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Lijst van gebru1kte syaboleD

a = lengte HC-element
an = ne 1ngangssymbool
A = versterkingsfaktor
C :: kapacite1t per lengte eeDhe1d (p.l.e.)

C(w) = overdrachtsfunkt1e kabel
Ct = totale kapac1te1t van het Re-element

Cu1t = onderdeel van Zu1t

E = e.m.k. van broD
f = frekwent1e
g(t) = 1ngangss1gnaal van kabel
GT(~) = Pour1er getransformeerde van g(t)
G = gele1d1ng p.l.e.
GR(W) = overdrachtsfunkt1e korrekt1enetwerk
GR1 (l.U)= II n b1jzonder geval
10 = gemodificeerde Besselfunkt1e van 1e soort Oe orde
1

1
=" n .. 1e

II 1e ..

lin = ingangsstroom URC/konf1gurat1e d1skr. R's en C's
1.S.1.= 1ntersymbool1nterferent1e
j = 1magina1re eenhe1d
k = geheel getal.sommat1e index
1 :: lengte kabel
L = zelfindukt1e p.l.e.
L 1 = zelf1ndukt1e v.d. binnengele1der p.l.e.
L2 = zelf1ndukt1e v.d. bU1tengele1der p.l.e.
Le = externe zelf1ndukt1e p.l.e.
m.s.e.= mean-square error
•• S.I.= aean-square eye-closure
n = geheel getal.sommat1e index
n(t) = ruissignaal
P.E.D.= peak eye distortion
r 1 :: straal van b1nnengele1der
r 2 = binnenstraal van bu1tengele1der
r 3 = bu1tenstraal van bu1tengele1der
R = weerstand p.l.e.
R1 a weerstand van b1nnengele1der p.l.e.
R2 = weerstand van bU1teagele1der p.l.e.
RO = weerstand waarmee de kabel is afgesloten
RA = weerstand uit konf1gurat1e d1skrete R's en C's

RB = • .. • ...



RE :: uitgangsweerstand versterker
Rt = totale weerstand van het He-element
Roffset = weerstand waarmee de Ters~erker ingesteld wordt
Rinstel = weerstand waarmee de vera'erkiag idee.teld wordt
to =~o + t s
t s ::: sample moment a18 looptijd kabel ~ 0 = 0

r1
=6
::: 2(rJ - r2)

15

URC • unit.ra verdeela .C-ele.ent
V1 :: spannin« ep iqan« TUl ka'bel/URC
V2 = spanning op uitlaDS van kabel/URC
Vin = ingangsspanniDg versterker (uitgangsspanniDg kabel)
x(t} :: responsie van kabel + korrektienetwerk op g(t)
X(w) = Pourier getransformeerde van x( t)
Xeq(W}= van X(w) afselei4e funletie 41e beperkt is tot de Nyquist

frekwentie
y(t) = uitgangssignaal
Z = karakteristieke impedantie van de kabel
Z1 ::: i.pedantie biaaengelei4er p.l.e.
Z2 = impedantie buiteageleider p.l.e.
Zl ::: langsimpedantie p.l.e.
Z1n = i.pedant1e aan de ingang van het HC-element
Zu1t = i.pedantie waaraee He-ele.en~ is afgesl.ten

¥ =voor*plant1ngsk.ns~ante

6 = V 1 <t' I = hUicld1ktebij ek1Jletfeltt. wtJ
E .• 411lektrische konstante
Eo = permittiv1te1t van vakuttm
E~ = relat1eve pera1~tiv1t.it

(I = re!le deel van f
E" = grootte van iaag1J:la1re 4eel van E
to' :: permeabilite1t
P1 = reflektiefaktor a&D het begin van de kabel
Pt :: " II" elil4 "II II

W = 211"f' = cirJCelfrekwellt1e
~o = lVLeC' ::: lOGptijd van signaal over kabel
'\'1 ::::I kabelkonstante
cr ::::I spec1f1eke gele1d1ug
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1 Samenvatting

Dit verslag beschrijft het optimaliseren van twee equalizers
voor digitale datatransmissie over een coaxiale kabel 1.2/4.4
lengte 2 km.
De eerate equalizer bestaat uit een versterker met in de terug
koppelweg een uniform verdeeld RC-element (URC).

Detweede equalizer heeft een kombinatie van diskrete weer
standen en kondensatoren in de terugkoppelweg van een verster
ker.

Beide equalizers worden bij drie transmissiesnelheden (15,30
en 40 Mbaud) geoptimaliseerd in de zin van minimale Mean Square

Eye-closure (M.S.E.).
Bij deze transmissiesnelheden wordt tevens de Peak Eye Distor
tion (P.E.D.) berekend,waardoor het mogelijk is beide systemen
met elkaar te vergelijken.



2 Inleiding

In fig.1a is een mogelijke uitvoeriDg8vora van een uniform
verdeeld RC-element (URO) geschetst.
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fig.1a uniform verdeeld
RC-element

fig.1b overdrachtssysteem

Voor de overdrachtsfUDktie VaD een URC geldt (sie Appendix A1):

-~J\J.)R~C~
H~J:. e

Voor een karakteristiek afgesloten coaxiale kabel geldt voor
hogere frekwenties (afgezien van d. looptijd) de volgende
overdrachtsfunktie:

Nemen we een URC op in de terugkoppelweg van een versterker
dan geldt voor de overdrachtsfunktie van het teruggekoppelde
systeem GR(w) :

~ I Grf'" I = I+- k e- VJ",iltCt

Als k e)'.uR~(e »1 (veor lage ftl.kwentie en/of hoge k) dan

geldt bij benad.ring:

Plaatsen we een dergelijke teruggekoppelde versterker achter
een coaxiale kabel (si. f1g.1b) dan geldt veor de totale over
drachtsfunktie:

Dit duidt QP een vlak sl'elnrwa voor het totale By-steem en dit
is de reden voar de to.passing van .en URe (zie [1J ).



Het onderstaande blokschema stelt een eenvoudig lijntrans
missie systeem met vaste zend- en ontvangfilters voor be
doeld om digitale sigaalen over te dragen.

RU1!a nd.)
I<ANAAL%ENOFIlTEA

~lW) I-----~
L...-_---'

!O"" (i-",T)

fig.1c transmissiesysteem

De volgende veronderstellingen worden gemaakt.
Aan de ingang van het kanaal wordt een datasignaal toegevoerd,
dat wordt weergegeven door:

( 1 )

De notatie an wordt voor het ingangssymbool op het tijdstip
n'r gebruikt.

De pulsen ondergaan bij voortplanting in het kanaal tijd
dispersie en er wordt ruis aan toegevoegd.
Met het ontvangfilter kan de vorm van het signaal aan de
uitgang worden belnvloed en de ruis geminimaliseerd.

Het ontvangfilter wordt gevolgd door een sampler en een
drempeldetektor,die op het tijdstip t = to + kT moaten be
palen welk symbool op t = kT is verzonden.
De tijd to =~o + t s representeert de looptijd van het sig
naal over het kanaal ~o vermeerdert met een tijdsverschui
ving t s nodig om een optimaal samplemoment te verkrijgen.

Na het ontvangfilter GR(~) is er in het algemeen een rij
opeenvolgende pulsen die elkaar overlappen.
De vorm van een puIs x(t) wordt bepaald door het zendfilter,
het kanaal en het ontvangfilter zoals de volgende uitdrukking
laat zien:

:c (i) -= (2 )



Met toevoeging van ruis wordt dan het uitgangssignaal yet).

L Q.... 'X l *-""T ) -+- n (~)

""
(3)

( 6)

Op t = to + kT is het gewenste uitgangssignaalniveau ak ,

in werkelijkheid is de uitgangsspanning:

De gewenste amplitude ~ naar vorenhalend vindt men de volgen
de uitdrukking:

~lt.o+~T) :ow 'Xl-to)'" ~ a"'X(-To~kT-~1)+V'\(to"'\(") (5)

n¢k

De tweede term uit de voorgaande betrekking stelt de inter
symboolinterferentie,afgekort ISI,voor.

In het vervolg zullen uitdrukkingen als y(to+ kT ) meerdere

malen worden afgekort tot Yk-
Bij signalen op de uitgang moet de tijd to worden opgeteld

'bij het aantal pulsintervallen wat door het subscript wordt
aangegeven.
Uitdrukking (5) wordt in deze notatie:

'1 \< ; a\.( "Xo + ~ a n "'X \(' _ \'\ + n \<

... .F~

Door het ontvan~filter te optimaliseren zal getracht worden
de lSI te minimaliseren.
Het ontvangfilter (equalizer) wordt eerst gevormd door een
versterker met een uniform verdeeld Re-element (URe) in de
terugkoppelweg.
Daarna zal een schakeling worden beschouwd die bestaat uit
een versterker met een schakeling van diskrete R's en C's
in de terugkoppelweg.
Tot slot zullen beide systemen met elkaar worden vergeleken,
waaruit zal moeten blijken of het voordeel biedt een ver
deeld RC-element te gebruiken.



3 'fheorie

In fig.2 is een vereenvoudigd overdrachtssysteem getekend,
de responsie van dit systeem op g(t) wordt aangegeven met
x(t).
Verder geldt: X (LA.,)) ::. s:! ~L-\)' e\"l GT (w) :. S- { ~ ttl ~

~(~)

6
_"'-0)---=1 ((WI 11-----......" GRtW)II---".~ tol)
T~ X(~)

fig.2 vereenvoudigd overdrachtasysteem

Voor een tekenelement dat aan het eerate kriterium van

Nyquist voldoet moet gelden x(nT) = 0 voor alle n F0,

fig.3 geeft een voorbeeld van een derge11jk tekenelement.

5

-iT -'2T

rig.3 Voorbeeld van een tekenelement volgens het 1e kriterium
van Nyquist

Voor een dergelijke pula moet gelden:

V) jw~1

x(",r) =....!.- ~ Xl"') e dw = b~o,
2lr -vt

(7)

n=o

De integraal kan worden gesplitat in segmenten ter grootte
van de Nyquistbandbreedte.

}UJ "'T
X (w) e d\.U: bno (8)



Wordt de integratie-variabele fA) vervangen door
dan voIgt:

,
W=w- 21<"--T

x (",T) :: -''1'"
.)w\., T

xtw'+2~)e dw':;.
-:!!"

T

(9)

De w' wordt in het vervolg weer vervangen door OJ.

Aannemend dat de volgorde in sommatie en integratie verwis
seld mag worden geldt voor (9).

::!!
"T,
~

JUH,l'
cS~o'X (""T) -= - Xeq, (w) e dw =2'1f

-~
T i1" X(w + .1<11") 1\J,) \ "-:::!!:

\( T - "T'
Wlet. XeCilu.J) =

\w' )J!..
0 T

(10)

(11)

Het bemonsteringstheorema zegt dat X.tw)eendUidig wordt
bepaald door de samples van x(t) op de tijdstippen t = nT.

Aan de andere zijde geldt vergelijking (10) die zegt dat
deze bemonsteringswaarden allemaal nul moeten zijn behal
ve die voor t = O,waarvoor de waarde 1 is voorgeschreven.

De enige Xeq(w) die aan deze voorwaarde voldoet is:

\ \.AJ\ I.. T
- T

(12)

\w\

In een praktisch systeem zal (10) niet opgaan,maar weI geldt
algemeen.

]I""
T

\

~
jwrtT

X (~T) = - Xe«t luJ ) e clw (13)2'1T
_'1r-T



De energie van X (tU) in het frekwentiedomein moet gelijkeq
zijn aan de energie van x(t) in het tijdsdomein.
Met behulp van het theorema van Parseval is de volgende re

latie af te leiden,zie [31.

f

(14)

Bij afwezigheid van ruis is de lSI te schrijven als:

':to - "0 Co = ~ a., 'X_ h

~ ","0

De gemiddelde kwadratische waarde hiervan is.

(15)

Na normering voIgt:

> -z ~- a ( 16)

M. S. E:. I
- ')(2

o

( 11)

Deze uitdrukking zal later geminimaliseerd worden.
Met behulp van uitdrukking (14) is het mogelijk M.S.E. te
berekenen in het frekwentiedomein.

]I
T

N.S.E. - --;.- [~;T ) IXe'1tw)l~d.w - x'\lo)]
X("'=".) -n

T

(18)

De Peak Eye Distortion (P.E.D.) wordt als voIgt gedefinieerd:

P. c. o. ::-.



4 De optimalisatie van de equalizer

4.1 Bepaling van startwaarden.

Het ui tgangspun-t is het eenvoudige overdrachtssysteem dat
in fig.2 is weergegeven.

Hierbij wordt verondersteld dat g(t) een rechthoekpuls is

met amplitude 1 en tijdsduur !,zie fig.4.

amplitude 1
"V -/---...,

8

C)

fig.4 rechthoekpuls

T

Voor X(w) wordt een "raised-cosine" Torm verondersteld.
Door X(w) een lineaire fasekarakteristiek te geven volgens
@~w~, ,waarbij t s door het optimalisatie-proces bepaald

zal worden,wordt x(t) in de tijd vastgelegd.

X(W) l20)

Om startwaarden voor het uiteindelijke optimalisatie-proces
te vinden wordt eerst een vergelijking opgesteld waaraan
de e~ualizer moet voldoen om een systeemresponsie te krijgen
waarvan het frekwentiespektrum een "raised-cosine" vorm
heeft.

Vervolgens wordt getracht de praktische equalizer GR(w)

zo goed mogelijk gelijk te maken aan de gewenste equalizer

GR1(uJ) •

De overdrachtsfunktie van de kabel C(W)ligt vast.



Uit de r.elatie X(~) = G,:c(Lu) GR1(w) C(w) volgt dat de

equalizer de volgende overdrachtsfunktie moet hebben.

q

Xl""')
(21)

De overdrachtsfunktie van de praktische equalizer GR(~)

wordt nu in een optimalisatie-proces zo goed mogelijk ge

lijk gemaakt aan GRI(~).

Di t word-t gedaan door de onderstaande ui tdrukking numeriek
te minimaliseren.

VV1. ~.e

Z1T
T

- ~
o

'2IGR1 (W) - 6R("") \ ciw (22 )

Het optimalisatie programma maakt gebruik van de Beathe
procedure "Idinifun" ,zie [61,de procedure is ontworpen
voor het minimaliseren van niet lineaire funkties.

Het optimalisatie-programma is als volgt opgebouwd.

Eerst worden de sekundaire kabelparameters ~ en Z berekend,
vervolgens de overdrachtsfunktie van de kabel C(uv).

Deze laatste wordt in een geheugen array opgeslagen,omdat
tijdens het optimaliseren de overdrachtsfunktie van de kabel

konstant blijft.

Tijdens het optimaliseren wordt de penaltyfunktie (22) gemi
nimaliseerd als funktie van 6'n van de optimalisatie variabe-

1 en l x \ = x1 ' x2 ' • • • • • ,xn •

Is de m.s.e. voor "n variabele geminimaliseerd dan stapt
de procedure Minifun over op de volgende variabele en mini
maliseert de m.s.e. als funktie van deze variabele.

Als alle variabelen geoptimaliseerd zijn begint de procedu
re opnieuw met de eerste variabele.



IV

Bet proces wordt afgebroken als de veranderingen van de
variabelen,in de buurt van het minimum in de m.s.e.,kleiner
zijn dan de opgegeven tolerantie voor de variabelen.

Het blokschema in fig.5 geeft het optimalisatie-proces
schematisch weer:de blokken stellen procedures voor Welke

in appendix B worden beschreven.

T

)f 1 Z MINlfUN

~ie 81

,II
\ I

C(w) I 1\

zi. 82
Gw.(Wi {xl)

'1/ zie 83.2

ARRA'f
OUTPUI'HT GfW) \ / AF8Rnf<

(lw) KRnERIA .-

\1 \1/
~t (w; {xj )

'6,l~)- Guo.,)12

'Z i~ SfII

\V I \

u.

~GRlwrSJ~~\AI
0

zie B8

,~

fig.5 blokschema van het optimalisatie-proces



4.2 Optimalisatie van de equalizer

Voor de uiteindelijke optimalisatie van de equalizer wordt
de M.S.E. zoals die door (18) wordt gegeven geminimaliseerd.
Als startwuarden worden de uit het in 4.1 beschreven optima
lisat1e-proces verkregen waarden gebruikt.
Het optimalisatie-proces is identiek aan het onder 4.1 be
schreven proces aIleen de procedures kunnen verschillen.
Fig.6 geeft een en ander schematisch weer.

MINIFUN .-

~ I Z
-

zie 61

v ,II

GT(W)
C(w) /\

'I i. 81 GR(w; [x5 )
zl. 8.3

\It 'II
\I

ARRAY HEr X(w,!xl )=..... AF8REI:k ...
GT(IIJ) C(UJ)

,.
G.-~)ClIu) G.(w) kRlTEAIA

,.

l'ie BLf

\11

Xe9,.(w)

of 2
IX«q (c.u)'

~i~ Pi.s
~

"

M.S.E ( 18)

zie B.b

fig.6 blokschema van het optimalisatie-proces

11
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5 Resultaten

AIle resultaten die hier vermeld worden zijn berekend voor
een coaxiale kabel met de volgende gegevens.

lengte:

diameters:

"1: 1 :

2000 meter

1,2/4,4 millimeter
-74,558.10 sec.

5.1 Resultaten voor het verdeelde RC-element (URC).

Het onder 4.1 beschreven proces ter verkrijging van startwaar
den is voor drie transmissiesnelheden (15,30 en 40 Mbaud) toe
gepast op de equalizer met een URC in de terugkoppelweg.
Voor GR(w) is uitdrukking (A1.11) gebruikt.

Als optimalisatievariabelen werden gebruikt:

A (konstante versterking)

VRtC~
; R

uit
t s
Cuit

Na minimalisatie van (22) hebben de variabelen de in tabel 1
vermelde waarden gekregen.

SNELHEto
VRlC~

J.

[Mbaud] A [sec.] 2 Ru1 ! [£11 Cui~ [F] t s [SE"cl
-3 ~ -11

1$ 6. L'r- 0, l.j bS • 10 3,,28 . 10 ~,81 .10 0

-~ 1 1 .1130 10,SLt o,4b8.10 ~/t8 .10 q,81 . 0 0

-1 5 -II -'!J
'10 10J 55 '1,4

'
-,.10 3J z8 .10 8,?2.10 °/'Lt,·IO

tabel 1,uitkomsten na optimalisatie van een URC naar een
Itraised-eosine lt spektrum.

In de bijlagen 1 tim 3 ziet men de gewenste equalizerfunktie
en de equalizerfunktie die door de equalizer met het URC-ele
ment wordt bepaald.



Met de waarden uit tabel 1 die gelden voor een transmissie
snelheid van 15 Mbaud werd de uiteindelijke optimalisatie
gestart,welke in 4.2 ~e8chreven is.

Na een aantal iteraties werd de invloed van Ruit en CUit op
de M.S.E. (volgens (18» mini.aal.
Beide werden voor de rest van de optimalisaties konstant

gehouden.

Ala atartwaarden voor de optimalisatie bij 30 Mbaud resp. 40
Mbaud werden de waarden uit tabel 1 voor die transmissiesnel
heden n1et gebruikt maar de waarden uit tabel 2 voor 15 Mbaud

resp. 30 Mbaud.
Dit is gedaan omdat de waarden uit tabel 1 ver van het opti
mum verwijderd bleken te zijn.

SN~Ll4nD J.

[t1bo.ud.1 A 'VRll [S~T' t s [.se'Cj kONSTANT

-3 Rui-l :.
8

1S J ,14 0,502 . 10 1,2 c! T ',15.10 ..n

-3 -430 'J 83 oJLfb1 . 10 ',f'i CI.lI ~ :: 4)15.10 F

, 1'55
-3

2,10 T4° OJLf23. 10

tabel 2,uitkomsten na minimalisatie van de M.S.E.

In de bijlagen 4 tim 6 vindtmen de responsie van het totale
systeem cp een rechthoekpuls voor 3 transmissiesnelheden,
waarbij van de waarden uit tabel 2 gebruik is gemaakt.

Uit de responsie zijn verder diverse grootheden berekend
die i~. tabe+ 3 worden vermeld.

1'3



TRAN5M. M.S.E. \/olaeras M.S.E. ui.t P. E. D. OOe,OPENIN6

SNELHEID (Hi) +~ 'X.,.2.

h:.-"f..~... X~

+20 I~hl

15 Mboucl 0)05 0,,050
~ Ki =OJ812

OJ 18&-~ .
h#o

I~ I~.,I
30 Mbo\ad OJ 13 0)131 2 J:l:ol = 1)02 0

I

8 IXnl
40 Mboud 0) 2. 8 °/ 2 g ~ ~ - -= 1 1°0 0

I \Xol

~abel 3,de M.S.E. en de P.E.D. voor de equalizer met URC.
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5.2 Resultaten voor de equalizer met diskrete komponenten.

Ook in dit geval is het onder 4.1 beschreven proces gebruikt
om voor de drie transmissiesnelheden (15,30 en 40 Mbaud)
startwaarden te vinden voor de uiteindelijke optimalisatie
procedul'e.

Als optimalisatie-variabelen werden gebruikt:

A(konstante versterking)
RB
RA
t s

Na minimalisatie van (22},voor de equalizer met diskrete
komponenten,hebben de variabelen de in tabel 4 vermelde
waarde.VoorGR(w) is de uitdrukking (A2.3) gebruikt.

SNELHClD A RA [..£ll RB [..El.] t'5 [s.ecJ[Mboud]

1~ 7'71 8 1fT15 30 8,09 .10 1
J
22

30 150 11::.44 8) 11 . 10
8

1,!4 6 H- T

~O 150 '3'02 302
' 1 78 " T

(CB = 0,4.10-9 Farad,gedurende optimalisatie )

tabel 4,uitkomsten na optimalisatie naar een "raised-cosine"
spektrum.

In de bijlagen 7 tim 9 ziet men de gewenste equalizerfunktie
die een raised-cosine spektrum oplevert en de equalizerfunktie
die door de equalizer met diskrete komponenten wordt bepaald
als men de waarden uit tabel 4 gebruikt.

Met de waarden uit tabel 4 werd voor iedere transmissiesnel
heid het in 4.2 beschreven optimalisatie-proces gestart.
De waarden die een minimale M.S.E.als gedefinilerd door (18)
opleveren zijn in tabel 5 weergegeven.
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TRANSH.
SNELl-/EID A RA [.nJ RB r..a.] 1:. '!. [sec]
[MbQud]

15 7b)9 bl.j2 8J09·1! 1,20 1fT

30 ll.jo)T 850 8J11 . 10
8

1) b~ * T

ltD lYO} 0 894 2) 2
5

1J~2 * T.10

tabel 5,uitkomsten na minimalisatie van de M.S.E.

In de bijlagen 10 tim 12 vindt men voor de drie transmissie
snelheden de responsie van het totale systeem op een recht

hoekpuls.

Uit deze responsie z1Jn de M.S.E. en de P.E.D. berekend.Deze
uitkomsten zijn te vinden in tabel 6.

T~AN~tf.

5NEL~EIO

[MboudJ

15

30

~o

0)005

0,0 B

0,21

(18 )

oJo03

0) 2°1

,

0060PENINB

tabel 6,M.S.E. en P.E.D. voor equalizer met diskrete kompo
nenten.
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5.3 Praktiache resultaten voor equalizer met diskrete R'a en C's.

Voor drie transmissiesnelheden (15,30 en 40 Mbaud) is de scha
kelinp, die uit het optimalisatieproces volgde praktisch ge
realiseerd.

Hieronder is het schema van de gebruikte schakeling gegeven.

urT

fig.7 gerealiseerde schakeling.

(de weerstand Rinstel stelt de versterkingsfaktor van de
versterker in)

In de onderstaande tabel vindt men de waarden van de kompo

nenten voor de diverse transmissiesnelheden.

5NELHEIQ RA Rg C 8 Rinslel RoWc;eH

15 Hbaud bLf~-4 c.o o,3~ nF 1~5 -!1.. SK'3

30 f'f baud 852.4 UJ 0J3~",F 68 ..n. 'i k 3

40 t1~ud 8~~.n 220 kJl 0J~nF 68 .n. 4 k3

tabel 7,waarden gebruikt bij de praktische schakeling.



De versterking van de pA733 kan met de weerstand Rinstel
worden ingesteld.
Deze weerstand is zodanig ingesteld dat het oogpatroon op de
uitgang van de equalizer maximaal open is.

Met een selektieve mikrovoltmeter is vervolgens de versterking
bepaald door de spanning tussen de punten 1-2 (ingangsspanning)
en de spanning op punt 7 (uitgangsspanning) te meten.

In tabel 8 zijn de resultaten van de meting weergegeven.

f(MH7] V1-2 [MV] V1 [MV] A- V~ 8~RE=kENoE

- V,_2 A
""'d 10 0, 3 1 B,5 62:J

-8
76)~l: 20 01 Lf ~~ 1'23

\tl
~ 30 OJ 23 23 100

""'C 10 0) 2li 5 2b,S 108::::J

..8
262 1!;OJ 7-E 20 0) 29 76

0
('I)

30 29 1S20) 1~

~
;,

10 OJ 2~ ?»O 1?»O.]
L 1l(OJO
0 20 0)32 1'-1 231
..:r

30 o ,1Cj 29 152

tabel 8,meetwaarden ter bepaling van A

In de bijlagen 13 tim 16 vindt men oogpatronen en andere
signalen voor de drie transmissiesnelheden.



6 Conclusie en opmerkingen

In het artikel "coaxial-cable equalizer employing active
distributed RC networks", zie [1], beschrijven de auteurs
een korrektienetwerk bestaande uit een versterker met in
de terugkoppelweg een uniform verdeeld RC-element.

Tijdens het afstuderen is onderzoek verricht aan een kor
rektienetwerk dat op hetzelfde principe berust.

Op een aantal punten wijkt het tijdens het onderzoek opge
stelde model af van het model dat in het artikel is gehan
teerd.

+ Voor de kabel is niet een benaderde overdrachtsfunktie
genomen maar de volledige overdrachtsfunktie voor een
kabel met reflekties zoals die in 5 staat beschreven.

++ In het artikel wordt geoptimaliseerd naar een vlakke
frekwentiekarakteristiek van het totale systeem tot de
Nyquistfrekwentie en vervolgens wordt een ideaal laag
doorlaatfilter aangebracht.

!1jdens dit onder.oek .erd er geepti..liseerd naar een
raised-cosiae spektrum er is geen extra laagdoorlaat
filter (l.d.f.) aangebracht nach een ideaal l.d.f. ver
ondersteld.

+++ Na optimalisatie naar .en raised-cosine spektrum is er
geoptimaliseerd naar een minimale M.S.E ••

Uit de in 5.1 vermelde resultaten voor het verdeelde RC-ele
ment blijkt dat de optiaalisatie naar een raised-cosine spek
trdm weinig succesvol is,zie de bijlagen 1 tim 3.
Een van de oorzaken i8 de '.perkte versterking (A=10,55 max.)
als men uit stabiliteitsGverweg1ngen het 1350 fasemarge-kri
terium aanhoudt.
Uit de resultaten na minimalisatie van de M.S.E. (zie tabel 3
op blz.14) blijkt dat bij een transmissiesnelheid van 15 Mbaud
het oog reeds ver dicht is (oog.pening = 0,188).

De bijlagen 4 tim 6 laten de responaie van bet totale systeem
zien op een rechthoekpuls met tijdsduur T waarbij 1/T de
transmissiesnelheid is.



2.0

Biedt een uniform verdeeld RC-element nu voordelen t.o.v.
de toepassing van diskrete R's en C's ?

~n dit na te gaan werden sen aantal konfiguraties van weer
standen en kondensatoren geoptimali.ssrd tsneinde zo goed
~<)geI1jk een raised-cosine karakteri8tiek ts- _....4.tten,vol

gens het in 4.1 beschreven proces.
Met de konfiguratie die de beste resultaten opleverde is ver
der gerekend,in 5.2 zijn de reaultatsn hiervan vermeld.

In dit geval wordt de versterking A beperkt door het type
versterker ( rA733 ) dat wordt toegepaat en niet door sta
biliteitsoverwegingen.

Uit de bijlagen 7 tim 9 blijkt dat de optimalisatie naar een
raised-cosine spektrum voor een versterker met diskrete kom
ponenten tenminste evengoede resultaten oplevert ala een ver
sterker met een URC in de terugkoppelweg.

Na minimalisatie van de M.S.E. blijkt uit de in tabel 6 op
blz.15 vermelde resultaten dat het oog bij een transmissie
snelheid van ongeveer 40 Mbaud diehtgaat.

Vergelijken we tabel 6 op bladzijde 16 met tabel 3 op bladzij
de 14 dan blijkt dat de versterker met diskrete elementen bij
iedere transmissiesnelhe1d uit de tab.llen een lagere M.S.E.

en P.E.D. heeft.

Ook indien we de bijlagen 4 tim 6 vergelijken met de bijlagen
10 tim 12 blijkt dat de responsie van het totale systeem bij
gebruik van een korrektienetwerk met diskrete komponenten
beter is,immers de amplitude is groter en de uitslingeringen
zijn Minder.

Dit alles leidt tot de conclusie dat bij de hier gevolgde
methode voor het ontwerpen van een equalizer de uniform ver
deelde RC-lijn geen voordeel biedt,integendeel slechtere resul

taten oplevert dan een konfiguratie van diskrete komponenten.
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Diskrete R's en C's

Responsie van het totale overdrachtsysteem op
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Diskrete R's en C's

Responsie van het totale overdracntsysteem op
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It~oto 15-1

Transm. snelh. 15Mbnud

NRZ puIs op ingnng knbel

vert. 200mV/div

hor. O,05psec/div

Foto 15-2

'rt'ansm. snelh. 15lVlbaud

Responsie op NH~ puIs

vert. 50mV/div

hor. O,1rsec/div

Foto 15-3

Transm. snelh. 15hlbaud

Oogpatroon t.g.v NH~

pulsrij

vert. 50mV/div

hor. O,02~sec/div

Foto 1:::>-4

'rranBm. snelh. 15Iilb',ncJ

Oogpa~roon L.~.v. U~

pulorij

vert. 50mV/div

hor. O,02fsec/div
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Foto 30-1

RZ puls op ingu.nt~ Iwl)('j

'rransm. snelh. 30MlHLUd

vert. 200mV/div

hor. o,02pseC/div

Foto 30-2

Responsie op HZ puIs

Transm.snelh. 30Mbaud

vert. 50mV/div

hor. 0,02fseC/div

Foto 30-3

Oogpatroon t.g.v. RZ
pulsrij

Transm.snelh. 30Mbaud

vert. 50mV/div

hor. 0,02rseC/div



Foto 40-1

RZ pule op ingA.nr; knbel.

fransm.snelh. 40Mbaud

vert. O,2V/diV

hor. O,02~sec/div

; Foto 40-2

Responsie op RZ puls

i-Cransm. snelh 0 40Iilbaud

I vert. 50mV/div

hor. 0,02peec/div

Foto 40-3

~z pulsrij op ingan~
!
i
Fransm. snelh. 40l'ilbaud

tvert. O,2V/div
I,

~or. O,01rsec/divo



!!jlage 10

1'0to 40-4
Oogpatroon t.g.v. RZ
pul8r1j

!raDsm1ss1esnelh. 40 Mbaud

rvert. 50mV/d1v

:hor. 0,01pS8C/d1V



A1 Overdraclltsfunktie van een teruggekoppelde versterker,

met een uniform verdeelde RC-line in de terugkoppelweg.

Voor een kabelsektie met lengte a gelden volgens [2] de

vol~ende betrekkingen.

, ..

E

E

)

_ ~o

"Z14i~ e
Z I.l H: + Z -,---r-,-r-,-e-:t:-:~a

, + p., e- 'Z ~o

-r\ pz e- t
~ a.

(I)

('Z. )

Hierbij behoort het volgende schema.

E:

t

fig. A1 kabelsektie met lengte a

Indien men nanneemt dat een verdeeld RC element door de
zelfde betrekkingen wordt beschreven ala een lijn volgens
'fhomson dan vind t men voor de sekundaire parameters.

'I

= ~R.~ I
JIUCa.

(It t re sp. Ct ~l In de totale weerstand resp. to~ale kapCtci

teit van het verdeelde HC-element)



De ~etrekkingen (1) en (2) zijn ook te schrijven also

E zzl.
V2 ~

(Zj... Z...a .... ZI)Sil1h rd +(Z'j",Z +%...it Z) cosh rQ

E ZZ~

hoewter
lb}

"= ~ ~ .!.... zz",i~ tc;>s\o. Q + Z2 SiV\h a. .Q ~ _ i. 4:e\\e... (j)
Zj", Zj", (Zj", Z ...i~ +~. ,\II\' KQ + (Z-..z +Z",i~z) c:os.h ~o- zi.., 'Zj", noem.~

.in Iig. 1\.2 is het schema gegeven van de versterker met in
de terugkoppelweg de URO.

URC

fig. A2 versterker met URO in terugkoppelweg

Het schema kan tot het onderstaande model vereenvoudigd

worden,zie fig.A3

uRc

fig.A3 model van versterker met URO in terugkoppelweg

Uit ( 6 ) voIgt Vz c A (VI.., - Va) z z.a
,",oeme\"

of
V2 VjV\

A Z Z1. (d)::
,",oIl'Wle", + A ZZ"it



Voor V1 eeldt:

I' -

3ubstitutie van (7) leidt tot.

v _ A (v. y) titHer
1 - ''''' - & \'\oeMe\"

Elimina"tie van V2 uit (9),met behulp van (8) geeft

te\\el"

ce:-, )

Voor de overdrachtsfunktie van de teruggekoppelde verster

ker,GR(w),volgt.

A -le\\er
=

=- A z Z",i~ cosh IQ. + ,%2. sinh ~Q (10)

(Zi~"Z",it +za) si",'" ra. + (2'i'" Z + Z",i~ z) cod,KQ + A z zui~

0ubstitutie van (4),(5) en z. = RE in (10) en enige omwerkln
ingen leiden tot.



A~ uverdrachtsfunktie van een versterker met diskrete

elementen in de terugkoppelweg.

Fig. A4 geeft de opbouw van de schakeling.

:tig. A4 'reruggekoppelde versterker.

Van de gegeven schakeling kan het onderstaande model wor

den gemaakt.

fig.A5 Model van teruggekoppelde versterker.

Voor V1 geldt: V1:' E - I iM RE

(0

l) it

volgt
A

l2)



Substi tu tie van (2) in (1) laid t tot de overdrachtsi'wlktie

G1{ (w ) •

l3)



Appendix B

Beschrijving procedures.

Hier worden de procedures die in diverse komputerprogrammas
zijn gebruikt in detail beschreven.

B1 Procedure GAMMAENZ

B2 Procedure HKABEL

B3 Procedure EQUALIZER

B4 Procedure FJOMEGA

B5 Procedure INTEGRAND

B6 Procedure OBJEKTFUNKTIE

B7 Procedure IDEEN

B8 Procedure FOUTFUNKTIE
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B1 Procedure GAMMAENZ (sekuDda1re kabelparameters r en Z)

De hieronder weergegeven betrekk1ngen z1jn ontleend aan (51.

Huiddikte , U1-= , u.. 2 =

De sekundaire parameters t en Z worden berekend door eerst

de primaire kabelparameters R,L,C en G te berekenen.

z 1 - R1 + J W L1 -
, ... J

o<r'
I. o ~ (I -+ j) U1 ~

rrr"'1~UI..j)U1~

Vooy '1 t. U1 L \00



VOe>'r U1)' 100

82

"'-3 ..... ~ Y',

1'1T tr' Y3 ;:-

Si~h U z - S\Vl U l

cos'" Uz. ...;.. co~ U2'

VOOy Uz > b R'L I VT "'"1 + :! Y"t=- - ~
2 r% TT<J' 2-

Iblfcr'Y'!lrz

L2 ~ -i-\fX;
tt1T YZ 1T ~.f

Z"2. = R"2. + ~W Lz.

- \15
10 IS



Op de volgende bladzijde ziet men de procedure in Beathe.

Hieronder vindt men een vertalingslijst voor de variabelen
en de parameters,links staat de benaming die in het verslag
i~ gebruikt rechts de in de procedure gebruikte aanduiding.

LV OMEGA

t, A

"'2 B

Yj C

P MU

cr' SIGMA
I

£ EPS1

£11 EPS2

'% GADA

Z Z

Opmerking:met de in het block gedeklareerde "integer"
NAUWKEURIGH kan men aangeven in hoeveel
decimalen nauwkeurig men de gemodificeerde
Besselfunkties van de 1e soort en Oe resp.
1e orde ( I O resp. I, ) door de komputer
wil laten uitrekenen.
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•'END'

OJ I

'COHPLEX"PROCEOURE'GAHHAENZ(OHEGA,A,B,C,HU,SIGHA,EPS1,EPS11,GAMMA,Z);
'VALUE'OHEGA,A,B,C,EPS1,EPS11,HU,SIGMA;
, REAL' 0 HE GA, A, B, C, EP51, EP511 , HU, SIGH A;
'COHPLEX'GAHHA,Z;
'BEGIN"REAL'OELTA,PI,Rl,R2,Ll,L2,U1,U2J

'INTEGER'NAUWKEURIGH;
'COMPLEX' IOU1, IlU1,KOU1,K1U1,Zl, Z2,LE, ZL,Y;
PI:=4*ARCTANC 1);
~AUWKEURIGH:=6;

, rr , (] ME: (a-0 'T HEN'
'aEGIN'R1:=1/CPI*A*A*SIGHA);

L1:=.Sa-7/C4*PI*;-7)*HU;
R2:=1/CPI*CC*C-B*B)*SIGHA);
L2:=HU/C8*PI)/CC1-B*B/C/C)**Z)*

(4*LNCC/B)-3.4*B*B/C/C-(B/C)**4);
Zl:=COMCR1,OMEGA*L1)J
Z2:=COHCR2,OHEGA*L2);
U2:=0;
U1:=0;

'ELSE'

'8EGIN'OELTA:=SQRTC2/COHEGA*HU*SIGHA»;
U1:=A/OELTA;U2:=Z*(C-B)/DELTAJ

'E NO' ;
, IF' CU1>0' ANO ' U1<4 ) 'T HE N'

'BEGIN'IKC COHCU1,U1),NAUWKEURIGH,IOU1,11Ul,KOU1,K1Ul);
R1:=1/A/2/PII DELTA/SIGMA;
L1:=RH
Zl:=HULCCCOHCR1,L1),OIVCCIOU1,I1U1»;

'END' ;
, IFecU1>4'ANO'U1<100PTHEN'

'BEGIN'R1:=U1*U1/C2*U1-1)/CSIGHA*PI*A*A);
L1:=C(2*U1-1)/U1/U1.8*CCU1-1)**3)/CCU1**6»)*.'~-71

C4*PI *a -7 )*HU;
Zl:=COHCR1,OHEGA*L1);

'ENOe:
, IF' U1 > 100 'T HE N'

'BEGIN'R1:=1/C2*PI*A*OELTA*SIGHA);
L1:=IH;
Zl: =COMCR1,L1);

'E NO e;
, IF' CU2>0' ANO ' U2<6 ) 'T HE N'

'BEGIN'R2:=1/2/B*SQRTCHU*OHEGA/PI/PI/2/SIGHA)*CSINHCU2).SIN
CU2»/CCOSHCU2)-COSCUZ»-(C.3*B)/C16*PI*SIbMA*C*B
*B);

L2:=1/(4*PI*B)*SQRTCHU*Z/SIGHA/OMEGA)*
CSINHCUZ)-SINCU2»/CCOSHCUZ)-COSCU2»;

Z2:=COHCR2,OHEGA*L2);
'E NO e;

'IF' U2>6'THEN'
'BEGIN'R2:=1/2/8*SQRT(HU*OHEGA/PI/PI/Z/SIGHA)-CC.3*B)/

C16*PI*SIGHA*C*B*B);
L2:=1/C4*PI*B)*SQRTCHU*2/SIGHA/OHEGA);
Z2:=COMCR2,OHEGA*L2);

'END' ;
LE: =COHC O,OHE GA*MU/2I PI *LN( BI A»;
ZL:=AOOCCZ1,ADOCCZ2,LE»;
Y:=COHC2*PI*Ca-15.0HEGA*EPS11)/LNCB/A),

2*PI*EPS1/LNCB/A)*OHEGA);
GAHMA: =S QR TC( HULC( ZL, Y) H
l : =S QR TCC 0 I VC CZL, Y) );

'END 'GAMHAENZ;
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B2 Procedure HKABEL

Met deze procedure wordt de everdrachtsfunktie van een
kabel berekend die is afgesloten tussen weerstanden.
Er is uitgegaan van het onderstaande model.

Hiervoor geldt:

De looptijd van de kabel kan men kompenseren door "( 0 (TAUO) •

Opmerking: In de procedure staan 3 variabelen L,R en TAUO die
niet in de procedure gedeklareerd zijn deze variabe
len moeten dus bij de globale variabelen gedekla
reerd worden.

Vertalingslijst: W OMEGA

e L

Ro R

7- ZKAR

"'Co TAUO

'K GADA

In "BEATHE" ziet de procedure er alsvolgt uit:

, C0HPLEX ' , PRO CEau RE' HKABE L< 0HEGA H
'VALUE' OHEGA; 'REAl'OHEGA;
'BEGIN"COHPLEX' GAHHA.TEl.NOEH.NOEH1.NOEH2.KA8EL.ZKARJ

GAHHAENZ(OHEGA .A.B.C.HU.SIGHA.EPS1.EPSll.GAHHA.ZKAR);
GAHHA:=HUlCCCOHCl.O).GAHHA);
GAHHA: =NE GCCGAHHA )J

GAHHA: =El( PC CGAHHA );
TEl:=HUlCCCOHC2*R.O).HUlCCZKAR.GAHMA»;
GAHHA: =HU l CCGAHHA • GAHHA );
NOEH1:=SQUCCAODCCCOH(R.O).ZKAR»;
NOEH2:=HUlCCGAHHA.SQUCCSUBC(COHCR,O).ZKAR»);
NOEH:=SUBC(NOEH1.NIEH2);
KABEl:-OIVC(TEl.NOEH);
KABEL:=HUlCCKABEl.COHCCOSCOHEGA*TAUO).SINCOHEGA*TAUO));

HKABE L: =K ABE l
'END'HKABEU
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B3 Procedure EQUALIZER

B3.1 Procedure voor de overdrachtsfunktie van een korrektie
netwerk met een URc-element.

Daze procedure berekent de overdrachtsfunktie zoals di~

door (A1.11) wordt gegeven.
Voor Zuit wordt een serieschakeling van een weerstand en een
kondensator genomen due:

Z R + -.".~1__
uit = -~it 1~CUit

Vertalingslijst: c..v W1

R~ R

Ct C

Re RUIT

R~it R1

(lAi l --- CAP

t~ --- 'IS

Hieronder ziet men de procedure in "BEATHE" tekst.

'COMPLEX" PROCEDURE' EQUAL IZER(W1,XH
'VALUE' W1PREAl'WU 'REAL"ARRAV'l((*H
'BEGIN"REAL' A.RUIT,CUIT,R,C,R1,CAF,TS,W,W3~

'COMPLEX' VUIT,YAF,T1,T2,T3,TEL,N1.N2,N3.N4,NOEH,Z,GKAP,HULP;
W:=SQRT(W1);w3:=W*SQRT(.5);

Z:=COM(X(Z]*a-3*W3,X(21*a-3*W3);
A: =)((1 ]"10.55;
RUIT:=20;
R: =44• 2/ • 665 a- 3* X( 2] / X( 4];
C:=~-11/.665*)((2]*X(4];

TS:=X[3]*T;
Rl:=1.154709a6;
CAF: =4 • 24 757 a- 4 ;

'IF'Wl=O'THEN' GKAP:=COM(A/(1·A),O)
, EL 5 E '
'BEGIN'

HULP:=SINHC(Z);
VAF :=DIVC(COM(O,Wl*CAF ),COHU,W1*CAF *R1 »;
T1 : =CO H( A ,0 ) ;
T2: =HULC( R, HUL C( VA F, HULP»;
T3 : =HULC( Z, COS HC( Z ) );
TEL:=HULC(T1,AOOC(T2.T3»;
N2:=HULC(Z,HULC(COSHC(Z),ADDC(COH(1,O),HULC(RUIT,YAF»»;
N3:=HULC(COH(0,W1*C),HULC(RUIT,HULP»;
N4 : =HU LC( A, Z );
NOEM:=AOOC(T2.AODC(N2,AOOC(N3,N4»)I
GK AP: =0 I VC( r EL • NOE H) ;

, ENO • ;
GI\AP:=MULC( GKA P,COH( COS( W1*TShSIN(W1*TS» H
EQUALIZER:=GKAP

'END' EQUALIZER;
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B3.2 Procedure yoor de overdrachtsfunktie van een korrektie
netwerk met diskrete R's en C's.

Deze procedure berekent op aanroep de uitdrukk1ng (A2.3).

Vertalingelijet: W W1

Ra RT

c, --- OT

RA RTA

Re RUIT

t s --- TS

In "BEATHE" ziet de procedure er alsYolgt uit:

, COM Pi. E)( , , PRO CEOU RE' EQUA lIZER( W1 ~ )( );
'VALUE' wt; 'REAL'WI; 'REAl"ARRAY')([*J:
'BEGIN"REAl' A,RT,CT,RTA,RUIT~TS;

, CO HPl E)( • TE L, NO EH, Gt< AP;
RUIT:=ZO;
A:=)([1]*150;
RT:=)([Zl*1000;
RTA: =X[ 3 )* 100 0 ;
T5:=)([41*H
CT:=.4a-9;
TEL:=COHCA*RTA+A*RT,Wl*CT*RT*A*RTA);
NOEM:·CO~RUIT+RTA+Cl.A)*RT~Wl*CT*RT*(RUIT+RTA»;

GKAP:=OIVC(TEl,NOEH);
GKAP:=HULC(GKAP,COHCCOSCW1*TS),SIN(Wl*T5»);
EQUAL IlER: =GK AP

'END' EQUALIZER;
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B4 Procedure JfJOUGA

veze procedure berekent het apektrua van het uitgangssignaal.
Dit komt neer op het veraenigvuldigen van het spektrum van
het ingangssignaal met ae overdrachtafunkties van de kabel
en het korrektienetwerk.

Hieronder ziet men een voor~eeld van deze procedure in
ttBEA'rHE" tekst.

'COHPLEX"PROCEDURE'FJOHEGA(Wl,X)J
'VALUE 'WI; 'REAl'WI; 'REAL"ARRAY' XC.);
'BEGI~"Ir'wl=O'THEN' FJOMEGA:=MULC(HKABEl(O),MULC(COH(T,O),

EQUALIZER (O,X»)
'EL SE '
FJOHEGA:=HULC(HKABEL(Wl),MUlC(EQUALIZER(Wl,X),HUlC

(COM(SIN(Wl·T/Z)/W1·Z,O),
COM(COS(Wl*T/Z),-SIN(Wl*T/Z»»);



B5 Procedure INTEGRAND

Deze prooedure verdeelt het spektrua Tan een signaal in een
aantal intervallen ter grootte ~.

Vervolgens worden de deelintervallen naar nul verschoven
en geEtODUlleerd.
Afhankelijk van de waarde van een -Boolean-variabele" (FNUL)
Wordt dit gedaan voor bet komplekse .pek~rum (PNULI- 'FALSE')
danwel het re~le deel Tan dit spektrua (PNUL:='~UE').

De sOlDlllatie wordt alleen gedaan voor bet interval (0 -1f).
De procedure maakt gebruik VaD het feit dat voor he~ spektrum
F(w) van een in het tijdsdomein relel signaal geldt:

Re t FLI..U) ~ =- Re ~ f (-I.U)~

Iho'l ~ F lW)1 = c.oN1[I.Wl l Fl-~),1
De breedte van het spektrum wordt bepaald door de "integer?
variabele" M en is \'1.~ (M dient eTen te zijn).

Voor een bepaalde waarde van w ,met o~ \I,) (~ ,is het effekt van
de procedure:

:r.NT~GP.ANDC:c F(w) -+ F(w"," !.f) + F(w-t '0/)+ F(w+(M-tJ1fJ+
C~~{ f( ~ ~w))f c.o\'1i\F(~_w)~ + COhj\F(H.~-lo)3

Als FNUL:='TRUE' dan is de volgende bewerking:

IN'lEGRAND : = ; Re l IN'.eEGRANDC \

In het andere geval (FNUL:.'PALSE')

IN'rEGRAND := ~ \INTEGRANDCI 2

Hieronder is de procedure in -BEATHB" .w••rgegeven.

'REAL"PROCEOURE' INTEGRANOCOH.X.H,fNUL);
'VALUE' OH,H,fNUL ; 'INTEGER' H; 'REALttARRAY' X{*]; 'BOOLEAN' FNUU

'REAL' OH;
'BEGIN"COHFJlEX' INTEGRANOC; 'INTEGER' J;

I NT EGRAN DC : =C 0He 0 ,0 H
'fOR'J:=O'STEP'2'UNTIL'H-2'OO'

INTEGRANOC:=ADDCCINTEGRANOC,fJOHEGACOH+J*PI/T,N,T,X)};
'fOR'J:=2'STEP'2'UNTIl'M 'DO'

INTEGRANOC:=AOOCC INTEGRANDC,CONJefJOMEGAC J*PIIT-OM,N,T,O».
'Ir'fNUL 'THEN' INTEGRANO:=l/Pl*RECINTEGRANOC) ,

'ELSE' INTEGRAND:=l/PI*HOOSQCCINTEGRANOC) ;
'END' INTEGRAND;
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B6 Procedure OBJEKIFUNK~IB,

Met deze prooedure wordt de betrekking (18) numeriek berekend.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat x(t) een re
eel signaal is,duB X(~) is h.~iti80h.

De uitd~king (18) gaat daardoor over in:
]I
T

M.~.E.:; -+:- [;.T \ \Xeq(W) \2 dw - ~~~)J
'X. (';0) C)

]I:

\'YI e~ 'XC ~O) = .:r 1Re t x~ tWl\ dw
0

In II BEATHE II luidt de procedure:

, PRO CE ou RE' 0BJ EK TFU NKTI E( X, G, I )J

'INTEGER'I;'REAl'G;'REAL"ARRAY'X(*]~

'BEGIN"REAl'FO;'INTEGER'J;
G : =5I HP SO H( I NTEGRANO ( W1, X, H, •F AL SEt ) , W1,0 , PI IT, N) ~

FO:=SIHPSOH(lNTEGRANO(Wl,X,H,'TRUE '),Wl,O,PI/T,N);
G:=ABS(G/FO/FO/T-l);

'(NO' OBJEKTFUNKTIG

+++++++++++++++

B7 Procedure IDEEN

Met deze procedure wordt de integrand van de integraa! (22)
uitgerekend.
Voor GR(w) wordt een van de twee onder B3 besohreven proce
dures EQUALIZER gebruikt.

Voor GRI(w) volgt uit (21)
- ~~\:c:a

-t ( I + Cos u.;T) . e
6nI lW) =----;---.::;:::,.------:::;_----

~ ~i~ ~4F -j~jC
~~ . e 2. C(w)

z.

Waarbij C(w) de in B2 beschreven overdrachtsfunktie van een
kabel met reflekties is.

Vertalingslijst: \GRI (w) \ --- KODG

arglGRI(~)~--- ARGG

G
R

(I.\) Z



De procedure IDEEN in "BEATHE" tekst:

'REJl"PROCECURE'ICEEN(Wl.I);
'VAlUE'wll'REAl'Wl;'RE_l".~R.Y'X[·J;

'eEGIN"INTE(ER'II;
'RE~l'"ODG._RGG.AR6GKAP.MCOGKAP.

'COMPLEX'I:
IJ:-INTEGER«WI-OGR)*l&/(BGR-OGR»;
~COG:="OOC(OIVC(CCH(1.0).K.eElwAAROEN(II1»;

~tOG:=MOOG*Wl*T/4*COTAN(hl*T/4J•
•RGG:=ARGC(OIVC(COH(1.0).~.eElwA.ROEN(II1)l-~1*X(4]*T'Wl*T/2:
Z:=EQUAlIIER(Wl.X)J
~COGKAP:=~OOC(l)•
•RGG~API·.RGC(l);
IC£EN:. ~OO(**2.~OOGKAF*·2·2*~COG*~GOG~AP·COS(ARG(-ARr,(~AP1:

'ENt'loEEN;

++++++++++++

B8 Procedure FOUTFUNK'rIE

Met deze procedure wordt de integrand die in B7 is beschreven

gelntegreerd,m.a.w. deze procedure berekent de uitdrukking (22).

De integratie wordt gedaan met de procedure SIMPSOM.

In "BEATHE" luidt de procedure:

t~)~ 'PROCEOURE'rOUTFUH~TI[(X.C.I);
~lJ&if!' '. ' IN TE GER ' H ' RE Al 'G ; , RE _l ' , U R_ Y, x( .] •

·:j2~;h ' .' teE (; IN' • I NTEGER• J ;
GI=SIMPSOH <IO£EN(Wl,X).Wl .OGF.BGR.16);

'ENC'FoufrUNKTIE.
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