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Mijne Heren Curatoren, 
Mevrouw en Mijne Heren Professoren, 
Dames en Heren Lectoren, Privaat-docenten, 
Instructeurs, Assistenten, 
Dames en Heren Studenten en voorts Gij alien, die deze plecb
tigbeid met Uw tegenwoordigbeid vereert, 

Zeer geacbte toeboorsters en toeboorders, 

V oor het verkrijgen van een gemakkelijk contact had KARL 
FRIEDRICH GAuss te Gottingen in het jaar 1832 een 3 kilometer 
lange dubbeldraad laten aanbrengen tussen het Mathematisch 
Instituut en de Sterrewacht. Hierdoor werd de mogelijkheid ge
schapen om een snelle berichtenwisseling tot stand te brengen 
met zijn collega en medewerker WILHELM WEBER. De toegepaste 
werkwijze, volgens onze hedendaagse begrippen telegrafie ge
noemd, bestond uit het uitzenden van elektrische stroomstoten, 
die door middel van een galvanometer konden worden waar
genomen. V oor het overbrengen van de letters uit een tekst 
werd gebruik gemaakt van een code, die uit twee elementaire 
eenheden was opgebouwd, nl. een uitwijking naar links en een 
uitwijking naar rechts. Omstreeks dezelfde tijd maakte JosEPH 
HENRY in New Jersey een soortgelijke verbinding, waarbij een op 
een polair relais gelijkend ontvangapparaat werd gebruikt. 

De werkelijke stoot voor commerciele toepassing werd gegeven 
door SAMUEL MORSE, die in 1838 een luchtlijnverbinding maakte 
over een afstand van 10 mijl. Evenals de beide genoemde voor
gangers maakte MoRSE voor de transmissie gebruik van een dub
beldraad. Een belangrijke winst in het kostenprobleern werd be
reikt toen bleek dat men de dubbeldraad kon vervangen door 
een enkeldraad met de aarde als tweede geleider. Als ontvanger 
fungeerde een elektromagneet, die de door MoRSE uitgevonden 
code, bestaande uit punten en strepen, op een papierband zicht
baar kon maken. Alras bleek dat een geoefend telegrafist het 
zichtbare schrift niet nodig had, maar dat het geluid van het 
klepperende anker van de elektromagneet voor hem genoeg 
was om het bericht volledig te verstaan. Dit leidde tot de ont
wikkeling van de z.g. klopper, d.w.z. een elektromagneet met 
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een akoestische resonator om het geluid te versterken. De 
nieuwe communicatiemogelijkheid verheugde zich snel in een 
grote belangstelling. 

Door gebruik te maken van dikkere draden gelukte het aan
vankelijk om de afstand steeds groter te maken. Men consta
teerde echter dat de kwaliteit van lange verbindingen zeer af
hankelijk was van atmosferische omstandigheden. De ver
klaring hiervoor hgt in het feit dat bij luchtlijnen de isolatie
weerstand zeer laag kan worden en dat in deze situatie de 
stroomsterkte op de lijn ongeveer exponentieel met de afstand 
afneemt. Hierdoor is het mogelijk dat de stroomsterkte aan de 
ontvangzijde een fractie kan bedragen van de stroomsterkte aan 
de zendzijde. Waren er geen andere beperkende factoren, dan 
zou dit euvel in eerste instantie verholpen kunnen worden door 
de ontvangapparatuur gevoeliger te maken. Het zijn echter 
stoorstromen, die hieraan een limiet stellen. W ordt de ontvang
apparatuur zo gevoelig, dat stoorstromen zich duidelijk mani
festeren, clan ontstaan fouten in het over te brengen bericht. 

Stoorstromen zijn gewoonlijk van tweeerlei aard en wel: 
1. storingen afkomstig van atmosferische invloeden (heden ten 

dage kan hierbij ook worden genoemd de storingen van in
dustriele oorsprong); 

2. storingen afkomstig van andere telegraafverbindingen; de 
reeds genoemde methode om de aarde als tweede geleider te 
gebruiken bleek uit dit oogpunt minder gunstig. Reeds nu 
zij opgemerkt dat de hierdoor veroorzaakte elektromagne
tische koppeling voor hogere frequenties zo groot is, dat deze 
methode voor telefonie volkomen onbruikbaar was. 

Wil men de invloed van deze stoorstromen klein houden, clan 
is het noodzakelijk dat de verhouding tussen stoorstroom en 
signaalstroom een bepaald maximum niet overschrijdt. 

De oplossing van deze moeilijkheid is reeds ten tijde van 
MORSE aangegeven. Men verdeelt de totale afstand in een aan
tal ongeveer gelijke delen. Aan het einde van het eerste deel, 
waar de verhouding van stoorstroom tot signaalstroom zo klein 
is, dat men van ongestoorde ontvangst kan spreken, wordt een 
ontvanger geplaatst, die tegelijkertijd dienst doet als zender 
van het tweede deel. Deze werkwijze wordt herhaald tot aan 
het einde van de verbinding. Met de introductie van dit relais
station zijn de volgende voordelen bereikt: 
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1. de zendstroom behoeft niet onredelijk hoog te warden op
gevoerd; 

2. de ontvangapparatuur behoeft niet al te gevoelig te warden 
gemaakt; 

3. ten aanzien van de lijn kan per eenheid van lengte meer 
demping warden toegelaten, waardoor aan koper kan warden 
bespaard. 
Reeds spoedig bleek bij bet opvoeren van de seinsnelheid, dat 

de beperking hiervan niet lag bij de elektrische apparatuur. De 
op de band schrijvende opnemer was in korte tijd al in hoge 
staat van perfectie. De beperking lag bij de telegrafist, die aan 
de zendende zijde met zijn hand de Morse-sleutel hanteert, en 
bij de telegrafist, die aan de ontvangende zijde gebruik maakt 
van de klopper. De eerste methode om hieraan tegemoet te ko
men bestaat hieruit dat de berichten met handtempo in een 
band worden geponst; meerdere van deze banden kunnen nu 
na elkaar met verhoogde snelheid aan een machinezender war
den toegevoerd. De geponste band fungeert dus als geheugen. 
De tweede methode, die o.a. door BAUDOT is toegepast, werkt 
volgens het principe van de tijdverdeling, d.w.z. dat men ten 
behoeve van b.v. 4 individuele verbindingen de lijn cyclisch ver
bindt met een der 4 zenders en synchroon hiermede hetzelfde 
doet met de 4 ontvangers. Duurt de gehele cyclus T seconden, 
clan is iedere zender door middel van de transmissieweg gedu
rende T/4 seconden verbonden met de bijbehorende ontvanger. 
Gedurende deze T /4 seconden moet de in telegraafcode omge
zette letter, die clan b.v. door middel van een klaviertoets wordt 
aangeslagen, worden overgezonden en ontvangen. Doordat her 
drukken van de toets binnen bepaalde grenzen willekeurig in 
het tijdsbestek 3/4 T, voorafgaande aan de T/4, mag plaats 
vinden, moet ook hier een geheugen aanwezig zijn. Het is dui
delijk dat beide werkwijzen alleen gelukken als de transmissie
weg de hiermede overeenkomstige verhoogde seinsnelheid 
toelaat. 

Afgezien nog van het feit dat de transmissiekwaliteit van 
bovengrondse geleiders zeer afhankelijk kan zijn van de weers
omstandigheden, is het duidelijk dat bij zware sneeuwval of 
zware stormen de transmissieweg volkomen vernietigd kan 
warden. Deze omstandigheden zijn reden geweest dat men ge
zocht heeft naar constructies, die niet de nadelen van de boven-
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grondse verbinding vertoonden. De kabel, bestaande uit een 
aantal onderling geisoleerde draden, gezamenlijk omgeven door 
een loodmantel om het binnendringen van vocht te voorkomen, 
kan in de aarde warden ingegraven en daardoor geheel tegemoet 
komen aan de genoemde bezwaren. De door de veel compactere 
bouw verhoogde capaciteit brengt echter voor de transmissie 
het volgende nadeel mede. Wordt aan de zendzijde afwisselend 
een spanning aangelegd en weer verbroken, dan zal door de nu 
vergrote tijdconstante de ontvangstroom meer tijd nodig heb
ben om de eindwaarde te behalen. We moeten dan ook conclu
deren dat bij gelijke weerstand per lengte-eenheid de seinsnel
heid bij de normale kabel kleiner is dan bij een bovengrondse 
geleiding. 

lncidenteel was voor de telegraaftransmissie reeds gebruik 
gemaakt van kabels en men had hierbij al kennis gemaakt met 
de beperkte seinsnelheid. Een keuze uit de twee transmissie
mogelijkheden zal uiteindelijk moeten warden bepaald door de 
economie van het geheel. De ervaring heeft echter geleerd dat 
voor lange verbindingen, alhoewel kwetsbaar, de bovengrondse 
lijn door de grotere seinsnelheid voorlopig de voorkeur verdient. 

Geleid door de succesvolle resultaten op landrouten stelde 
men in 1851 de eerste zeekabel in dienst tussen Dover en Calais. 
In 1853 volgden een kabel tussen Engeland en lerland en enige 
andere tussen Engeland en West-Europa. Na meerdere mislukte 
pogingen om een kabel te leggen tussen Engeland en Amerika, 
mislukt zowel door kabelbreuk als door zeer slechte transmissie, 
was het WILLIAM THOMSON, wie het in 1856 gelukte om het 
transmissiefenomeen mathematisch te beschrijven, waardoor hij 
aan de organisatoren, mede door zijn ontwerp van een zeer ge
voelige spiegelgalvanometer, zo veel inspiratie en vertrouwen 
schonk, dat een hernieuwde paging in 1866 met succes werd be
kroond. De door hem geformuleerde wet, in Engeland ,,K.R. 
law" genoemd, spreekt uit dat de seinsnelheid omgekeerd even
redig is met het produkt van de totale capaciteit en de totale 
weerstand van de geleiding. Gedurende langere jaren was het 
deze wet die werd gebruikt voor de dimensionering van nieuwe 
routen. 

Het met behulp van de integraal van FOURIER geformuleerde 
begrip van de spectrale verdeling geeft sedert enkele tientallen 
jaren een nieuw inzicht in het gedrag van tijdsafhankelijke fe-
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nomenen. De analyse geeft aan dat het voor de overdracht van 
impulsvormige signalen noodzakelijk is dat de met sinusvormige 
stromen gemeten overdracht in een bepaalde bandbreedte in 
grootte en fase aan vast te stellen eisen moet voldoen. Geleid 
door dit inzicht is het duidelijk dat maatregelen zoals het gebruik 
van de z.g. Maxwell-aarde en het toepassen van dwarssmoor
spoelen door GoDFROY de bedoeling hadden om de lineaire 
karakteristiek over een grotere bandbreedte te effenen. Dit effe
nen wordt eenvoudiger als door het blokkeren van de gelijk
stroomcomponent de overdrachtskarakteristiek de vorm gaat 
aannemen van een bandfilter. Past men bovendien het spec
trum van de lijnsignalen hieraan aan, dan is hierdoor nog meer 
verbetering mogelijk. Het eerste wordt in de zeekabel-telegrafie 
gerealiseerd door het gebruik van de z.g. ,,blocking condensor". 
Het tweede door gebruik te maken van signalen met ,,curbing", 
d.w.z. dat een positieve stroomstoot onmiddellijk wordt gevolgd 
door een stoot van tegengestelde polariteit en andersom. Ten 
aanzien van de invloed van storende stromen geldt ook hier de 
reeds vermelde oplossing van de introductie van relaisstations. 
V oor een nog meer intensief lijngebruik, speciaal voor de zeer 
kostbare zeekabels, zijn werkwijzen ontwikkeld om gelijktijdig 
de richting West-Oost en de richting Oost-West te gebruiken. 
De hiervoor ontwikkelde methoden zijn alle geinspireerd door 
de toen reeds bekende brug van WHEATSONE. Alhoewel de 
theoretisch te behalen factor twee in verkeerstoename nooit ge
heel is bereikt, is de methode steeds met succes toegepast. 

Omstreeks 1870 werd door een aantal uitvinders getracht de 
in de natuurkunde bekende verschijnselen van resonantie 
(resonator van HELMHOLTZ, snaren, stemvorken) toe te passen 
ten behoeve van het meervoudig gebruik van de telegraafver
binding. Zij zochten de oplossing als volgt. Een zender, b.v. 
bestaande uit een stemvork, die door middel van een interruptor 
en een elektromagneet in vibratie wordt gehouden, moet een 
wisselstroom met frequentie fi af geven. De ontvanger client nu 
zodanig te zijn ingericht, dat hij goed reageert op wisselstroom 
van de frequentie Fi. Daarnaast moet hij voor stromen van een 
andere frequentie ongevoelig zijn. Uitgaande van deze gedachte 
kan men nu aan de zendzijde een aantal zenders met b.v. fre
quenties f1 ; f2 ; fa enz. parallel aansluiten. Aan de ontvangzijde 
staan nu ontvangers, die op dezelfde frequentie f1 ; f2 ; fa enz. zijn 
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afgestemd. Alhoewel deze grondgedachte eenvoudig is, is er in 
de praktijk slechts een incidenteel succes mee behaald. De rede
nen daarvoor zijn van verschillende aard. Het maken van de 
zuivere wisselstroom was in die tijd een nog niet geheel opgelost 
probleem. Alle uitvinders maken gebruik van een contact aan 
het vibrerende mechanisme om hiermede in een gelijkstroom
circuit pulsaties aan te brengen. Weliswaar ontstaat clan een 
wisselstroom met de frequentie f1 , maar daarnaast ontstaan ook 
nog harmonischen hiervan, 2f1 ; 3f1 enz. Wordt de op deze wijze 
gemaakte wisselstroom in een telegraafritme onderbroken, clan 
leert een eenvoudige berekening, dat op de lijn behalve een 
stroom van de frequentie f1 ook een reeks andere frequenties 
ontstaat (zijbanden), die om f1 heen gegroepeerd liggen. Het kan 
nu gemakkelijk voorkomen, dat stromen van deze zijband
frequenties in het gebied van de tweede ontvanger f2 liggen, 
waardoor storingen ontstaan. Meerdere auteurs beschrijven de 
moeilijkheid van de storing op nevenkanalen, maar niemand 
geeft het juiste middel aan om deze storing te voorkomen. Door 
gebrek aan het juiste inzicht blijft het bij het experiment. 
Praktische resultaten werden pas bereikt, toen de fundamenten 
van deze werkwijze, amplitudemodulatie, mathematisch konden 
worden beschreven en de technische middelen aanwezig waren 
om praktisch te realiseren wat de theorie nodig achtte. 

Het waren in Amerika a.a. ALEXANDER GRAHAM BELL in Boston 
en ELISHA GRAY in Chicago, die met deze werkwijze experimen
teerden. Alhoewel oak zij geen gunstige resultaten konden 
boeken ten aanzien van het vooropgezette doel, kwamen ze 
beiden tot iets geheel anders, nl. de mogelijkheid om de mense
lijke stem over te brengen. Door beiden werd op dezelfde dag, 
14 februari 1876, volgens historische gegevens door GRAY twee 
uur later dan BELL, een patentaanvraag ingediend. De door BELL 
geconstrueerde elektromagnetische telefoon werd door hem ook 
gebruikt als microfoon; dit had als voordeel dat de benodigde 
apparatuur eenvoudig en stabiel was, hetgeen belangrijk heeft 
bijgedragen tot de snelle vooruitgang van de telefoontechniek. 
Anderzijds had deze toepassing het nadeel, dat het door de 
spraak opgewekte elektrische vermogen van slechts enkele mi
crowatt zo klein was, dat de bereikbare afstanden hierdoor aan
merkelijk werden beperkt. Een grate verbetering werd in 1878 
verkregen toen door DAVID EDWARD HUGHES een als versterker 
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werkende koolmicrofoon werd geconstrueerd, waardoor her 
gelukte om de enkele microwatt te verhogen tot enkele milli
watt. 

Het overbrengen van de menselijke stem vraagt een veel 
breder spectrum dan bij de destijds gebruikte telegraafsystemen. 
De door de transmissieweg veroorzaakte verzwakking van de 
telefoonstromen is daardoor aanmerkelijk grater clan bij de 
telegrafie. De grotere demping en bet kleine zendvermogen wa
ren oorzaak dat bovengrondse verbindingen langer clan enige 
honderden kilometers voor telefonie niet meer bruikbaar waren, 
terwijl voor kabels deze grens reeds bij enige tientallen kilome
ters werd bereikt. Verbetering van de microfoon en van de tele
foon gaven een kleine winst. Orn echter aan de voorkomende 
vragen te voldoen was een aanmerkelijk grotere dempings
reductie nodig. 

Reeds in 1893 gaf OLIVER HEAVISIDE aan dat dempingsver
mindering kan worden verkregen door de zelfinductie te ver
hogen, maar het heeft tot 1900 moeten duren totdat dit prak
tisch werd uitgevoerd. HEA VISIDE had niet her aanzien van 
WILLIAM THOMSON, bovendien waren zijn publikaties zo moeilijk 
leesbaar en in vele gevallen op dusdanig fulminerende toon ge
schreven, dat de toenmalige technische wereld hiervoor geen be
langstelling toonde. De patentaanvraag van MrcHAEL PuPIN in 
juni 1900 en slechts enige dagen daarna de aanvraag van GEORGE 
ASHLY CAMPBELL van de American Telephone and Telegraph 
Company gaven gedetailleerde gegevens en uitwerkingen van 
de noodzakelijke techniek voor verhoging der zelfinductie. 
Beiden kozen als oplossing het aanbrengen van zelfinductie
spoelen op regelmatige afstand in de lijn. Bij kabels, waar de 
relatieve verhoging der zelfinductie het hoogst is, was het nu 
mogelijk om tienmaal grotere afstanden te bereiken. Bij toe
passing op luchtlijnen gelukte her om circuits te bouwen tot 
1500 a 2000 kilometer. Aan de voor telefonie noodzakelijke mo
gelijkheid om zowel in de richting Oost-West als West-Oost 
te kunnen spreken was op gemakkelijke wijze te voldoen. 
T elegrafie vraagt in vele gevallen dat het bericht Oost-W est 
geen storing zal ondervinden van het bericht West-Oost. 
Telefonie heeft geen behoefte aan deze stringente eis. Het 
niet nodig hebben van de betrekkelijk ingewikkelde apparatuur 
hiervoor was mede een reden van de snelle vooruitgang. 
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In Europa, achterop geraakt door de eerste wereldoorlog, 
bleek na afloop in 1918 dat nieuwe middelen waren gevonden 
om de kwaliteit en de economie van de telefoonlijn te verbeteren. 
De uitvinding van de hoogvacuum versterkerbuis, gedurende de 
oorlog tot snelle ontwikkeling gekomen, ten behoeve van de 
oorlogsvoering, gaf, zoals vele andere technische middelen, voor 
de vredestoestand aanleiding tot een nog niet te overzien toe
passingsgebied. De als versterker geschakelde triode, die op 
regelmatige afstanden in de lijn is opgenomen, laat nu toe dat 
dunnere koperaders kunnen worden gebruikt. Deze winst is des 
te groter waar het gaat om lange internationale verbindingen. 
Doordat de versterkerbuis slechts in een richting kan werken, 
moet in ieder versterkerpunt zowel een buis worden aangebracht 
voor het gesprek Oost-West als voor het gesprek West-Oost. 
Orn te voorkomen dat in een versterkerpunt een groot deel van 
de gespreksstromen terugloopt, moeten door middel van ba
lanceerinrichtingen ontkoppelingen worden aangebracht. V oor 
verbindingen van enige honderden kilometers heeft de twee
draadversterkerschakeling, zoals deze wordt genoemd, goede 
resultaten gegeven. Lange verbindingen, met veel versterker
eenheden in cascade, blijken door de aanwezigheid van het 
grote aantal balansschakelingen, die alle min of meer met fouten 
zijn behept, te veel echosignalen te geven, waardoor de verstaan
baarheid ongunstig wordt belnvloed. Het was de Nederlandse 
telefoon-ingenieur VAN KESTEREN die de z.g. vierdraadsschake
ling aangaf, waarbij de bezwaren van de vorige schakeling niet 
meer aanwezig waren. Hierbij warden de Oost-West en de West
Oost richting door afzonderlijke geleiders van elkaar gescheiden 
en behoeft de balanceerinrichting, die alleen aan het begin en 
aan het einde der verbinding voorkomt, aan minder hoge eisen 
te voldoen. 

N og meer clan bij de telegrafietransmissie moet de telefoon
techniek zich wapenen tegen stoorstromen. De versterker, die 
aan de ingang van iedere sectie het verzwakte signaal weer ver
sterkt, geeft hierin dezelfde bijdrage als het relaisstation in de 
telegraafverbinding. Storingen, veroorzaakt door de onderlinge 
elektromagnetische koppelingen van de verschillende lijnen, 
vragen door het veel bredere spectrum meer aandacht. Men 
gaat over tot het aanbrengen van kruisingen, waardoor een aan
wezige positieve koppeling kan warden gecompenseerd door een 
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even grote negatieve. Daarnaast maakt men met behulp van 
spoelen of condensatoren geconcentreerde koppelingen voor de 
gewenst compensatie. 

Bij het langer worden van de verbindingen, mogelijk gewor
den door de versterkerbuis, gaan zich nu enkele moeilijkheden 
voordoen met de door PUPIN aangegeven methode van zelf
inductieverhoging. De Pupin-lijn, die zich in eerste benadering 
gedraagt als een cascadeschakeling van laagdoorlaatfil.ters, heeft 
de eigenschap dat de groepsnelheid voor hoge frequenties kleiner 
is dan die voor lage frequenties. Daarbij wordt het absolute be
drag van de looptijd kleiner naar mate men zwaarder pupini
seert. Beide effecten doen afbreuk aan de goede verstaanbaarheid, 
zodat men er toe overging om voor lange verbindingen lichter 
te pupiniseren. De benodigde dempingsreductie kan nu warden 
verkregen door de versterkingsgraad van de versterkers op te 
voeren. 

De door BAUDOT bij de telegrafie met succes toegepaste me
thode van de tijdverdeling om het rendement van de lijn te ver
beteren is ook voor telefonie geprobeerd. De experimenten leden 
volkomen schipbreuk, doordat het juiste inzicht ontbrak. Pas 
gedurende de tweede wereldoorlog is het gelukt om met behulp 
van dit principe radioverbindingen te maken met een capaciteit 
van 24 telefoniekanalen. De hiervoor benodigde zeer grote 
bandbreedte in de orde van enige Megaherz geeft duidelijk een 
aanwijzing waarom de proef op de kabel mislukte. 

De uitvinding van elektrische .filters, in Duitsland in 1915 
door KARL WILLY WAGNER en onafhankelijk hiervan omstreeks 
dezelfde tijd in Amerika door de reeds genoemde GEORGE ASHLEY 
CAMPBELL, alsmede het gebruik van de drie-elektrodebuis als 
amplitudemodulator waren een belangrijke stap voor de in
voering van een systeem met frequentieverdeling. Het nu ver
kregen inzicht van het ontstaan van zijbanden lag ten grond
slag aan multipel-telefoonsystemen, die voor het eerst in 1918 
in Amerika op bovengrondse lijnen in gebruik kwamen. Door
dat de analyse aangeeft dat de twee zijbanden ieder de gewenste 
informatie verschaffen, is het mogelijk om een der zijbanden 
uit te fil.teren en hierdoor aan bandbreedte te winnen. De kennis 
om elektrische filters te maken, die een bepaald frequentie
gebied ongedempt doorlaten en voor andere delen van het 
spectrum een grote demping vertonen, was noodzakelijk voor 
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deze werkwijze en was noodzakelijk om de moeilijkheden, die 
reeds vroeger bij de telegrafie zijn genoemd, te voorkomen. 

Storingen, die de transmissietechnicus steeds weer kan ver
wachten, zijn nu van enigszins andere aard. Het gemeenschap
pelijk gebruik van een aantal transmissie-onderdelen ten be
hoeve van een aantal individuele telefoonkanalen geeft in deze, 
op amplitudemodulatie berustende systemen, aanleiding tot 
storing als het transmissiemedium behept is met niet-lineaire 
effecten. Later, als de toegepaste versterkingsgraad van de ver
sterkers nog meer wordt verhoogd om met de winst van meer 
telefoonkanalen grotere bandbreedten te behalen, is het het 
thermisch geruis dat zich nu ook als storing gaat manifesteren 
en daardoor een limiet stelt aan het laagst toelaatbare niveau. 
De uitvinding van de tegenkoppeling door BLACK als middel orn 
de niet-lineariteit van versterkers te verminderen gaf aanleiding 
om het eerstgenoemde effect aanmerkelijk te verbeteren. Reeds 
was door NYQUIST een criteriurn genoemd om de tegengekop
pelde versterker stabiel te houden. Het is echter te danken aan 
BODE, die aan de hand van functie-theoretische overwegingen 
een geheel nieuw inzicht wist te verschaffen in de eigenschappen 
van passieve netwerken, dat de techniek van de tegenkoppeling 
een hechte basis verkreeg. We zien dan oak een ontwikkeling, 
die voorlopig in 1938 eindigde met systemen van 600 telefoon
kanalen op een dradenpaar. Een na-oorlogse uitbreiding in 
Amerika bracht dit op ruim 1800 kanalen, terwijl nu in Europa 
voorstellen worden gedaan om met behulp van een totale band
breedte van 12 MHz dit getal te vergroten tot ongeveer 2700 
kanalen. 

Gegeven de elektrische filters als een der noodzakelijkste 
bouwelementen voor systemen met frequentieverdeling, consta
teren we ook in de telegraaftransmissie een sterke toename van 
deze werkwijze. Op voorstel van het Comite Consultatif Inter
national ontstaan eerst systemen voor 18 telegraafkanalen per 
telefooncircuit, in 1946 uitgebreid tot 24 kanalen. Zeer stimi.tle
rend voor de bouw van deze systemen was de introductie van de 
verreschrijvers, waardoor het telegraafverkeer, evenals de tele
foon, in handen kwam van de particuliere abonnee. 

Werd de draaggolftelefonie het eerst toegepast op boven
grondse geleidingen, al snel bleek dat bestaande kabels, nu ont
daan van de pupinspoelen, de mogelijkheid boden voor de trans-
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missie van 12 telefoonkanalen. Verder kan men komen door toe
passing van hiervoor speciaal geconstrueerde kabels. De Neder
landse PTT maakt een zeer ruim gebruik van een kabeltype met 
24 dubbeladers, waarbij momenteel 48 telefoonkanalen per ader 
worden vervoerd. Het laat zich aanzien dat dit getal in de toe
komst nog opgevoerd kan worden. De voor de grote afstanden 
meest economische oplossing maakt gebruik van de coaxiale 
kabel, cen type waarbij de tweede geleider van het paar als 
coaxiale cilinder om de eerste geleider is been gebouwd. Doordat 
bij toepassing van meerdere coaxiale paren in een loodmantel 
door het huideffect de onderlinge koppeling steeds kleiner wordt 
naar mate de frequentie hoger is, is dit type bij uitstek geschikt 
voor de transmissie van grote bandbreedten. 

Draaggolftelefonie op basis van eenzijband amplitudemodu
latie is heden ten dage een volkomen geaccepteerde techniek. 
Als een der grootste successen kan wel worden genoemd de in 
september 1956 in dienst gestelde transatlantische zeekabel, 
waarbij het is gelukt om met behulp van 50 tussenliggende ver
sterkers 36 telefoonkanalen te realiseren. Deze kabel, die o.a. 
Londen verbindt met New York, kan zonder meer worden ge
bruikt als schakel voor een willekeurige abonnee in de Verenigde 
Staten met een abonnee in Europa. 

Bij de intrede van televisie-omroep ontstond de noodzaak orn 
in de omgeving van de studio en van de zender televisiesignalen 
over kabels te kunnen transporteren. Voor de internationale 
uitwisseling van programma's kunnen naast radiostraalzenders 
ook kabels worden toegepast. Alhoewel aan de transmissie
eigenschappen, speciaal voor de in de toekomst te verwachten 
kleurentelevisie, zeer hoge eisen worden gesteld, is aangetoond 
dat dit technisch uitvoerbaar is. V oor grote afstanden zal hierbij 
gebruik worden gemaakt van coaxiale kabels en het reeds bij de 
telefonie besproken eenzijbandprincipe. Voor kleine afstanden, 
waarbij men de videoband transporteert, wordt in vele gevallen 
een gebalanceerd circuit gebruikt, incidenteel zelfs een aderpaar 
uit d.e gewone telefoonkabel. Kennis van het gedrag van lineaire 
netwerken voor irnpulsvormige signalen is van groot belang 
voor technici, die zich met de transmissie van televisie bezig 
houden. Het theoretisch fundament hiervoor is reeds langere 
tijd aanwezig, de praktische hanteerbaarheid is echter een pro
bleem, waarmede velen zich nog bezig houden. 
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De realisering van de transistor, resultaat van de studie van 
BRATTAIN, BARDEEN en SHOCKLEY, die hiermede met de toeken
ning van de N obelprijs zijn geeerd, zal een belangrijke invloed 
gaan uitoefenen op de toekomstige ontwikkeling van de lijn
transmissie. N aast de direct grijpbare voordelen van kleiner 
volume en geringere warmtedissipatie is reeds duidelijk te zien 
dat methoden, die tot nu toe niet economisch waren verant
woord, met behulp van transistoren tot uitvoering kunnen 
komen. 

In het overzicht dat ik U mocht geven is herhaalde malen 
tot uiting gekomen dat een bepaalde werkwijze verouderde om 
na enige decennia in een nieuwe uitvoering weer geboren te 
warden. V oor de huidige constructeur zal het daarom nuttig 
zijn om kennis te nemen van het verleden om des te beter te 
kunnen bouwen aan de techniek van de toekomst. 

Geachte Toehoorsters en Toehoorders, 

Aan Hare Majesteit de Koningin, Wie het behaagd heeft mij 
te benoemen tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische 
Hogeschool, zij het mij vergund mijn eerbiedige dank te be
tuigen. 

Mijne Heren Curatoren der Technische Hogeschool, 

Ik dank U voor het vertrouwen, dat U in mij heeft gesteld 
door mij te willen voordragen voor deze benoeming. Zeer ge
lukkig acht ik mij te mogen medewerken aan de opleiding en de 
vorming van onze ingenieurs. Ik verzeker U mijn beste kunnen 
te zullen geven aan de mij opgedragen taak en ik hoop mij het 
door U in mij gestelde vertrouwen waardig te kunnen tonen. 

Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren der Technische Ho
geschool, 

Het is mij een groat voorrecht in uw midden te warden op
genomen. Hedendaagse techniek is wellicht zeer specialistisch 
in haar uitvoering, vraagt echter voor het begrijpen een be
lanrijk aandeel in de kennis van andere gebieden. Gaarne zal 
ik om uw medewerking vragen als mij dit van node komt. 
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M~'ne Heren Hoogleraren van de Afdeling Elektrotecbniek, 

Uit anderen hoofde had ik reeds een aangenaam contact met 
enkelen Uwer. Voor de wijze, waarop U mij als collega tege
moet bent gekomen, betuig ik U mijn oprechte dank. Waar 
nodig hoop ik op Uw steun en Uw zeer gewaardeerde raad; 
van mijn zijde zeg ik U toe alles te willen doen in belang van de 
goede samenwerking. 

Hooggeleerde HUYDTS, 

Het was onder Uw leiding dat ik de eerste stappen deed op 
het gebied der experimentele elektronica. Met zeer veel ge
noegen denk ik terug aan Uw prakticumzalen en de tijd dat ik 
onder Uw leiding mijn diplomawerk mocht verrichten. De 
lief de voor het vak, dat ik nu beoefen, dank ik aan U en U w 
toenmaals kleine laboratorium. Met U nu te mogen samen
werken stemt mij tot grote vreugde. 

Hooggeleerde BAHLER, 

Als assistent bij Uw afdeling mocht ik reeds gedurende lan
gere tijd in Uw omgeving verkeren. De eerste kennismaking 
met het vak, waarvoor ik hier ben geroepen, stamt uit deze tijd. 
Ik acht mij gelukkig onder Uw leiding te hebben mogen mee
helpen aan de inrichting van de toen voor U nieuwe laboratoria. 
V oor hetgeen U mij heeft bijgebracht ten aanzien van een 
kritische instelling en de exacte behandeling van de problemen 
zal ik U steeds dankbaar blijven. Met U als collega een bijdrage 
te mogen leveren voor de opleiding in de telecommunicatie is 
voor mij een grote eer. 

Hooggeleerde BAST, 

Gedurende twintig jaren mocht ik bij het Staatsbedrijf der 
PTT met U samen werken, voor een groat deel bij de dienst van 
kabels en versterkers, daarna bij het Dr. Neher Laboratorium. 
Ik hoop dat ik iets heb kunnen overnemen van Uw bijzondere 
begaafdheid om de voorkomende problemen op de juiste wijze 
te ontleden en tegelijk de samenhang met het geheel steeds in 
het oog te blijven behouden. Zeer eervol beschouw ik het dat 
ik Uw werk hier mag voortzetten. 
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Zeer geachte ir VAN DER TooRN, Directeur-Generaal van bet 
Staatsbedrijf der PTT, 

Voor de door U verleende toestemming om deze bijzondere 
taak te aanvaarden betuig ik U mijn oprechte dank. 

Dankbaar ben ik ook voor de door U verleende steun en de 
belangstelling, die Gij steeds voor speurwerk hebt getoond. 

Collega's en Tecbnici van bet Staatsbedrijf der PTT, 

Een zeer groot deel van mijn huidige ervaring is dank zij Uw 
bemiddeling en medewerking tot mij gekomen. Het was voor 
mij steeds een groot genoegen om met U de voorkomende pro
blemen te mogen oplossen. 

Medewerkers van bet Dr. Neher Laboratorium, 

Alleen met Uw hulp en in zeer vele gevallen door Uw moei
zame volharding was het voor mij mogelijk om de kennis te ver
garen voor het scheppende werk dat ik samen met U mag ver
richten. De mij te beurt gevallen eervolle benoeming is voor 
een belangrijk deel het gevolg van de steun, die ik steeds van 
U mocht ondervinden. 

Dames en Heren Studenten, 

Lijntransmissie ten behoeve van berichtgeving in de meest al
gemene zin neemt heden ten dage een belangrijke plaats in in de 
telecommunicatietechniek. Alhoewel de ontwikkeling van nieu
we technische uitvoeringen in zeer hoog tempo verloopt, kan 
warden gezegd, dat de principes en de daaruit resulterende me
thoden nog een goed overzicht toelaten. In mijn colleges hoop 
ik zo veel mogelijk de grondslagen te belichten en deze te toetsen 
aan praktische uitvoeringen zoals deze algemeen warden toege
past. Het werkelijk aanvoelen en het beleven van het vak bereikt 
men in bijna alle gevallen pas als men enige jaren in de praktijk 
aan het werk is. Voor de hiervoor noodzakelijke voorbereiding, 
Uw studie aan deze Technische Hogeschool, wil ik U daar waar 
<lit in mijn vermogen ligt gaarne met raad en daad bijstaan. 

Ik heb gezegd ! 
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