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SAMENVATTING

Tijdens dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar de mogelijkheden een

digitaal lijntransmissiesysteem m.b.v. een digitaal transversaal filter te

korrigeren.

Allereerst is een computerprogramma ontwikkeld dat de weegfaktoren van het

digitale transversale filter zodanig bepaald dat de "mean-square-error"

(MSE) minimaal is.

Daarna is nagegaan wat de invloed is van het samplemoment t , de vertragings
s

tijd T , het aantal nivo's m en de lengte van de kabel ~ op de waarde van de
p

"peak-error-distorsion" (PED).

Vervolgens is nagegaan in hoeverre de therrni:sche ruis van de kabel alsmede

de extra door de versterker geintroduceerde ruis van belang is.

Ret is gebleken dat in praktisch realiseerbare systemen de thermische ruis

vrijwel verwaarloosbaar is, terwijl binaire transmissie steeds is te prefere

ren boven multilevel transmissie.

\
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INLEIDING

Een sektie van een digitaal lijntransmissiesysteem zal in het algemeen

bestaan uit een zender, een kabelstuk en een ontvanger •. Een dergelijke

sektie is in figuur 1 schematisch weergegeven.

Izender \---"tQL_~k~aEb~e~l=--===O_J~--~_v_~_~_~_~_r---J
fig. 1

De zender zendt een random reeks pulsen uit. Deze pulsen zullen in het

algeme~n ten gevolge van de overdracht via een kabel vervormd worden.

Een coJbinatie van ontvangen signaal en ruis wordt vervolgens aan de ont-
I

vanger :toegevoerd teneinde een betrouwbare schatting van de verzonden

pulsreeks te verkrijgen.

Ret door ons onderzochte transmissiesysteem is schematisch in figuur 2

weergegeven.

U2,

zender

I
00

[ a p (t-nT)
n=-co n T

n(t.)

-z. (w)
1.

fig. 2

Ret in figuur 2 geschetste transmissiesysteem bezit het grote nadeel dat

voor de realisering van de T.D.L. (Tapped Delay Line) analoge vertragings

netwerken nodig zijn. We hebben derhalve tevens het in figuur 3 geschetste

transmissiesysteem onderzocht.

T.D.L.

!ig. 3



Bij het systeem volgens figuur 3 immers kunnen we bij de verwezenlijking van

de T.D.L. gebruik maken van digitale bouwstenen.

Het verzonden signaal bestaat in beide gevallen uit een random reeks NRZ pul

sen met amplitude a • a kan hierbij een van m mogelijke amplitudenivo's aan-
n n

nemen. De apriori kans van optreden van ieder van deze m nivo's wordt gelijk

verondersteld.

Hoewel n(t) strikt genomen niet wit is, zullen wij in onze beschouwingen

steeds uitgaan van witte Gaussische ruis, die afkomstig is van de kabel en

de versterker. Het door de tweede kabelsektie gegenereerde gemiddelde ruis-·

vermogen is bij voldoend hoge versterkingsfaktor A verwaarloosbaar t.o.v.

het gemiddelde ruisvermogen t.g.v. n(t).
i

De ver~terker bezit een zodanige bandbreedte B dat het signaal nagenoeg on--
I

vervormd wordt versterkt.

In hoofdstuk 1 zal een methode beschreven worden om de 'veegfaktoren van de

T.D.L. zodanig te bepalen dat het uitgangssignaal t.g.v. een enkele puls een

minimale "mean-square-error"

Onder MSE wordt verstaan:

(MSE) bezit.

00

L f 2_ f 2
n 0n=-oo

het samplemoment t en f
s n

t + nT, waarin T de tijds
s

MSE

Hierin is f O de waarde van het uitgangssignaal op

de waarde van het uitgangssignaal op het tijdstip

duur tussen twee opeenvolgende NRZ pulsen is.

In hoofdstuk 2 zal vervolgens een methode aangegeven worden om de foutenkansen

van de in de figuren 2 en 3 geschetste systemen te bepalen.

In hoofdstuk 3 zullen achtereenvolgens de benodigde computerprogrillnma's en

de gevonden resultaten besproken worden.

Tenslotte is er nog een appendix opgenomen waarin de responsie van het onge

korrigeerde systeem (d.w.z. het systeem zonder T.D.L.) op een enkele puls

bepaald wordt.

(1 )



1. BEPALING VAN DE WEEGFAKTOREN VAN DE T.D.L.

De struktuur van een T.D.L.
o

ziet er uit als in £iguur 4 is weergegeven.

x(t)
I>

o

T
P

T
P

T
P

I--_-f(t)

fig. 4

Het uitgangssignaal £(t) van de T.D.L. is gelijk aan:

N-1
£(t)= E

j=O
c.x(t-jT )

J P
(2)

waarin X(t-jT ) het over een tijd jT
p

vertraagde ingangssignaal van de
. 1) P

T.D.L. ~s.

Daar slechts met een eindig aantal samplewaarden kan worden gerekend komt

minimalisering van (1) neer op minimalisering van:

Q
E

MSE=

£ 2_£ 2
n 0

n=-P (3 )

Omdat in ons geval x(t) een causale tijds£unktie is zal het altijd moge

lijk zijn P zodanig te kiezen dat alle £unktiewaarden £ I die optreden
n

v66r het tijdstip t I in de minimaliseringsprocedure worden betrokken.
s

De waarde van Q dient zo groat gekozen te worden dat aangenomen kan worden

dat een verdere vergroting van Q geen noemenswaardige invloed op de minima

le waarde van l1SE meer zal uitoefenen.

Een nadere beschouwing van (3) leert dat we het minimaliseren van MSE oak

op kunnen vatten als het minimaliseren van

waarde dat £0 konstant is.

Q
E

n=-P
£ 2 onder de bijvoor

n

1) Voor de bepaling van x(t) wordt verwezen naar de appendix.
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Q 2
V = E f + H

O
(4)

n=-P
n

t + nT in (2) geeft:
s

Substitutie van t

Door invoering van een Lagrange-multiplier A komt dit neer op het minima

liseren van:

f =
n

N-l
E

j=O
C,x(t + nT - jT )

J s p
(5)

/).
Met invoering van de variabele r = T IT gaat (5) over in:

p

f
n

N-l
E

j=O
C,x(t +.nT-rjT)

J s

of als we x(t + nT -rjT) gelijk aan x ,stellen:
s n-rJ

f
n

N-l
= E . c.x ,

j=O J n-rJ
(6)

SUbstitutie van (6) in (4) levert:

V
Q
E

n=-P
{

N-l
E

j=O
C,x ,

J n-rJ

N-l
}2 + A E

j=O
C,x ,

J -rJ
(7 )

Punten in de N-dimensionale c.-ruimte waar V een mimimum aanneemt dienen te
J

voldoen aan de voorwaarden:

dV
= 0 met j=O,l,---------,N-l.

de,
J

Toepassing van deze voorwaarde levert:

Q N-l
2: E { E c,x

n-rj
n=-P j=O J

} x + Ax
n-rk -'rk

o voor k=O,l,------,N-l.

Aangezien de waarde van het uitgangssignaal op het samplemoment arbitrair is

( immers door een geschikte schaalfaktor in te voeren is f
O

altijd gelijk te

maken aan de gewenste waarde ) is eE:n geschikte methode om de op grond van

het MSE kriterium optimale weegfaktoren te bepalen het oplossen van de N simul

tane.vergelijkingen:

Q
E

n=-P
{

N-l
E

j=O
c,x ,}

J n-rJ
x = x k voor k=O,ll----~--,N-l

n-rk -r
(8)
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Verwisseling van de sommatietekens geeft:

N-l
L

j=O
c. {

J

Q

~ x .X k} =
n=-P n-rJ n-r

x
-rk

voor k={O,l,-------,N-l}

Daar de optimale weegfaktoren afhangen van de keuze van t en T (immers de
s p

waarden van de verschillende x 's hangen van deze parameters af) is het zinvol
n

de oplossing van (9) voor meerdere waarden van t en T te bepalen.
s p
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2. BEPALING VAN DE FQUTENKANS

2.1 Bepaling van de foutenkans van het in figuur 2 geschetste systeem.

Voor de bepaling van de foutenkans van het in figuur 2 geschetste systeem

maken we gebruik van de in [~ afgeleide formule voor de variantie van het

ruissignaal achter de T.D.L.:

A
2

IO
a/iO ~ T

k
N-I

(12 == -------- E b.
2n i==O 1

2nB
f R(w) IH(W) ,2cos(iWT )dw
a p

( 10)

waarin a de ruisfaktor van de versterker, k
B

de konstante van Bolzmann, T
k

de absolute temperatuur, b. een van de toegepaste weegfaktoren afhankelijke
1

grootheid, R(w) het reeele deel van de ingangsimpedantie van een omns afge-

sloten kabelsektie ter lengte £ en H(w) de overdrachtsfunktie van een aan

beide zijden ohms afgesloten kabelsektie ter lengte £ is. 1)

Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt is bij de numerieke bepaling van

(12 verondersteld dat R(W) geen funktie van de frequentie is.

Hill beschrijft in zijn artikel tiThe com~utation of Error Probability" [2J

een methode om bij gegeven (1 en f 's een vrij nauwkeurige schatting van de
n

optredende foutenkans te maken zonder dat de benodigde rekentijd uit de hand

loopt.

Bij de bespreking van de computerprogramma' s zal hieraan enige aandacht be-

steed worden.

De optredende foutenkans is in sterke mate afhankelijk van het maximale ampli

tudenivo aan de ingang. Uit praktische overwegingen zal dit nivo in grootte

beperkt dienen te zijn.

De derhalve aan het ingangssignaal op te leggen beperking kan bijv. rechtstreeks

bestaan uit de eis dat de amplitude aan de ingang van de eerste kabelsektie

nooit groter wordt dan een zeker bedrag V
max

Een andere mogelijkheid is te eisen dat het gemiddelde 'signaalvermogen aan de

ingang van de eerst kabelsektie nooit groter wordt dan een zeker bedrag P .
max

Bij toepassing van deze vermogensconstraint wordt het maximale amplitudenivo

aan de ingang van de eerste

P
max

kabelsektie V' bepaald
max

~ ~
{V' }2

== E a 2 =' max m+I
n 3 m-I

uit de relatie:

Welke van beide consraints men wenst toe te passen is arbitrair.

1) Voor de ~epaling van H(W) wordt verwezen naar de appendix.
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2.2 Bepaling van de foutenkans van het in figuur 3 geschetste systeem.

De bepaling van de variantie van het ruissignaal van het in figuur 3 geschetste

systeem voIgt door substitutie van b
O

= 1 en b i = 0 met' i € {O, 1 ,-------, N--l} in

(10) :

21TB 2
fIH(W)[dw
o

(11

Bij toepassing van de amplitude constraint is de toegestane maximale zendampli-

tude beperkt tot V (N-l indien V de maximaal toelaatbare ingangs-
max l: Ic , I max

~ j=O J

spannihg van de eerste kabelsektie is.

Bij to~paSSing van een vermogensconstraint wordt de maximaal toegestane zend

amplitude V' bepaald uit de relatie:
max

p
max [

N-l
= E { l:

j=O
a,c,

J J

N-l
m+l l:
m-l . 0

J=

2
c.

J

indien P het maximaal toelaatbaar gemiddelde vermogen aan het begin van de
max

eerste kabelsektie is.
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3. COMPUTERPROGRAMMA'S EN RESULTATEN

3.1 Computerprogramma ter bepalin9 van de ?ptimale wee9faktoren en de "peak

error-distorsion" (PED).

Het programma bepaald m.b.v. de inverse discrete Fouriertransfonnatie de

waarden van de kabelresponsie op een NRZ puls op de gewenste tijdstippen.

Vervolgens worden bij een gegeven aantal weegfaktoren N en een gegeven ver

houding r = T IT voor een aantal .gewenste samplemomenten de optimale weeg-
p

faktoren met betrekking tot een minimale MSE bepaald.

Voor ieder samplemoment wordt de waarde van de "peak-error-distorsion" (PED)

bepaald indien de weegfaktoren met computernauwkeurigheid zijn bepaald.

Onder FED wordt verstaan:

PED

Daarnaast wordt voor het gunstigste samplemoment t de "worst-case" waarde
so

van FED bepaald indien de weegfaktoren met een tolerantie van 0.1% resp. 1%

gegeven zijn.

Als gunstigste samplemoment wordt dat samplemoment gekozen waarvan de waarde

van FED minimaal is, indien de weegfaktoren met computernauwkeurigheid zijn

bepaald, en bovendien de waarde van x(t ) > 0.05 max {x(t)}. Deze laatste
so

restriktie is aangebracht nadat gebleken was dat, indien de minimale waarde

van PED optrad voor zodanige samplemomenten t dat x(t ) < 0.05 max { x(t) },
s s

er veel gunstiger samplemomenten waren m.b.t. de "worst-case" waarde van FED.

Bovendien is in het programma de mogelijkheid aangebracht naar keuze een

verschillend aantal weegfaktoren N alsmede een verschillend aantal verhou

dingen T IT te onderzoeken.
p

De via een DATA-IN kaart aan het programma toe te voeren gegevens zijn:

(12 )

LENGTE

BITTIJD

L

DELTA

VERTR en

MAXDEEL

lengte van dekabel in meters

tijdsduur van een NRZ puls in sec.
L

2 geeft het aantal samples van de inverse discrete Fouriertrans-
\

\ formatie weer.

BITTIJD/DELTA geeft de afstand weer tussen 2 opeenvolgende samples

van de inverse discrete Fouriertransformatie.

MAXDEEL/vERTR geeft de maximale verhouding weer van TIT.
P
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MINDEEL MINDEEL/VERfR geeft de minima1e verhouding weer van T /T.
P

DELTADEEL: DELTADEEL/VERTR geeft de stappen weer waarmee T /T wordt opgehoogd.
p

Q aanta1 meegenomen samp1ewaarden in de minima1iseringsprocedure.

MINJ MINJxBITTIJD/DELTA geeft de waarde van het k1einste te onderzoeken

samp1emoment weer.

MAXJ

DELTAJ

MINN

MAXN

DELTAN

MAXJXBITTIJD/DELTA geeft de waarde van het grootste te onderzoeken

samp1emoment weer.

DELTAJxBITTIJD/DELTA geeft de afstand tussen 2 opeenvo1gende te

onderzoeken samp1emomenten weer.

k1einste aanta1 weegfaktoren dat onderzocht wordt.

grootste aanta1 weegfaktoren dat onderzocht wordt.

geeft de stappen aan waarmee het aanta1 weegfaktoren wordt opge-

hoogd.

3.2 Computerprogramma ter bepaling van de foutenkans.

Het programma bepaa1t eerst het aantal mogelijke rea1isaties voor N /k groep
s

jes van k "interferers", waarin N het totaa1 aanta1 in beschouwing genomen
s

r~interferers" is.

De kans van optreden van iedere mogelijke rea1isatie binnen ieder groepje is
-k

gelijk aan 2 •

Vervo1gens wordt ieder groepje zodanig gekwantiseerd dat binnen elk groepje

slechts N
1

"interferers" (zgn. lokatiepunten) met een zekere waarschijnlijk

heid van optreden resteren.

Daarna wordt m.b.v. de procedure KWANTISATIE(J,NUMMER) het groepje met index

J geconvolueerd met het groepje met index J+NU~lliER, waarna het convo1utie-

. resultaat opnieuw wordt gekwantiseerd.

Het convolutieresu1taat wordt opges1agen in het J~ groepje.

Door de procedure KWANTISATIE(J/NUl~ER) derha1ve een aapta1 keren achter e1

kaar aan te roepen resteert uiteinde1ijk slechts een groepje van N
1

lokatie

punten. Dit groepje geeft een benadering van de waarschijn1ijkheidsdichtheids

verdeling (w. d. v .") van de intersymboo1interferentie (i. s. i.) in de binaire

situatie.

Voor het geva1 van m-nivo transmissie worden de lokatiepunten van het uitein

delijk resterende groepje vermenigvu1digd met 2
i
/(m-l) en het resu1taat opge

slagen in het i~ groepje met i E{O,1,-----,21og m -l}.

Door een herhaalde oproep van ~~ANTISATIE(J,NUMMER) ontstaat dan weer een be

nadering van de w.d.v. van de i.s.i. in de m-nivo situatie.



-10-

\

Een benadering van de totale w.d.v. wordt dan verkregen door de nu gevonden

w.d.v. te convolueren met een Gaussische w.d.v. met een variantie 0 2 welke

volgt uit (10) of (11).

De bepaling van de integraaluitdrukking in (10) resp. (11) geschiedt m.b.v.

de trapeziumregel.

Uitgaande van een drempelwaarde van f(t )/(m-l) kan tenslotte de benaderde
s

foutenkans bepaald worden.

De via een DATA-IN kaart aan het programma toe te voeren gegevens zijn:

LENGTE

BITTIJD

L

DELTA

VERTR en

DEEL

VMAX

TSJ

NS

Nl

KRILL

N

AANTNIV

LOGM

lengte van de kabel in meters

tijdsduur van een NRZ puls in sec.
L

2 geeft het aantal samples van de inverse discrete Fouriertrans-

formatie weer.

BITTIJD/DELTA geeft de afstand weer tussen 2 opeenv?lgende samples

van de inverse discrete Fouriertransformatie.

DEEL/vERTR geeft de verhouding weer van TIT.
P

maximaal toelaatbare zendspanning

TSJxBITTIJD/DELTA geeft de waarde van het onderzochte samplemoment

weer.

totaal aantal in beschouwing genomen "interferers"

aantal lokatiepunten

aantal "interferers" per groepje

aantal weegfaktoren

aantal nivo's

log(aantal nivo's)

3.3 Resultaten

De m.b.v. de computer bepaalde resultaten zijn in de vorm van grafieken op

de bijlagen 1 tim 169 weergegeven.

In alle onderzochte situaties is uitgegaan van een door het CCITT genormeerde

bitrate R ~ 139 Mbits/sec.

OP de bijlagen 1 tim 8 is de kabelresponsie x(t) op een enkele puls weergege

ven voor kabellengtes van 1 en 2 kID en voor bittijden T, die overeenkomen met

resp 2, 4, 8 en 16 nivo's.

OP de bijlagen 9 tim 136 is de PED(t ) weergegeven, indien de weegfaktoren
s

met computernauwkeurigheid zijn bepaald.

Als parameters fungeren hierbij de kabellengte ~, de vertr~ingstijd T ,
P
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het aantal nivo's m en het aantal weegfaktoren N.

Ret aantal meegenomen samplepunten Q is steeds zodanig dat juist aan onder

staande voorwaarde (14) is voldaan.

x (t + QT)
s

(14
m~x {x(t + nT) }

s

Deze voorwaarde is bepaald door de PED(Q) karakteristieken te bepalen. Voor

ieder onderzochte sltuatie bleek PED een nagenoeg konstante eindwaarde te

bereiken indien aan (14) voldaan werd.

In de tabellen op biz. 12 is aangegeven op welke bijlage een bepaalde gra

fiek PED(t ) is weergegeven.
s

Op de bijlagen 137 tIm 168 zijn voor het optimale samplemoment t zowel de
so

waarde van PED als funktie van N weergegeven, indien de weegfaktoren met

computernauwkeurigheid zijn 'bepaald, als de "worst-case" waarde van PED(N),

indien de weegfaktoren met een tolerantie van 0.1% resp. 1% zijn gegeven.

Als parameters fungeren hierbij ~,T en m.
, p

Niet aangegeven karakteristieken, resp. meetpunten in karakteristieken im-

pliceren een waarde van de resulterende PED > 3(m-l).

In de tabellen op bladzijde 13 is aangegeven op welke bijlage een bepaalde

grafiek PED(N) is weergegeven.

Op de bijlagen 169 en 170 tenslotte zijn voor een aantal interessante ge

vallen in tabelvorm de resultaten weergegeven van de bepaling van de fouten

kans van de in de figuren 2 en 3 geschetste systemen indien 0 bepaald wordt

m.b.v. de formules (10) of (11) (0=0 ), alsmede indien 0 gelijk nul wordt
e

gesteld (0=0).



-12-

--------'l
£=1 km; T

p
=l/{R 21og (m)} I

~ 5 7 9 11
-

2 9 10 11 12

4 13 14 15 16

8 17 18 19 20

16 21 22 23 24

2£=2 km; T =l/{R log(m)}
p ;

,~ 5 7 9 11 !
i

26 27
I

2 25 28 I

4 29 30 31 32

8 33 34 35 36

16 37 38 39 40

j
i
I
I--,

2£=2 km; T =3/{4R log(m)}
p

r~1 5 7 91--;:-;
l-m -! ---1--2 57 58 59 60

4 61 62 63 64
i

8 65 66 67 68

16 69 70 71 Ln_

£=1 2km; T =3/{4R log(m)}
p

I~~ 5 7 9 11
-,. ._-

2 41 42 43 44

4 45 46 47 48

8 49 50 51 52

16 53 54 55 56---

96

~=;I

I

) } i
---..,
11 Ij
92 I

:J

r-'--' =~ =-11$ -~

£=2 T =1/{2R
2

km; log(m
_Q

I~ 5 7 9

2 89 90 91

4 93 94 95

8 97 98 99 1

1h 1 n 1 102 101

£=1 2
km; T =1/{2R log(m)}

p

~ 5 7 9 11

2 73 74 75 76

4 77 78 79 80

8 81 82 83 84

16 85 86 JP 88

2£=1 km; T =1/{4R log(m)}
p

~ 5 7 9 11

2 105 106 107 108.
4 109 110 111 112

8 113 114 115 116

16 117 118 119 120

£=2 km; T =1/{4R
2
log(m)} 1p

I~~ 5 7 9 11

2 121 122 123 124

4 125 126 127 128
I

8 129 130 131 132 I
I
I

16 133 134 135 132.-J
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In onderstaande tabellen geldt steeds:
2

T = l/{R log(m)}

Q, = 1 km

~ T % T l.:l T ~ T

2 137 138 139 140

4 141 142 143 144

8 145 146 147 148

16 149 150 151 152

-

1
! Q, = 2km

~
-

T % T l.:l T ~ T

2 153 154 155 156

4 157 158 159 160

8 161 162 163 164

16 165 166 167 168

--- '-. I TO; I
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CONCLUSIES

In de door ons onderzochte systemen bleek het voor het binaire geval steeds

mogelijk om bij toepassing van voldoende weegfaktoren, die met computernauw

keurigheid zijn bepaald, een resulterende PED kleiner dan 1 te bereiken.

Dit was ~n eerste instantie aanleiding te veronderstellen dat de verhouding

a = [f(t ){I-PED}]/[a(m-l)] maatgevend was voor de kwaliteit van het systeem.s
In de praktijk dienen we echter rekening te houden met een zekere tolerantie

van de weegfaktoren.

Als gevolg hiervan bleek niet de waarde van a doch de gevoeligheid voor

variaties in de weegfaktoren maatgevend te zijn.

Daar de gevoeligheid voor variaties in de weegfaktoren toeneemt naarmate het

aantal weegfaktoren toeneemt had het'geen zin in de door ons onderzochte

situaties meer dan 11 weegfaktoren toe te passen.

Als gevolg hiervan blijkt dat in tegenstelling tot hetgeen in de literatuur

[3] voor een ideaal systeem wordt afgeleid binaire transmissie te prefereren

is boven multilevel transmissie.

Een andere interessante conclusie is de ongevoeligheid voor de keuze van het

3T/4 derhalve

= 3T/4 en in mindere mate ook indien T = T/2 resp.
p

weegfaktoren N voldoende groot is.

samplemoment t indien T
s p

T = T/4, indien althans het aantal
p

De optredende pieken in de PED(t ) grafieken voor T = T/2 resp. T = T/4
s p p

zijn waarschijnlijk te wijten aan een toenemende onnauwkeur~gheid in de

bepaling van de weegfaktoren naarmate T kleiner wordt.
p

Mede met het oog op de praktische realiseerbaarheid lijkt T
P

een geschikte keuze.

Uit eerder genoemde conclusies zal het duidelijk z~Jn dat de bruikbaarheid

van een transversaal filter als korrektienetwerk voor een digitaal lijn

transmissiesysteem kritisch afhangt van de nauwkeurigheid waarmee men de

weegfaktoren van het transversale filter kan instellen,terwijl de ruis

slechts een verwaarloosbare rol speelt.

Gekonstateerd is dat de bruikbaarheidsgrens voor een tolerantie van 1% in de

weegfaktoren en een bitrate van 139.264 ~lliits/sec. reeds bij een kabellengte

van ongeveer 1 km ligt.
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APPENDIX

BEPALING VAN DE RESPONSIE VAN RET ONGEKORRIGEERDE SYSTEEM OP EEN ENKELE PULS

Voor de bepaling van de responsie va~ het ongekorrigeerde systeem op een enkele

puls gaan we uit van het in figuur 5 geschetste systeem.

kabel

1XCw)

R(w)
X(w) _

R. I I =
2 I E(W)1 I .... ',--- ,

Ret hier geschetste systeem is qua signaaloverdracht immers gelijk aan de

in de figuren 2 en 3 weergegeven systemen indien daarin de T.D.L. wordt weg

gelaten.

Er geldt [4J

X(w)
Z (w) Ru

2 E(w) R.+Z(W) R +Z(w)
1 u

-y(w)~
e

·R.-Z(w) R -Z(w) -2y(w)~1- 1 _u e
R.+Z(w) R.+Z(w)

1 1

(15

Z(w) is de karakteristieke impedantie en y(w) de voortplantingskonstante

van de kabel.

E(w) is de Fouriergetransformeerde van een NRZ puls.

Ret is af te leiden dat bij een juiste keuze van R. en R X(w) voor voldoend
1 u

hoge frequenties benaderd kan worden door:

Rierin is TO de looptijd van de kabel en

~2 )l (l/a+l/b) 2T
1 z2

met
16 Tf2 g

)l permeabiliteit van het toegepaste isolatiemateriaal

g soortelijke geleiding van koper

a = straal van de binnengeleider

b binnenstraal van de buitengeleider

Toepassing van de inverse Fourier transformatie op (16) levert:

(16

xCt) ~ {~ erfc{~/T1/(t-TO)}

erfc{~/T1/(t-TO)}- ~ erfc{~/T1/(t-T-TO)}

voor t < TO

voor TO < t < TO+T

voor t > T +To

(17)
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Gebruikmaking van formule (17) vergt relatief weinig computertijd. Deze

formule beschrijft echter de werkelijkheid slechts redelijk voor niet te

grote waarden van t. Om voor grote waarden van t het verloop Van x(t) te

bepalen zijn de in (15) voorkomende grootheden Z(w) en yew) voor het gehele

frequentiegebied berekend als funktie van de frequentie.

Met gebruikmaking van de inverse discrete Fouriertransformatie is dan vQrvol

gens x(t) bepaald op de gewenste tijdstippen.
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