het outputschuifregister van de abonnengrocp (ABGO~H).
De output van de rligitaal-analoog-konverter wordt tocgevoerd
aan het abonneecircuit van de geselekteerde spraakabonnee (AC~A).
~'evens

word t cen sanple 'genorlfm van het sL;naal da t door deze

spraakabonnee geproduceerd wordt. Dit aaople wordt gerligitaliseerd
in de analoog-digitaal-konverter (A])C). Deze analoog-digitaalkonverter levert een woord van 12 bit dat bestemd is voor het
uitgaande kananl. nit Hoord wordt overgebracht naar het outputschuifregister van de abonneegroep.
De output van het outputschuifrpgister van de abonneegroep wordt
gcmoduleerd (hOD) en daarna naar de tandem-centrale gezonden. Het
uitgaande kananl is dus vertrangd ten opzichte van het binnenkomende kanaal. Toch draffen zowel het binnenkomende als uitg-aande
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kanaalnu~ner.

kanaal hetzelfde

Behalve de kornnunikatie tussen de tandem-centrale en de abonnees
verbonden met de abonneegroep, moet er ook kornmunikatie mogelUk
zijn tussen de tandem-centrale en de abonneegroep zelf : namelijk
het overbrencen van besturingsinformatie. De overdracht van besturingsinforrnatie van de tandem-centrale naar de abonneegroep
en omGekeerd vindt plaats in een speciaal hiervoor gereserveerd
kanaal. Dit kanaal is per definitie : kanaal O. Het binnenkomende
kanaal 0 bevat dus de

bf~sturingsinforI'1atie afkof.lstig

van de

tandem-centrale. Deze besturingsinformatie wordt verwerkt in het
adresgeheugenschakelnetwerk. Het adresgeheugenschakelnetwerk
biedt ook de besturingsinformatie aan die voor het uitgaande
kanaal 0 bes temd is. Hierui t blijkt da t we het adresgeheugenschakelnetwerk kunnen beschouwen als een data-abonnee. Dit
schakelnetwerk is echter wel een bijzondere data-abonnee. Immers,
de verbinding met de tandem-centrale heeft steeds plaats in het
kanaal O. Het adresgeheugenschakelnetwerk hoeft dus niet speciaal
geselekteerd te worden, naar kan tUdens kanaal 0 steeds met het
inputschuifregister van de abonneegroep verbonden worden. De
informutie hestemd voor kanaal 0 wordt dan in een inputschuifregister van het adrengeheugenschakelnetHerk geschoven. Een
ui tzondering hierop vornt h('lt '.. . oorn

11

synchronisatie". Synchro-

nisatie Hordt reeds herkenrt in het inputschuifregister van de
abonneegroep door de synchronisatie-detiktie (SYNCDET). Het
Hoord "synchronisatie" Hordt niet doorgeschoven naar het adresgehcugenschakelnetwerk. Vandanr dat de synchronisatie-detektie
een signaal aan het ac:resr,ehpugenschakelnetwerk dient door te
geven dat aangeeft of er Hel of geen synchronisatie cekonstateerd
is. Het woord "s;{nchronisatie" Hordt door de tandem-centrale en
de abonneegroep ui tee7.onden indien er gee'n besturingsinformatie
is die overgebracht moet worden.
Zodra het Hoord
kanaalteller

~n

II

s~rnchroni sa tie"

~edetekteerd

word t moeten de

de bitteller in de O-stand staRn. Is dit niet

het geval dan is een
eesignaleerd aan de

s~nchronisatie-fout op~etreden.
tande~-centrRle

Dit Hordt

door de synchronisatie-

detektie. Dit schakelnetwerk schrijft het woord " sync hronisatie-

- 0 -

check" in het outputschuifregister van de abonneegroep, na eerst
het uitgaande kanaal 0 opnieuw gedefinieerd te hebben door het
uitzenden van een aantal malen synchronisatie.

B~

een synchro-

nisatie-fout worden de kanaalteller en de bitteller beiden in de
O-stand gedrukt.
Tenslotte is er nag een signaal nodig dat aangeeft op welk moment, na het inschakelen van de

vo~dingsspanning van

de abonnee-

groep, de standen van de kanaalteller en de bitteller korrekt
z~n.

Dit signaal wordt geleverd door een initialiseringsschakel-

netwerk (INITIAL) aan het adresgeheugenschakelnetwerk.
Het adresgeheugenschakelnetwerk wordt uitvoerig beschreven in de
hierna volgende hoofdstukken.
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II.Het adresgeheugenschakelnetwerk.
De kommunikatie tussen de tandem-centrale en het adresgeheugenschakelnetwerk

vind~

plaats in een kanaal, dat per defini-

tie kanaal 0 cenoend is. In teGenstelling tot de abonneegroep
is in het adresgeheugenschakelnetwerk het uitgaande kanaal

o

niet vertraacd ten opzichte van het binnenkomende kanaal

0: In het adresgeheugenschakelnetwerk vallen het binnenkomende en uitgaande kanaal 0 sarnen. Dit wil zeggen dat, gedurende
de tijd dat de kanaalteller in deO-stand staat, informatie
in het inputschuifregister van het adresgeheugenschakelnet"ork (:de fig.

3:

A(;;jNISHO) g-oschoven kan \Vorden,

terwi jl

gedurende dezelfde ti j<l infoTI'1B tie in het ou tpu tschuifreei s ter
van het adresgehel;genschakelnet,..'erk (ACSNOSHI) geschoven \Vordt.
Dit schuifregister doet tevens dienst als bufferreeister, omdat
;/

momen teel nag nie t bekend is, \Vanneer de inhoud van di t
schuifregister uitgezonden moet worden naar de tandem-centrale.
J)e informatie in di t schuifregister is geldig vanaf kanaal I
tot en met kanA.al 6:5. Gedurencie deze tijd kan dit schuifregister
op ieder moment uitgelezen \Vorden.
Het woord. in het inpntschllifre[{i8ter VA.n de abonneecroep dat
bestemd is voar kananl 0, worrlt aIleen doorgeschoven naar het
inputschuifregister van het ndresgeheugenschakelnetwerk l indien dit woord ongelijk is ann synchronisntie. Het inputschuifregister van het adreseeheugenschakelnetwerk bevat dus aIleen
besturingsinformatie die ongelijk is aan synchronisatie.
l)e

bes turingsinfal'ma tie di e het ndresceheugen schakelnetvlerk

tijdens kanaal 0 ontvangt en nitzendt staat in verband met de
verschillende funkties die het schakelnetwerk moet uitvoeren:

20 kan de

tande~-centrale

de opdracht geven om een abonnee-adres

op een bepaalde plaats in het

adres~ehellgen

te schrijven, of

een abonnee-adres nit het adresgeheugen te verwijderen. Dit
laatste komt in feite neer op het inschrijven van een adres van
een niet bestaande abonnee. Ook is het mogelijk hiervoor een
bepaalde kode "vrij kanaal"

in te schrijven. Het schakelnetwerk

kan aan de tandem-centrale doorgeven dat een parity-fout gekon-
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stateerd is in de output van het adresgeheugen. Het schakelnetwerk kan aan de tandem-centrale doorgeven dat een abonnee een
oproep gepleegd heaft, en daarna in opdracht van de tandem-cen/

trale het adres van deze abonnee overzenden.
Uit het bovenstaande blijkt dus dat het adresgeheugenschakelnetwerk alleen feiten kan signaleren, en doze doorgeven aan de

tan~

dem-centrale, terwijl de tandem-centrale de werkelijke opdrachten
geeft.
~e

kunnen nu de volgende cycli onderscheiden, die bestaan uit een

bepaalde kombinatie van opdrachten en signaleringen :
- de schrijfcyclus: Op een bepaalde plaats in het
adresgeheugen moet in opdracht van de tandemcentrale een abonnee-adres ingesehreven worden.
- de parity-cyclus: Deze cyclus is het gevolg van
het konstateren van eon parity-fout in de output
van het adresgaheugen. Deze cyclus hangt dus
zeer nauw samen met de parity-kontrole van de
adresgeheugenou tpu t. j)aarom ,vordt de pari tykontrole

~amen

met de parity-cyelus besehreven.

- de leeseyclus: Deze eyelns ,...orrtt gestart indien
een nieuwe oproep gedetekteerd in. Het adres van
de oproeper dient overgcbracht te worden naar de
tandem-centrale. De loeseyclus hanrrt dus zeer
nauw samen met de oproepdetektie. Vandaar dat
de oproepdetektie samen met de leeseyclus behandeld ,vordt.
De hierboven genoemde cyeli kunnen niet gelijktijdig uitgevoerd
worden. De tandem-centrale en het adresgeheugensehakelnetwerk
kunnen op een bepaald moment slechts met

6~n

eyelus bezig zijn.

Zodra een eye Ius beeindigd is kan een andere eyclus gestart
worden.Een uitzondering hierop vormt de parity-eyelus. Deze
cyelus wordt gestart"zodra een parity-fout in de adresgeheugenoutput gekonstateerd is, waarbij een eventueel aan de gang zijnde
andere eyelus afgebroken wordt.
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Het adresgeheugensehake1netwerk wordt nu besehreven aan de hand
van figuur

3.

Om te kunnen vaststellen hoever een bepaalde eyelus

gevorderd is, wordt een opdraehtteller bijeehouden. De opdraehtteller is een onderdeel van het sehakelnetwerk OPDR. Deze opdraehtte1ler wordt bijee,...erkt in het kanaa1 1, volgend op het
kanaal 0, waarin de besturinesinformatie in het inputsehuifregister van het adresgeheugensehake1netwerk (ASSNISRO) gesehoven
is. Met behulp van deze opdraehtteller kan dus ook bepaald
worden welk opdraeht noodzakelijkerwijs moet volgen wil een eye Ius
korrekt doorlopen worden. Je stand van de opdraehtteller is ook
bepalend voor het terugzenden van de ontvangen besturingsinformatie naar de tandem-centrale. Dit terugzenden geschiedt ter kontrole van een foutloze overdracht van de besturingsinformatie.
Tenslotte heeft de opdrachtteller een "neutrale" stand. Staat de
opdraehtteller in deze stand dan kan iedere opdrachten-cyclus gestart worden, terwijl tevens de data die dan binnenkomt tijdens
kanaal 0, altijd teruggezonden Hordt nnar de tandem-centrale.
De data die naar de tandem-centrale teruggezonden dient te worden,
wordt gelijktijdig in de sehuifrcg-isters AGSNISRO en AGSNOSRl gesehoven.
Het adresgeheugensehnkelnetwerk bevat ook het adresg-eheugen (AG).
Dit adresgeheugen levert, afhankelijk van de stand van de kanaalteller een abonnee-adres. De output van het adresgeheugen bestaat
uit een woorQ van l? bit: Hiervan vormen 10 bit het abonnee-adres,
dat via een outputbufferregister (AGOUTPBR) aan het abonneeselektie-meehanisme aangeboden wordt. De llde bit is de parity-bit.
De laatste bit is altijd 1. Deze is verder niet belangrijk. De
parity van de geheugenoutput wordt gekontroleerd door het schakelnetwerk PARKONTH. Dit sehakelnetwerk start ook de parity-eyelus
indien een parity-fout gekonstateerd is en zorgt er tevens voor
dat een eventueel aan de gang- zijnde andere eyelus afgebroken
wordt. De parity-eyeltis heeft dus de hoog-ste prioriteit van de
drie hierboven genoemde eye1i. Het verdere verloop van de parityeyelus wordt gekontroleerd door de opdraehtteller en het sehakelnetwerk PARKONTR.
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Zoals reeds Gezecd is in de inleidine is het adresgeheugenschakelnetwerk een bijzondere rlata-abonnee. Het adreseeheuGenschakelnetwerk hoeft tijdens kannal 0 niAt ceselekteerd te worden door
de abonneeselektie. Van dit feit wordt cebruik gemaakt bij de
oproepdetektie. De oproepdetektie Hordt uitgevoerd door het
schakelnetwerk OPltDE1i'. Dit schakelnetHerk Ie vert tijdens kanaal

o

he t adres van een abonnee, HactrVan onderzoch t moe t Horden of

deze een oproep gepleegd heaft, nan het outputbufferregister
(AGOU'rPBB.). Deze abonnee ,wrdt dan geselekteerd, en de lustoestand van deze abonnee wordt doorGeeeven nan OPHDET. De lustoestand van deze abonnee bepnnld nn of deze abonnee een oproep gepleeed heeft. Indien een nieuwe oproep gepleegd is, Hordt, zodra
dit mogelijk is, de leescyclus cestart. Het verdere verloop van
de leescyclus wordt gekontroleerd door de opdrachtteller en het
schakelnetHerk

OPHDB~.

Het schrijven in het adresgeheneen Hordt verzorgd door het schakelnehlerk

~(JHhLr¥.EN.

])e schrijfc,yclns \'lord t gestart in opdrach t

van de tanQem-centrale, en danrna v0.rder gekontroloerd door de
opdr'achtteller en het schakelrlf'lt'verk

::iCHHIJV}~N.

De tan(tem-centrn-

Ie leve'ct ti,idens de schrijfc JT clu8 het abonnee-adres lint ingeschreven dient te Horden en ook de plaats in het adresgoheugen
,vaar eli t ndres ingpschreven noet \Iorden. Doze inforrnatie moet
bewaard kunnen worden totdat de tandem-centrale bevestigd heeft
dat de overdracht van doze

inforI~atie

foutloos geHecst is. Van-

daar dat het inputschuifregisier van het adresgeheugnnschakelnetwerk

3~

bit kan bevatten, verdeeld over de schuifregisters

AG~NISB.O, AGSNl~Hl

en

AG~Ni~H2.

Tijdens de uitvoering van (le cycli mae ten de schakelnetHerken
PAHKONl'R, OPlt.JE'l' en

~(JhltlJVEN

in staRt zijn signaleringen over

te zenden naar de tandem-c8ntrale. Deze signaleringen worden
door

d~

cenoemde schakelnetwerken in het schuifregister AGSNOSRO

geschreven. De inhoud van <lit schuifregister Hordt tijdens kanaal 0 dooreeschoven nHar het outputschuifregister van het adreseeheueenschakelnetwerk lAGSNOSHl).
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Bij het inschakelen van de voedinesspanning moe ten de flipflops
en tellers in het adreGGeheueenschakelnetwerk in hun 1eginstand
gebracht worden. Dit initialiseren wordt verzorgd door het schakelnet\verk INITIAL Ac.;;)N. Bovenetien moet oak de inhoud van het
aetreseeheuGen eeinitialiseeret worden am parity-fouten te vermijden voordat een abonnee-arlres ingeschreven is. Di t ini tialiseren
van de inhoud van het nctrer,geheueen kan echter pas geBchieden als
de bitteller en ete kanaalteller korrekt lopeno Dit initialiseren
vindt plaats in samenwerking net het schakelnetwerk

PAi~ONTR.

Bet initialiseren van de inhouet van het adreseeheugen indien de
abonnecgroep in berlrijf is, wordt ook verzorgd door het Gchakelnetwerk INITIAL AUSN. Dit initialiseren wordt veroorz2akt door
het omzetten van pen nchakelaar. Hierbij wordt een evpntueel aan
de gang zijnde eyclns afCellroken. Op dat mOffirmt heeft rlit initialiseren de hoogste prioriteit.in het actresgehRugensehakelnetwerk.
Dit schakelnetwerk kan in principe oak gebruikt worden

voo~

het

opnieuw definieren van het uitgaande kanaal 0 na het konstateren
van een synchronisatie-font.

- 15 -

III.Het adresgeheugen.
Het adresgeheugen is een onderdeel van hetadresgeheugenschakelnetwerk. Het adresgeheugen

~oet

in ieder kanaal een lO-bit abon-

nee-adres leveren dat wordt overgenomen in het outputbufferregister. Naast dit abonneeadres bevat de output van het adresgeheugen
nog cen parity-bit. Het adresgeheugen moet dus 64 woorden van 11
bit kunnen bevatten. Soms is het nodig aan ieder woord nog een
12-

d~

bi t toe te voegen. ])i t is afhankelijk van de opbouw van het

geheugen.
Het outputbufferregister levert nu gedurende

~~n

kanaaltijd dit

abonnee-adres aan de abonnee-selektie. Deze abonnee dient dus
tijdens dit kanaal geselekteerd te worden. De output van het
adres-aeheugen \.;ordt dus bepaald door de stand van de kanaal teller. Na iedere cyclustijd neernt de kanaalteller echter weer dezelfde stand aan. Dit houdt in dat het adresaeheugen dan weer hetzelfde abonnee-adres moet leveten aan het outputbufferregister. Dit
laatste geldt natuurlijk niet indien de betreffende verbinding
inmiddels verbroken is, of een andere verbinding in dit kanaal
is opgebouwd. Het adresgeheugen is dus in principe een cyclisch
geheugen.
Als adresgeheugen kan dus bijvoorbeeld nen vertragingslijn gebruikt worden, waarvan het uitgangBsignaal ,vordt teruggekoppeld
naar de ingang (zie figuur 4). Het nitganessi[,1'J1aal van de vertragingslijn is nu een bepaalde tijd vel'traagd ten opzichte van het
ingangssignaal. Het uitgangssignaal wordt via een pulshersteller
(PH) en een schakelnetwerk LIJN KON~H ternggevoerd naar de ingang van de vertraeingslijn. Het uiteanessignaal van de pulshersteller wordt ook in een schuifreeister (SR) geschoven. Zodra
dit schuifregister een kOMpleet woord bevat wordt dit dooreegeven aan het outputbufferregister.(OU~PBH).De cyclustijd van dit
geheugen is nu gelijk aan de vertragini,stijd van lijn, indien we
aannemen dat er tijdens de tcrugkoppeling van het uitgangssignaa1
naar de ingang geen verdere vertragine optreedt. De vertragingstijd van de lijn moet dus 128 fUsek

zijn. Bestaat ieder \Voord uit

11 bit, dan zou de klokfreb.entie gelijk moeten zijn aan 5,5 MHz.
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Bestaat iedcr woord uit 1? bit dan Hordt deze klokfrekwentie 6 MHz.
Deze frekwentie 6 I~Iz kan zeer gemakkelijk afgeleid worden van de
centrale klok, terwijl dit voor de frekwentie

5,5

MHz veel moei-

lijker is. Vandaar dat ieder woord bestaat uit 12 bit: een 10bit abonnee-adres, een parity-bit en een bit die steeds 1 is.
Deze laatste bit is verder niet belangrijk, want deze wordt (nog)
nergens voor gebruikt.
Zodra in de vertragings1ijn geschreven moet worden, wordt het teruggekoppelde uitgangssignaal onderdrukt, en in p1aats van dit signaa1
wordt de nieuwe informatie ineevoerd.
Het gebruik van een dergelijk geheugen als adresgeheugen heeft
eehter weI verschillende nadelen:
de klokfrekwentie moet zeer konstant zijn. Deze
klokfrekwentie is immers afhankelijk

v~n

de ver-

tragingstijd van de lijn en het aantal bits dat
de vertragingslijn bevat. Het is dus ook van belang dat de vertraeingstijd van de lijn konstant is. Nu heeft de tandem-centrale een aantal abonneegroepen die iedereen adresgeheugen
bevatten. De klokfrekwentie in deze abonneegroepen wordt afgeleid van een centrale k1ok.
Dit houdt in dat aIle vertraeings1ijnen zo afgeregeld moeten worden dat deze dezelfde vertragingstijd hebben.
- de 100ptijd is frekwentie-nfhankelijk. Daar de
bandbreedte van de vertragingslijn beperkt is
treedt aan het einde van de lijn intersymb01interference. Hierdoor bestaat de kans dat door
de pulshersteller een bit verkeerd gedetekteerd
wordt.
- de vertragingslijn, de pUlshersteller en besturing van de vertragingslijn nemen veel plaats
in beslag.
het inschrijven van een nieuw abonnee-adres in
de vertragingslijn geschiedt in serie. Het in
te schrijven woord moet dus ter beschikking
staan aan het begin van het kanaal waarin ge-
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Bchreven moet worden. Bovendien bestaat de mogelijkheid niet om het in een bepaald kanaal
ingeschrevcn abonnee-adres nog tijdens hetzelfde
kanaal te kontroleren en eventueel te korrigeren.
Het is ook

mo~elijk

een schuifregister to gebruiken als geheugen-

element in het adresgeheugen in plnnts van de vertragingslijn.
(zie figuur

5).

Het gebruik van een schuifregister in het adres-

geheugen heaft enkele voordelen vergeleken met de vertragingslijn:
- de vertruging is nu afhantelijk van de klokfrekwentie. De stnbilitoit van de klokfrekwentie
~IOI'ltt

vormt dus r,een prohlcel'l. })e c.,/clustijd

nu

bepaald door de klokfrekwentie en het aantal bits
dat het schuifregister beva t. Bij een klokfreb;entie van 6 MHz en een cyclustijd van 128~sek moet
ieder woord dus weer bestann uit 12 bit. Het
schuifregister bevnt

61 woorden van 12 bit.

- aan het einda van het schuifregister treedt geen
intersymbol-interference op.

~e

kans dnt een bit

verkeerd Gedetekteerd worctt is dus veel kleiner.
- de besturi:J.g van hat uchnifregister is eenvoudiger, terwijl oak de pulshersteller niet
meer nodig is.
De volgende bezwnren blijven echter bestnan:
- het is bij een schnifref,'iHter oak niet mocelijk
de ingeschreven data te kontrolcren en eventueel
te korrigeren tijdens het kanaal waarin de data
ingeschreven is.
- als schuifrecister zou een MOS-schuifregister
het beste r,cschikt 7,ijn om Geb!.'uikt te \.,rorden,
omdat dit de minste plaats in beslag neent.
De schuifregisters die Donenteel verkrijgbaar
zijn, zijn echter niet snel genoeg: de maximale
klokfrekwentieis 1 ~ 2 Ml[z. Een klokfrekwentie
van

6 MHz is echter nooctzakelijk omdat de infor-

matie in serie uit het SChllifrccister

~eschoven
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wordt. Ook vereist een nOS-schuifregister andere
voedingsspanningen als de overiee gebruikte
logisehe elementen.
Het gebruik van MOS-schuifregisters is eehter weI mogelijk indien
we een aantal schuifrec-isters parallel' sehakelen (zie figuur 6).
Ieder sehuifregister is nu

64 bit lang, terwijl er 11 van deze

schuifregisters nodig zijn. Tevens is de klokfrekwentie met een
faktor 12

gercduceerd~

ieder sehuifregister wordt nu met de klok-

frekwentie 0,5 MHz bedreven.
]e output van de schuifregisters kan nu parallel in het outputbufferre~ister

overeenamen worden. Het inschrijven van een abonnee-

adres gebeurt oak parallel. Bij het gebruik van dit geheugen als
adresgeheugen blijven oak de nadelen bestaan die reeds eerder genaemd zijn bij het ande:.'::'c schuifrec-ister:
- het is niet moc-clijk de incesehreven data te
kontroleren en eventueel te korrigeren tijdens
het kanaal waarin de data ingeschreven is.
- deze HOS- schuif:'_'egi s te:.'::'s hebben andere voedingsspanningen nodig als de averic-e gebruikte lagische
elementen.
Er is eehter nag een andere Qogelijkheid om het adresgeheugen ap
te bouwen, en weI met behulp van geIntegreerde flipflaps. Hierdoor onstaat een statisch, niet-destruktief geheugen. In het
ontwerp is het ad:.'::'esgeheugen op deze manier opgebouwd, omdat
dit geheugen niet de nadelen heeft die genoemd zijn bij
sehuifregisters als geheugenelerHmt:
- met de gebruikte ceheu~eneellen (Intel Bipola:.'::'
LSI Memory 3101) is het mogelijk het ingeschreven
abonnee-adres te kontroleren en eventueel te
korrigeren tijdens het kanaal waarin dit abonneeadres inc-esehreven wordt. Dit kontro1eren en
korriGeren is moc-e1ijk voorrtat het abonnee-adres
wordt doorgegeven aan het outputbufferregister.
- de gebruiKte geheugeneellen vereisen geen afwijkende voedingsspanning.

de
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Voor het

ad~esgcheugen

zijn 12 van deze geheugence11en nodig. Hoe

deze geheugencellen onderline met elkaar verbonden worden wardt
beschreven in het tweede gedee1te van het verslag aan de hand van
de schakeling.
Ret cyclische karakter van het adresgeheugen wordt verkregen door
de

kan~alteller

te gebruiken om een woord in dit geheugen te selek-

teren: de geheugenplaatsen Harden dus cyclisch afgevraagd. De output van het adresgeheugen bestaat nu dUB uit een woord van 12 bit.

-

;~ 2

-

IV.De parity-cyclus.
Ret adresgeheueen levert in ieder kanaa1 een lO-bit abonnee-adres
dat doorgegeven wordt aan het outputbufferregister. Voordat dit
abonnee-adres in het outputbufferregister ovprgenomen wordt, moet
echter eerst een parity-kontrole plaats vinden. Daartoe bevat de
output van het adresgeheugen naast het abonnee-adres nog een
parity-bit. De parity van het geheugenoutput is korrekt indien
in dit II-bit woord (lO-bit abonnee-adres + pa~ity-bit) een oneven aanta1 1-en voorkomt. ])e parity is dus niet korrekt indien
het aanta1 1-en in dit 11-bit woord even is. De parity wordt gekontroleerd in ieder kanaa1, inklllsief kanaal 0, met uitzonrlering
van een kanaal waarin een niellw abonnee-adres in het adresgeheugen ingeschreven moet worden. Indien in een bepaald kanaal een
abonnee-adres in het adresgeheugen ingeschreven is, wordt de geheugenoutput reeds verge1eken

~et

de in te schrijven data, zodat

een parity-kontrole weinig zin heeft. Bovendien is de geheugenoutput na het inschrijven nog niet korrekt op het moment dat de
parity hiervan gekontroleerd wordt.
Zodra een pari ty-fout in het outptit van het adresgeheugen gekonstateerd is begint de parity-cyclus en wordt een eventueel aan
de gang zijilde andere cyclus afgebroken. Om te kunnen bijhouden
hoever de parity-cyclus gevorderd is wordt gebruik gemaakt van
een teller (.PAHTBL). Deze .PAH~'EIJ is een onderdeel van het schakelnetwerk .PARKONTR dat de parity-cyclus kontroleert. Bovendien
wordt de parity-cyclus merle gekontroleerd door de opdrachtteller

(OPD'.PEL) •
De parity-kontrole en het verdere verloop van de parity-cyclus
\vordt beschreven aan de hand van een flo,...diagram (figuren 7a en
7b). De in de tekst vermelde nummers tussen haakjes verwijzen
naar de blokken met de overeenkomstige numBers in het flowdiagram.
Bovendien is in sommige blokken het kloktijdstip

aangegeven,

waarop de bewerking uitgevoerd wordt. We gaan er van uit dat de
PARTEL in de O-stand staat. Zolang als de PARTEL in de O-stand
staat wordt de parity-kontrole uiteevoerd, behalve als in aen kanaal een abonnee-adres in het ndresgeheugen geschreven moet wor-
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den. De kanaalteller (KAN'.rBL) staat in een '.. . illekeurige stand.
Hoeft in dit kanaal niet rreschreven te worden (1) dan wordt de
parity-kontrole uitgevoerd (2). Is de parity van de geheugenoutput korrekt, dan wordt deze cycltis herhaald nadat de kanaalteller
zijn volgende stand aangeno~en hecft (3). Ditzelfde gebeurt ook
als er in dit kanaal een abonnee-adres in het actresgeheugen ingeschreven moet worden.
Is de parity echter niet korrekt dan wordt de parity-cyclus gestart. We moeten ons nu eerst afvragen of de kanaalteller in de
O-stand staat.

(4).

Wordt nanelijk in kanaal 0 een parity-fout

gekons ta teerd dan kan de signalering "PAIU'OU1111 (pari ty-fou t) niet
in het outputschuifregister AGSNO:':;HO geschreven worden orndat de
inhoud van dit schuifregister op dat moment rpeds gedeeltelijk in
het outputsehuifregister van het aclresgeheugenschakelnetHerk
(AG~NOSln)

eeschoven is. De PAHTEL kOl'lt dan in stand 1 (5). In

het hieropvolgende kanaal 1 kOl'lt

d.e

.Pil.H1'BL nu in stand 2 (6,7).

Wordt buiten kanaal 0 een parity-fout in

de geheugenoutput ge-

konstateerd, dan Hordt de p'AH1'BL clirekt in stand 2 gebracht (7).
Hierna wordt een eventueel nan de cang zijnde andere eyclus
(sehrijfcyclus of leescyclus) afgebroken door de overeankomstige
tellers (iJCHH'l'BL rasp. OP}{'.rEL) in hun beginstand te brancen (8).
Daarna ,wrdt het outputschuifregister AGSNOSIW eecleard (9), en
de signalering "PARFOurf" Hordt in dit outputschuifregister ingesehreven (10). Hiernn komt de parity-teller in stand 3 en Hordt
de opdrachtteller (OPllTEL) in stand B ~ebracht (11).
Zolang als de OPD'l'EL in stand B staat wordt de signalering
"PAHFOU'l'" tijdens kanaal 0 naar de tandem-centrale ui tgezonden.
"lord t deze signal ering "PAH}'OU'.r" in de tandel'l-cen trale herkend
dan antwoordtde tandem-centrale met het uitzenden van "PARFHEHK"
(signalering "PAi{FOU1'" herkend) naar de abonneegroep tijdens kanaal

o.

In het adresgeheugenschakellletwerk kan "PARFHERK" eehter

aIleen herkend worden indien de OP))'l'E]. in stand B s taa t. Word t
IP.AILF'HlillK" dan inderdaad herkend in het adresgeheugenschakelnet-

werk, dan komt de OPDTBL in stand 9. Hierna lvordt het ui tzenden
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van de signa1ering

uPARPOU~1I

gestaakt. Het uitzenden van de sig-

na1ering "PAhFOUT II door de abonneegroep gebeurt maximaal 15 keer
achter e1kaar; waarna een keer synchronisatie voIgt. Hierna kan
deze cyc1us weer herhaa1d worden indien dit noodzake1ijk is.
Staat de

OPD~EL

in stand B of stand

9 dan wordt de infornatie die

tijdens kanaa1 0 in het adresgeheugenschake1netwerk binnenkomt
niet teruggezonden naar de tandem-centrale.
Staat de PARTEL in stand 3 dan wordt tot het eerstvolgende kanaal

o

gewacht (12,13), voordat de PARTEL in stand

4 gebracht wordt

(14). In het hieropvo1gende kanaa1 1 (15) worden de inputschuifregisters van het adresgeheugenschake1netwerk AGSNISRO, AGSNISR1 en
AGSNISR2 gecleard (16). Gedurende de nu volgende cyclustijd wordt
in ieder kanaal, te beginnen met kanaal 1, de inhoud van het
AGSNISRI ingeschreven in het adresgeheugen (17). De stand van de
kanaa1teller wordt hierbij gebruikt om de p1aatsen in het adresgeheugen te selekteren. In ieder kanaal worden nu het oorspronke1ijke abonnee-adres plus de kontrole-bits dus uit het adresgeheugen verwijderd en vervangen noor cen woord bestaande uit
12 O-en. De output van het adresgeheugen bestaat dan telkens uit
een woord van 12 I-en, omdat de geheugenoutput geinverteerd is
ten opzichte van de eeheugeninput. ]loor het inschrijven van O-en
in het adresgeheugen moet de parity van de geheugenoutput korrekt
blijven. Wordt echter te1k8ns nn het

be~indigen

van de parity-

cyc1us opnieu", nen pari ty-fout gekonstateerd dan kan di teen aanwijziging ervoor zijn dat een geheugence1 defekt is.
Zodra de kanaa1tel1er nu in de O-stand staat (18,19) is het gehele geheugen vol geschreven met O-en. De PARTEL komt nu in stand

5 (20). Hierna wordt het eerstvo1eende kanaal 1 afgewacht waarin
voldaan wordt aan de voorwaarden dat de OPDTEL in stand

9 staat

en dat tijdens hp.t voorafennnde knnanl 0 synchronisatie binnengekomen is (21,22). Tijdens dit kanaal 1 wordt een monowip gestart (23) die het overbrengen van het adres van een oproeper
naar de tandem-centrale gedurende ongeveer 1 sek onmogelijk maakt,
am de tandem-centrale de ge1egenheid te fleven opnieuw abonnee-adressen in het adresgeheugen in te schrijven. De oproepdetektie zelf

...,..-""":'"'.'............--.~-:-' .....~,- '........,.
....
""','....,...~'''''','..,.."...........
,':'1"
.. -.---~-~,
---~

_
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wordt niet onderbrokcn. In hctzelfde kanaal 1 wordt de PARTEL in
de O-stand gebracht, en ook de OPJ)'i'EL Hordt in zijn " neu trale"
stand gedrukt (24). Hiermede is de parity-cyclus beeindigd en begint het kontroleren van de parity van

de geheugenoutput opnieuw

(BEGIN).
Bij hct inschrijven van de parity-cyclus is nangenomen, dat gedurende deze cyclus geen initialiseren van de inhoud van het adresgeheugen optreedt.
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V.Het initialiseren.
Bij het inschakelen van de voedingsspanning van de abonneegroep
moeten de flipflops en tellers in het adresgeheugenschakelnetwerk in hun beginstand gebracht worden. Bovendien moet ook de
inhoud van het adresgeheugen geYnitialiseerd worden, om parityrouten te vermijden voordat een abonnee-adres in het adresgeheugen ingeschreven is. Omdat de kanaalteller gebruikt wordt om
de plaatsen in het adresgeheugen te selekteren kan het initialiseren van de inhoud van het adresgeheugen pas geschieden als de
bitteller en de kanaalteller korrekt lopeno Het korrekt zijn van
de bitteller en de kanaalteller Hardt ",eercer,-even door het inputsignaal INI'rIAL: zolang als het silJDaal Laag is, is dit nog niet
het geval. Zodra het inputsignaal Hoog word t zijn de bi tteller
en de kanaalteller korrekt en kan het initialiseren van de inhoud van het adresgeheugen beginnen.
Het moet echter oak mogelijk zijnde inhoud van het adresgcheugen te

initiali~eren

indien de abonneegroep in bedrijf is. Dit

kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij het testen van het adresgeheuge~.

Deze initialiseer-cyclus Hordt gestart door het om-

schakelen van een schakelaar S. Hierbij wordt een eventueel aan
de gang zijnde andere cyclus (parity-cyclus, schrijfcyclus of
leescyclus) afgebroken door de overeenkomstige tellers (PAHTEL
resp. SCHRTEL en OPRTEL) in hun beginstand te brengen.
Tijdens het initialiseren Hordt gebrnik gemaakt van een teller
(INITEL), die aangeeft hoever het initinliseren gevorderd is.
Deze INITEL maakt deel uit van het nchakelnetwerk INITIAL AGSN
dat het initialiseren kontroleert. Deze teller wordt zowel gebruikt bij het initialiseren als Gevolg van het inschakelen van
de voedingsspanning, als bij hat initialineren tengevolge van het
omschakelen van de schakelaar S. Tijdens het initialiseren wordt
in beide gevallen gebruik
cyclus.

ge~nakt

van een gedeelte van de parity-
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a.Het initialiseren bij het inHehnkelpn van de voedincsspanning.
Bij het beschrijven van het initialiseren van het adresgeheugensehakeinetwerk wordt gehruik gemaakt van het
figuren 8a en Sb.

~ijdens

fiowdiagra~

in de

daze initiaiiseer-eyelus is het nood-

zakelijk dat de sehakelaar S in e0n bepaaide stand staat, en weI
stand B. Gedurende de tijd Jat het inputsignaal INITIAL Laag is,
wordt de teller INITEL in de O-stand gedrukt. Tevens worden versehillende fIipfiops in het adresgehengenschakeinetwerk in hun
beginstand gebracht. Ook worden

~e

inputsehuifregistcrs en out-

pu tschuifregi s ters AGS1TISRO, AGSNISHI en AGSNI ~m2 resp. AGS1JOSHO
en

AG~NOSHI

ceeleard. Bovendien is ook de inhoud van het output-

sehuifregister AGSNOSHI dan niet geldig, evenals de inhoud van het
outputbufferregister van het adresfleheugen(AGOUTPBR) (1). Zodra
nu de bitteller on de kanaalteller korrekt lopen wordt het signaal
INITIAL Hoog, en wordt oak de inhoud van het outputschuifrogister
AGSNOSHI eeldig (2). Hierna Hordt de INI'rEL in stand I c;ebracht
()). ~olang als de INI'l'EL in de7.e stand staat Hordt een parityfout in de output van het ndresgeheugen gcsimuleerd. Tijdcns ditzelfde kanaal ..., orrlt de PAH'1.'EL eerst in de O-stand gebracht

(4).

Hierdoor wordt een eventneel Ran de eang zijnde pari ty-e;yelus
afgebroken.
Zodra nn de (gcsimnleerd0) parity-font tijdens de parity-kontrole
gckonstateerd is, staat de PAR~EL niet meer in de O-stand (5,6)
en is de parity-eyeins gestart. De INITEL komt nu in stand 2

(7).

De pari ty-eyelus \'lord t nn ni tcevoerd tot en met biok 20, zoals
beschreven is in het voorafgarmde hoofdstuk IV. Er is echter

(~en

ui tzondering: doorda t de IlfI'l'EL in stand 2 s taa t Hord t he t insehrijven van de signalerinc "PAIU'OU'i'" in het outputschuifregistel' AG::.iNOSRO onderdrukt en Hordt tevens eesimuleerd dat "PAHPHERK"
door de tanden-ccntrale ter'..lCG'czonden is. Zodra nu de PARTEL in
stand 5 staat is het gehele adresgeheugen vol &eschreven

~et

O-en,

en staan de tellers die bij de nitvoering van andere eyeli (schrijfeyeius en leeseyeius) gebruikt \varden in hun becinstand.
Staat nu de PARTEL in stand

5,

de KANTEL in stand I en is in het

voorafgaande kanaBI 0 synchronisRtie cekonstateerd (8,9) dan komt
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de INITEL in stand

3

(10). Vanaf dit moment is ook de output van

he t ou tputbufferrel;is ter van he t adresgeheugen (AGOU'l'PBR) geldil;.
Omdat de schakelaar S in stand] staat wordt de INITEL onmiddellijk hierna in de O-stand eedrukt (11). Hierna wordt, evenals bij
de parity-cyclus, een TIonowip eestart (12),die het overbrengen
van het adres van oen oproeper naar de tandem-centrale gedurende
angeveor 1 sek onmogelijk mnakt,

O~

de tandem-centrale de gelegen-

held te geven een abonnee-adres in het adresgeheugen in te schrijven. Hierbij Hordt de oproepdetektie ze1f niet onderhroken.
Gedurende hetzelfde kananl 1 wordt oak de PARTEL in de O-stand
gebracht en de OPDTEL Hardt in zijn " neu trale" stand l;edrukt (13).
Hiermede is dun de initia1iserines-cyclus ten gevo1ge van het
inschake1en van de voedinesspanninl; beeindigd.
De hierboven beschreven cyclus kan in principe oak cebruikt worden
om het adresgeheugenschakelnetwerk te initialiseren na het optreden van een synchronisatie-fout. Dit kan gebeuren door het siV1na1
INITIAL Lang te maken zodra een synchronisntie-fout optreedt.
Zodra de standen van de bitteller
zijn word t het siennal IllI'l'IAL

~n

we(~r

de kannnlteller weer korrekt
Hoog

eeJl1r~akt.

Hierna begint dan het initialiseren van het adresgeheugenschakelnetwerk. Zodra de be ide tellers weer korrekt zijn kan het uitgaande kanaal 0 opnieuH gedefinieerd worden, orndat het outputschuifregister

AC:~~O~EO

dan het Hoord "synchronisati,e" bevat.

}~ovenctip.n

is ook de output van het outputbufferreeister AGOUTPBR niet Celdig vanaf het moment dat INI'i'IAL Laag wordt tot het moment waarop
de ini tialir;erings-c;yclllr> heeindir,-d is.
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b.Het initialiseren indien de abonneearoep in bedrijf is.
Het initialiseren van de inhoud van het adresgeheugen als het
adresgeheugenschakelnetwerk in bedrijf is wordt beschreven aan
de hand van het flol,diagram in de figuren 9a en 9b. Bij de beschrijving van deze initialiserings-cyclus wordt verondersteld
dat het inputsignaal Dn'.£1IAL Hoog blijft. We gaan er van ui t
dat schakelaar S in stand B staat en de INITEL in de O-stand.
De initialiserings-eyelus begint zodra de schakelaar S vanuit
stand B in stand A gebl'aeht Hordt (1). De INITEL komt dan in
stand 1 (2). Staat de INITEL eenmaal in deze stand dan is het
verdere verloop van de initialiserings-eyelus onafhankelijk van
de stand van de sehakelaar S. 201ang de INITEL in de I-stand
staat wordt een parity-fout in de output van het adresgeheugen
gesimuleerd. Tijdens hetzelfde kanaal lVordt ook een eventueel
aan de gang zijnde parity-eyclus afeebroken door de PARTEL in
de O-stand te bren~en

(3).

Zodra de (gesirnuleel'de) parity-fout gekonstateerd is (4,5) komt
de INITEL in stand 2 (6). Hierna l"ordt de pari ty-eyelus ui tgevoerd tot en met blok 20, eehter net

~6n

uitzondering: het in-

sehrijven van de signalering "PAHFOUT" in het outputschuifregi ster AGSNOSRO l"ord t onderdrukt, en het teruijzenden van "PAEFEERK"
door de tamdem-centrale

wo~dt

gesinuleerd. Zodra de PARTEL in

stand S staat is het adresgeheuijen vol ceschreven met O-en, en
staan ook de tellers van de leescJrclus en sehrijfeyclus in hun
beginstand.
Staat nu de

PArtfi~L

in stand

5,

de

KP~TEL

in stand 1 en is in het

voorafgaande kanaal 0 synchronisatie gedetekteerd (7,8) dan komt
de INITEL in stand 3 (9). Hierna Hordt een monowip gestart (10)
die het overbrengen van het adres van een oproeper naar de tandem-centrale gedurende ongeveer 1 sek onnogelijk maakt, maar de
oproepdetektie zelf normaal door laat gaan. In hetzelfde kanaal
wordt de PLRTEL in zijn O-stand gebracht, en de OPDTEL wordt
weer in zijn " neu trale" stand gebracht (11).
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Staat de INITEL in stand 3 en de schakelaar S is inmiddels in
de stand B gebracht, dan wordt de INITEL onmidde11ijk in de 0stand gedrukt (12,13). Dit is verder niet van invloed op de uitvoering van de blokken 10 en 11. ~taat de schake1aar S echter
nog niet in stand B (12) dan Hordt, zod~a de schake1aar S in
stand B komt (14) de teller INITEL in de O-stand gebracht (13).
Hiermede is dan de initialiserings-cyclus be~indigd. Komt nu
schakelaar S weer in stand A dan wordt de initialiserings-cyc1us
opnieuw gestart o
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VI.De schrijfcyclus.
De schrijfcyclus wordt gestart door de tandem-centrale als deze
een abonnee-adres in het adrcsrreheugen wil inschrijven: de tandemcentrale moet dan dit abonnee-adres naar het adresgeheugenschakelnetwerk overzenden, evenals het nllnmer van het kanaal waarin dit
abonnee-adres in het adresgeheugen ingeschreven moet worden. Indien de overdracht van deze infornatie foutloos verlopen is, wordt
het abonnee-adres tijdens het betreffende kanaal in het adresgeheugen ingeschreven. Na het inschrijven wordt de output van het
adresgeheugen vergeleken met de data die ingeschreven diende te
worden. Het resultaat van deze vergelijking is een signalering
die naar de tamdem-centrale gezonden wordt.
Om te kunnen bijhouden hoever de schrijfcyclus gevorderd is wordt
een teller (SCHRTEL) gebruikt. Doze SCHRTEL is een onderdeel van
"

het schakelnetwerk SCHRIJVEN, dat de schrijfcyclus kontrolcert.
Bovendien wordt de

schrijfcyclus mede

gekontroleerd door de

opdrachtteller (OPDTEL).
De schrijfcyclus wordt nu beschreven aan de hand van het flowdiagram in de figuren lOa, lOb en lOco We gaan er van uit dat de
schrijfcyclus niet afgebroken Hordt doordat een parity-fout in
de geheugenoutput gekonstateord is of doordat de inhoud van het
adresgeheugen geInitialiseerd noat worden.
De schrijfcyclus begint als de opdracht "S'rDA'rA" (start data)
door het adresgeheugenschakelnetwerk herkend wordt (1). Deze
opdracht "STDATA" kan herkend ",orden als de OPD'rEL in de "neutrale"
stand staat. De opdrach t "S'rDA'l'A

It

",ord t door een tandem-centrale

uitgezonden als deze de schrijfcyclus ",il starten. Omdat de
OPDTEL in de "neutrale" stand staat, worJ.t de binnenkomende informatie teruggezonden naar de tandem-centrale. Deze binnenkomende informatie wordt ook,

geinverteer~in

het inputschuifre-

gister AGSNISRO geschoveno
Tijdens het kanaal 1 waarin de opdracht "STDATA" herkend wordt,
komt de OPDTEL in s.tand 0 (2). De eerstvolgende keer dat nu in
de abonneegroep, tijdens kanaal 0, geen synchronisatie gedetek-
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teerd wordt (3,4) komt de OPDTEL in stand 1 in het hieropvolgende kanaal 1 (5). Het woord "DAl'Al" dat tijdens kanaal 0, geinverteerd, in het schuifreeister

AG~NI~HO

geschoven is Hordt ook

teruggezonden naar de tandem-centrale. Het "'oord "DATAl" bevat
het nummer van het kanaal Haa.rin in het adresgeheugen geschreven
moet worden.
De eerstvolgende keer dat in de abonneegroep weer geen synchronisatie gekonstateerd Hordt in kanaal 0 (6,1) komt de OPDTEL
in stand 2 in het hieropvolgende kanaal 1 (8). Het woord "DA'l'A2"
dat tijdens kanaal 0, gernverteerd, in het schuifregister AGSNISRO
geschoven is, Hardt ook weer terucgezonden naar de tandem-centraIe. Het woord IlDA'fA?" beva t nn het abonnee-adres, aangevuld met
kontrole-bits, dat in het adresgeheugen ingeschreven dient te worden.
De .5 woorden

"~TjJATA",

II

JJA1'Al" en "DA'l'A2" zijn door de abonnee-

groep teruggezonden naar de tandem-centrale, en worden hier vergeleken met de 3 uitgezonden Hoorden. Als de overdracht van deze
informatie foutioos verI open is zijn de uitgezonden en weer ontYang-en woorden inden tiek en Hord t de opdrach t "])ATAKORR" (data
korrekt ontvangen) door de tandem-centrale naar de abonneegroe~
gezonden. Deze opdracht kan door de tandem-centrale echter pas
uitgezonden worden nadat de 3 woorden, die door de abonneegroep
teruggezonden werden, in de tandem-centrale ontvangen zijn.
Zijn de door de tandem-centrale uitgezonden en Heer ontvangen
woorden cchter niet indentiek, dan is er tijdens het overzenden
van de inforrnatie een fout opc-etreden. Deze fout kan bijvoorbeeld
optreden als de door de tandem-centrale uitgezonden opdracht
"srl'DA'i.'A" in de abonneegroep vp.rninkt ontvanGen wordt als de OPDTEJ,
in de " neu trale" stand staat. Ook kan een fout optreden indien
een door de tandem-centrale uitgezonden "synchronisatie" in de
abonneegroep verminkt ontvancen wordt, als de

OP~TEL

in stand 0

of stand I staat. Een dergelijk woord wordt dan door het adresgeheugenschakelnetwerk beschouwd als het door de tandem-centrale
uitgezonden woord "DATAl" resp. "DATA2". Omdat ook dit woord teruggezonden wordt naar de tandem-centrale, kan een opgetreden
fout gekonstateerd worden. Is een fout opgetreden bij het over-
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zenden van de informatie dan kan de tandem-centrale de schrijfcyclus·opnieuw beginnen door de opdracht "STDATA" weer uit te
zenden. Deze opdrach t ISTDA1'A" kan in he t adresgeheugen:.>chakelnetwerk ook herkend worden als de OPDTEL in stand 2 staat. Het
is echter ook mogelijk dat de tandem-centrale een opdracht
IDJl.TAFOUT" (data foutief ontvangen) naar de abonneegroep zendt,
in plaats van de schrijfcyclus onrniddellijk opnieuw te beginnen.
Di t is echter afhankelijk van de OpbO'l.HI van de tandem-centrale.
Hordt nu in de

abonneegroep in kanaal 0 geen synchronisatie ge-

detekteerd (9,10), dan ooet bij een korrekt verlopende schrijfcyclus de opdracht II])A'l'AKORR" herkend worden door het adresgeheugenschakelnetwerk in het hieropvolgende kanaal 1 (11,12).
Het woord dat nu tijdens kanaal 0, geinverteerd, in het schuifregister AGSNISHO geschoven is, wordt ook teruggezonden naar de
tandem-centrale. Hordt echtcr de opdracht "STDA'rA" herkend door
het adresgeheugenschakeln~tHerk (13) in plaats van de opdracht
"DATAKORH." dan is er b1 j he t ove::.-zend.en van de woorden "DATAl"
of "JJA'l'A2" een fout opG'etreden, en viI de tandem-centrale de
schrijfcyclus opnieuw beginnen. De OPDTEL wordt dan in stand 0
eebracht (2).
1,.!orden echtcr beide opdrachten

II])A~rAKOHRiI

of "::3'l'DA'l'A" niet her-

kend, dan \o!ordt de OP1)'l'EL ~n de "nelltrale" stand cedrukt (14).
Dit treedt dus op indien door de tandem-centrale een opdracht
"DA1'Al<'OU'11ll ui tgezonden wordt, of Etls de door de tandeI.1TCentrale
ui teezonaen opdracht

"})A'l'JI.K02m ll

of "ST.JATA II in de abonneegroep

verminkt ontvangen wordt. liet verrninkt ontvangen van de uitgezonden opdracht kan ook door de tandem-centrale gekonstateerd
worden, omdat de infornatie die tijdens kanaal 0 in het adresgeheugenschakelnetwerk binneng8konen is, naar de tandem-centrale
teruggezonden Hordt. Hierna kan de tandem-centrale de schrijfcyclus eventueel opnieuw starten.
We veronderstellen dat de schrijfcyc1us tot nu toe korrekt verlopen is, doordat de opdracht ItJ)A'fAKOIlli lt door het adresgeheugenschakelnetwerk herkend is. De OPj)~EL kant nu in stand 3 (15),
terwijl de teller SCHRTEL in stand 1 gebracht wordt (16).
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Het inputschuifregister van het adresgeheugenschakelnctwerk heeft
nu de volgende inhoud:
-

AG~NI~RO

bevat de, eeinverteerde, opdracht
"DA'l'AKU1{}{II •

- AGSNIS}{l beva t het, gcin verte erde, \'1Oord "DA'l'Al ":
het abonnee-adres plus de kontrole-bits die.in het
adresgeheugen ingeschreven dienen te worden.
- AGSNISR2 bevat dat gedeelte van het, geinverteerde,
,word j)Al'Al da t he t knnaa1nummer beva t waarin in
het adresgeheugen geschreven dient te worden.
In hetzelfde kl=maal 1 Haarin de SCHR'!'EL in stand 1 gebracht is,
begint het vergelijken vnn de stand van de KAN'l'EL. met de kanaa1nummer in het inpu tschui freeis ter AGSNISH? (17,18). Heeft de
KAN'l'EL de stand bereikt ,.,anrin in het adreseeheugen geschreven
moet worden, dan komt de

~)CHH1'EL

in stand 2, terHijl tevens de

parity-kontrole onderdrukt Hordt (19).
Hierna wordt de inhoud vari het schuifregister AGSNISR1 ineeschreyen in het adresgehengrm (?O). Na het inschrijven wordt de output
van het adresgeheugen veree1cken met het woord "DA'.rA2" (21). Onmiddellijk na het vergelijken van de eeheugenoutput en het Hoord
DATA2 worden de inputschuifregisters AGSNISRO, AGSNISHI en AGSNISH2
gecleard (22,26). Is het \lOord

I j

)Al'ACJ" korrekt ingeschrevcn in

het adresgeheugen dan wordt cerst het outputschuifregister
gecleard (23) en daarna de sic,nalering

II

AGSNO~HO

SCHItDKOHH II (data korrekt

ingeschreven) in <lit schuifregister ingeschreven (24). Het adresgeheugen levert in <lit kannal reeds het ingeschreven abonnee-adres
aan het outputbufferreeister AGOU11PBH. Ann het eind.e van di t kanaal, waarin in he t adresceheueen geschreven is, komt de SCHH'l'EL
in stand 3 (25).
Is het woord "DATA2" niet korrekt ineeschreven in het adresgeheugen,
dan word t het ingeschreven ,word ui t het adresgeheugen verwijderd
door er een woord, bestnande uit 12 a-en over heen te schrijven
(27). Het adresgeheueen levert in dit kanaal dus een woord van
12 I-en aan het outputbufferregister AGOU11PBR, omdat de geheugenoutput geinverteerd is ten opzichte van de geheugeninput.
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Nadat nu eerst het outputschuifregister AGSNOSRO gecleard is
tI~)CHRm'OU'f" (data foutief ingeschreven)

(28) wordt de signalering

in dit schuifregister ingeschrcven (29). Aan het einde van dit
kanaal komt de SGHRTEL in stand) (2).
In het eerstvolgende kanaal 1 (30,31) wordt nu de SCHHTEL in de
O-stand gebracht,· tcr,...ijl de OPDTEL in de "neutrale" stand gedrukt wordt. Hiermede is de schrijfcyclus in het adresgeheugenschakelnetwerk beeindigd.
De in het schuifregister

A(~QNOSRO

ingeschreven signalering is

inmiddels, tijdens kanaal 0, in het outputschuifregister AGSNOSRl
geschoven, en wordt daarna gedurende het uitgaande kanaal 0 naar
de tandem-centrale gezonden doo:>:' de abonneegroep. Vordt door de
tandem-centrale, de eerstvolgende keer dat na het uitzenden van
de opdracht "DA'l'AKOHH" geen synchronisatie gedetekteerd wo:;.'dt,
de signalering "SCHHDK01{}{" herkend d.an is de schrijfcyclus korrekt verlopen.
Wordt door de tandem-centrale echter de signalering "SCHHD}'OU'l,1I
herkend, dan is het woord "DA'l'Al" niet korrekt in het adresgeheugen

ing~schreven.

De tandem-centrale kan nu de schrijfcyclus op-

nieuw starten. l1islukt het inschrijven van het woord ".lJA'.rAl"
echter een aantal malen Rchter elknar, dan kan dit een aanwijzing ervoor zijn dat een geheugcncel defekt is.
Herkent de tandem-centrale

8chte~

geen van beida signaleringen

"SCHH.lJKOKH." of "SCHHJJFOUT" dan wordt aangenomen dat de abonneegroep de signalering "SCHIUFOU'l''' ui tgezonden heeft. De on tvangen
signalering \vordt claar de tandem-centrale niet naar de abonneegroep teruggezonden.
Wordt nu tijdens de uitvoering van de schrijfcyclus een parityfout in de output van het arl.resgeheugen gekonstateerd of moet de
inhoud van het adresgeheugen gernitialiseerd worden, dan wordt
de teller SCHRTEL in de O-stand gedrukt. Hierdoor wordt de schrijfcyclus dus afgebroken.
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VII.De leescyclus.
Zodra door de oproepdetektie een nieuwe oproep gedetekteerd is,
wordt het adres van deze oproeper tijdens de leescyclus overgebracht naar de tandem-centrale. Als de leescyclus korrekt verlopen is zorgt de tandem-centrale er voor dat de oproeper met een
kiesregister verbonden wordt.
De oproepdetektie en de

leesc~rclus

worden cekontroleerd door het

schakelnetwerk OPRDET. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een teller (OPRTEL) die aangeeft hoever ~e cyclus gevorderd is. Bovendien wordt de leescyclus mede gekontroleerd door de opdrachtteller (OPDTEL). Het adres van de nbonnee, waarvan onderzocht moet
worden of deze een oproep gepleegd heaft, 1vord t bepaald door de
stand van een lO-bit teller ABNTEL.
De oproepdetektie en de leescyclus worden nu besehreven aan de
hand van een flowdiagram in de

fi~lren

lla, lIb, lIe en lId. Hier-

bij wordt aangenomen dat de leescyclus niet afgebroken wordt doordat een parity-fout in de geheugenoutput Gekonstateerd is of
doordat de inhoud van het adresgeheueen eeinitialiseerd moet worden.
We nemen aan dat de OPHTEL in stand 1 staat, en dat de KAN'rEL
eveneens in stand 1 staat. De oproepdetektie wordt nu eerst beschreven. Zolang als de OPH'rEL in Gtand 1 staat 'vordt, in het
kanaal Jat aan de beurt is, de inhoud van het outputbufferregister van het adresgeheugen AGUUTPBH vergeleken met de stand van
de teller ABNTEL (1). Zijn deze niet aan elkaar gelijk, dan wordt
dit vergelijken herhaald in het hieropvolgende kanaal, mits dit
kanaal niet gelijk is aan kanaa1 0(2,3).
Zijn de inhoud van 1,GOU'l'PBR en de stand van ABNTEL aan elkaar gelijk dan komt het adres van de abonnee, waarvan onderzocht noct
worden of deze een oproep gep1eegd heeft, reeds in het adresgeheugen voor. De oproepdetektie Hordt nu niet verder uitgevoerd.

(4).

De OPHTEL wordt nu in stand 0 gebracht
kanaal 1

(5,6,7)

In het eerstvolgende

wordt de stand van de ABNTEL met 1 verhoogd (18)

(9).

en wordt de OPRTEL in stand 1 gebracht

In dit kanaal 1 be-

gint het vergelijken van de inhoud van AGOUTPBR met de stand van
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ABNTEL opnieuw (1).
Staat in het eerstvolcende kanaal 0 (2,3) de teller OPRTEL nog
steeds in stand 1, dan betekent dit dat het abonnee-adres, bepaald door de stand van ABNTEL, niet in het adresgeheugen voorkomt. De stand van ABNTBL is nu iml!lers vanaf kanaal 1 tot en met
kanaal 63 vergeleken met de inhoud van AGOUTPBR. In dit laatste
kanaal 0 wordt de stand van

ABHT}~L

over/jenomen in het outputbuf-

ferregister AGOUTPBR (10). Aan het einde van dit kanaal 0 kOI'1t
de OPrlTEL in stand 2 (11). Door de abonneeselektie wordt nu de
betreffende abonnee /jeselekteer.d. In het nu volgende kanaal 1
(12) wordt de lustoestand L van de cese1ektee~de abonnee bekeken
(13). Is de lustoestand Laag dan heaft de /jeselekteerde abonnee
geen oproep gepleegd. De stand van de ABN'rEL wordt nu met 1 verhoogd (18), en de OPrtTEL wo~dt in stand 1 /jebracht
)

(9).

In dit

j

kanaal begint het

ve~LSelijken

van de inhoud van AGOU'l'PBR met de

stand van ABNTEL opnieuw (1).
De 10-bit teller

ABN~EL

heeft 1024 verschillende standen. Er wor-

den echter slechts ongeveer 700 abonnees op de abonneegroep aangesloten. Tijdens de oproepdetektie worden dus ook niet bestaande
abonnees geselekteerd. Er noat dus voor cezorgd worden dat de Iustoestand van deze niet bestaande abonnees Laag is.
Is de lustoestand echter Hoo/j, dan heaft de gesclekteerde abonnee
een oproep gepleecd. De OPliTEL kOl'!lt nu in stand 3 (14). Indien nu
geen andere eyelus (schrijfeyelus of parity-eyelus) aan de gang
is ~n de output van de monowip (die de leescyelus moet onderbreken na het

be~indigen

van een parity-cyclus of

initialise~in/js

cyclus) Hoog is (1)), kan het adres van de oproeper naar de tandem-centrale overgebracht

wo~den.

Indien /jeen andere eyclus aan

de gang is staat de OPDTEL in de "neutra1e" stand en staat ook de
PARTEL in de O-stand. Hordt aan deze voorwaarden niet voldaan,
dan wordt het eerstvolgende kanaal 1 af/jewaeht waarin weI voldaan
wordt aan deze voorwaarden (1),16).
Zodra aan de voorwaarden voldaan is kOI'lt de OPRTEL in stand

4

(17) en begint de leeseyclus. Nadat eerst het outputschuifregister
AGSNOSRO gec1eard is (18), H'ordt de signalering "IN'rERUPT" in dit
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schuifregister ingeschreven (19). Aan het einde van dit kanaal 1
komt de OFHTEL in stand 5 en Hordt de OFDTEL in stand 2 gebracht

(20).
Zolang als de OPD'i'EL in stand 12 staat wordt de signalering
"INTERUFT" door de abonneegroep, tijdens het uitgaande kanaa1 0,
naar de tandem-centrale uitgezonden. Hordt deze signalering in de
tandem-centrale herkend en is daze in staat de data te ontvangen,
dan antwoordt de tandem-centrale met het uitzenden van de opdracht
"INTGEACC" (interupt geaccepteerd) naar de abonneegroep tijdens
kanaa1 O. De opdracht "INTGEAC(;" kan in het adrese;eheugenschakelnetwerk herkend worden als de OFj)TEL in stand 12 staat. \,'ordt
"IN'i'GEACC

It

dan inderdaad herl-:end door het adresgeheugenschake1-

netwerk, dan komt de OPj)1:'EL in stand 15. Hierna wordt de uitzending van

II

I N'l'EHUP'E " ges taakt. Het ui tzenden van de sienalering

"INTERUPT" door de abonneegroep r:ebeurt maximaal 15 maal achter
elkaar, waarna

6~n

keer synchronisatie volgt. Hierna kan deze

cyclus weer herhaald worden indien dit noodzakelijk mocht zijn.
Staat de Ol'DTEL in stand

l~

of 13 dan wordt de informatie die

tijdens kanaa1 0 in het adresgeheugenschakelnetwerk binnnenkomt
niet teruggezonden naar de tanden-centrale.
Tijdens het eerstvolgende kanaal 1 waarin de OPDTEL in stand 13
staat (21,22) wordt eerst },et outputschuifregister AGSNOSHO gecleard (23) en daarna wordt de signa1ering "::iTDATAL" (start data
leescyclus) in dit schuifregister ingeschreven (24). Aan het einde van di t kanaal komt de OPltT.I<nJ in stand 6 (25). Het woard
"STlJA'l'AL" word t in het hieropvolgende ui tgaande kanaal 0 naar de
tandem-centrale gezonden. In het nu vo1gende kanaa1 1 (26,27)
wordt het outputschuifregister AGSNOSRO eerst gecleard (28), waarna het woord "lJATAL" in di t schuifregj.ster ingeschreven wordt
(29). Het woard II])Nl'AL

It

bevE\, t het adres van de aproeper, aange-

vuld met een parity-bit en een bit die steeds 1 is. Aan het einde van dit kanaal 1 komt de OPHTBL in stand
"iJATAL

lt

7 (30). Het woord

wordt nu tijdens het eerstvalgende uitgaande kanaal 0

naar de tandem-centrale gezonden.
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lt~'rDATALII

De beide woorden

en "DATAL" worden na ontvangst in de

tandem-centrale onmiddellijk teruegezonden naar de abonneegroep.
Staat de OPilTEL in stand 13 en wordt door het adresgeheugenschakelnetwerk een ander woord ontvangen als de ol1dracht "INTGEACC" dan
komt de OPuTEL in stand 14 in het hieropvolgende kanaal 1. Ret
woord dat nu tijdens kanaal 0 in het inputschuifregister AGSNISRO
geschoven is, moet, bij een korrekt verlopende 1eescyclus celijk
zijn aan de uitgezoncten signa1ering "::lTlJA'l'AL". Hardt "STDATAL"
inderdaad herkend door het adresgeheugenschake1netwerk in kanaal
1, dan b1ijft de flipflop L}'}' HooEr. "lord t "S'ruA'l'AL" niet herkend
dan wordt deze flipflop LPF Laag.
Staat de

OPD~EL

in stand 14 en wordt door de abonneegroep tijdens

kanaal 0 geen synchronL;atie eekonstateerd dan komt de OPD1'EL in
stand 15 in het hie:ropvolcencte ke.naal L
kanaal 0 in het inputschuifregister

Het woord dat nu tijdens

AG~NISHO

geschoven is moet

geli jk zi jn aan he t (loor de abonneegroep ui tgezonden woord "DA'l'AL".
\oJorc..t di t woord IllJA1'AL" inderdnad door het adresGeheuGenGchakelnetwerk heJ'kend tijdfms kanaal 1, dan blijft de flipflop LFF
in zijn momen tane stand. \{ord t IIDA1'AL" niet herkend dan word t de
flipflopLFF' Laa{5.
Staat de

OPu~EL

in stand

15 en de flipflop LFF is nag steeds Hoog,

dan is de overdracht van de informatie tijdens de leescyclus foutloos verlopen. Is de flipflop eehter Laa{5 dan is een fout opgetreden bij de overdracht van deze informatie. Een derge1ijke fout
kan bijvoorbeeld optreden aiR een van de woorden "S'l'DA'l'AL" of
"DATAL" verminkt in de tanden-ce:1tra1e of abonneegroep ontvangen
wordt, of als een \word. 'Igynehronisatie" clat tijdens de 1eeseyelus door de

tandcm-cent~ale

of de abonneer,roep uitGezonden is,

verminkt overkomt.
Staat de

O~.J'l'EL

in stand 1/1, of 15 dan

Vlo~dt

de infornatie die

tijdens kanaal 0 in het adresGeheugensehakelnetwerk binnenkomt
ni et te ruggezonden naar de

tanclE~m-eentrale.

Gedurende het eerstvolgende kanaal 1 waarin voldaan wordt aan de
voorwaarde dat de

O~D~EL

in stand

15 staat, wordt de stand van

de flipflop LFF bekeken (33). Is de stand van deze flipflop Hoog
dan wordt, in dit kanaal 1, eerst het outputschuifregister
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AGSNOSRO gecleard (34), waarna de signalering "DATALKORR" (data
leescyclus korrekt ontvangen) in dit schuifregister ingeschrcven
wordt (35). Aan het einde van dit kanaal komt de OPRTEL in stand
8 (36).

Is de stand van deze flipflop echter Laag dan wordt, nadat het
outputschuifregister AGSNO~hO gecleard is (37) de signalering
"DATAL}'OU'l'" (data leescjrclus foutief ontvangen) in di t schuifregister ingeschreven (58). Aan het einde van dit kanaal komt de
OPRTEL in stand 8 (36). ])e signalering die in het outputschuifregister AGSNOSRO geschreven is, wordt tijdens het eerstvolgende
uitgaande kanaal 0 naar de tandem-centrale gezonden.
In het nu volgende kanaal 1 (39,40) wordt de "OPDTEL" in de
"neutrale" stand gebracht

(41)

en korat de OPl'i.TEL in stand

In het kanaal 1 dat hierop voIgt

(43,44)

9 (42).

wordt de OPRTEL in de

O-stand gebracht (45). Hierdoor wordt gesimuleerd dat het abonneeadres dat overgebracht is naar de tandem-centrale in het adresgeheugen voorkomt. Dit

si~uIeren

is onafhankelijk van het feit

of het abonnee-adres korrekt of niet korrekt naar de

tande~-cen

trale overgebracht is. Hiermede is dan de leescyclus beeindigd,
en begint de oproepcletektie opniem: bij blok

5.

Wordt door de tandem-centrale de uitgezonden signalering "DATALKORh ll
herkend, dan weet deze dat het ontvangen abonnee-adres korrekt
is. Wordt cloor de

tande~-centrale

echter

II

lJA'l'AL1"OUT" he.ckend,

dan is het abonnee-adres foutief overgebracht en mag de tandemcentrale dit adres niet verder verwerken. Herkent de

tandem~cen-

trale geen van beide sit,"11aleringen "lJA'.rALK01{l{" of "DA'l'ALFOU'l'",
dan wordt aaneenomen dat de abonneegroep de signalering "DATALFOU'llll
uiteezonden heeft. Het woord dat nu in de tandem-centrale binnengekomen is, wordt niet teruggezonden naar de tandem-centrale.
Wordt tijdens de uitvoering van de oproepdetektie of de leescyclus
een paritu-fout in ~e geheugenoutput gekonstateerd of moet de inhoud van het adresgehengen gefnitialiseerd worden, dan wordt de
teller OPRTEL in stand 0 gebracht. Hinrdoor wordt de eventueel
aan de gang zijnde leescyclns afgebroken. Tijdens de oproepdetektie wordt alleen

aangeno~en

dat het adres van de abonnee, waar-
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van onderzocht moet

word~n

of deze een oproep gepleegd heeft,

reeds in het adresgeheueen voorkomt. De betreffende abonnee wordt
nu tijdens de oproepdetektie overgeslagen.
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