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Naast de huidige mechanische schakelmechanismen in
telefooncentrales, zoals b.v. in draaikiezer- en
crossbarcentrales, treden de electronische systemen
steeds meer op de voorgrond.
Een centrale van het electronische type is de
timedivisiontelefooncentrale. Bij dit type centrales
wordt het spraaksignaal bemonsterd. Door de bemonstering
is het mogelijk meerdere gesprekken tegelijk over een
lijn te zenden. De gesprekken worden op deze wijze
verdeeld in de tijd (timedivision) in tegenstelling
tot ruimtelijke verdeling van de gesprekken over de
centrale (spacedivision).
Het aantalOgesprekken dat tegelijk in een centrale
gevoerd kan worden is veel kleiner dan het aantal aangesloten abonnee's. Gemiddeld bedraagt de bezetting
3 tot 4 % van het aantal aansluitingen. In drukke uren
kan de gemiddelde bezett~ng met ongeveer 10 % stijgen.
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er voor een
oproeper geen vrije lijn meer aanwezig is; deze oproep
ondervindt dan blokkering.
De blokkeringskans is de kans dat e~n oproep niet tot
een gesprek leidt door interne of ext erne oorzaken.
Van externe oorzaken spreken we als blokkering optreedt
t.g.v. het aantreffen van volledig bezette lijnenbundels door de oproeper of de opgeroepene (dit zullen
we normale blokkering noemen). Interne blokkering
treedt op door oorzaken in de centrale. Dit type
blokkering is afhankelijk van het toegepaste schakelmechanisme.
Bij een timedivisioncentrale is de keuze van het type
eiec~ronische bouwstenen bepalend voor de mate waarin
interne blokkering optreedt, m.a.w. de mate waarin we
interne blokkering toestaan is bepalend voor de keuze
van de bouwstenen.
Het is daarom van belang te weten hoe de interne
blokkering zal varieren als funk tie van de toegepaste
bouwstenen, als funktie van de hoeveelheid aangeboden
verkeer op de centrale en als funktie van de grootte
van de centrale.
r
Analytische benadering van dit probleem blijkt op
grote moeilijkheden te stuiten (zie hiervoor bijl.I).
Er is daarom overgegaan tot simulatie van de timedivisiontelefooncentrale.
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Het grote voordeel van simulatie is dat in het
model de parameters zeer eenvoudig gevarieerd
kunnen worden.
De centrale zal worden gesimuleerd tot een grootte
van maximaal 44.800 abonnee's.
Een listing van het programma, geschreven in de
computertaal PLjI, en uitgebreide output van het
programma is aanwezig bij de groep ECB, waar
dit onderzoek heeft plaatsgevonden.
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II. De timedivisiontelefooncentrale.

================================

1. Enkele bestaande schakelsystemen.
1.1. Blokschema van schakelsystemen voor telefooncentrales.
Een telefooncentrale kan in het algemeen worden opgevat
als een schakelnetwerk dat een gedeelte van de inkomende
lijnen van de abonnee's door kan verbinden met andere
inkomende lijnen (in het geval van lokaal verkeer) of
met een beperkt aantal uitgaande lijnen met hoog
rendement (interlokaal verkeer).
Het bovenstaande kan schematisch worden weergegeven als
in het blokschema van fig.l.

i
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,
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3
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1.
2.
3.
4.

Inkomende lijnen van de abonnee's (laag rendement)
Doorverbindingen met de inkomende lijnen (lokaal verkeer)
Het schakelnetwerk (de centrale)
Uitgaande lijnen (interlokaal verkeer, hoog rendement)
fig.l Blokschema van een telefooncentrale.

Bij een telefooncentrale wordt steeds getracht met zoveel
mogelijk verbindingsmogelijkheden, via zo min mogelijk
verbindingswegen, zoveel mogelijk verbindingen tot stand
te brengen; dit gebeurt om economische redenen. De centrale
zal dan ook niet altijd in staat zijn de gewenste verbindingen tot stand te brengen.
Vat zal nu de kans zijn dat een bepaalde verbinding niet
gerealiseerd kan worden?
Als een verbinding niet tot stand kan komen kan dit het
gevolg zijn van ext erne of interne oorzaken.
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Externe oorzaken z1Jn die gevallen waarbij blokkering
optreedt, omdat aIle lijnen naar de gewenste abonnee
bezet zijn, of wanneer de gewenste abonnee bezet is.
Bij interne blokkering zijn er weI een of meerdere lijnen
vrij naar de gewenste abonnee, maar door interne oorzaken
kan de verbinding niet tot stand komen. Deze interne
blokkering is direct afhankelijk van de schakelmogelijkheden van de centrale en kan ook afhankelijk zijn van
de wijze waarop de doorverbinding tot stand komt (type
centrale). De interne blokkering zal afnemen bij het
toenemen van het aantal schakelmogelijkheden. Dit laatste
is afhankelijk van de hoeveelheid te investeren kapitaal.
We worden dan ook bij aIle typen telefooncentrales
gcconfronteerd met een optimaliseringsprobleem:
Minimaliseer de kosten van de schakelapparatuur als aan
de kans op blokkering een maximum is gesteld.
Doorverbindingen in het schakelnetwerk kunnen op
verschillende wijzen geschieden. Hierna zullen twee voorbeelden gegeven worden van~uimtelijke" doorverbindingen
van twee abonnee's (spacedivision). In paragraaf 2 zal
de timedivisioncentrale behandeld worden; dat wil zeggen
een doorverbinding in de tijd. Het principe van
timedivisioncentrales is reeds lang bekend. De
spacedivisioncentrales waren tot nu toe .economisch beter
realiseerbaar. De huidige stand van de techniek (snelle
geheugens, geintegreerde circuits) maakt het mogelijk
de timedivisioncentrale realiseerbaar te maken.
Bovendien heeft een electronisch bestuurde telefooncentrale
een zeer grote flexibiliteit. Bij de electronisch
bestuurde telefooncentrales kunnen we op relatief eenvoudige
wijze tegemoet komen aan de steeds toenemende vraag naar
service van de abonnee's. Zo kan b.v. een abonnee die
verhuist zijn eigen telefoonnummer behouden. Het nummer
wordt gewijzigd in het "telefoonboek" in het adresgeheugen van de centrale.

1.2. Het principe van de crossbarcentrales.
-Veel telefooncentrales zijn opgebouwd volgens het hierna
te behandelen principe.
1

2

20
1

2

10
fig.2 Een schakelmatrix.
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Beschouw de schakelmatrix (crossbarschakelaar) van
fig.2.
De lijnen 1 tim 20 komen van abonnee's of van andere
schakelaars. Met behulp van relais kunnen de kruispunten
in de matrix doorverbonden worden. ledere lijn uit de
ingangen 1 tim 20 kan verbonden worden op deze wijze
met cen van de uitgangen 1 tim 10. De uitgaande lijnen
zijn verbanden met andere schakelaars op een zodanige
wijze dat iedere inkomende lijn 10 alternatieve wegen
heeft in een bepaalde gekozen richting.
Een centrale voor 200 abonnee's kan b.v. gebouwd worden
zoals is aangegeven in fig.3. ledere abonnee he eft negen
gelijkwaardige mogelijkheden om met cen van de richtingen
A tim L verbonden te worden. Via iedere schakelaar zijn
maximaal 9 verbindingen mogelijk. De verbindingsdraden
tussen ode crossbarschakelaars worden schalmen genoemd.
PRlMAIR.
1 • • • .20

1

SECUNDAIR

1

schalmen

A • • • •L
1

x

1

·NR

x

z
y

9
10
fig.3 Een crossbarcentrale voor 200 abonnee's.
Het systeem is opgebouwd uit 10 primaire schakelaars
met elk 20 ingangen en 9 uitgangen. oDe 9 secundaire
matrices hebben ieder 10 ingangen en 12 uitgangen.
De verbindingen tussen het primaire en het secundaire
systeem kunnen tot stand worden gebracht via 90 schalmen
(het maximale aantal gesprekken zal dan ook nooit meer
dan 90 kunnen bedragen).
Bij deze centrale kan interne blokkering optreden als
b.v. voor de abonnee op schakelaar X, die naar r~chting
Z wil, aIleen nog de schalm no.X vrij is (de andere
schalmen worden bezet door andere abonnee's op deze
schakelaar), en de richting Z op schakelaar r (waar deze
schalm mee verbonden is) bezet wordt door een abonnee
van een andere groep.
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Op de andere schakelaars kan de richting Z nog weI
vrij zijn, maar de verbinding kon niet gemaakt worden,
omdat de schalmen naar die schakelaars bezet waren.
We kunnen de schalmen van de crossbarcentrale van
fig.3 schematisch voorstellen in een matrix zoals
is aangegeven in fig.4.
1

2

. . . . 0Y. .

9

0

0

0

20

0

0

•
XO
•

0

0

0

100

0

0

0

1

Z

0

kolom: secundaire
schakelaars
primaire
rij:
schakelaars

f1g.4Matrixvoorstelling van de schalmen van fig.3.
Een rij in de matrix van fig.4 stelt de 9 schalmen voor
vanuit een primaire schakelaar naar aIle secundaire
schakelaars. Een kolom stelt 10 schalmen voor aan de
ingangen van een secundaire schakelaar vanuit aIle
primaire schakelaars. ·Over iedere schalm is een gesprek
mogelijk in de 12 richtingen A tim L. Per secundaire
schakelaar is er slechts een gesprek mogelijk in een
bepaalde richting Z. Voor de 9 andere schalmen naar
de bedoelde secundaire schakelaar betekent dat, dat deze
niet meer verbonden kunnen worden met die richting Z.
Deze schalmen zijn voor de richting Z geblokkeerd.
We zien uit het bovenstaande dat het bij een crossbarcentrale niet mogelijk is om, onafhankelijk van de
richting van de bezettingen van de andere schalmen, via
een willekeurige vrije schalm met een willekeurige
richting te worden verbonden. De keuze van de schalm is
sterk afhankelijk van de te kiezen richting.
Interne blokkering treedt op als gevolg van bovenstaande
beperkingen.
Een schalm naar een secundaire schakelaar kan vrij zijn,
maar de gevraagde richting op deze schakelaar is reeds
bezet, of een gevraagde richting kan vrij zijn, maar de
verbindende schalm is bezet.
We kunnen deze beperkingen gaan verminderen door het
verdubbelen van de uitgangen van de secundaire s~hakelaars,
zoals is aangegeven in fig.5.
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Via iedere secundaire schakelaar kunnen nu twee dezelfde
richtingen bezet worden. Deze verbetering kost een
verdubbeling van de secundaire schakelaars. Om via een
willekeurige schalm met een willekeurige richting te
kunnen worden doorverbonden zouden we de secundaire
schakelaars rnoeten vertienvoudigen.

A B •• L

. .L

1

x
10
fig.5 Verdubbeling van de uitgangen van een secundaire
schakelaar.
De centrale van fig.3 zal maximaal 90 gesprekken kunnen
verwerken. Een bezetting van 90 gesprekken kan echter
aIleen optreden als de aanvragen voor de richtingen
gelijkmatig verdeeld zijn over de primaire schakelaars.
Optirnale bezetting van de schalrnen zal dan ook uitsluitend
in uitzonderlijke situaties optreden. Vertienvoudigen we
de uitgangen van de secundaire schakelaars dan kunnen
altijd 90 gesprekken via de lijnen doorverbonden worden,
onafhankelijk van de gevraagde verbinding.
We zien dat de optredende interne blokkeringen ten koste
van vele extra crossbarschakelaars verminderd kan worden.
In hoofdstuk III zal een vergelijking worden gemaakt met
de interne blokkering die optreedt bij de tirnedivisiontelefooncentrale.
Het systeem van reductie en expansie ter verkrijging van
hoge rendementen in telefooncentrales op de lijnen blijkt
duidelijk uit het voorgaande voorbeeld van een crossbarcentrale. Het aantal binnenkomende lijnen is 200, deze
worden gereduceerd tot 90 schalmen en kunnen doorgeschakeld
worden naar 108 uitgaande lijnen. Fig. 6 brengt dit in
beeld.

-+

200

90

fig.6 Reductie en expansie.

108 ---+
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1.3. Het principe van de draaikiezercentrales.
Bij vele telefoniesystemen worden de verbindingen tot
stand gebracht met behulp van draaikiezers. Met een
kiezer kan gekozen worden uit 10 tot 100 richtingen
afhankelijk van de grootte van de kiezer. Als een
verbinding met een kiezer bestaat kan deze niet voor
nog een andere verbinding gebruikt worden, in tegenstelling tot de crossbarschakelaar waarmee meerdere
verbindingen tot stand kunnen worden gebracht.
Dit probleem wordt opgevangen door meerdere draaikiezers
parallel te schakelen (multipelen).
Fig.7 geeft op eenvoudige wijze het principe weer van
de opbouw van een draaikiezercentrale.
abonnee
~

.:.

mul

p I
naar b.v.
districtcentrale
1.
2.
3.
4.

Oproepzoeker
Eerste groepkiezer (le cijfer)
Tweede groepkiezer (2e cijfer)
Eindkiezer (3e en 4e cijfer)

naar b.v.
eindcentrale

fig.7 Schakeling met draaikiezers.
We gaan nu over op de electronische telefooncentrales.
Ret crossbarsysteem van par.l.2. kan geheel electronisch
verwezenlijkt worden door toepassing van een transistorschakelaar als kruispunt in plaats van de relais. We
zullen het niet over deze electronische spacedivisioncentrale verder hebben.
Door de voortschreiding van de techniek is het mogelijk
geworden telefooncentrales te ontwerpen en te bouwen
door middel van het tim~divisionsysteem.
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In paragraaf 2 wordt dit systeem uitvoerig behandeld,
omdat dit de centrale is die verder onderzocht zal
worden.
2. De timedivisiontelefooncentrale.
2.1. Vat is timedivision?
Analoge signalen kunnen onverminkt over een lijn
getransporteerd worden door periodiek een monster
(sample) over te zenden. De bemonsterings- of sampletijd
is afhankelijk van de bandbreedte van het over te brengen
signaal. Shannon heeft aangetoond dat de sampletijd
(de tijd tussen.2 opeenvolgende samples) omgekeerd evenredig is met het dubbele van de bandbreedte.

Hierin is ~ de sample-tijd in .seconden en B de bandbreedte
van het over te brengen signaal in hz.
Telefoongesprekken hebben een bandbreedte van ongeveer
3.500 hz. In dit geval voIgt een sampletijd van 142,..usec.
Om practische redenen wordt dit teruggeb!acht tot 128~sec.
Na iedere 128flsec. wordt een monster in de vorm van een
puIs ter hoogte van het analoge signaal op dat moment over
de lijn gestuurd.
Fig.8 brengt dit in beeld.

---+~

fig.8 Bemonstering van een analoog signaal.
Met behulp van een detector kan het oorspronkelijke
signaal weer worden samengesteld.
Er wordt nu van de tijd tussen de monsters gebruik
gemaakt om hierin de samples van andere gesprekken over
te zenden. Fig.9 geeft dit schematisch aan.

t
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fig.9 Twee signalen over een lijn.

We hebben nu gezien hoe het theoretisch mogelijk is
om meerdere gesprekken tegelijk over een enkele lijn
te zenden (d.i. timedivision; de gesprekken worden
verdeeld in de tijd). Door meerdere gesprekken over een
lijn te zenden zullen er hogere eisen gesteld moeten
worden aan het transmissiemedium, immers de bandbreedte
van het totale signaal zal sterk toenemen. Bovendien
zullen de monsters, in de vorm van pulsen, correct moeten
worden getransporteerd. Nemen we aan dat hiervoor minstens
de derde harmonische noodzakelijk is dan zal, bij N
gesprekken over een lijn, de bandbreedte moeten voldoen
aan de eis:

B ~ N

*

3.500

*

3

~ 1 0, 5 ~ N khz.

We zien dat hierdoor een beperking ontstaat van het
aantal gesprekken dat we over de lijn kunnen sturen.
Bovendien zullen de samplepulsen een minimale breedte
eisen. Voor de kabels waarover de gesprekken worden
gevoerd, worden coaxiaalkabels gebruikt. Kabels met
grote bandbreedte over een grote afstand zijn zeer
kostbaar. Om deze economische reden, en in verband met
de mate waarin de kabel gevoelig is voor overbelasting
(zie 111-1.) is N bepaald op 64 gesprekken per lijn.
2.2. De schernatische opbouw van de timedivisiontelefooncentrale.
De abonnee's zijn in groepen van ieder 700 abonnee's
(zie 111-1.) verbonden met een subcentrale, die via
een kabel verbonden is met de eigenlijke hoofdcentrale.
Over deze kabel kunnen maximaal 64 gesprekken
getransporteerd worden. De bemonstering geschiedt dus
in de subcentrale en de centrale zelf ontvangt aIleen
de samples.
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De centrale beschikt over een geheugen waarin voor
ieder kanaal (op een lijn zijn 64 kanalen aanwezig)
8 bit ter beschikking staat. D~ monsters worden
binair opgeslagen. Het toewijzen van de geheugenadressen wordt verzorgd door de centrale besturing.
De centrale (zie fig.10) is geschikt voor 16*700=
11.200 abonnee's.

1

2

700

-- .
.

CENTRALE

groepen

-=--

1

.

I

i:

11

2

I

64
1 :

131

SPRAAKGE)mUG EN

I
X

gespre~ken

.
16

I

I I
max.64' I

I
I. JI

I

·
·

~

centrale
best.

·
I

I

fig.10 Blokschema van een timedivisioncentrale.
In de centrale kunnen m~ximaal 64*16/2=512 gesprekken
tegelijk gevoerd worden. (twee kanaalbezettingen per
gesprek). Het aantal van 700 abonnee's per groep is
bepaald op grond van de maximaal toelaatbare
blokkeringskans voor de abonnee. Toegelaten wordt
volgen~ de internationale overeenkomsten een
maximale blokkeringskans van ± J%. Met behulp van
de formules van Erlang kan bepaald worden hoeveel
verkeer een groep van 64 lijnen met bovengenoemde
blokkeringskans kan verwerken (zie 111-1.).
De centrale is aan te passen aan meer of minder
abonnee's door vergroting of verkleining van het
aantal groepen. Bij dit onderzoek zullen centrales
worden beschouwd tot 64 groepen; d.w.z. 44.800 abonnee's.
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2.3. De lees- en schrijfcyclus van het

spraakgeheuge~.

Over iedere lijn worden gedurende 128~sec, 64 samples
aangeboden van maximaal 64 verschillende gesprekken.
Iedere 2 fsec arriveert er een sample dat geplaatst
moet worden in het spraakgeheugen. Na 128)J-sec (d.i.
de cyclustijd) komt het tweede sample van dat gesprek.
In deze tijd staat het sample ter beschikking van de
gesprekspartner. Deze laatste moet zorgen dat de
informatie gelezen is v66r het wordt overschreven.
Het schrijven van een sample moet gebeuren binnen
2)Lsec. Dit sample kan echter ergens in de daaropvolgende 128 psec uitgelezen worden. In het geheugen
kan niet op twee of meer plaatsen tegelijk gelezen worden.
Het uitlezen wordt dan ook systematisch gedaan.
De timeslots van 2 ~sec worden verdeeld in subtimeslots,
net zoveel als er groepen zijn in de centrale. We
beschikken op deze wijze bij b.v. 16 groepen over
64*16=1.024 subtimeslots. Bij een maximale bezetting
van 512 gesprekken zijn er juist voldoende subtimeslots
aanwezig om de informatie in het geheugen te lezen binnen
de cyclustijd van 128 psec. De subtimeslots hebben bij
een centrale van 16 groepen een lengte van 2.000/16=
125 nsec. De toewijzing van de subtimeslots gebeurt
op een special'e wijze door de centrale besturing.
Ieder subtimeslot leest steeds vanuit dezelfde groep.
Dit zal duidelijk worden aan de hand van fig.12 en 13.
0;64

62

subtimeslot
25 nsec

fig.12 Schematische voorstelling van de tijd-as.
In de hierboven beschreven centrale kan theoretisch
geen extra blokkering optreden, in de vorm van interne
blokkering, omdat steeds voor ieder gesprek een
subtimeslot ter beschikking staat. Om hardwaretechnische
redenen echter kan toch interne blokkering optreden.
We zullen hier naJer op in gaan in hoofdstuk III.
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random patroon dat de groep aangeeft waarin
gelezen wordt.
vast patroon dat aangeeft de groep die leest.

fig.13 Toewijzing van de subtimeslots.

2.4.

pe

tot standkoming van een

gesprek~

Bij het opnemen van de hoorn kan de oproeper bezettoon of kiestoon ontvangen. Hij ontvangt bezettoon
als er geen kanaal meer vrij is in zijn groep, deze
informatie wordt steeds verstrekt door groep 0 (fig.l1).
Ontvangt hij kiestoon dan wordt hem het eerste vrije
kanaal op zijn lijn toegewezen en tevens krijgt hij
de beschikking over een adres in het geheugen voor het
plaatsen van zijn bemonsterde informatie. De oproeper
kiest een nummer en de centrale besturing controleert
of de betreffende abonnee vrij of bezet is. Is deze
bezet dan ontvangt de oproeper bezettoon, zoniet dan
ontvangt de opgeroepene wektoon. De subtimeslots worden
toegewezen, zodat de oproeper de informatie kan halen
op het adres van de opgeroepene en omgekeerd. Voor
iedere groep zijn 64 alternatieve subtimeslots die allen
lezen vanuit dezelfde groep maar liggen in verschillende
timeslots, zoals is aangegeven in fig.13.
In tig.14 vordt de totstandkoming van ~en gesprek
schematisch voorgesteld.
kanaa1 P

x
t----I

kana:al

C. B.

Q

y

subtimeslot oproeper
y
I

subtimeslot opgeroepene

x

tig.14 De opbouw van een gesprek.

.X,
y
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Uit fig.14 blijkt dat het kanaal waarin de samples
binnenkomen niet van belang is voor de bepaling van
het subtimeslot. Dit kanaal bepaalt aIleen het adres
van het sample, samen met het nummer van de groep.
Dit adres wordt onthouden in het besturingsgeheugen
(fig.11).
.
Ook het nummer van het times lot is niet afhankelijk
van het kanaal- of groepnummer van de abonnee; aIle
timeslots hebben dezelfde voorkeur. Er wordt dan ook
door de besturing gezocht naar het eerstvolgende
timeslot, waarin een subtimeslot vrij is dat leest
vanuit de gewenste groep.
Voor iedere groep (64 kanalen) zijn 64 subtimeslots
ter beschikking. We zien bij deze configuratie dat er
nooit interne blokkering kan optreden als eenmaal voor
de oproeper en de opgeroepene een kanaal vrij is.
De centrale kan steeds een hoeveelheid verkeer verwerken
dat overeenkomt met het maximale aantal gesprekken.
Dit in tegenstelling met een crossbarcentrale die haar
maximale bezetting aIleen onder bepaalde omstandigheden
kan behalen (zie 1.2.). We zullen hier nog op terug
komen in hoofdstuk III.
~~ENVATTING

Hoofdstuk II.

Naast crossbarcentrales, draaikiezercentrales e.a. komen
de electronische centrales steeds meer op de voorgrond.
De spacedivisioncentrales bieden te weinig mogelijkheden
voor service aan de abonnee. Bovendien vragen mechanische
schakelsystemen veel onderhoud en zijn ze weinig
flexibel.
Electronische centrales hebben deze beperkingen niet en
worden dan ook van steeds grotere importantie, in het
bijzonder timedivisionsystemen.
Het besproken timedivisionsysteem heeft als bijzonder
element een spraakgeheugen, waarin de samples van de
gesprekken gedurende een cyclustijd onthouden worden.
Bovendien wordt in de centrale geen expansie of reductie
van timeslots of subtimeslots toegepast. Het gevolg is
dat, met uitsluiting van hardware beperkingen, geen
interne blokkering kan optreden zoals bij b.v. een
crossbarcentrale, omdat steeds voor ieder gesprek vrije
subtimeslots aanwezig zijn.

-
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1. De "normale" blokkering.
Met de kennis die we in het voorgaande hoofdstuk
hebben opgedaan kunnen we nu de centrale nader
bekijken wat betreft de interne blokkeringsmogelijkheden. In deze paragraaf zullen we even ingaan op de
blokkering die optreedt als er voor de oproeper of
voor de opgeroepene geen kanaal ter beschikking is,
d.w.z. als 6f de groep van de oproeper 6f de groep
van de opgeroepene volledig bezet is. In dit geval
spreken we van normale blokkering.
We kunnen de aangeboden hoeveelheid verkeer uitdrukken
als het product van het aantal oproepen per tijdseenheid en de gemiddelde gespreksduur. De eenheid van
verkeer is de erlang (E). 1 Erlang komt overeen met
60 bezettingen van ieder 1 minuut per uur, of 1 oproep
van 60 minuten per uur en aile schakeringen hiertussen.
In de praktijk is gebleken dat voor een grote centrale
(meer dan 10.000 abonnee's) geldt dat er gemiddeld
3,4 E verkeer wordt aangeboden per 100 abonnee's.
We willen nu bepalen hoeveel abonnee's we aan iedere
lijn kunnen verbinden, als over deze lijn 64 gesprekken
tegelijk gevoerd kunnen worden. We staan een maximale
normale blokkeringskans van 1% toe.
We kunnen dit berekenen met behulp van de formules van
Erlang voor blokker.ingskansen. In deze formule is aangenomen dat de gr~otte van de abonnee-bron niet wordt
aangetast door de sprekende abonnee's.

(~gl

N

NI

----------

P blokkering

(Au)\<
L ---t
N

\{=-o

J.<

Hierin is N het aantal kanalen per lijn (of het aantal
lijnen per bundel in spacedivision), A het aantal
oproepen per seconde en ~ de gemiddelde gespreksduur
in seconden.
Voor N' ~ 00 gaat de Erlangverdeling over in een
Poissonverdeling:
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= -----
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e
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Grafiek I. Het verband tussen verkeersdichtheid, het aantal
lijnen en de blokkeringskans volgens Erlang.
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Grafiek 1. brengt het verband tussen de aangeboden
hoeveelheid verkeer, het aantal kanalen N en de
blokkeringskans in beeld.
Bij N is 64 geldt dat bij een blokkeringskans van
1% ongeveer 50E verkeer aangeboden mag worden. Bij een
aanbod van 3,4 E per 100 abonnee's zouden ongeveer
1.400 abonnee's aan iedere lijn aangesloten kunnen
worden. We moeten echter rekening houden met het feit
dat per gesprek twee abonnee's bezet worden. We moeten
het aantal van 1.400 dus nog delen door twee en komen
dan op 700 abonnee's per lijn, of per groep.
We zien uit het verloop van de karakteristieken in
grafiek 1 dat bij toename van het aantal kanalen per
lijn de gevoeligheid voor overbelasting groter wordt
(de kromme wordt steeds "vlakker"). Als we beschikken
over kabels die een zodanige bandbreedte hebben over
lange afstanden, dat meer dan 64 gesprekken over de kabel
gezonden kunnen worden, moeten we rekening houden met
genoemde gevoeligheid voor overbelasting.
Ook blijkt uit de grafiek dat het rendement van de lijn
toeneemt bij stijging van het aantal kanalen, bij
gelijkblijvende blokkeringskans. Bij b.v. een blokkeringskans van 0,1% kan met een lijn van 5 kanalen ongeveer
0,75 E verkeer worden verwerkt. Bij 10 kanalen per lijn
en dezelfde blokkeringskans kan 3 E verwerkt worden, d.i.
bijna 3 maal zoveel. Verdubbelen we het aantal kanalen
nogmaals dan kan bij gelijke blokkeringskans 9,5 E
verwerkt worden, d.i. ongeveer 13 maal zoveel als bij
5 kanalen. Vooral blj spacedivision, waar veel reductie
en expansie van lijnen wordt toegepast, zijn deze
overwegingen van groot belang voor het bepalen van de
grootte van de lijnenbundels (zie lit.1).
2. Interne stagnaties.
2.1. Interne blokkeringen ten gevolge van te trage
geheugenelementen.
Zoals we gezien hebben in hoofdstuk II zijn de
subtimeslots die lezen vanuit dezelfde groep, verdeeld
in de tijd met een cyclustijd van 2 ~sec. De groepen
waarinogelezen wordt zijn random over de subtimeslots
verdeeld.
We zullen nu veronderstellen dat de toegangstijd van
het spraakgeheugen groter is dan de lengte van 1 subtimeslot en kleiner dan 2 subtimeslots.
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We beschouwen een aantal naast elkaar liggende
subtimeslots nader (zie fig.15).
2 )J.sec
- '_ _.....:;...;;...;:.;:-·~1......!7-+:18::'+1.: :.,.9~,~1~011-1.:..:1'+1
-,
65015

--I-

_

fig.15 De bezetting van een aantal subtimeslots.
Veronderstel dat aIle subtimeslots, behalve de in
fig.15 getekende, waarin door groep 9 gelezen wordt,
bezet zijn.
Veronderstel verder dat er een aanvrage komt voor
groep 5 vanuit groep 9; d.w.z. dat de informatie vanuit
groep 5 naar groep 9 toe moet. Het enige subtimeslot
dat hiervoor nog vrij is is het subtimeslot no.9 van
fig.15.
Kijken we naar de bezetting van het naastliggende
subtimeslot no.8 dan zien we dat van daaruit ook gelezen
wordt in groep 5. Als de leescyclustijd van het geheugen
groter is als de lengte van een subtimeslot, dan zal
de informatie gelezen in groep 5, door subtimeslot no.8
overlapt worden door de informatie uit groep 5 gelezen
in subtimeslot no.9. In dit geval treedt interne
blokkering Ope We kunnen nu op eenvoudige wijze inzien
dat, als de uitleestijd van het geheugen groter is als
twee maal de lengte van een subtimeslot, de mogelijkheid
van overlapping van 2 of 3 subtimeslots optreedt.
Het simulatieprogramma kan deze blokkering bepalen voor
een willekeurig aantal overlappingen (zie VI-5.2.4.).
Voor een mogelijke overlapping van 2 subtimeslots geldt
de volgende definitie voor de interne blokkering (zie
fig.16).
.
"Definitie":
Veronderstel dat in groep i de eerste (door omnummering
der times lots is de bezetting hierop te herleiden) k
subtimeslots bezet zijn, en er komt in groep i een
aanvrage voor groep j. De interne blokkering treedt op
als in groep i-1 en/of in groep i+1 de laatste
64-k subtimeslots bezet zijn met groep j.
Een wiskundige beschouwing over deze interne blokkeringskans wordt gegeven in bijlage I.
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fig.16 Matrixvoorstelling van de subtimeslotbezetting van fig.15.
2.2. !Dterne blokkering ten gevolge van overlapping
van lees- en schrijfcyclus.
In het geheugen kan sleehts een handeling tegelijk
plaatsvinden. We besehouwen de situatie van fig.17.
.

2p.see

°

61_

1 I 2( 3 ,4 ,5 I 6 17 I 8 I 9 11 0,11(1 2(1 31 1 4 1' 5(1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 21
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1

fig.17 Bezetting van een aantal subtimeslots.
We veronderstellen dat geen interne blokkering kan
optreden; d.w.z. het geheugen heeft een accestijd <
lengte subtimeslot. Verder komt er een aanvrage uit
groep 11 voor groep 2 en alle subtimeslots van groep 11
zijn bezet op het subtimeslot na dat getekend is
in fig.17.
In groep 2 komt om de 2 /Usee een sample binnen dat
in het geheugen geplaatst moet worden in de getekende
2 ~sec, daarna komt een volgend sample. D.w.z. dat er
steeds minstens een subtimeslot vrij moet zijn voor
'deze groep om de besturing de gelegenheid te geven dit
sample in het spraakgeheugen te plaatsen.
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Zijn echter op het moment dat de aanvrage uit groep 11
voor groep 2 binnenkomt reeds 15 subtimeslots in een
timeslot bezet voor groep 2 dan blijft er voor groep 2
geen gelegenheid meer over om het sample dat gedurende
dit timeslot binnenkomt in het geheugen te schrijven.
Ook in dit geval treedt dus interne blokkering op. Ook
deze blokkeringskans kan met het simulatieprogramma
bepaald worden.
Een eenvoudige berekening kan aantonen dat de hier
besproken stagnatiekans verwaarloosbaar klein is.
Veronderstel we hebben een centrale met 16 groepen. De
kans dat een subtimeslot bezet is met een bepaalde
richting is omgekeerd evenredig met het aantal groepen.
Verder moet het subtimeslot bezet zijn.
Als er gemiddeld ongeveer 48 kanalen bezet zijn per
groep (gemiddeld 48 E verkeersaanbod per groep, zie
111-1) dan is de kans op bezet zijn voor een subtimeslot
gelijk aan 48/64. De kans op bezet zijn met een bepaalde
richting wordt dan:

De kans dat aIle subtimeslots in een times lot bezet
zijn met dezelfde richting wordt dan:
Ptotaal= (1/21 )**16
t::S

10**-20

Op deze W1Jze zou eens in de 10**12 jaren een gesprek
geblokkeerd kunnen worden!
Aan deze blokkeringskans zal verder niet veel aandacht
meer worden geschonken. Het simulatieprogramma kan door
verwisseling van een subroutine deze situatie nagaan.
Er zal dan ook nog even hierop worden teruggekomen bij
de bespreking van de resultaten van de simulatie.
Als in het hierna volgende over interne blokkering
wordt gesproken dan wordt de blokkering van paragraaf
2.1. bedoeld, tenzij anders is vermeld.
2.3. Vergelijking van de interne blokkering van een
timedivisioncentrale met die van een crossbarcentrale.
In paragraaf 11-1.2. hebben we gezien dat de interne
blokkering bij een crossbarcentrale een gevolg is van
de beperkingen van de secundaire schakelaars. Per
schakelaar zijn aIle richtingen eenmaal aanwezig.
Is een schalm verbonden met een secundaire schakelaar
in de richting Z dan zijn aIle andere schalmen van deze
secundaire schakelaar geblokkeerd voor deze richting Z.

-
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Deze blokkering vertoont analogie met de interne
blokkering van een timedivisioncentrale. Ter
vergelijking nemen we een timedivisioncentrale met
10 groepen en 9 kanalen per lijn. De matrix van
subtimeslots is aangegeven in fig.18 •
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fig.18 Subtimeslotmatrix voor een 10 groepen9 kanalencentrale.
De 90 subtimeslots kunnen we vergelijken met de
90 schalmen bij de crossbarcentrale van fig.3.
Als de accestijd van het geheugen kleiner is dan de
lengte van een subtimeslot kan vanuit ieder subtimeslot gelezen worden in iedere willekeurige groep,
ongeacht de bezetting van de andere subtirneslots.
Dit is een van de grote voordelen van de tirnedivisioncentrale met een spraakgeheugen. Een timedivisioncentrale
vertoont interne blokkering als we geheugens toepassen
met een accestijd"die groter is dan de lengte van een
subtimeslot. De wijze van interne blokkering is dan
analoog met die van een crossbarcentrale, aIleen
treedt nu geen overlapping van aIle subtimeslots in
eon timeslot op, voor een bepaalde richting, zoals bij
de crossbarcentrale aIle schalmen van een secundaire
schakelaar geblokkeerd worden voor een bepaalde
richting. Afhankelijk van de geheugensnelheid worden
een of meerdere naastliggende subtimeslots voor een
bepaalde richting geblokkeerd. De interne blokkering
zal dus in veel mindere mate optreden als bij een
crossbarcentrale. Bij gelijk verkeersaanbod op beide
centrales zullen de lijnen een groter rendement hebben
bij de timedivisioncentrale.

,
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3. Gevolgen van de toelating van interne

blokkerin~

Laten we op de telefooncentrale interne blokkering
toe dan heeft dit tot gevolg dat de totale stagnatiekans zal toenemen. De vraag is nu hoeveel deze
toename zal zijn als funktie van het aantal mogelijke
overlappingen van de subtimeslots en als funktie van
de hoeveelheid verkeer op de centrale. Als de totale
blokkeringskans voor de verbinding kleiner is dan
3% (internationale eis), bij toelating van interne
blokkering dan kunnen we door toepassing van relatief
trage geheugens economische winst behalen.
Dit feit gaat vooral een rol spelen bij centrales met
een groot aantal groepen.
.
Bij toename van het aantal groepen neemt ook het aantal
subtimeslots per timeslot toe. De lengte van het
timeslot blijft steeds 2 ~sec. Voor een centrale van
48 groepen (33.600 abonnee's) worden de subtimeslots
2/48=42nsec lang. Bij 64 groepen (44.800 abonnee's)
is deze tijd nog slechts 31 nsec. Geheugens met een
cyclustijd in deze orde van grootte (inclusief de
looptijden in de bedrading) zijn kostbaar. We zullen
bepalen wanneer het noodzakelijk wordt om snell ere
geheugens toe te gaan passen of, eventueel als
alternatieve mogelijkheid, het geheugen te verdubbelen.
SAMENVATTING van hoofdstuk III.
Naast de normale blokkering die optreedt voor ieder
type centrale kan interne blokkering optreden. Deze
interne blokkering is afhankelijk van het type
schakelnetwerk. We hebben in 11-1.2. kennis gemaakt
met de wijze van interne blokkering in een crossbarcentrale. Bij de timedivisioncentrale heeft interne
blokkering geheel andere oorzaken.
De kennis omtrent het verloop van deze interne
blokkering als funktie van het aantal overlappingen
van subtimeslots, als funktie van de hoeveelheid
verkeer, en als funktie van het aantal groepen in de
centrale is van econom~sch en van praktisch belang.
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1. De randomverdeling.
Een telefooncentrale is over het algemeen op
willekeurige wijze met gesprekken bezet. Bij een
gelijkmatige verdeling van de hoeveelheid verkeer
over de groepen heeft iedere groep gemiddeld dezelfde
bezetting. De groepen van de oproeper en de opgeroepene zullen dan ook random verdeeld zijn over
de centrale. Met behulp van een randomgenerator
kunnen we de groep van de oproeper en de opgeroepene
bepalen om de verdeling van de gesprekken over de
groepen te simuleren.
Ve beschikken over enkele randomgeneratoren met
verschillende eigenschappen:
a.

RANDUI(IX)

Snelheid: ± 300 ~sec.
IX: verzameling van gehele
getallen met de eigenschap:
o , IX '65535

IX
b.

LIMIET

RANDUJ(IY,
LIMIE'r)

IY

c.

IT,LIMIET

RANDUJ
(IT, IY, LUnET

IY
d.
IT

RANDU
( 1 '1' , 1 Z, Zl"L)

IZ,ZFL

Snelheid: 750-1.200 )tsec.
(bij vaste resp. wisselende waarde van LIMIET).
LIMIET: verzameling van gehele
getallen met de eigenschap:
o ~ IY ~ 10**-1
IY: verzameling van gehele
getallen met de eigenschap:
o 'IY 'LIMIET
Snelheid: als bij b.
IT: startgetal van de generator: geheel oneven getal
waarvoor geldt:
o IT" 10**9-1
LIMIET: als bij b.
IY: als bij b.

<

IT: geheel oneven getal met
de eigenschap:
o < I T ~ 10**9-1
IZ: gehele getallen met de
eigenschap:
o , IZ , 2**31
ZFL:getallen met de eigenschap:
o 'ZJ?L ~ 1 .0

-
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Van deze 4 randomgeneratoren is c gekozen om de
volgende redenen:
Ze heeft de mogelijkheid door een verschillend
startgetal verschillende reeksen getallen te
genereren, waardoor bij een herhaalde start van
een simulatieprogramma een volkomen andere
situatie kan worden gesimuleerd.
Door het opgeven van een waarde voor LIMIET kan
met deze generator de groepnummers van oproeper
en opgeroepene geloot worden.
Met deze generator kunnen we tevens getallen
tussen 0 en 1 loten door het gegenereerde getal
te delen door de opgegeven waarde van LIMIET voor
de generator.
We kunnen deze randomgenerator dus gebruiken voor al
onze toepassingen (zie ook par.2 en 3).
Voor het bepalen van de groep van de oproeper en de
opgeroepene bij een 16 groepen centrale kiezen we
LIMIET gelijk aan 15. We tellen daarna bij het gegenereerde getal IY een op, dan geldt:

1 ~ IY ~ 16
In PL/I wordt dit;

CALL RANDUJ(IY,15);
IY=IY+1 ;
OPR=IY;
CALL RANDUJ(IY,15);
OPGER=IY+1 ;
.
Het getsl IT (startgetal) wordt ingelezen bij de
aanvang van het simulatieprogramma en kan voor iedere
run gewijzigd worden.
2. De Poissonverdeling.
De aankomstenverdeling van de gesprekken wordt veronderstelt een Poissonverdeling te zijn. We kunnen de
aankomsten in principe op twee verschillende manieren
loten:
a. We kunnen om een bepaalde tijd loten of er
in dat tijdsinterval geen, een of meerdere
gesprekken aanvangen. We moeten dan beschikken
over een regelmatig oplopende klok. Na iedere
klokslag moeten we nagaan of er een actie moet
plaatsvinden. Programmatisch wordt dit:

KLOK:=KLOK+1 ;
b. Ve kunnen het tijdsinterval tussen twee aankomsten
loten. De tijd verspringt dan onregelmatig van
aankomstmoment naar aankomstmoment.
Programmatisch wordt dit:

KLOK:=KLOK+INTERVAL;
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Methode b is sneller dan methode a (zie lit.2).Methode
b zal dan ook in het programma worden toegepast.
De Poissonverdeling van de kans op n aankomsten in
tijdsinterval (a,a+t) wordt, bij gemiddeld A aankomsten
per tijdseenheid:
P [x(a, a+t)] =

-

{~11:
-l~
n!

Deze formule geldt als de bron niet aangetast wordt
door het aantal gehonoreerde gesprekken.
De negatief exponentiele verdeling voor de grootte
van de intervallen tussen twee aankomsten wordt dan:
f ( t )=P [i=t ] =

Ae

De verdelingsfunktie wordt:
F ( t ) =P

[i ~ t

) f
=

-).\:,

b
-A~
f ('r) d or = 1- e

o

Door nu uit F(t) aselect te trekken met behulp van de
in de vorige paragraaf genoemde randomgenerator kunnen
we de tijdsduur "INTERVAL" loten tussen 2 aankomsten:
-~'=

F(t)=l-e
-l~

e

=l-F(t)

-At=l?g (1-F( t) )
INTERVAL=t=-log(1-F(t»/A
Bij F(t) random is ook F'(t)=l-F(t) random, dus ook
geldt:
INTERVAL=-log(F' (t»/ A
Het flowdiagram voor de simulatie van de negatief
exponentieel verdeelde intervallen tussen twee
aankomsten wordt:

t
LINIET:=65536
I
I

t
CALL RANDUJ(IY,LIMIET)

t
Y:=(IY+l )/65536

t
INTVAL:=-LOG(Y)/~

+
KLOK:=KLOK + INTVAL

f
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In dit flowdiagram is verondersteld dat RANDUJ
voorhanden is in de vorm van een procedure. De
randomgeneratoren genoemd in par.l staan allen ter
beschikking van de programmeur in de vorm van
externe subroutines in assemblertaal.
Voorbeeld: Voor A:4 aankomsten per sec en een
gelootte waarde van F(t)=l-l/e voIgt voor INTERVAL:
INTERVAL=-log (1-1 +1 / e)/ A =1/ A =0, 25sec.
Op bet moment KLOK+O,25 komt het volgende gesprek
binnen.
3. De gespreksduurverdeling.
Voor de simulatie is het van belang, op het moment dat
het gesprek aanvangt, te weten hoe lang dit gesprek
zal gaan duren. Immers op het moment dat bepaald is
via welke weg het gesprek in de centrale is opgebouwd,
wordt dit gesprek opgenomen in de boekhouding met de
verbindingsparameters. Zouden we daarna verder gaan
met een volgend gesprek, dan weten we niet meer wanneer
welk gesprek voorbij zal zijn. Bij de informatie voor
ieder gesprek zal dan ook het tijdstip van afbreken
onthouden moeten worden, op grond waarvan dit gesprek
weer verwijderd kan worden uit de boekhouding en dus
uit de centrale.
De gespreksduur wordt verondersteld te voldoen aan de
negatief exponentiele verdeling:

_!.
f(t)=l/(J.e

cr

Evenals bij het bepalen van de intervallen der aankomsten kunnen we voor het bepalen van de gespreksduur
van een gesprek uitgaan van een aselecte trekking uit
een groot aantal getallen. Het gemiddelde van de
verdeling stellen we
seconden, dan geldt voor de
gespreksduur:
GESPREK=-

cr log (l-F( t) )

::- a log ( F ' ( t) )
Dan geldt, als het gesprek aanvangt op moment KLOK:
AFBREEKTI JD=KLOK+GESPREK
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SAMENVATTING van hoofdstuk IV.
Verdelingen in de centrale ZlJn van groot belang
voor de simulatie. Op grond van de kennis omtrent
deze verdelingen kunnen we bij de simulatie de
werkelijkheid benaderen. De Poissonverdeling en de
negatief exponentiele verdeling berusten op het feit
dat het proces van aankomsten en gespreksduren
stationair is. Op ieder moment is de kans op een
aankomst of de kans op een bepaalde gespreksduur
weer dezelfde.
Ret random verdeeld zlJn van de groepen van oproeper
en opgeroepene geldt als er geen voorkeur bestaat
voor een bepaalde groep.
Al deze verdelingen kunnen we simuleren met behulp
van ter beschikking staande subroutines.
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V. Resultaten en conclusies.

====~=~=~======~==~~=====

1. Resultaten van het simulatieprogramma.
Zoals we hebben gezien is de mate waarin interne
blokkering optreedt in een timedivisioncentrale direct
afhankelijk van de accestijd van het spraakgeheugen en
van het aantal groepen van de centrale.
Stellen we de lengte van een subtimeslot ~1 en het aantal
groepen G dan geldt bij cen cyclustijd van 128~sec. en
64 kanalcn per lijn:

"[1

=

128
-----psec.
64.G

Bij een accestijd "'(1 van het geheugen wordt het aantal
mogelijke overlappingen TSTTSL:
TSTTSL

=

[-l;]

+1

Hierbij is TSTTSL naar boven afgerond tot een geheel
getal. TSTTSL neemt toe als ~~ groter wordt (een trager
spraakgeheugen) of al s "'(.1 kl einer word t (grotere central e) •
De simulatie is verricht voor timedivisioncentrales met
16, 32, 48 en 64 groepen (resp. 11.200, 22.400, 33.600
en 44.800 abonnee's).
Voor de bepaling van het verloop van de interne blokkering
als funktie van de hoeveelheid aangeboden verkeer is
de 16 groepen centrale gebruikt. De tabellen 1, 2 en 3
geven de meetresultaten voor resp. 1, 2 en 3 mogelijke
overlappingen van de subtimeslots. Grafiek II bevat de
karakteristieken van deze resultaten.
aangeboden
vcrkeer (E)
367
372
380
386
388
393
397
400
402
410

interne blokkeringskans (%)
0,07
0,05
0,08
0,10
0,11
0,11
0, 11
0,11
0,15
0,22

totale blokkeringskans (%)
0,7
0,7
1,
0,8

°
1,°
1,°
1 ,5
1 ,4
2,0
1 ,9

tabel 1. Rcsultaten van de simul~tic ~~n ecn 16 grocpen
centrale met interne blokkering door mogelijke
overlapping van 1 subtimeslot.
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aangeboden
verkeer (E)
337
370
379
384
388
397
399
400
406
413

interne blokkeringskans (%)
0,04
0,21
0,17
0,23
0,24
0,21
0,34
0,46
0,40
0,55

totale blokkeringskans (%)
0,08
0,8
1,1
1,1
1 ,3
1 ,4
1 ,5
1 ,8
1 ,7
2,7

tabel 2. Blokkeringskansen voor cen 16 groepen centrale
met de mogelijkheid tot overlapping van
2 subtimeslots.

aangeboden
verkeer (E)
374
375
380
390
392
393
396
404
407

interne blokkeringskans (%)
0,36
0,29
0,42
0,34
0,38
0,49
0,53
0,91
0,85

totale blokkeringskans (%)
0,93
0,80
1 ,08
1 ,0O
1 ,2O
1 ,6O
1 ,4O
2,70
2,20

tabel 3. Blokkeringskansen voor een 16 groepen centrale
met de mogelijkheid tot overlapping van
3 subtimeslots.
Bij het simuleren van de centrales is gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om het startgetal van de toegepaste
randomgenerator te wijzigen. Hierdoor wordt bereikt dat
bij iedere simulatie de situatie "in de centrale volledig
anders wordt, doordat een geheel andere reeks randomgetallen gegenereerd wordt.
De rekentijd van het programma voor het verkrijgen van
betrouwbare resultaten is proefondervindelijk vastgesteld
op de volgende wijze (zie ook hoofdstuk VI-3):
de centrale is gesimuleerd bij een verkeersaanbod
gelijk aan het gemiddelde van 3,4 E per 100 abonnee's,
met verschillende startgetallen voor de randomgenerator.
- Bij dit zelfde verkeersaanbod zijn de variabelen
INITYD en REKTYD gevarieerd. De variabele INTYD is
zodanig gekozen dat gedurende deze tijd een aantal
gesprekken wordt gesimuleerd dat gelijk is aan de
gemiddelde bezetting. De variabele REKTYD bleek een
waarde van ongeveer 2 maal de gemiddelde gespreksduur
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De te simuleren centraletijd bleek ongeveer 30 minuten
te bedragen. Een 16 groepen centrale kan over deze tijd
gesimuleerd worden gedurende ± 20 minuten computertijd.
Ieder gesprek vraagt gemiddeld 200 msec. rekentijd.
De rekentijd zal dan ook lineair toenemen met het aantal
groepen van de centrale; bij een grotere centrale worden
meer gesprekken per seconde gevoerd door het toenemen
van het aantal abonnee's9
Voor de centrales met 32, 48 en 64 groepen z1Jn de waarnemingen verricht zoals is aangegeven in tabel 4.
Hierin zijn ook de resultaten vermeld voor de 16 groepen
centrale bij meer dan 3 mogelijke overlappingen van de
subtimeslots.

verkeer
interne blok- totale blokaantal aantal
(Erlang)
keringskans
keringskans
groepen overlappinger

(%)

(%)

0,9

2,3

5

398
410

1 ,5

2,8

32

2

822

0,068

2,00

32

822

32

3
4

0,2
0,28

2,01
2,12

32

6

0,5

2,32

48

1189

0,075
0,12

1 ,45

48

3
4

48

4

1266

48

7

121~

64

1574
161O

0,10

64

3
4
4

1650

0,21

64

7

1634

0,34

16

5

16

64

796
828

1200

1 ,6

0,25
0, '5

2,9

0,024

1 ,3
1, 1

.1,4

2,7
2,4

tabel 4. Blokkeringskansen voor 16, 32, 48 en 64
groepen centrales.
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10

9

TSTTSL=3

8

7

6

TSTTSL=2

5

4

3

TSTTSL=l
2

1

aangeboden verkeer
---~~ (Erlang)

o
360

370

380

390

400

410

420

Grafiek II. Interne blokkeringskansen als funktie van de
verkeersdichtheid voor een centrale met 16 groepen (11.200 ab.).
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Opmerking:
De tweede mogelijkheid tot interne blokkering, zoals
.deze is aangegeven in paragraaf 111-2.2., is gesimuleerd
voor een 16 groepen centrale bij 420 E: verkeersaanbod.
De interne blokkeringskans bleek na 45 minuten gesimuleerde centraletijd nog nul te zijn.
We kunnen deze mogelijkheid tot interne blokkering dan
ook geheel verwaarlozen.
2. Conclusies.
Uit de resultaten van het simulatieprogramma kunnen we
een conciusie trekken met betrekking tot de toelaatbare
accestijden voor spraakgeheugens ais funktie van de
grootte van de timedivisioncentrale.
We zullen dit baseren op de resuitaten verkregen bij de
simulatie van de centrale onder de volgende omstandigheden:

10%

overbelasting van de centrale t.o.v. de gemiddelde
hoeveelheid verkeer (3,7 E per 100 ab.).
- de maximaal toelaatbare totale blokkeringskans voor
het opzetten van een verbinding vordt gesteld op 3%.
De accestijd van het spraakgeheugen moet onder bovengenoemde omstandigheden kleiner of gelijk zijn aan de tijd
die aangegeven wordt door de karakteristiek in grafiek IV.
Grafiek III toont het maximale aantal overiappingen wat
in een centrale toegestaan kan worden onder de genoemde
omstandigheden.
.
We kunnen verder over de interne blokkeringskans de
volgende uitspraken doen:
de interne blokkering neemt af, bij toename van het
aantal groepen, bij constante verhouding van ~2/t1
en constant verkeersaanbod.
De oorzaak hiervan is dat de kans op bezetting van
een subtimeslot met een bepaalde richting kleiner
vordt door de toename van het aantal groepen; zie
grafiek V.
de interne blokkering bij c~nstant aantal groepen
en constant verkeersaanbod neemt meer dan lineair
toe met het aantal toegestane overlappingen; zie
in dit verband grafiek II en bijlage I.
Gezien de resultaten voor de toe te stane geheugensnelheid
kunnen we stellen dat de uitbreiding van timedivisiontelefooncentrales tot meerdere groepen geen problemen
op zal leveren voor de technische realisering van deze
centrales, wat betreft de toe te passen spraakgeheugen
elementen, ondauks het kleiner worden van de subtimeslots.
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[~]+1

1

11
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9

3
2
1

--ilt aantal groepen

16

32

48

64

Grafiek III. Het toegestane aantal overlappingen als funktie
van het aantal groepen bij 3,7 E per 100 abo en
accestijd 1:2
een totale "blokkeringskans van 3%.
(nsee)

1

500 .

400

300

200
~

16

32

48

aantal groepen

64

Grafiek IV. De toegestane spraakgeheugen snelheid als funktie
van het aantal groepen bij 3,7 E per 100 abo en
een totale blokkeringskans van 3%.
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1

interne blokkeringskana (0/00)

4

3

2

1

16

32

48

64

----+~

aantal groepen

Grafiek V. Interne blokkering bij 4 overlappingen en
3,4 E per 100 abonnee's als funktie van het
aantal groepen.
Met behulp van de software van de besturing van de centrale
zal een oproep getest kunnen worden op interne blokkering,
en bij optreding hiervan de bezettoon worden gegeven.
De totale blokkeringskans zal door een keuze van de accestijd van het spraakgeheugen, die voldoet aan de eisen van
grafiek IV bij 10 % overbelasting van de centrale kleiner
blijven dan 3 %.
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1. Algemeen blokschema van de simulatie.
Het flowdiagram voor het simuleren van telefooncentrales
in. het algemeen, zal schematisch steeds het principe
bezitten dat is aangegeven in fig. 19.

genereren
van
verdeling en

1f
KLOK

schakelnetwerk

•

T

, boekhouding

~

aanvang van een gesprek.
---. beeindigen van een gesprek.

fig.19 Blokschema van het simulatieproces.
De programmavariabele KLOK, die het oplopen van de tijd
weergeeft, staat centraal bij het simulatieproces. Op
grond van de waarde van deze variabele worden acties
uitgevoerd, zoals het opbouwen of het afbreken van
gesprekken.
Bij iedere klokslag kunnen in principe de volgende
acties optreden:
a. Bepalen wat de groepnummers zijn van oproeper
en opgeroepene.
b. Bepalen of normale blokkering optreedt ten gevolge
van het aantreffen van een volle groep.
c. Plaatsen van het gesprek in het schakelnetwerk:
d.w.z. zoeken naar een vrij subtimeslot voor de
oproeper en de opgeroepene.
d. Bepalen of interne blokkering optreedt.
e. Bepalen van de gespreksduur.
f. Plaatsen van het gesprek in de boekhouding.
g. Eventueel afbreken van gesprekken.
h. Bepalen wanneer het volgende gesprek aanvangt
(volgende actietijdstip).
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INITIALISATIE

BEPALING VAN HET
AANKOMSTINTERVAL

F

BOEKHOUDING
BIJWERKEN

BEPALEN VAN DE GROEP,
ZOEKEN NAAR SUBT.SLO

T

BEPALING GESPREKSDUUR

OPNEMEN VAN HET GESPREK IN BOEKHOUDING

F

UITPRINTEN RESULTATEN
fig.20 Algerneen flowdiagrarn van het sirnulatieprograrnrna.
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Als we het volgende actietijdstip bepaald hebben
met behulp van de Poissonverdeling zal het meestal
zo zijn dat er gesprekken afgebroken moesten worden
tussen KLOK en KLOK + INTEHVAL. Het is echter
voordeliger deze afbreektijdstippen te concentreren
op het moment KLOK + INTERVAL, daar er in dit tijdsbestek toch geen gesprek binnen komt en de gesprekken
worden afgebroken v66r dat het nieuw aankomende
gesprek wordt opgebouwd. We kunnen bovenstaande punten
aangeven in een vereenvoudigd flowdiagram; zie fig.20
Het blokschema van fig.19 is hierin verder opgesplitst
in blokken. Het programma zal bestaan uit zoveel
mogelijk op zich zelf staandc programmaonderdelen in
de vorm van externe procedures.
We kunnen in het flowdiagram van fig.20 de volgende
zelfstandige stukken onderscheiden:
a. Bepalen van het aankomstmoment (ophogen van de klok).
b. Afbreken van gesprekken.
c. Plaatsen van gesprek in het schakelnetwerk en
bepalen of interne blokkering optreedt.
d. Bepalen van het afbreektijdstip (gespreksduur).
e. ~pnemen van het gesprek in de boekhouding.
f. Ui tprinten van de resul taten'.
Deze afzonderlijke blokken zullen in de hierna volgende
paragrafen behandeld worden met hun uitgebreide flowdiagrarnmen. Eerst zal nader worden ingegaan op het
toegepaste boekhoudsysteem. Het boekhoudsysteem is in
principe toepashaar voor ieder type telefooncentrale.
Het zal duidelijk zijn dat de verbindingsparameters
afhankelijk zullen zijn van de te sirnuleren centrale.
2. Het boekhoudsysteem.
2.1. Het

zoekprobleem~

In de centrale is het steeds mogelijk via alternatieve
wegen cen verbinding op te bouwen. Het zal dan ook
noodzakelijk zijn om van iedere verbinding de volgende
gegevens bij te houden:
a.
b.
c.
d.

Lokatie van de sprekende abonnee's.
Tijdstip van aanvang van het gesprek.
Tijdsduur van het gesprek.
De verbindingsparameters.
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Bij grote centrales kunnen veel abonnee's tegelijkertijd een gesprek voeren. In een 16 groepen centrale
(11.200 abonnee's) kunnen maximaal 512 gesprekken
tegelijk plaats vinden. Verder is het noodzakelijk
dat we op ieder actietijdstip zo snel mogelijk de
informatie uit het boekhoudsysteem ter beschikking
krijgen om de betreffende acties te kunnen uitvoeren.
Stellen we ons de boekhouding voor als een lijst met
een lengte van het maximale aantal gesprekken in de
centrale, met een aantal kolommen waarin de gegevens
van ieder gesprek kunnen worden genoteerd, zie fig. 21
In fig.21 staat op de eerste regel dat op het afbreek
tijdstip 63 een gesprek uit groep 4 met groep 7
(timeslotbezetting resp.32 en 12) afgelopen zal zijn.
Totaal zijn er op het moment KLOK~50, 2X abonnee's
aan het spreken.
LOKETNR.

AFBREEKTIJD
(NR)

GROEP
SUBT.SLOT
OPR.(NR) OPR.(NR)

GROEP
SUBT.SL.
OPGEll.(NR) OPGER(NR)

1

63

4

32

7

12

2

52

2

40

13

2

3

89

13

8

3

38

X

76

8

25

15

63

X+1

512
KLOK~50

fig.21 Lijst met informatie over de gesprekken.
Zetten we het systeem op zoals is aangegeven in fig.21
dan komen de volgende bezwaren naar voren:
a. Na iedere (onregelmatige) klokslag moeten we
voor aIle bezette loketten in de boekhouding
nagaan of geldt:
KLOK ~ AFBRERK'nJD(NR)
Is het antwoord bevestigend dan moet de afbreekhandeling plaatsvinden.
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b. De volgorde van afbreken is volkomen willekeurig en zal dus zeker niet overeenkomen met
·de nummering van de loketten. Het gevolg hiervan
is dat de vrije loketten en de bezette loketten
door elkaar staan. Bij aankomst van een nieuw
gesprek zal dan ook gezocht moeten worden naar
een vrije plaats in de boekhouding.
2.2. Ben

effici~nte

oplossing van het zoekprobleem.

Voor de zoekproblemen, genoemd in 2.1., kan een
efficiente oplossing worden gevonden met behulp van
listprocessing; d.w.z. een verwijssysteem wordt toegepast voor loketten die vrij zijn en voor de bezette
loketten. Een vrij loket verwijst, met behulp van een
schakel, naar een volgend vrij loket. Analoog voor de
bezette loketten. Aan het tweede bezwaar, genoemd in
2.1., is hierdoor tegemoet gekomen. Ret eerste bezwaar,
het niet op volgorde staan van de afbreektijdstippen
in de boekhouding, blijft bestaan. Fig.22 toont het
principe van het verwijssysteem.
VRIJ

LOKETNR.

7

1

EINDVRIJ

2

3
2

4

6

4
5

8

6

5

7
8

1

BEZET

EINDBEZET

EINDVRIJ
EINDBEZET

3

fig.22 Het verwijssysteem in de boekhouding.
In fig.22 zijn EINDVRIJ en EINDBEZET fictieve eindschakels van de beide ketens. Als de keten leeg is
verwijzen deze schakels naar zichzelf.
Om aan het eerste bezwaar tegemoet te komen is overgegaan tot het op volgorde zetten van een gedeelte
van de bezetketen in een derde keten (zie lit.2).
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Op deze wlJze ontstaan twee bezetketens, de ongeordende en de geordende bezetketen. Deze methode is een
compromis tussen helemaal niet ordenen en volledig
ordenen op afbreektijd van de bezette loketten.
De vraag is nu hoeveel loketten van de niet geordende
bezetketen geplaatst moeten worden in de geordende
keten, m.a.w. om de hoeveel tijd zal de geordende
keten opnieuw moeten worden opgesteld. Stel dit is
om de A seconden. Een nieuw gesprek zal dan een kleine
kans hebben dat het in de geordende keten geplaatst zal
moeten worden, als A niet te groot is. Als A echter
te klein is moet de geordende keten te vaak worden
opgesteld en zal de tijdwinst niet optimaal zijn
(zie lit.2).
LOKET
NR.

KETEN
(NR)

AFBREEKTIJD (NR)

1

9

15

32

16

8

2

7

78
80

2

15

3

19

3

5
EIND3

-

-

-

-

-

56

13

63

1

55

5
6

10

-

-

-

-

-

8

8

55

14

4

7
8

1

51
9j

4

13

37

4

53

7
11

14

3

9

EIND2

75

14

2

9

48

11

-

-

-

-

-

EIND1

-

-

-

-

-

4

9
10

GROEP
SUBT.
GROEP
SUBT.
OPR(NR) SL. (NR) OPG(NR) SL. (NR)

·
•

·

512

EIND1
EIND2

3
2

00

EIND3

6

00

eindschakel van de vrijketen
eindschakel van de ongeordende ke ten
eindschakel van de geordende kete n

fig.23 Voorbeeld van drie ketens in de boekhouding.
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Fig~23 illustreert het genoemde systeem. Gesprekken
met een afbreektijd kleiner dan 60 en groter dan de
momentane waarde van KLOK=50, zijn geplaatst in de
geordende bezetketen, dus op volgorde. Deze keten
wordt in het voorbeeld om de 10 seconden opgesteld.
De waarde van A zal afhangen van de hoeveelheid verkeer
op de centrale, omdat hierdoor de lengte van de totale
bezetketen beinvloed wordt.
We kunnen A benaderen door uit te gaan van het totaal
aan~al zoekpogingen wat verricht moet worden voor het
opstellen van de geordende ketene
We vinden dan voor A (zie lit.2):

2.3. De matrix van subtimeslots.
In verband met de bepaling van de interne blokkering
moet een matrix (genaamd TEST) bijgehouden worden,
c
waarin de bezetting van de subtimeslots is aangegeven.
In principe kan deze bezetting ook bepaald worden met
behulp van de verbindingsparameters' van aIle gesprekken.
Veel zoektijd wordt echter bespaard door de bezetting
op te nemen in een matrix op de wijze van fig.24.
1 2 3 4 • • • 64

..
• 8

o
TEST (I ,J)=

1
2
3
4
•

l

aantal groepen of
aantal subtimeslots
per timeslot

.'•
16
- . aantal timeslots

fig.24 De subtimeslotmatrix TEST.
De matrix heeft horizontaal, in de rijen, het aantal
subtimeslots (steeds 64) staan die lezen vanuit
dezelfde groep.
In de 64 kolommen staan de timeslots met ieder hun
16 (d.i.het aantai groepen van de centrale) subtimeslots.
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Als er nu een gesprek geplaatst is in de centrale wordt
de informatie be halve in de boekhouding bovendien in
deze matrix geplaatst.
Als een subtimeslot vrij is staat in de matrix TEST
·op de betnffende plaats een nul.
In fig.24 b.v. is het subtimeslot no.4 (deze leest
vanuit groep 4) in timeslot no.3, vr~J.
Als een subtimeslot bezet is staat op de betreffende
plaats in de matrix de groep waarin gelezen wordt.
In fig.24 b.v. is het subtimeslot no.2 in timeslot
no.4, bezet en er wordt gelezen in groep 8.
Wordt een gesprek beHindigd dan wordt op de betreffende
plaats in de matrix het subtimeslot vrij gemaakt door
een nul te plaatsen.
Voor het bepalen van de normale blokkering kunnen we
een lijst bijhouden waarin opgenomen is de bezetting
van het aantal kanalen voor iedere groep. Welke kanalen
bezet zijn is niet van belang, aIleen het aantal.
AIle kanalen zijn immers gelijkwaardig voor de op te
zetten verbinding. Als de groepen van oproeper en opgeroepene geloot zijn kan met een eenvoudige test bepaald
worden of de betreffende groepen vol zijn, m.a.w. of
normale blokkering optreedt of niet.
Bij de behandeling van de flowdiagrammen zal verder
op het gebruik van de matrix TEST worden ingegaan.
3. Het inschakelverschijnsel.
Bij het uitvoeren van het simulatieprogramma worden we
geconfronteerd met een inschakelverschijnsel. De centrale
zal bij de aanvang van de simulatie leeg zijn. Zouden
we op dit punt beginnen met simuleren dan zal het enige
tijd duren voordat de bezetting van de centrale stationair
is.
We kunnen het inschakelverschijnsel voor een groot deel
opvangen door de centrale te initialiseren. Deze
initialisatie zal door het programma moeten gebeuren.
Immers de bezetting zal random moeten zijn en de
gespreksduur negatief exponentieel verdeeld met een
bepaald gemiddelde. Dit kan gebeuren door gedurende een
tijd gelijk aan de gemiddelde gespreksduur de centrale
te simuleren en in deze tijd de gesprekken in de boekhouding te plaatsen met als afbreektijdstip de gelote
gespreksduur volgens de negatief exponentiele verdeling.
Hierdoor zullen aIle gesprekken beginnen ten tijde
KLOK:=O. De centrale zal nu gevuld zijn met A~ ~
gesprekken, als ~ het gemiddelde is van de gespreksduurverdeling en A het gemiddelde van de aankomstenverdeling.
Dit is juist de hoeveelheid Erlang die op de centrale
staat en dus ook de gemiddelde bezetting.
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Bij de uitvoering van het programma bleek echter dat
deze methode slechts gedeeltelijk voldoet.
Bij het testen van het programma is gebleken dat nog
gedurende enige tijd (± 20" sec) gesimuleerd moet
worden, nadat de initialisatie heeft plaats gev~nden.
Op deze wijze werden de gevonden resultaten voor de
blokkeringskansen het snelst stabiel. De resultaten
schommelen na enige tijd rond hun gemiddelde waarde.
Bet verloop van de gevonden waarde voor de blokkeringskans als funktie van de gesimuleerde centraletijd wordt
gegeven in fig.25.
0
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fig.25 Interne blokkeringskans als funktie van de
gesimuleerde centraletijd.
Na de initialiesatie moet de centrale gedurende ongeveer
30 minuten worden gesimuleerd ter verkrijging van
betrouwbare resultaten. Deze simulatietijd is afhankelijk
van de hoeveelheid aangeboden verkeer op de centrale.
Bij weinig verkeer zal de interne blokkeringskans klein
zijn. Stellen we b.v. een kans van 0,001 dan zullen
na 10.000 gesprekken, 10 interne blokkeringen zijn
opgetreden. We kunnen ons voorstellen dat bij een ander
startgetal voor de randomgenerator (andere situatie in de
centrale) niet 10, maar b.v. 8 of 14 interne blokkeringen
optreden. Het vinden van enkele blokkeringen meer of
minder heeft bij kleine waarden' van de blokkeringskans
grote 'invloed op het resultaat en zal bij de simulatietijd hiermee rekening gehouden moeten worden.
Met het simulatieprogramma is het ook mogelijk om
transiente verschijnselen te bestuderen. We verstaan
hieronder een plotselinge verandering van de hoeveelheid
aangeboden verkeer.
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Als we b.v. de centrale initialiseren met )00 gesprekken en daarna simuleren met eon aanbod van
400 Erlang dan kunnen we nagaan hoelang het duurt
voordat de centrale deze verandering heeft opgevangen.
Het is niet de doelstelling van het onderzoek geweest
om transiente verschijnselen te bestuderen. We wijzen
er op dat de mogelijkheid hiervoor in het programma
aanwezig is door wijziging van enkele variabelen in
de data-set. Zie hiervoor paragraaf VI-5.). over het
gebruik van de data-set.
4. Het testen yap het

simulatieprogr~mma.

Het testen van simulatieprogramma's is over het algemeen
een moeizame bezigheid om de volgende redenen:
a. De verschillende situaties die voor kunnen komen
in het model zijn zo groot dat het totaal moeilijk
te overzien wordt. Er zullen dan ook vaak speciale
situaties bij het opzetten van het model over het
hoofd worden gezien.
b. Het is bij simulatieprogramma's over het algemeen
,Diet mogelijk,om het programma te testen met een
eenvoudig voorbeeld, waarvan'men de resultaten
kent, zodat de juiste werking van het algorithme
moeilijk na te gaan is.
We moeten met bovenstaande punten dan ook reeds rekening
houden bij het opzetten van het simuIatiemodel. Uiteraard
is het noodzakelijk zo nauwkeurig mogelijk na te gaan
welke situaties zich in de centralekunnen voordoen.
Hierbij moet speciaal gelet worden op randsituaties,
waartegen het model beveiligd moet zijn.
Verder moet het model zo veel mogelijk worden opgesplitst
in zelfstandige blokken, die dan ook bij voorkeur in de
vorm van externe procedures geprogrammeert moeten worden.
Deze procedures kunnen we dan door middel van een testprogramma toetsen op hun werking.
Het hoofdprogramma, dat de verbinding tussen de procedures
verzorgt, mag bij voorkeur aIleen eenvoudige handelingen
verrichten, die nog goed te overzien zijn.
Dit omdat het hoofdprogramma aIleen getest kan worden
samen met al de procedures, d.w.z. het volledige
simulatieprogramma. Het hoofdprogramma draagt dus zorg
voor een goede samenwerking tussen de verschillende
procedures.
Voor het testen van het hoofdprogramma moeten we beschikken over 'een output-routine die we op ieder gewenst
moment kunnen aanroepen.
.
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Deze routine moet aIle gewenste informatie uit kunnen
printen. De gewenste informatie bestaat hieruit dat
we hieraan moeten kunnen zien of het programma ook
werkelijk doet wat we er van verlangen.
In het bijzonder zal een listing van de boekhouding
en de TEST-matrix ons veel informatie hieromtrent
kunnen verstrekken. We moeten er niet voor terugschrikken van een lange boekhoudlijst ieder getal
te controleren.
Is aan het bovenstaande voldaan dan kunnen we
verwachten dat de geproduceerde resultaten ook inderdaad de waarden hebben van de variabelen die we willen
berekenen, in ons geval de interne blokkeringskans.
Een belangrijke aanwijzing voor het correct zijn van
het programma is ook dat de resultaten na een zekere
simulatietijd stabiel worden. Verder kan dezelfde
situatie gesimuleerd worden met een ander startgetal
voor de randomgenerator (zie IV-l). We zullen dan
tot dezelfde resultaten moeten komen.
5. De flowdiagrammen van het simulatieprogramma.

5.1. Flowdiagram van het hoofdprogramma.
Voor we overgaan tot de bespreking van het flowdiagram is een overzicht nodig van de gebruikte
variabelen. In de lijst op bijlage II is aangegeven
welke grootheid een variabele Iepresenteert, of deze
variabele ook buiten het hoofdprogramma in de procedures
worden gebruikt (external variabelen). Verder is het
type van de variabele aangegeven.
Het flowdiagram wordt besproken aan de hand van bij
elkaar behorende statements. Een korte verklaring
zal hierbij gegeven worden. De nummers verw1Jzen naar
de overeenkomstige nummers in het flowdiagram.zie fig.26.

1. Declaratie van de benodigde variabelen.
2~ Ret inlezen van de data. Hierop wordt nader ingegaan bij de bespreking van de wijze van gebruik van
het programma (zie 5.3.).
3. Initialisatie van de variabelen.
4. Berekenen van het gemiddelde van het aantal aankomsten per seconde en het gemiddelde van de gespreksduur
over aIle groepen.
5. Berekening van de periode waarover de geordende
keten moet worden opgesteld.
6. Initialisering van de vrijketen, ieder loket
verwijst naar het volgende vrije loket.
7. Eindschakel van de vrijketen verwijst naar het
eerste loket.
8. Eindzchakcl van de cngeordende bczetketen verwijst
naar zichzelf •.
9. Eindschakel van de geordende bezetketen verwijst
naar zichzelf.
10. De inge~en variabelen worden uitgeprint.
11. Loten va~ de groep van de oproeper.
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12. Loten van de tijd waarop het gesprek aanvangt.
13. Ophogen van de tijd met het gevonden interval.
14. We gaan na of de geordende keten moet worden
opgesteld, dit gebeurt door de procedure
ORDKTN (zie 5.2.3.). Bet aantal malen dat deze
procedure wordt aangeroepen wordt geteld.
15. Er wordt nagegaan of er gesprekken moeten worden
afgebroken, dit gebeurt door de procedure
BRKAF (zie 5.2.1.).
16. Het aanroepen van de printroutine. Dit gebeurt
net zo vaak als is aangegeven door de ingelezen
variabele PRINTS. Na PRINTS outputs wordt het
programma beeindigd; er is dan gesimuleerd over
SIMTYD seconden centraletijd.
11. Ret loten van de groep van de opgeroepene.
18. Er wordt nagegaan of normale blokkering optreedt
door het bezet zijn van aIle kanalen in de groep
van de oproeper of van opgeroepene. Zo ja dan
wordt dit geteld door de variabele VOL.
19. net aantal normale blokkeringen wordt geteld.
20. Bij blokkering worden de kanalen van de gelootte
groepen vrij gemaakt.
21. Gedurende de initialisatietijd INITYD wordt bij
blokkering de klok teruggezet, zodat een nieuw
gesprek geloot kan worden, dit om de gemiddelde
bezetting zo goed mogelijk te benaderen.
22. Zoeken naar een vrij subtimeslot voor oproeper
en opgeroepene, door de procedure ZOEKVY (zie
5.2.4.). Wordt dit niet gevonden (interne blokkering) dan gaan we naar label VOLG3. Wordt geen
blokkering gevonden dan wordt het programma
vervolgt bij label VOLG4.
23. Loten van de gespreksduur van het gesprek.
24. Het gesprek krijgt een loket in de boekhouding,
dit wordt het eerste loket van de vrijketen,
de vrijketen wordt weer gesloten.
25. De afbreektijd wordt bepaald voor het gesprek.
Gedurende de initialisatieperiode beginnen aIle
gesprekken op KLOK:=O, het aantal geinitialiseerde
gesprekken wordt geteld door de variabele TAL.
26. Gedurende de simulatie wordt de totale spreektijd
van aIle gesprekken geteld, het afbreektijdstip
wordt bepaald en het aantal gehonoreerde gesprekken wordt geteld door de variabele AANTAL.
21. Het gesprek wordt geplaatst in de boekhouding in
de juiste keten door de procedure BERGOP (zie
5.2.2.), daarna wordt het volgende aankomstmoment
bepaald (label VOLG1).
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fig.26 FLmmIAGRAM VAN HET HOOFDPIWGRAMMA VOOR DE
SIMULATIE VAN EEN TIMEDIVISIONCENTRALE •.

1

INLEZEN v/n
VARIABELEN:
SIMTIJD,INITYD,
REKTYD, LANDA1 ,
SIGMA1 , IX, NRS,
GROEPN, TSTTSL,
PRINTS,LAHBDA(I),

2

S

.LIMIT1 =65536 ;LUlIT2=GROEPN-1 ;INTVAL=O;
ENDO=GROEPN*32;END1=ENDO+1 ;END2=END1+1 ;
END3=END2+1 ;KLOK=O;SPRTYD=O;AANTAL=O;
INTERN=O;K=1 ;ONEINDIG=1 .E+50;VOL=O;GROEP=O;
TEST=O;AFBTYD=O;YY=65536;AFBTYD(END2)=ONEINDIG;
ORDTYD=O;BLOK1=O;AFBTYD(END3)=ONEINDIG;
BLOK2=O;BLOK3=O;BLOK4=O;KEER=O;VECTOR=LOW(1 );
TAL=O ;SIGGE~1=O ;LA}lGEN=O;

1:=1

3

4

SIGGEM:=SIGGEM+SIGMA(I)

4
1:=1+1

LA}lGEH:=LA}lGEM+LAMBDA(I)

F

.,.
A

'r

4

4
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5

4

SIGGEM=SIGGEM/GROEIN

4

AHGEM:=LAHGEM/GROE1N

STELOP:=2*SIGGEM/(S1GGEM*L.ANGEM)**O.5
1:=1

6

6

KETEN(1):=I+1
6
F

6

1

KETEN(ENDl ):=1

8

KETEN(END2):=END2

9

KETEN(END3):=END3

10

11

11

12

U1TPR1NTEN VAN
DE 1NGELEZEN
VAR1ABELEN

CALL RANDUJfIAIT2)
OPR:=IX+l
CALL

12

XX:=(1X+1)/YY

12

PP:=LOG(XX)

1:=1+1
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NTVAL:=-PP/LJ~lBDA(OPR)

L...-

12

KLOK:=KLOK+INTVAL
--,r--

---I

F

13

14

14

14

15

F
~---

15

15

F

16

F
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18

GROEP(OPR):=GROEP(OPR)+1

T

18

CALL RANDUJ(IX,LIMIT2)
18

OPGER:=1
OPGER:=IX+1

18

ROEP(OPGER) : =GROEP(OPGER +1

17

r-------.l.------.,
~ROEP(OPGER):=GROEP(OPGER)+1 18
T

18

F

19

22

T

19

'-----r----

22

VOL:=VOL+1

CALL ZOEKVY(VOLG3
VOLG

GROEP(OPR):=GROEP(OPR)-1
20 GROEP(OPGER):=GROEP(OPGER -1

22

CALL RANDUJ(IX,LIMIT1)
XX:=(IX+1 )/YY

23
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23

PP:=LOG(XX)
F

21
GESPREK:=-PP*SIGMA(OPR)

23

T

21

24

NR:=KETEN(END1 )

KLOK:=KLOK-INTVAL

24

KETEN(END1):=KETEN(NR)

T

AFBTYD(NR):=GESPRE

TAL:=TAL+1

25

F

25

26

26

26

CALL BERGOP

SPRTYD:=SPRTYD+GESPR

AANTAL:=AAN1AL+1

AFBTYD(NR):=KLOKINITYD+GESPREK

27
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De variabelen INITYD en REKTYD z1Jn beide voor de
initialisatieperiode. Gedurende INITYD seconden
worden de gesprekken in de centrale geplaatst en
wordt geen enkel gesprek afgebroken. Daarna wordt
gedurende REKTYD seconden de centrale gesimuleerd,
zonder dat er waarnemingen worden gedaan.
Na INITYD+REKTYD seconden wordt de eigenlijke
simulatie gestart.
5.2. Flowdiagrammen van de procedures.
5.2.1. De procedure BRKAF.
De procedure BRKAF zorgt voor het verwijderen van een
gesprek uit de boekhouding op het juiste moment.
Aan de hand van fig.27 wordt het flowdiagram besproken.
1. Ret eerste loket in de geordende bezetketen heeft
het vroegste afbreektijdstip, dit loket wordt
toegekend aan 12.
2. Is de waarde van het afbreektijdstip kleiner dan

KLOK?
3. Zo ja dan wordt het subtimeslot van de oproeper
in de matrix TEST op nul gez~t (=vrij maken), zo
neen dan wordt het programma beeindigd en vervolgd
bij de volgende statement in het hoofdprogramma.
4. Ret kanaal van de groep van de oproeper wordt
vrij gemaakt.
5. Ret subtimeslot van de opgeroepene wordt vrij
gemaakt.
6. Het kanaal in de groep van de opgeroepene wordt
vrij gemaakt.
7.)De geordende keten wordt gesloten na verwijdering
8.)van het vrijgemaakte loket. Ret vrije loket
9.)wordt opgenomen vooraan in de vrijketen.
10.)
Na afwerking van de statements 1 tim 10 wordt opnieuw
gekeken of er nog een gesprek is dat moet worden afgebroken. Dit gesprek is dan weer het gesprek dat tiU vooraan staat in de geordende ketene Zijn aIle af te breken
gesprekken verwijderd uit de boekhouding dan wordt
teruggegaan naar het hoofdprogramma.

- 53 -

12:=KETEN(END3)

F

1

2

3

JI:=VECTOR(I2,2)

3

TEST(IJ ,JI) :=0

3

GROEP(IJ):=GROEP(IJ)-l

4

IJ :=VEC'rOR(I2, 3)

5

JI:=VECTOR(I2,4)

5

TEST(IJ,JI):=O

5

GROEP(IJ):=GROEP(IJ)-l
13:=KETEN(I2)
KETEN(I2):=KETEN(END1 )
KETEN(END1):=I2

6

1
8

9

10

fig.21 FLOWDIAGRAH VAN DE PROCEDURE BRKAF.
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5.2.2. De procedure BERGOP.
De procedure BERGOP draagt zorg voor het correct wegschrijven in de boekhouding van een opgebouwd gesprek.
Ret gesprek wordt afhankelijk van het afbreek~ijdstip
opgenomen in de geordende of de ongeordende bezetketen.
Het flowdiagram is weergegeven in fig.28 .Aan de hand
hiervan zal het worden besproken.
1. We vragen ons af of het afbreektijdstip valt voor
of na het moment dat de geordende keten weer wordt
opgesteld.
2.)ls het antwoord op 1 dat het gesprek in de onge3.)ordende keten moet worden opgenomen dan wordt
het betreffende loket NR opgenomen vooraan in deze
ketene
4 tim 10. Deze statements zorgen dat het loket NR
op de juiste plaats in de geordende keten wordt
opgenomen.
11. Groep van de oproeper wordt genoteerd in de eerste
kolom van de matrix VECTOR in de rij NR.
- 12. Het timeslot van de oproeper wordt in dezelfde rij
in de tweede kolom genoteerd.
130 Idem als 11, in de derde kolom voor de opgeroepene.
14. Idem als 12, in de vierde kolom voor de opgeroepene.
Na afwerking van de statements wordt teruggekeerd naar
de volgende statement in het hoofdprogramma na de
aanroep van de procedure.
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F

T

KETEN(NR):=KETEN(END2)

2

KETEN (END2) :=NR

3

B:=END3
A:=KETEN(B)

T

7
8

11

VECTOR( NR, 1) :=OPR

12

CTOR(NR,2):=SUBT1

13

VECTOR(NR,3):=OPGER

14

VECTOR(NR,4}:=SUBT2

fig.28 FLOWDIAGRAH VAN DE PROCEDURE BERGOP.

4

5
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5.2.3. De procedure ORDKTN.
De procedure ORDKTN zorgt ervoor dat, met een periode
ter grootte van de variabele STELOP, de geordende keten
wordt opgesteld. Het algorithme gaat na of de opeenvolgende gesprekken in de ongeordende keten weI dan niet
overgeplaatst moeten worden naar de geordende ketene
Zo ja dan wordt dit gesprek op de juiste plaats opgenomen
wat betreft het afbreektijdstip. Daarna wordt het
volgende element van de ongeordende keten gecontroleerd
tot we aan het einde van deze ongeordende keten zijn
gekomen.
Met behulp van fig'29 zal het algorithme worden behandeld.

O. Het tijdstip voor het opstellen van de geordende
keten wordt verhoogd met de periode STELOP.

1. B krijgt de waarde van de eindschakel van de
ongeordende bezetketen.
2. A krijgt de waarde van het eerste loket in de
ongeordende bezetketen.
3. Moet dit gesprek opgenomen worden in de geordende
ke1;en? Zo ja dan wordt statement 4 tim 12, zo,,',
neen dan wordt statement 13 tim 15 uitgevoerd.
4. Uit de ongeordende bezetketen wordt loket A verwijderd.
5. C krijgt de waarde van de eindschakel van de
geordende ketene
6. D krijgt de waarde van het eerste loket van de
geordende ket·en.
7. We kijken ·of loket A v66r of na loket D geplaatst
moet worden.
8.)Als dit loket er achter moet komen dan wordt ge9.)keken naar het volgende loket in de geordende
ketene Statement 7,8 en 9 worden herhaald tot
de juiste plaats voor A is gevonden.
10. De schakel van A wordt gelijk aan de schakel van C.
11. De schakel van C wordt de waarde van A.
12. A vordt het volgende loket in de niet geordende
ket,en.
13. Er wordt getest of het.einde van de bezetketen is
bereikt, zo ja, dan wordt gestopt met de subroutine
en ¥ordt het programma vervolgd bij de volgende
statement in het hoofdprogramma.
14. Als het einde van de bezetketen nog niet bereikt
is gaan we over naar het volgende loket.
15. A vordt nu het loket waar loket A naar verwijst.
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o

ORDTIJD:=ORDTIJD+STELOP

1

B:=END2

2

A:=KETEN(END2)

T

KETEN(H):=KETEN(A)

4
13

C:=END3

5

D:=KETEN(C)

6

....._-------' 14
L.....::.A::..;::_==K=E'=fE:r;;'N..;...:(~A~)_....J 1 5

T

C:=D

8

D:=KETEN(D)

9

KETEN(A):=KETEN(C)
KETEN(C) :=A
A:=KETEN(B)

fig.29 FLOWDIAGRAN VAN DE PROCEDURE ORDKTN.

10

11
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5.2.4.

~

procedure ZOEKVY.

De procedure ZOEKVY wijst aan de oproeper en de
opgeroepene een vrij subtimeslot toe. Inhet geval
van interne blokkering bij de toewijzing wordt
bepaald na hoeveel overlappingen deze blokkering
optreedt. Dit aantal wordt ingelezen bij aanvang
van de simulatie door de variabelen TSTTSL (het
aantal te testen timeslots). Het aantal interne
blokkeringen wordt geteld door de variabele
INTERN, tevens wordt bijgehouden of de interne
blokkering optreedt bij de oproeper of bij de
opgeroepene door de variabele BLOK4. Bij een
random verdeling van de oproepen over de groepen
zullen gemiddeld evenveel blokkeringen optreden
bij de oproeper als bij de opgeroepene. Aan de
hand van de output zullen we kunnen zien of dit
juist is, wat tevens een controle op de correctheid
van het programma betekent.
Het testen van de subtimeslots gebeurt met behulp van
de matrix TEST (zie V-2.3.). Het flowdiagram is
gegeven in fig. 30 • We volgen nu in het kort de
genummerde statements:
1. Bij het aanroepen van de procedure krijgen
A en B respectievelijk de waarden van de
groepen van de oproeper en de opgeroepene,
de hulpvaria?elen II en JJ worden geinitialiseerd op 1.
2. We gaan oa of het eerste in aanmerking komende
subtimeslot vrij is.
3. Initialisatie van hulpvariabelen; Ll geeft het
groepnummer, L2 het timeslotnummer aan van een
subtimeslot. I telt het aantal geteste
overlappingen.
4. Het v66rliggende subtimeslot wordt beschouwd.
5. Ophogen van teller voor het aantal overlappingen.
6 tim 10. Correcties i.v.m. de afmetingen van de
matrix TEST.
11. Er wordt nagegaan of het betreffende subtimeslot bezet is met de gevraagde richting.
12 •. AIs we op het gevraagde aantal overlappingen
getest hebben dan wordt het programma vervolgd
bij statement 13.
13 •. Zie statement 3.
14 tim 22. Testen van de subtimeslots achter het
vrije subtimeslot op TSTTSL overlappingen.
23 tim 26. Als de initialisatieperiode voorbij is
wordt bijgehouden hoeveel maal er interne
blokkering optrad t.g.v. 1,2 of 3 overlappingen,
terwijl er nog vrije subtimeslots over zijn.
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27. Als interne blokkering optrad wordt aagegaan
of we in het laatste timeslot gekomen zijn.
28. Zo neen, dan wordt overgegaan naar het volgende
timeslot.
29. Het aantal interne blokkeringen wordt na de
initialisatieperiode geteld.
30. Als blokkering optrad bij de opgeroepene wordt
het subtimeslot van de oproeper weer vrij
gemaakt.

fig.30 FLO\iDIAGRAM VAN

- 60 DE PROCEDURE ZOEKVY.

1

T

28

1---_._.--__---iI>---......

2

11:=11+1

27

3

L1 :=A

3

L2:=11

3

1:=0

F

29

4

L1 :=L1-1

5

1:=1+1

NTERN:=INTERN
+1

30 rEST(B,SUBT1):
F

7

L2:=L2-1

8

L1 :=GROEPN

10

L2:=64

T

11

T

F
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13
23
13

L2:=11
F

13

1:=0
24 BLOK1 :=BLOK1+1

14

Ll :=L1 +1

15

1:=1+1

25 BLOK2:=BLOK2+1

17

L2:=L2+1

F

18

26

20

L2 :=1

T

21

T

31
32

SUBT2:=II
TEST(A,II):=B
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JJ:=JJ+1

33
F

T

34

T

36

35

SUBT1 :=11

37

X:=A

37

A:=B

37
38

BLOK4:=BLOK4-1
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5.2.5. De procedure PRTUIT.
Doze procedure verzorgt de output voor het programma.
Eerst worden een aantal variabele uitgeprint voor het
controleren van de boekhouding. We bepalen het aantal
gesprekken op de volgende manieren:
a. Bijhouden van het totaal aantal bezette kanalen
in de centrale. Delen we dit aantal door twee dan
vinden we het aantal gesprekken.
b. Tellen we het aantal vrije loketten in de boekhouding en trekken we dit af van het totaal aantal
loketten dan vinden we ook het aantal gesprekken.
c. Tellen
van het aantal loketten in de ongeordende
bezetketen.
d. Tellen van het aantal loketten in de geordende
bezetketen.
e. Tellen van het aantal vrije subtimeslots in de
matrix TEST.
f. Tellen van het aantal bezette subtimeslots in de
matrix TEST.
De bovengenoemde resultaten moeten met elkaar overeenstemmen; ze vormen een voortdurende c.ontrole op de
boekhouding.
Verder volgen de resultaten van de simulatieperiode na
de initialisatie, deze laatste wordt bepaald door de
variabelen INITYD en REKTYD.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

het aantal gehonoreerde gesprekken.
het aantal interne blokkeringen.
de interne blokkeringskans.
het aantal normale blokkeringen.
de totale blokkeringskans.
de gemiddelde gespreksduur tijdens de simulatie.
het gemiddelde aantal aankomsten per seconde tijdens
de simulatie.
de berekende hoeveelheid verkeer op de centrale in
Erlang.
de gesimuleerde centraletijd.

Verder volgen nog enkele statistische meetresultaten:
a. het aantal interne blokkeringen bij de opgeroepene.
b. het aantal malen dat naar een volgend vrij subtimeslot gezocht is, omdat interne blokkering optrad
t.g.v. 1 overlapping.
c. idem als b t.g.v. 2 overlappingen.
d. i~em als b t.g.v. 3 overlappingen.
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e.
f.
g.
h.

het aantal geinitialiseerde gesprekken.
de spreektijd van alle gesprekken samen.
het aantal malen dat de geordende keten is opgesteld,
de computerklok (deze wordt ook gegeven bij het
uitprinten van de datagegevens, zodat de rekentijd
bepaald kan worden).

5.3. Aanwijzingen voor_de gebruiker van het simulatieprogramma.
Er zijn twee vrijwel identieke simulatieprogramma's opgezet.
Het eerste programma is opgezet voor het simuleren van
timedivisiontelefooncentrales tot 32 groepen. In dit
programma zijn alle variabelen die gehele getallen vertegenwoordigen gedeclareerd als binary fixed. Het voordeel
hiervan is een snelle verwerking van deze variabelen door
de rekenmachine. Een nadeel is dat iedere variabele 4
bytes geheugenruimte beslaat. Het simuleren van grotere
centrales dan 32 groepen was op deze wijze in het kerngeheugen niet mogelijk. Door het toepassen van character
en decimal fixed variabelen bleek het mogelijk in het
kerngeheugen centrales tot 64 groepen onder te brengen.
De rekentijd per generatie van een gesprek wordt hierdoor
echter langer ten gevolge van conversies van variabelen
naar binary fixed. Gedurende het onderzoek zijn dan ook
beide programma's naast elkaar gebruikt. Het eerstgenoemde
programma voor simulatie van centrales tot 32 groepen,
_ het laatst genoemde voor simulatie van centrales van 32
tot 64 groepen. Met "dit programma kunnen~hter ook de
kleinere centrales gesimuleerd worden. Voor de toekomstige
gebruiker is dan ook alleen het programma voor de simulatie
van centrales van 1 tot en met 64 groepen van belang.
Dit programma is ter inzage of voor gebruik aanwezig bij
de groep ECB waar dit onderzoek is verricht.
De input van het programma dient te voldoen aan de volgende
eisen:
a. de eerste datakaarten bevatten de informatie over
het verkeersaanbod op de centrale.
Over het algemeen zullen enkele groepen afwijkende
gemiddelden hebben voor de aankomsten en de gespreksduren. Deze afwijkende groepen worden
ingevoerd op de 2e en volgende datakaarten.
De 1e datakaart bevat de gegevens die gelden
voor alle andere groepen en een getal NRS dat
aangeeft hoeveel kaarten er volgen met gegevens
over de afwijkende groepen.
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1 e DATAKAART:
deze kaart bevat:
(F(10,2),F(10,2),F(10))
LANDAl ,SIGNAl ,NRS
v.b.
+000003.80+000100.00+000000001
d.w.z.
het gemiddelde aantal aankomsten per seconde
LANDA1 =3,8
het gemiddelde van de gespreksduren is SIGMA1=100sec.
er voIgt nog 1 (NRS) kaart met gegevens over een
afwijkende groep.(de overige kolommen van deze
datakaarten worden niet gebruikt).
2e en volgende DATAKAARTEN:
deze bevatten respectievelijk de gegevens :
- het nummer van de afwijkende groep (F(5)).
- het gemiddelde voor de aankomstenverdeling van
deze groep (F(10,1)).
het gemiddelde voor de gespreksduurverdeling van
deze groep (F(10,1)).
v.b.
+0003+0000003.9+0000110.0
d.w.z.
in groep 3 is het gemiddelde voor de aankomstenverdeling
gelijk aan 3,9 en het gemiddelde van de gespreksduren
110 seconden.
Op deze wijze kunnen de invloeden van interlokale
groepen, groepen met lang-sprekers en groepen met
veel-sprekers gesimuleerd worden.
b. LAATSTE DATAKAART.
deze kaart bevat de gegevens over de volgende variabelen:
- SIMTYD d.i.de te simuleren centraletijd in
seconden na de initialisatieperiode.Format:F(10,2).
INITYD.d.i.de tijd waarover de centrale geinitialiseerd wordt met gesprekken die gedurende
deze tijd niet worden afgebroken (gemiddelde
aantal gesprekken in de centrale).
Deze variabele zal normaal gelijk zijn aan de
gemiddelde gespreksduur. Bij het bestuderen van
transiente verschijnselen moeten we er op letten
dat het aantal initialiseringsgesprekken niet
boven het maximale aantal gesprekken in de
centrale uit kan komen. Het format is F(10,2).
REKTYD deze variabele geeft aan hoeveel
seconden de centrale na het initialiseringsproces
gesimuleerd moet worden voor het bereiken van
een stabiele situatie. Deze tijd is experimenteel
bepaald op ongeveer twee maa~ de ~emiddelde
gespreksduur.Het format is Hll0,2).
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TSTTSL, deze variabele geeft aan voor hoeveel overlappingen de interne blokkering
bepaald moet worden, de waarde kan zijn
1, •••• ,(GROEPN/2). Het format is F(10).
- IX, d.i. het startgetal voor de randomgenerator RANDUJ, IX is een oneven getal van
5 cijfers •. Het format is F(10).
GROEPN, geeft aan het aantal groepen van de
te simuleren centrale. Het format is F(10).
- PRINTS, geeft aan hoeveel maal er output
gegeven moet worden. Dit aantal wordt verdeeld
over de totale simulatietijd, zodat bij een
waarde van PRINTS grater dan 1 ,een overzicht
van de resultaten gedurende de simulatie
verkregen kan worden. Is er aIleen interesse
voor de resultaten na de totale simulatietijd
dan is de waarde van PRINTS=l.
v.b. van de lay-out van de datakaart:
+001800.00+000100.00+000200.00+000000002+000061235-----+000000016+000000001
Opro. In de datakaarten kunnen niet significanten nullen
en het plusteken worden weggelaten~
In het voorbeeld is:
SIMTYD=1.800seconden
INITYD=100seconden
REKTYD=200seconden
TSTTSL=2 overlappingen
IX=61235
.
GROEPN=16 groepen
PRINTS=l
De ingelezen variabelen worden voor de aanvang van de
simulatie uitgeprint in het hoofdprogramma.
De output van het programma is nader gespecificeerd
in paragraaf 5.2.5.
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Wiskundige benadering van de interne blokkeringskans.
We zullen nagaan of het mogelijk is de interne blokkeringskans analytisch te bepalen.
Bet zal blijken dat de uitdrukkingen voor de blokkeringskans niet oplosbaar zijn, maar weI is het mogelijk een
benaderd verband aan te geven tussen de blokkeringskans
en het aantal overlappingen van de subtimeslots.
Beschouw de
komende met
fig.I-1. In
zijn naar m

verzameling van aIle subtimeslots overeenm groepen en n kanalen (timeslots), zie
ieder subtimeslot kan een gesprek aanwezig
groepen.

o

000
000

o

•

m groepen of
m subtimeslots per
timeslot •

•
000

•

o

n timeslots
fig.I-1. De verzameling van subtimeslots.
We beschouwen nu een willekeurige groep i. In deze groep
k~n naast de normale blokkering (aIle kanalen zijn bezet)

nog een interne blokkering optreden.
We definieren E~ als de extra blokkeringskans bij een
aanvrage in groep i bij k bezette timeslots. Deze
blokkering treedt op als in groep i-1 en/of in groep
i+1 de, met de vrije subtimeslots van groep i overeenkomende subtimeslots, bezet zijn met dezelfde richting
als de gevraagde richting in groep i.
Voor groep i geldt dan de toestandsvergelijking:
p[N i (t+At)=k]=Pk_1 ,k·p[N i (t)=k-1]
Pk+1

,k·p[lii(t)=k+~

+Pk,k·P[~i(t)=J +
met

1~k~n-1

Hierin is: Ni(t) het aantal bezette lijnen ten tijde t.
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p

k-l,k

de kans dat er een oproep plaats vindt
tussen t en t+~t en geen gesprek wordt
afgebrokcn.
.
Pk-l ,k=~·~t(l-E~_l )+O(At)
de kans dat geen oproep en geen afbreken
plaats vindt in t en t+~t.
Pk k=l-k/(J' .L)t-.A.At(l-E~)+O(At)

,

Pk+l ,k de kans dat er geen oproep en wel afbreken
plaats vindt tussen t en t+6t.
Pk+l k=k+l.At+o(At)
,

<r

Hierbij is verondersteld dat de oproepen Poisson zijn
verdeeld met een gemiddelde van A oproepen per seconde
en dat de gespreksduren negatief exponentieel zijn
verdeeld met een gemiddelde van ~ seconde.
In de stationaire toestand geldt dan:

A.( l-E;_l ) .P[lii =k-U- k/G" + A.( l-E;) • p[N i =0 + k;l • P[~i=k+~ :: 0
1 ~ k ~ n-l

voor
voor k=O geldt:

-A(l-E~).P[Ni=oJ +

J-;P[lii=l] =0

voor k=n geldt:

(l-E~_l ). P [Iii =n-1J

- ~.p[ Iii =n]

=0

Met behulp van deze drie vergelijkingen komen we tot:

' )k k-l
(I\~-If (1 -E~. )
k 1 j=O

J

=~~~~~--~~~=;~~-k=O k!

j=O

J

Stellen we de totale blokkeringskans voor groep i op w~
dan is in de stationaire toe stand het aantal geblokkeerde
gesprekken per sec. gelijk aan het aantal aankomsten per
sec. verminderd met het aantal gehonoreerde oproepen.
In formule wordt dit:

dus:
i
1 n
]
Wb=l - '\ "" ~ok • P n~; =k
AV_ k-l k-l

~

= 1 -

.

7f (1 -E~ )
j=O
J
n-------k=r---------5""_tA'it)k 7C(l-E~)
1(';'0 k!
j=O
J

~1

().«)

(k-l)l
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We zullen met behulp van deze uitdrukking voor de totale
blokkeringskans een benadering geven voor de interne
blokkeringskans.
We definieren:
Wb(n) als de totale blokkeringskans bij n kanalen,
Nb(n) als de normale blokkeringskans bij n kanalen en
Eb(n) als de interne blokkeringskans bij n kanalen.
Dan geldt voor groep i

W~(n-1)

:

= E~(n)

+ N~(n-1 )

Deze bevering kunnen we verklaren met behulp van de
volgende beschouwing :
Er zijn twee mogelijke gebeurtenissen in de situatie
met n kanalen per lijn:
gebeurtenis G1: n-1 kanalen per lijn zijn voldoende.
gebeurtenis G2: n-1 kanalen per lijn zijn niet voldoende.
Bij G1
Bij G2
kunnen
G21 en

treedt geen blokkering op.
zal weI blokkering optreden ; deze gebeurtenis
we opsplitsen in twee disjuncte gebeurtenissen
G22 :

G21 is de gebeurtenis dat n kanalen bezet z~Jn (normale
blokkering treedt op voor n-1 kanalen).
G22 is de gebeurtenis dat niet aIle kanalen bezet zijn,
maar interne blokkering optreedt.
Er geldt nu:

G2 == G21

U G22

De gebeurtenissen G21 en G22 sluiten elkaar uit, we
kunnen daarom zeggen:
P(G21

U G22)

= P(G21)

+ P(G22)

dus geldt:
P(G2) = P(G21) + P(G22)
wat overeenkomt met:

We hadden gevonden dat:
n-1
= 1

(AU")

k_1

> ----- k-1
n:. (1 -E~. )

-

~ (k-1)! j=O

J

~-~~--~~~=~~~-k=O

k!

j=O

J
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Definieer ~als de kans dat
leest in een bepaalde groep
E «1 , voor 16 groepen is
het aantal groepen neemt

e

een subtimeslot bezet is en
r •
£o~ 0,05 , bij toename van
af, zie 111-2.2.

De kans dat van I subtimeslots er een bezet is met
richting r
is I maal zo groot, dus l~.
O
Als in groep i , (n-j) subtimeslots vrij zi~n dan kunnen we
schrijven voor de interne blokkeringskans E. :
J

E~ = (If)n-j + hogere orden van (l~)
J

We zullen in de verdere berekeningen aIle hogere orde termen
van l~ direct weglaten, in verband met de leesbaarheid van
de formules.
Nu geldt:

!sJ

n.. (1-E~).
j=O

~

J

i
Vullen we dit in, in de formule voor W (n-1) dan voIgt:
b

n-1

.

W~(n-1)

= 1

k-1

n-1

k-1

L (Acr)
L (A.o-)
n-k+1
k=1 (k-1)! - k=1 (k-1)! (IL)
- n='----k----il=f----k-------------2: (ill- ~ (A6'") (H~)n-k+1
k=O
k!
k=O k!

delen we teller en noemer door

en vullen we bovendien in dat
dan voIgt voor

W~(n-1)

n-1 (I\tJk
{=O~

N~(n-1)

= 1 -
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w~ (n-1 ) X 1 -

Ontwikkelen we de noemer in een reeks en schrijven we de teller
uit, beide met verwaarlozing.van hogere orden van l~ dan
volgt:

~ (AQ")n-1 (1~)2
(n-2) !
(n-1)!
(1 - Nb (n-1) - ------------)(1 + -------------)
n-1 @k
n-1 Q!2.k
k!
~O k!
().o-) n-2 (1 () 2

i
Wb(n-1)~1 -

i

t-O

2 ()~ q-) n-2

.

N~(n-1) + (1£) -------(n-2) !

Verder hadden we aangenomen dat

Vergelijken we deze twee formules met elkaar, dan volgt
voor

E~ (n)

E~(n) de benadering:

X

t

(At")n-2
2 (n-2)r
(1£) -------~--- 1
f1 (AO")k
k=O k!

Hieruit kunnen we concluderen dat E~(n) evenredig is
2
met 1 ; in eerste benadering dus evenredig met het
aantal overlappingen in het kwadraat.

NAAM VAN DE
VARIABELEN

OMSCHRIJVING VAN DE VARIABELEN

TYPE VAN DE VARIABELEN

ONEINDIG

Getal dat grater is als alle andere getallen die

BINARY FLOAT(21) INTERNAL

IN'rVAL
GESPREK
LAMDA1
SIGNA1
INITYD
KLOK
SPRTYD
ORDTYD
STELOP
AFBTYD
SINTYD
REKTYD
LANBDA
SIGNA
LINIT1
LIMIT2
AAN'rAL
GROEPN

voorkomen in de lijst van afbreektijden.
Het met behulp van de neg.exp.verdeling berekende
interval tussen twee aankomsten.
De met behulp van de neg.exp.verdeling berekende
gespreksduur.
Het gemiddelde van de aankomstenverdeling.
Het gemiddelde van de gespreksduurverdeling.
De tyd waarover de centrale geinitialiseerd wordt.
Gedurende deze tijd worden de gesprekken niet
afgebroken.
De momentane gesimuleer~ centraletijd in seconden.
De totale spreektijd van aIle gesprekken in sec.
Het moment waarop de geordende bezetketen van de
boekhouding moet worden opgesteld.
Lengte van de periode waarover de geordende keten
moet worden opgesteld.
Lijst met afbreektijden van de gesprekken. De lengte
is gelijk aan het maximale aantal gesprekken in de
centrale + 3 (t.g.v.de drie eindschakels).
De totaal te simuleren centraletijd.
De rekentijd na de eerste INITYD sec. in de
initialisatieperiode.
Lijst met het gemiddelde van de aankomstenverdeling
van iedere groep.
Lijst met gemiddelden van de gespreksduurverdeling
van iedere groep.
Bovenwaarde voor de randomgenerator, de waarde is
65536, voor loting van getallen tussen 0 en 1.
Bovenwaarde voor de randomgenerator, de waarde is
GROEPN-1, voor loting van de groepen.
Het aantal gehonoreerde gesprekken.
Het aantal groepen in de centrale.
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NAAM VAN DE
VARIABELEN
INTERN
VOL
NR
ENDO
END1
END2
END)
TSTTSL
BLOK1
BLOK2
BLOK)
BLOK4
KLOK1
KLOK2
KLOK)
TYD1
TYD2
'fYD)
THSLOT
TAL
KEER
K

PRINTS
OPR
OPGER
SUBT1

OMSCRRIJVING VAN DE VARIABELEN
Ret aantal interne blokkeringen tijdens de simulatie.
Het aantal normale blokkeringen tijdens de simulatie.
De plaats van het binnengekomen gesprek in de boekhouding.
Ret maximale aantal gesprekken in de centrale.
Eindschakel van de vrijketen, waarde=ENDO+1.
Eindschakel van de ongeordende bezetketen, waarde=
ENDO+2.
Eindschakel van de geordende bezetketen, waarde=
ENDO+).
Het aantal te testen subtimeslots voor de interne
blokkering, de waarde=1, ••• ,(GROEPN/2).
Het aantal malen dat interne blokkering optreedt bij
een overlapping, en er zijn nog andere subtimeslots vrij.
Idem als BLOK1 voor 2 overlappingen.
Idem als BLOK1 voor ) overlappingen.
Ret aantal malen dat interne blokkering optreedt bij de
opgeroepene.
Ret aantal uren in de variabele KLOK.
Ret aantal minuten in de variabele KLOK.
Het aantal seconden in de variabele KLOK.
Het aantal uren in de variabele SPRTYD.
Het aantal minuten in de variabele SPRTYD.
Het aantal seconden in de variabele SPRTYD.·
De lengte in nseconden van een timeslot.
Het aantal geinitialiseerde gesprekken.
Het aantal malen dat de geordende keten wordt opgesteld.
Ret aantal malen dat de printroutine wordt uitgevoerd.
Ret aantal gewenste outputs.
De gelootte groep van de oproeper.
De gelootte groep van de opgeroepene.
Ret toegewezen timeslot voor de oproeper.

TYPE VAN DE VARIABELEN
BINARY FIXED(15) EXTERNAL
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II
II

"

"
"
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"
"

"
"

".

"
"

"
"
"

NAAM VAN DE
VARIABEL:8N
SUBT2
SIGGEM
LAMGEM

OMSCHRIJVING VAN DE VARIABELEN
Het toegewezen timeslot voor de opgeroepene.
Het gemiddelde van de gespreksduur over aIle groepen.
Het gemiddelde van de aankomsten per seconde over
aIle groepen.
Lijst met de bezetting van iedere groep van het
aantal kanalen.
Matrix met de bezetting van de subtimeslots.
Lijst met schakels voor de 3 ketens in de boekhouding.
Matrix met de verbindingsparameters; groep en
timeslot van de oproeper en de opgeroepene.
Het aantal groepen met afwijkende lambda en sigma
t.o.v. de andere groepen.

GROEP
TEST
KETEN
VECTOR
NRS

TYPE VAN DE VARIABELEN
BINARY FIXED(15) EXTERNAL
"
FLOAT(21)
"

""

"

DECIMAL FIXED(3)

"

"

"

FIXED(4)

"
"

"

ALIGNED CHARACTER(1) EXTERNAL
BINARY FIXED(15) INTERNAL

Hulpvariabelen.

PP,XX,YY
II,JJ,X,?,IX,A,B,C,D,Q,I,J,KL,I1
DUM

•

BINARY FLOAT(21) INTERNAL
BINARY FIXED(15) INTERNAL
CHARACTER(1) INTERNAL

