
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Matched Filtering bij digitale lijntransmissie

Uiterwijk, C.J.M.

Award date:
1974

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/fe6d5c41-c8cd-4fd6-90ff-f794a09e4532


Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling Elektrotechniek

Vakgroep EGA

, TECHNISCHE HOGESC
EIND·.J .... '-N HOOl

I '\"/'IL

STUDIEBlr~,10TH
'''''... EEl<

.ElEKTIiOTECHNI£::f( _;;

-
Vakgroepsvoorzitter: ire J.v.d. Plaats

Matched Filtering bij digitale

lijntransmissie

door'

G.J.M.Uiterwijk

verslag van het afstudeerw~~k

verricht in de vakgroep EGA,

in opdracht van lektor ir.J.v.d.Plaat~,

In de periode september"73 tot

juli "74,

coach: ir. Van Etten.

(1)



Lijst van gebruikte symbolen:

B.M.F.
E
f(~,Tl,t)
F[1:m]
h(t)
H(w)
m
M.F.
n
net)
NO/2

Pe
p

P.R.G.
q
R (t)

u

t
TS

I
T.D.L.
x (-t/
x(~ -t)
x t1?m1
X(w)
z(t)
Z(w)
do

a'k

f
f'-'
6t

-de vektor,waarin genoteerd de weegfaktoren van het
transversale filter

-benaderd matched filter
-de energie van x(t) tot het moment t •
-de impulsresponsie van het B.M.F. s
-het array met de sampels van f(a,TI,t)
-de impulsresponsie (algemeen)
-de fouriergetransformeerde van h(t).
-het aantal sampels van x(t),y(t),z(t),R (t).
-Matched filter u
-het aantal weegfaktoren van h0t B.M.F.
-het ruissignaal als funktie van de tijd.
-het ruisvermogen per eenheid van bandbreedte van een
vlak dubbelzijdig spektrum.

-foutenkans
-dit geeft de looptijd van het all-pass netwerk aan
vlg. TI=p.At.

-Pseudo-Random-generator.
-deze integer geeft het sampelmoment aan vlg.t =q.At.
-de responsie aan de uitgang van het filter opseen

gezonden teken.
-het sampelmoment
-de looptijd van het all-pass netwerk.
-tapped-delal-line.
-de impulsresponsie van een kabelsektie.
-de gewenste impulsresponsie van het M.F.
-het array met de sampels van x(t).
-de fouriergetranformeerde van x(t).
-de impulsresponsie van twee kabelsekties.
-de fouriergetransformeerde van z(t).
-de verhouding R (t )/~

-de standaarddev~at~e vMn de ruis.
-kwaliteitsfaktor=de verhouding van de~'s van het

B.M.F. en het M.F. beide met dezelfde t •
-idem als f maar het M.F. heeft t _ ~ s
-tijdsverschil tussen twee opeenv8lgende sampels.
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2.Samenvatting:

Dit verslag behandelt beknopt de theorie van ontvangfilters

bij digitale transmissie.

Er wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is een "Matched

filter\l(een deel van het ontvangfilter) te realiseren m.b.v.

een kabelsektie en een fasedraaier,die bij benadering

gerealiseerd kan worden als transversaal filter.

Hiertoe is een komputerprogramma ontwikkeld dat de

weegfaktoren van het transversale filter optimaliseert

en vervolgens de kwaliteitsfaktoren van het dan verkregen

filter bepaalt.

Verder wordt een beschrijving gegeven van de pratische

realisatie van het eerste orde Matched filter met de genoemde

konfiguratie.

In de appendix wordt de realisatie van een hulpinstrument

behandeld~ je Pseudo-Random-Generator.

Deze bestaat uit een t~ruggekoppeld schuifregister ,waarbij

de terugkoppelingen dusdanig zijn uitgevoerd dat er een periodiek

signaal wordt gegenereerd met maximale woordlengte.De behandelde

schakeling is' geschikt voor klokfrequenties tot 105 MBit/sec.
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3.1. Inleiding,

Bij transmissie van digitale signalen kunnen door drie
oorzaken bij detektie fouten worden gemaakt.Deze
oorzaken zijn:

1. De ruis,die is toegevoegd aan het te detekteren
signaal.

2. De inter-symbol-interference.(=de storing door
voorafgaande en volgende pulsen)

3. Overspraak van andere kanalen.

We beschouwen hier aIleen de eerste twee oorzaken.
Men kan nu voor de detektieschakel~ng een zo genaamd
ontvangfilter opnemen,dat ten doe1 heeft de foutenkans te
minimaliseren.Voor een schakel van zo'n transmissieketen
kunnen we het model opstellen zoals getekend in figuur 1.

La/( ~(t-K7)
Zender K IfRI3EL

(ehc",cIer) r----i..fL.===========::::r~

011 t vahJ

IlL I: eJ-

deiektie
~chQ.I<~/illS

~

?uL S I/o r mer

fig. 1 -het model van een transmissieschakel.

E.en bron genereert een aantal getallen akE to,1}.
Na enkoderen in de zender ontstaat een s1gnaal van de vorm
~ak.S(t-kT).Dit signaal wordt door de kabel getransporteerd,
versterkt-waardoor ruis wordt bijgevoegd-via het ontvangfilter
toegevoerd aan de detektieschakeling,die, als het signaal binair
is,beslist of een "0" of "1" is gezonden en weer in amplitude
en eventueel breedte hersteld.

In de literatuur (1,2,3) wordt afgeleid dat wil de
foutenkans minimaal zijn,het lineair ontvangfilter bestaat
uit eel' cascade schakeling van een z.g."Matched filter"
en een "Tapped-delay-line" met weegfaktoren(vlg. fig.2)

Tapped delay line
,

matched - '--I pass ~~ --wer- ~filter all net-
ke~

- -_._--- I. o 0 I. L- 0

~~

fig. 2 -het ontvangfilter.

Als de foutenkans klein is kunnen we dit resultaat als
volgt interpreteren:

- Het M.F.(matched filter) dient ter maximalisering
van de signaal-ruis verhouding bij de detektie
van een enkele puls,waaraan ruis is toegevoegd.

- De T.D.L.(tapped-delay-line) dient ter minimalisering
van de inter-symbol-interference.

Het verslag behandelt in eerste instantie het nagaan van de
mogelijkheden ter realiaatie van het Matched filter.
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3.2. Het matched filter.

Het matched filter is gedefinieerd door het volgende:
als de kabel als responsie op een gezonden teken het
signaal xCt) heeft,dan is het bijbehorende Matched filter
het filter dat een impulsresponsie x(t -t) heeft.Hierin
is t het sampelmoment. s

13

".R (t)
--~> u

h(t)
Jl-fJfI=k=a=be=l=======}-)II-;~-'~t I

x(t) ,'-. _

r

fig. 3 - Een willekeurig filter in cascade
met de kabel.

In de bovenstaande figuur geldt voor de responsie,tentijde
van het sampelmoment t ,aan de uitgang van het filter:s

Ru(ts )= [x(t) • h(t)] t=t
s

De ruis ,die aan de ingang van het filter wit is veronderst~ld.

levert aan de uitgang van het filter een ruisbijdrage,waarvan
het gemiddelde ruisvermogen:

.,.

(]'2 ={N /2).j h2 Ct).dt
u 0 0

(2)

Ncl2 is
breedte
Voor de
dan:

de waarde van het ruisvermogen per eenheid van band
van de witte ruis.
foutenkans bij detektie van het signaal R (t) geldt

u

p =f.erfc(R (t )/u V2)
e u s u

(3)

Als we in plaats van een willekeurig filter een M.f.
gebruiken vinden we:

=en

t
R (t ) =E= 1

0
s .

u s
0'2

u

2
x (t).dt (4 )

(5)

zodat voor de foutenkans geldt:

Pe = t. erfc(VE/No) (6)

Ret M.F. is het filter waarbij P minimaal is.e



De fouriergetransformeerde van de kabelresponsie

x(t) is X(w)
De fouriergetransformeerde van de impulsresponsie van het M.F.

* . t
x(t -t) is X (w).e -Jw s

s
Afgezien van de looptijd t geldt dus dat deze twee genoemde
fouriergetransformeerden selkaars complex geconjugeerden zijn.
Stel nu dat aan het begin van de kabel wordt gezonden met
een diracstoot o(t),dan geldt:

X(w)=H(W)kabel (7)
In dat geval geldt dus ook:

*
H(w)M.F. =H (w)kabel (8)

Stellen we :

H(w)kabel=A(w).ej·b(w) (9)

dan geldt:

( ) () _j.b(w) () -2jb(w)
H w M. F •= A w • e =H w kabe I • e ( 10)

Dit resultaat betekent dat we het M.F.kunnen realiseren
d.m.v. een cascadeschakeling van cen extra kabelsektie
en een fasedraaier,mits we met dusdanig korte pulsen zenden
dat de responsie van de kabel(op ~en konstante na) gelijk
is aan zijn impulsresponsie.Als we op deze manier het M.F.
realiseren,dan heeft dit tevens het belangrijke voordeel
dat de lengte van een sektie is verdubbeld.

De vraag rest nu nog:Hoe is die fasedraaier het gemakkelijkst
te realiseren?
Een mogelijke konfiguratie is het z.g.transversale filter,
dat opgebouwd is m.bev. all-pass netwerken,twee optellers
en weegfaktoren.Het M.F. zal er dan als voIgt uitzien:

.
\, -k~ .--'--,

I I

t(~.T... -I:)

<2.."(l".L,, ... K,.~, ... )

fig. 4 - Het benader~ Matched filter (B.M.F.)

Voor deze benadering van het M.F. kan nu worden nagegaan
hoe men de weegfaktoren moet kiezen en de looptijd van het
all-pass netwerk T

I
om een zo goed mogelijk B:M.F. te

realiserenDit kan worden gedaan voor het eerste orde B.M.F.
(d.w.z. met een all-pass netwerk),het tweede orde B.M.F.(twee
all-pass netwerken),het derde orde B.M.F. enz.
Omdat we met bovenstaande konfiguratie slechts een
benadering kunnen maken van het werkelijke M.F.is het
nuttig aan te geven hoe nauwkeurig zoln benadering is.
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Dit doen we met behulp van de kwaliteitsfaktor f,die als
volgt kan worden gedefinieerd:

) = (s/n)B.M.F. = (Ru(ts)/()u)B.M.F.
(sin) (VE

ts
/ (NO/Z)')M.F.M.F.

In formula 11 is

""Z
(Na!Z). ) f(~,Tl't)2.dtO'u =

o .'
ts

en Et = ~ x
2
(t). dt

s 0

(11)

(f(~,Tl,t) is de jmpuls
responsie van het B.M.F.

(x(t) is de impulsrespon
sie van een kabelsektie)

dus

ts

~ x2 (t)dt )-t
o (zie fig. 5 )

(12)

Stel dat we een bepaald B.M.F. hebben voor een bepaalde t
dan kunnen we dus de faktor f berekenen,die de verhoudingS

aangeeft van de (s/n)-verhouding van dat filter en het ideale
M.F. beide met dezelfde t •

s

S(t)
B.M.F.

z(t)

fig. 5 - Een transmissieschakel met het B.M.F.

R (t)
.u

Stel dat we bij een bepaald ruisvermogen en een bepaalde
kabelresponsie x(t) willen nagaan welk filter we nodig hebben
als we een bepaalde grens voor de foutenkans eisen.Omdat de
foutenkans een kontinu' dalende funktie is van de signaal-ruis
verhouding moe ten we dan dus een ondergrens stellen aan de
R (t )/~ van het filter.

u s u
Omdat de signaal-ruisverhouding een funktie is van het ruisver
mogen Nr-/2 en van x(t) dele1l. we de signaal-ruis verhoudil'le;
vr.n he',v B.M.F. IIu..:t bepaalde t ,door de s:!.gnaal ruis-ve.choud~~!.tz
V,''1 het ideale M.F. met t - en. EWe vinden dan een faktor die we
)~noemen en waarvoor gel~t:

f"'" = (s/n)B.M.F. =

(sin) M. F.
Cl'Il t:\-+~

met E"," = ) x2 (t)dt
o

( Ru(ts)/~u)B.M.F.

(VE U> I (N012 ) i )

•



De relatie tussan j en

">- \~
) =f·V~

E.,..

G<>

? luidt:

=

h(t) =

De integralen uit de formules 11 en 12 kunnen we op de digitale
rekenmachine berekenen met behulp van de Simpson benadering:

B

) ij(x) .dx = ( h/3). (ijO+4ij1+2li2+ •..•.. . •• +4ijm_1+ijm? (16)
R

met ijO"= ij(a),ij = ij(b) en x.-x. 1= hm 1 1-

Als we in plaats van met een echte diracstoot met een
voldoende smalle puls met hoogte V en breedte T aanstoten
dan worden alle responsies (zie fig. 5) met een faktor
V.T. vermenigvuldigd.De faktor f is dan als volgt te
bepalen.

~ ~s

f =V.T.(V.T.R (t ))/(~(V.T.f(~,Tl,t))2dt.)(V.T.X(t))2dt )i
u 5 0 0 (17)

Dit is van belaub aangezien we met sampels zullen werken van
gemeten funkties,die responsies zijn bij ingangsignaal,dat
we gelijk kunnen stellen aan V.T.6(t).
Het signaal R (t) kun)en we bepalen uitgaande van het
opgemeten sig~aal z(t .(zie fig. 5)

3.3.De optimalisatie van de weegfaktoren.

3.3.1. De theoretische achtergronden.

Omdat het matched filter een filter is voor een bepaald
signaaJ. x(t) ,moet eerst de situatie worden bepaald.
Gekozen werd x(t) is de impulsresponsie van 100 meter
coaxiaal kabel van het type rg 174 u.Dit is een vrij dunne
kabel met een relatief hoge demping.De impulsresponsie van een
kabel is theoretisch gelijk aan :

R . e~CZ;/4(t-'(.. )
._-::::.....,----,

2 (t-'T.)~1f(t- '"C.. )'

In formule 18 is T;, de looptijd in de kabel, T; is een kabel
konstante,die evenredig is met het kwadraat van de lengte
van de kabel.
Het bleek dat de gemeten impulsresponsie van 100 m./rg 174 u
niet goed beschreven kon worden met bovengenoemde funktie.
(bijlage 2 toont het signaal x(t))



1. de signaal-ruis

met R (t )u s
2

en cr u

(10)

Daarom werd besloten uit te gaan van de gemeten impulsresponsie,
hiervan de sampel-waarden te be palen en deze als uitgangs-
punt te nemen voor het optimalisatieprogramma,dat de
weegfaktoren ( ~) dusdanig moet bep§len,dat het zo goed mogelijk
lijkt op het M.F.
Om het B.M.F. te vinden dat optimaal is ,moeten we een criterium
bepalen.Er zijn verschillende mogelijkheden.

verhouding R (t )/~
u s u

= ( x(t)·f(~,TI,t»t=t

((I;) 2 s
=~ .) f(~,TI,t) .dt

2 0

2. P(~,Tl) = J~ f(~,Tl,t) - xtt s -t»2.dt (19)
o

hier is f(a,T, ttl de impu~sresponsie van het H.M.F.- ~

Craig(kit 4) Leidt af dat beide criteria tot het~e~tde

resultaat leiden en dus identiek ~ijn,~its men in het tweede
geval tijdens het optimalisatieproces OOK een lineaire
versterKingsfaKtor meeneewt.
Als we ~et de Komputer de weegfaktoren van het H.M.F.
gaan optimaliseren,dan is het tweede criterium veel
handiger,aangezien hierin slechts 'finmaal de iwpulsresponsie
f(~tTI,t) voorkomt.Tevens hoeven we bij de berekening
van ~(~tTl) maar een integraal te berekenen.Bij het
bepalen van de signaal-ruis verhouding dienen er twee
integralen te worden berekend.Dit is van belang ,omdat
in een optimalisatieprogramma de te minimaliseren funktie
vaak moet worden bepaald.
De integraal van het tweede criterium kan worden bepaald
m. b.v. de Simpson benadering ( zie forlilule 16).
Dan is het ook gernakkelijK om met gesampelde waarden te
weri\:en lan de funKtie x(t) op discrete tijdstippen.
In het optimalisatieprograwma(3.~.2.)hebben we de tijdstap
tussen twee sampels 1 ns. genowen.Het aantal sampels is 100 2
gekozentzodat we als criterium nernen: ~(f(~,TI,t)~ x(ts-t» dt.
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3.3.2. Het komputerprogramma ( beschrijving )

Er is een komputerprogramma geschreven dat ten doe1
heeft: het bepalen van de weegfaktoren van het transversale
fi1ter,zodanig dat het dan verKregen B.M.F. zo goed
moge1ijk (d.w.z. §(~,T1) is minimaa1) lijKt op een M.F. met
impulsresponsie x(t -t )Dit programma kan men gebruiken om voor
verschi11ende T

1
ensvoor verschi1lende t de vektor a te

optima1iseren. Tevens worden de Kwalit~itsfaktoren-
f en f'" bepaa.ld.
Het programma bestaat globaa1 uit de vo1gende onderde1en:
(zie bijlage 1 ).

a. De procedure fun(n,m,a,x,f),die uitgaande van het
array X[1:m] ,waarin de sampe1s van de impulsresponsie
van de Kabel staan genoteerd,op iteratieve manier de
h(t) van het B.M.F. bepaalt volgens:

nIt

f; . - a 1 • x; +~ (a .• x. (. 1) -a 2 1· f. (. 1) )
• • ~=~ J 1- J- P nj + 1- J- P

voor i=1,2, •.• m en i-(j-1)p 0
~ = (10 ,11 ,12 , •••• kO,k1 ,····)
Tl = p.At.

de jacobiaan van

••• ill

••• n
i = 1,2,
j = 1,2,

met
enVa.

J

g[ i,jJ '-

b. De procedure jac(n,m,a,x,g),die
f. bepaa1t vo1gens:

1

~f .
1

Daze procedure werKt d.m.v. numeriek differentieren.

c. De procedure marquardt(n,m,x,y,w,a,f,g,phi,fun,jac,
grafient,to11,to12,i,iwnx,fi1eout,out,con,calls). 2
Deze procedure minimaliseer t ;r. ( a ) = f wi. (f. -y.) •'r - t 2 1 1 ~
HieJ'in is f het array dat van a afhankelijK is
en y. is he~ array dat de gewen;te filterresponsie aangeeft.
De 1methode volgens welKe deze procedure werKt
wordt in ~it. 6 beschrev~n.

TijJans de exce~utie van deze procedure worden de
procedures fun en jac aangeroepen.

d. Het programma dee1 dat f en i~bepaa1t,zoa1s gedefinieerd
in 3.3.1.
Hierbij zijn de integralen benaderd door middel van de
Simpson benadering.Dit deel bestrijKt de rege1s 269 tim
281 van het programma.
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Het programma werKt nu als volgt:

Eerst worden een aantal gegevens van de data-kaarten ingelezen.
Dit zijn;

regel 3
" 3
" 3

" 260

" 261

" 262

" 262

" 263

n = aantal vrijheidsgraden (= weegfaktoren)
m = aantal salllpels
p = gedefinieerd door T

l
= p. t

Q = " "t = Q. t
A n:nJ :::: de startwaardeK in het optimalisatie

proces voor de weegfaktoren.
X. [1 :mJ = het array r;;et de sampels van de Kabel

responsie van een seKtie.
W~:m] = de faktoren van de Si~pson -integraal

benadering (1,4,2,~,2, ••• 2,4,1)
~ [1:m] = de responsie van twee kabelseKties

(zie fig. 5)

bepaald en genoteerd
y(t):=O als t>t )

s

Vervolgens wordt de gewenste filterresponsie
in array Y[1:mJ (y(t):=x~t -t) als t~t en

s s
Dit gebeurt in regel 265 en 266.
De procedu~ marquardt optimaJ.iseert dan de veKtor a zodanig
dat <P<'~)=~,wi [fi - Yir"minimaal wordt (regel 267-2b8)

Hierbij worden eerst de startwaardon uitgevoerd,dan uitgebreide
informatie over he~ verloop van het proces en vervolgeas de
resultaten d.w.z. de optimale veKtor ~.

In regel 269 tim 277 wordt achtereenvolgens de faKtor f (in %)
bereKend en uitgeprint,p wordt uitgeprint,xs (ged.vlg. Jx1tldt)
wordt berekend en uitgeprint,evenals Q. 0

Vervolgens wordt )~ ( in % ) bereKead met formule 15 en
afgedruKt.

Regel 278 en 279.De voJ.gende drie responsies worden KoJ.orusgewijs
afgedruKt: F[1:m] ,Y[1:m] , Ru [1:m).

Dit zijn respektievelijK de impulsresponsie van het B.M.F.,
de gewe~ste impulsresponsie,en de responsie op ~~n gezonden
teken als het filter een KabelseKtie afsluit R (t).

u

Regel 280 T Er wordt een nieuwe Q ingelezen (dit geeft T aan)
Als deze F 0 is wordt het proces herhaald vanaf regel 264.



3.3.3. De resultaten.

Met het in 3.3.2. beschreven programma is bij een aantal geKozen

tijdstippen voor t het filter geoptimaliseerd.Dit is gebeurd
s

voor filters met orde 1 tim 4.
In elk geval by. t =33 ns.,orde drie,moet nog eens apart wordens
bekeken ,wat er te bereiken valt door T

I
te varieren.Hiertoe

dient het optimalisatieproces in zijn geheel te worden herhaald.

De looptijd T
I

kan niet in het normale optimalisatieproces

worden opgenomen.Dit hangt samen met het feit dat we uitgaan

van signalen,die aIleen op discrete tijdstippen bekend zijn.

Tabel 1 tim 4 geeft de resultaten van het optimalisatieproces

van de filters met voor t resp. 22 ns. 33 ns. 45 ns. 55 ns.s
In de tabellen zijn voor filters met orde 1 tim 4 de resultaten

weergegeven .Dit zijn :), ~: de optimale a ,de optimale T
I

•

TABEL 1

t = 22 ns.s

orde 1 orde 2 orde 3 orde 4
~f = 91.9% 93.0% 93.5% d 94.8%
f-fCl)= 85.0% 86.1% 86.5% 87.7%
LO = ~ .42 0.71 1.10 0.21
L1 = -1.27 -1.21 -1.03 -0.94
L2 = - 0.50 -0.75 -0.90
L

3 = - - 0.69 -.085
- '..-

L4
,

0.76= ..
I - -

K1 = -0.7~ -1.46 -0.57 -0.014
K2 = - 0.48 -0.92 -0.73
K

3 =- - - -0.52 -0.12
K4 = - - - 0.06
T

I = 3 ns. 4 ns. 4 ns 4 ns.



TABEL 2

t :: 33 ns.
s

orde 1 orde 2 orde 3 orde l~

I--T = 89.3% 93.6% 93.9% 94.0%
~""
~ :::86.0% 90.2% 90.5% 90.6%

L() =0.42 0.49 1.07 0.92
L 1 =1.02 0.73 -0.19 -0.13
L2 = - -0.92 2.18 1.16

. L 3 = - - -2.56 0.58
, L

4
= ,.. - - -2.01

t\.1 = 0.44 -0.41 -0.56 -0.14
K2 = - -0.14 -0.01 -0.31

K3 = - - -0.12 -0.06
-

K4 :: - - - -0.09
-----1------

T, = 11 ns. 11 ns. 6 ns. 5 ns.

TABEL 3

t = 45 ns.s
orde 1 orde 2 orde 3 orde 4

e--f :: 86.4% 91.4% 93.6% 93.7%
~fC;>:: 84.5% 89.4% 91.6% 91.7%
LO :: 0.29 0.24 0·.32 0.-:s4
L1 = 1.01 0.40 1-~~'''5 0:-;6 ,'''" .....

---L2 = - 1.21 1.10 1.06
L

3 = - -~ -1.32 -1.73
L4 :: - - - 0.40
K1 :: 0.29 0.35 -0.50 -0.81
K2 :: - 0.22 -0.11 0.04
K

3
:: - - -0.03 0.01

K4 :: - - - 0.00
. T1 :: 20 ns • 11 ns. 11 ns. 11 ns.



TABEL 4

t = 55 ns.
5

orde 1 orde 2 orde 3 orde 4

~ = 84.1% 89.1% 90.3% 93.7%
)~ = 82.6 87.6% 88.8% 92.1%

L = 0.23 0.17 0.11:$ 0.42
a

L1 = 0.90 0.29 0.16 0.16

L = - 1.00 0.76 0.642
L3 = - - -0.81 1.68

- - - ._"- - -_.

IL4 = - - , - .-2.16
K1 = 0.24 0.31 -0.50 :-0.44

---
K = - 0.18 -0.08 -0.142
:K3 = - - -0.01 -0.02

K4 = - - - 0.00

jT 30 ns. 15 ns. 15 ns. 11 ns.
1 = -



(16)

In figuur 6 is de faktor f uitgezet als funktie van t voors
de verschillende ordes van filters. Hierbij zijn steeds a en TI

(I)

optimaal gekozen.Hetzelfde is gedaan voor r in figuur 7.

'2.1 '5'3 lt5' S, "> f$ (its)
fig. 6 - f ( t )

8

C'B

1 9:l

~C4 C!I

lb/o }
~o

813

88_

81

8(,

8f

8lf

6'3

8%
?.'l. '33 liS H b&

_ ~ =( !' 1:s lM)fig 7 t )



Uit figuur 7 blijkt dat we bij een filter met een bepaalde

orde er een optimale t is,waarbij bij detektie de (s/n)
s

verhouding maximaal is.We vinden voor dit tijdstip bij

orde 1 tim 4 respektievelijk : t = 33,38,45.en 55 ns.
s

We kunnen nu spreken van het optimale B.M.F. Hieronder

verstaan wejhet filter met konfiguratie volgens fig.4 •
(I>

waarvan ~ maximaal L;omdat we ~, Tl en t s zo gekozen hebben.

We kunnen nu in een grafiek de foutenkans uitzetten als

funktie van 01. = R (t )/cr- voor de optimale B.M.F.' s met
u s u

orde 1 tim 4 met als referentie de foutenkans van het M.F.

met t ~~ .Di t is gebeurd in figuur 8 .(pag. 18)
s
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r _3 P1----=-~ =--------------=- =----= =- -=-=---=-- --
:J 10 -n- - - - - - - - - - ~ - - --- - - - - - - - - - -

o ~

7:- - ---- --- --o

~

fig. 8 - de foutenkans voor de optimale B.M.F.'s
met orde 1,2,3,en 4.

De bovenataande figuur dientOals volgt te word~n gelezen.

Stel dat we bij detektie met het M.F. met t ----l> c.... detekteren
s

en hierbij een R (t )/0":' = <:1.0 vinden , dan hoort hierbij een
u s u

foutenkans PO.Bij detektie met het optimale eerate orde filter

vinden we een foutenkans P1 ,met het optimale tweede orde filter

vinden we P2 enz.



3. 4• De realisatie van het optimale eerste orde B.M.F.

Uit de in 3.3.3. genoemde resultaten blijkt dat met het eerste
.",

orde B.M.F. reeds een kwaliteitsfaktor ~van 89.3% en ~=86.0%

realiseerbaar is.Breiden we dit filter uit met een extra

all-pass netwerk en twee weegfaktoren dan worden de kwaliteits

faktoren slechts een paar procent beter.Besloten werd om het

optimale eelste orde B.M.F. praktisch te realiseren.

Als looptijd element gebruiken we een kabelstuk,waarvan de

lengte dusdanig wordt gekozen,dat het de vereiste looptijd

heeft.( looptijd 11 ns-lengte 2.20 m.)

Schematisch ziet het filter uit als getekend in figuur 4.

De praktische realisatie van het filter is volgens onderstaande

figuur.

IN. 100 hi. 7r9 1""',-,
....f)\L ~

-llv

-8"
2·1.'~"·1
'1l5':~"

-r;..11"~.;

+8V

-8"

fig. 9 - de schakeling voor het eerste orde B.M.F.
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Het getekende geintegreerde circuit is van het type ~A 733.
Hiermee is een bandbreedte van 120 Mhz. realiseerbaar en

stijgtijden van 2.5 ns.

Het filter werkt als volgt.Het ingangsignaal wordt aan de

kabel toegevoerd.Deze is met 50~afgesloten.De responsie

wordt naar de niet-inverterende ingang van het I.C. geleid.

Transistor 1 voert het uitgangsignaal van het I.C. aan de

kabel toe.Hierin treedt een looptijd T
l

op.Met R
1

,die de faktor

K1 bepaalt,wordt het signaal naar de inverterende ingang

van het I.C. teruggekoppeld.Tr
2

en Tr
3

takken de signalen

aan het begin en het einde van het all-pass netwerk (=kabel)

hoogomig af,zodat zo weinig mogelijk reflekties ontstaan.

Met R
2

en R
3

worden de faktoren L
O

en L
1

bepaald.

Via Tr4 wordt het signaal aan de uitgang toegevoerd.

De uitgang is belastbaar met 50r.L.

Bijlage 5 toont foto's van de kabelrespors5.e,de impulsresponsie

van het gerealiseerde filter en de responsie achter ~et B.M.F.

op een gezonden taken.
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4.5. Konklusies

Met de beschreven konfiguratie voor het B.M.F. is

een goede benadering van het M.F. voor dit signaal

x(t) zowel in theoretisch als in praktisch opzicht

realise8rbaar.

Het blijkt dat met het eerste orde filter reeds een dus

danig resultaat wordt verkregen,dat het in de meeste

gevallen niet noodzakelijk is meer uitgebreide filters

toe"te passen.Het toepassen van hogere orde filters

\~evert ook maar een pover resultaat Ope

Bij verhoging van de orde met een neemt de signaal-ruis

verhouding slechts met maximaal een paar procent toe.
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5. APPENDIX.

De pseudo-random-generator

5.1. Inleidin~.

S.W.Golomb beschrijft in "The shift register sequences"(lit 7)

hoe men met behulp van een teruggekoppeld schuifreg ister

een pseulo-random-generator kan realiseren.Een pseudo-random

generator is een schakeling,die periodiek een binair woord

genereert,waarbij de kans op een "1" gelijk is aan de kans op

een "0", beida gelijk aan ·to Het gegenereerde woord dient zo

lang mogeljik te zijn.Bij een schuifregister bestaande uit

N-flip-flops zijn er 2
N

toestanden mogelijk.Als het schuif

register al deze toestanden,behalve de toestand met aileen

nullen,doorloopt spreken we van een P.R.G. met maximale

woordlengte.Fig. 10 toont de algemene konfiguratie.

fig.10 - de algemene konfiguratie van een P.R~G.

De schakeling bestaat uit een b~huil~~~ister van D-type

flip-flops .De terugkoppelingen zijn uitgevoerd met

exclusive-or poorten.Door bepaalde flip-flop uitgangen terug te

koppelen ontstaat een generator met maximale woordlengte.

In de bovengenoemde literatuur wordt aangegeven welke terug

koppelingen men moet uitvoeren om een maximale woordlengte te

krijgen bij gegeven N.



5.2. Een P.R.G. met N=33 en klokfrequentie tot 100 Mhz.

We willen met de P.R.G. een zo hoog mogelijke snelheid halen.Daarom

is het van be lang de vertragingstijden in de terugkoppellus-

dus van de exclusive-or poorten-zo klein mogelijk te maken.

Daarom is nagegaan bij welke N we een kOhfiguratie hebben met

slechts een klein aantal terugkoppelinfen.Zoln eenvoudige

konfigurati~ heeft de P.R.G. met maximumwoordlengte en N=33.

Hier zijn nl. slechts twee terugkoppelingen noodzakelijk-nl. de

uitgangen van F.F. 13 en 33 dienen via een exclusive-or naar de

ingang te worden teruggevoerd.(zie fig. 11)

fig. 11 - de P.R.G. met maximale woordlengte voor N=33.

Omdat we met hoge bit-rates willen werken kunnen we geen gebruik

maken van de gewone verzadigde logica ( TTL ),maar we gebruiken de

de geintegreerde logische schakelingen uit de MECL (= motorola

emittor coupled logic) serie.Hierin bestaan 4 series :

HECL 1,mecl 2,MECL 10.000,MECL 3.De MECL 1 serie is de langzaamste

vervolgens komen de serie 2,10.00n,cn 3.;~j ~erken met de ~ECL 10.000

serie.De "propagation delay's" ligzen v.ct..:.r tussen 1 en 4 nb.

De logica werkt met voedingspanningen 0 V. en -- 5.2 V.Het logische

"1" niveau ligt op -0.7 V. de logische "0" is -1.75 V.

Bij bit-rates rond de 100 Mhz. is het niet mogelijk te werken

met wire-rap verbindingen of gewone prints.Hier maken we gebruik

van printmateriaal waarbij aan de komponentenzijde een laag koper

folie is aangebracht.Deze koperfolie ligt dan op aardpotentiaal

Aan de andere zijde bevinden zich de printbanen(zg. striplines).



Er zij~ een aantal regels ,die men moet aanhouden ,wil de sehakeling

bevredigend kunnen werken tot op die hoge frequenties.

we noemen:

fig.11

n.

l~:t
tJi:t",·p,Line.

rio.
I.C. ~.J\ 1 I.C.mJ

l?'r?

-streef ernaar de klok en datalijnen zo kort mogelijk te houden,

omdat zo'n striplijn een looptijd vertoont,die bij het gebruikte

printmateriaal (E
r

=11) een looptijd heeft van 1.1 ns./10 em.

--langere striplijnen dienen karakter(stiek te worden uitgevoerd.

en k~rakteri~tiek te worden afgesloten.om reflekties te vermijden.

Het maken van striplijnen met een bepaalde karakteristieke

impedantie (in ons geval 100A ) gesehied door een bepaalde

breedte te kiezen.De breedte is weer afhankelijk van de dikte

van het gebruikte printmateriaal .Het karakterfstiek afsluiten

is hier als voIgt uitgevoerd:aan het uiteinde van de stripline

zijn twee weerstanden aangebraeht.Een ervan is verbonden met

de aarde,de ander met de -5.2 V. voedingspanning.De waarde

van rte weerstanden is zo gekozen,dat we v~or de waarde van

de parallelschakeling 100Avinden.~u zodanig d~t het uiteinde

van de stripline op het"O" niveau ligt als de sl"ripline niet

aangesloten zou zijn.

~?o 0-

-In de lay-out dienen de klok en datalijnen zo veel mogelijk

dusdanig te zijn uitgevoerd dat de signalen hierop in de

zelfde richting lopeno

-Om onderlinge beinvloeding via de voedingslijnen van de

I.C.'s te vermijden dient bij ieder I.C. apart de voedingslijn

te worden ontkoppeld met ecn go<ut: ho(.~ frequent con(',Iensator.

De gebruikte I.C.'s zijn nl. veel gevoeliger voor sto:c':'ngen

dan de normale I.C.'s uit de TTL serie.

In het uiteindelijke schema maken we gebruik van de volgende I.C.'s

uit de M.E.C.L. 10.000 serie: 10.102-quad 2 input nor gate
10.107-triple 2 input exclusive-or
10.131-dual master-slave type D-FF.
10.141-4 bit universal shift-register.
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Bij al deze I.C.'s bestaat de uitgang uit een open-emitter.
We kunnen niet zonder meer,die uitgang belasten met de hoogohmige
ingang van het volgende I.C.,omdat dan het impedantieniveau te
hoog wordt,zodat de parasitaire capaciteiten ean rol kunnen
gaan spelen.(dit resulteert in grotere stijg- en afvaltijden)
We belasten daarom iedere uitgang met een 1k2 weerstand.
Bij deze I.C.'s zijn aIle ingangen inwendig via een weerstand
doorverbonden met de negatieve voedingspanning.Dit betekent dat
de niet gebruikte ingangen automatisch op het "0" niveau liggen.
Onderstaande figuur toont de uiteindelijke schakeling.

r 1+

10./1f/

r ''I -"-'

i

f
~ J

fig. 12 -
In de bovenstaande figuur zijn de voedingspanningen niet getekend.
In de schake ling zijn de punten 1 en 16 met aarde doorverbonden
en punt 8 is verbonden met de negatieve voedingspanning(-5.2 V.)
Punt 7 van de 10.141 dient bp het "1" niveau t.e liggen-dit is
-0.7 volt.Dmt gebeurt door punt 7 te verbinden via een weerstand
met de -5.2 V.eri v{a een diode (type 1n4148) met het aardniveau.



Het binnenkomende kloksignaal moet de niveau's 0 en -1 V. hebben.
Door middel van ~r worden de niveau's verlegd naar -0.7 V.en
-1.7 V.respektieve1.ijk het logische "1" en "0" niveau.
Dit kloksignaal wordt via de 10.102 toegevoerd aan de flip-flops.
De uitgang van de schakeling is dusdanig uitgevoerd dat hij
rechtstreeks belastbaar is met 50Akabel.Dit is gedaan door
een emittervolger (Tr

2
) te plaatsen tussen het I.C. dat het

signaal levert en de uitgang (zie fig. 12)
De weerstanden R1en R

2
in de basis en collectorleiding dienen

ter beveiJ.iging van de uitgang in.het geval deze kortgesloten
mocht worden.Condensator C

1
is een z.g. speed-up condensator.

Door het aanbrengen van C
1

worden de stijg-en afvaltijden
van het uitgangsignaal aanzienlijk verkleind.
Eenzelfde effekt verkrijgt men door het aanbrengen van C •
Deze condensator vermindert de terugwerking t.g.v. de Mifler
capaciteit voor hoge frequenties van collector naar basis.
Door Tr2 worden de niveaus -0.7 ("1") en -1.7 V.("O") verlegd
naar 0 v. en -1.0 V.

5.3. De resultaten.

De gebouwde Pseudo-random-generator werkt bevredigend met klok
frequenties tot ongeveer 105 Mbit/sec.Wordt de klokfrequentie nog
verder verhoogd dan slaat de gener~to= af.Met de gZb~7ens van de
ge bruikte 1. C. 's kan men berekenen da t de "upper lit:~; t" voor de
bit-rate van de P.R.G. 117 Mbit/sec. is.We hebben dan echter
de looptijden in de stripline s verwaarTOOsa;--

Van het I.C. 10.141 wordt opgegeven dat zowel dd stijgtijd
als de afvaltijd gelijk is aan 1.7 ns.\ echter 20% tot 80%)
Bekijken we het uitgangsignaal van de P.R.G. dan vinden we:

stijgtijd
afvaltijd

1.8 ns. (20%-80%) en 2.8 ns. (10%-90%)
3.5 ns. (20%-80%) en 4.9 ns, (10%-90%)

Het verschil in stijg- en afvaltijden wordt veroorzaakt door de
asymetrische uitgangschakeling,waarbij een transistor als emitter
volger is geschakeld.De drie hie rna volgende foto's geven een
beeld van de vorm van het uitgangsignaal.De vertikale gevoeligheid
van de oscilloskoop is steeds 0.2V./cm.

foto 1 toont het uitgangsignaal Ja~ C~ d~ o~8illoskoop is waar
te nemen bij een klokfrequ~nti~ ~~4 100 Mhz.

foto 2 toont de niveauwisseling.Het snijpunt van de opgaande
en neergaande flank ligt niet midden tussen de niveau's.
Dit is het gevolg van het feit dat de stijg- en afval
tijden niet gelijk zijn.

foto 3 toont dit nogmaals met een 10 maal vergrote horizontale
gevoeligheid.
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Foto 1

tijdbasis 10 ns/cm

vert.gev. 0.2 V/cm

Foto 2

tljdbasis 10 ns/cm

vert. gev. 0.2 V/cm

Foto;

tijdbasis 10 ns/cm

vert. gev. 0.2 V/cm.
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R JED E C K 1 0 4
= = = == = = = = ==

1 RUN 1 E 1 E C ~ 1 U
= == = = ::: =

T E q 'II J K 1 ~ ~ T C H E D

10

'BEGIN" INTEGE~'N.M.P.Q; 'FILE 'lNCKIND=READl:.tH .OUT CKIND=PRI'lTER.TITLE=lt

MATCHED FILTl;:',',;

READIIN.I.N.M.PI;
'BEGIN' '~RRAY'l.Q.rl.F.X.w.Yl1:MJ.~~GRADIENrl1:NJ.G[l:M.!:NJ;

'INTEGE~'i.I~AX.CONV.CALLS.OUT1;'LA~l:.L'OPN;
'~EAL'P~I.TOL1.TOL2.SU.FS.X~.RrlO;

'PR0CEDU~E'FUNCN.M.A.X.F) ;'VALUE'N.M;
'REAL' 'ARRAY'AI1J.XI1J.F[lJ;'lNTEGER'N.M;

'8EGIN"INTEGE~'I.J.O.K;O:=N/2;

'FOR'I:=I'STEP'I'UNTIL'M'DO'
'BEGIN'F[IJ:=A[l)~XIIJ;

J:=I;K:=I-P;'FOR'J:=J+1'WrlILE'J'LEQJ O'AND'K'GTR'0.S'DO'
'BEGIN'FIIl:=F[I)+AIJ)~XIKI-AIJ+OI~FIKJ;

K:=K-~'END';'END';

'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'M'DO'FII):=FIII*AIO+ll;
; 'EIIJD'FUN; --

'PROCEDJRE'JACCN.M.A.X,C>j; 'VALUE'N.-M;
'INTEGE~'N.~;'Rl:.AL' 'ARRAY'A[ll.X[11.ul1.11;

'BEGIN" I'ITEGEil' I.J;

'REAL' 'AQRAY'F.rll1:MI;
'FOR'I:=l'sTEP'l'UNTIL'N'DO' 'BEGIN'AlIl:=AIII*1.001+0.000001;
FUIIJ CN.M.A.X.HI ;

AIIl:=IIAIII-0.0000011/1.0011*0.999-0.0000Ul;
FUNCN.~.A.X.FI;

AIIl:=(AIIl+0.0000011/0.999;
'FOR'J:=l'STEP'l'UNTIL'M'DO'

GlJ,Il:=CrlIJl-FIJII/I0.002*AIII+0.0000021;
'ENO' ; -
'END'JAC;

'PROCEDU~E'MAR~UAROTIN, M, X. Y, w. A, F, ~. PHI, FUN' JAC, GRADIENT,
. TOll. TOL2, I, IM~X. FILEOUT. o.;r, CONV. CALLS);

'VALUE'N, M, OUT. TOLL. TOL2, IMAX; -
'INTEGER'N. M, I, IMAX, OUT. CONV. CALLS; 'FILE'FILEOUT;
'REAL' P>iI. TOll. TOL2; -
'ARRAY'X. Y. W. A. F. GRADIENTI*I. G[O,O); 'PROCEDURE'FUN. JAC;
'BEGIN' 'iNTEGER'TwICE. CONV. J. L, COUNT. (,;ALLSI; -

'REAL'LABOA· LA~DAI, PrlII, NORMA, NORMP, NOR~D, T. COS,
NU. ,-.~8DA;TARr;

'ARRAY'P,PIVOT,PN.DIAG,AI.DII:N),GTwG,AIDtl:N.1:'1J;'LABEL'FINISH;
'BOOLEAN'LINCMT"USED. STARTA. GAUSS. ALcEPTLABDA.SINCUL~Q;
'REAL"PROCEJd"E_'PrllE(M. w, Y. Fl;
'VALUE'MI 'INTl-'t:R'MI 'ARRAY'w, Y, FlO);

000:0000:0
BLOCK IS SEG"'ENT 00002

OATA IS 0005 LONG
002:0000:0

DATA IS OOOtl LONG
002:0000:0
002:0012:2

BLOCK IS SEGME,NT 00004
2 004:000C:1

004:uOOC:1
004:000C:1
004:000C:1
004:000C:1

FUN IS SEGMENT 00005
3 005:0001 :3 ......

005:0002:0 f\)

4 005:0009:2 ~

00S:00uEl3 .....-
5 005:0018:3
4 005:0011:3:0

00~:0024:1

fUNCOOS) IS 0026 LONG
3 il04:UOOC:1

004:UOOC:1
004:000C=1

JAC IS SEGMENT 00006
3 006:0000:0

0~":0003:1

4 006:000E:2
006:0011:3
006:00lfH2
006:001E:3
006:UO.:4:2 to

H006:0024:5 c:...
006:0033:0 t"l

4 006:0033:3 ;:p

JAC(006) IS 0038 LONG 0
t'1

3 MAR 0010 004:000C:1
MAR 0020 004:000C:l ....
MAR 0040 004:000C:1 •
MAR 0045 004:000C:1
MAR 0050 004:000C:1
MAR 0060 004:000C:1
MAR 0070 004:00UC:1

MARQUARDT IS SEGMt:.NT 00007
3 MAR 0080 007:0000:0 ,-

MAR 0085 007:0000:0
MAR OO'}O 007:0000:0 ..- ~

MAR 0105 007: 'J009: 0
MAR 0110 007:0009:0
MAR 0120 007:0009:0

-- --
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'BEGIN"INTEGER'L;

PHIE:= INPROOlL, 1, M, W[LlI>IY[Ll-fILll, Y[Ll-f[L11 <"l

'ENO'PHIE; f

'BOOLEAN"PROCEDURE'CO~TINUICONV, TWIC~);

'lNT~GER'CONV, TwICE:
'BEGI~'TWICt:='lF'ABSIP"H-PHIII<TOLll>ll+PHIII 'AND'

'ORMD< TOLZ* (1 +NORMAI I THEN' TwICE+ l' ELSE' 0;
CONv:~"r'TWICE=Z'THEN'O'ELSE''IF'NURMO<~-10'AND'T\'IICE=0

'THEN'l'ELSE'Z;
CONTINJ:=CONV=Z

'END'CONTIIIlU;

'PROCEDURE'L~I'EMINlA, AI, PHI, PHII, D' Tll
'VALJE'PHlr; ',,(EAL'Prll, PHIl, r; 'ARRAY'A, AI, 011>);
'BEGIN"REAL'fO, Fl, F2; 'INTEGER'J, HALF;

FO:=PHII; FZ:=PHI; T:=0.5; HALF:=I;
'wHILE'HALF<11'AND'PH1I<PHI
'DO"BEGIN' 'FOR'J:=I'STEP'l'UNTIL'N'DO'A[JJ:=AIIJJ+T*O[J];

FUN(N, "1, A, X, F); fl:=Prllt,IM, \'I, y, FH
~~,LL~:=CALLS+l;

'IF'FO>Fl
'THEN' 'BEGIN'F2:=Fl; T:=T/c'ENU'
'ELSE' 'dEGIN'T:=TI>14<>FI-FZ-3I>FOI/14*FI-Z<>F2-ZI>FOI;

'FOR'J:=I'~TEPjl'UNTIL'N

'OO'A[JJ:=AI[JJ+l*O[J]1
FUN IN. M, A, X, f j; PH I : =PH 1t. 1M, \'I, Y, F);
CALLS:=CALLS+l '

'E'IID' ;
HALF:=HALF+l

'E\lO'
'ENO'LlNEMINI

'PROCEDURE'MAKE GTWGIA, X, \'I, G, JAC, ~rwG, OIAG);
'ARRAY'A, x, w, OlAG[*], G, GTwG[I>,I>]; 'PROCEDURE'JAC;
'~EGIN' 'lNTEGER'J, K, L:

JAC IN, M, A, X, Gl;
'FUR'J:=l'STEP'l'UNTIL'N

'OO'OIAG[J]:=SQRTlOLINPRODlL. 1. M. G[L.JJI>W[L]. GIL.J]II;
'FOR'J:=I'STEP'l'UNTIL'N

'00' 'FOR'K:=J+l'STEP'l'UNTIL'~
'OO'GTwG[J,KJ:=GTWG[K,JJ:=DLINP~OOIL.1. M, G[L.J]l>wILJ.

G[L.Kll/IOIAG[JJI>OlAG[K]1
'END'MAKE GTwG;

'PROCEUURE'MA~E OIAGONALIGTWG. ELEMENTl:
'VALUE'ELE'1E~JT' 'REAL'ELEMENT; 'ARRAyt~IWG[I>.I>J;

'BEGiN' 'lNr:~GER'JI

'FOR'J:=l'STEP'l'UNTIL'N'OO'GTWG[J,J):=ELEMENT
'END' ,"lAKE J I J ':,,',,!AL;

MAR 0130
PHIE IS

4 MAR 0140
MAR 0150
PHIElOOBl

4 MAR 0160
MAR 0170
MAR 0180
MAR 0190

4 MAR 0200
MAR 0210
MAR 0220
MAR 0230
MAR 0240

4 MAR 0250
~lAR 0260
MAR 0270
MAR 02~0

LlNEMI~ IS
4 MAR 0290

MAR 0300
MAR 0310

5 MAR 0320
MAR 0330
MAR 0340
MAR 0350

6 MAR 0360
6 MAR 0370

MAR 03BO
MAR 0390
MAR 0400
MAR 0410

6 MAR 0.. 20
MAR 0'+30
MAR 0440

LlNEMIN 100Al
4 MAR 04~0

MAR 0460
MAR 0470
MAR 0480

MAKEGfwG IS
4 MAR 0490

MAR 0500
MAR 0510
MAR 0':>20
MAR 0530
MAR 0540
MAR 0550
MAR 0560

MAKEGTWGIOOBl
4 MAR 0~70

MAR 05~0

MAR 0590
MAR 0600

MAKEOIAGONAL IS
4 MAR 0610

MAR 0620
MAKEOIAGONALIOOEl

4 MAR 0630

007:0009:0
SEGMENT ooooe

ooe:oooo:O
008:000A:0
is 0011 LO~·G
007:0009:0
007:0009:0
007:0009:0
007:0009:0
007:000C:4
007:u011:0
007:0015:3
007:0017:5
007:001H:l
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3 "

SEGMENT 000:0'1
OOA:OOOO:O
00A:0003:5
00A:0005:0
00A:0010:0
00A:00IA:2
00A:00ltl:5
OOA:QOIC:1
00A:00IE.:5
00A:0026:3
00A:0027:0
00A:0030:2
00A:003A:5
00A:0038:4
00A:003C:2
00A:003C:4
OOA:003C:4
1::> 0040 LO'lG
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3

SEGME.NT 00006
OOtl:OOOO:O
008:0006:4
008:0007:1
008:0019:2
008:0019:5
008:u020:0
008:0020:1
008:0034:1
IS 003F LONG
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3

SEGMENT OOOOE
OOE:oOOO:O
00E:0006:5
IS 0009 LONG
007:001A:3
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)

)

)

)

)

)

)

)

J

)

)



007:001A:3
007:001A:3
007:001A:3

SEGMENT OOOOf
OOF:OOOO:O
00F:0002:0
00F:0002:5
OOF:OOOO:l
00F:00lD:3
00f:0023:3
OOF:OOd:O
IS 002E. LONG
007:uOlA:3
007:001A:)
007:uOIA:3
007:Q021:2
007:00.:3:2
007:002e:3
007:0028:3
007:0028:3
007:002A:3
007:002F:0
007:002F:O
007:002F:0
007:0035:3
007:0035:3
007:0035:3

St:.G"1ENT 00012
012:0000:0
012:0006:2
012:0006:5
012:0023:5
012:002A:2
012:002D:2
012:002F:2
\;12:003E:2
012:0040:2
012:0048:0
IS 005B LONG
007:0035:3
007:0035:3
007:0035:3

SEGMENT 00013
013:0000:0
013:0002:0
013:0019:2
013:0019:2
01J:00IC:l
013:00<'8:2
013:0031:5
IS 003C LONG
007:0035:3
007:0035:3
007:0035:3

~EGMtNT 00014
01'+:0000:0
014.0006:2
01,+:0006:5
014:0020:0

('

(

(

f

f

(

(

(

9°

/00

110
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'PROCEDU~E'P~I~TV~CTORIN,V,"UMEGA, D, SPAC~);

'VALUE'N, OMEGA, 0, SPACE; 'INTEGER'N. OMEuA, 0, SPACt; 'A~RAY'V{O);
'8EGIN"INTEGE~'JMIN, JMAX, J, Q;

Q:=1132-SPACE) 'OIVIO~EGA;

'FOR'JMIN:=l'STEP'Q'UNTIL'N
'DO' '8EGIN'JMA~:=MININ. JMIN+Q-l);

wRITEIFILEOUT, </xo.oEo.o>, SPACE, Q, O~EGA, O.
'FOR'J:=JMIN'STEP'l'UNTIL'JMAX'DO'V[~J)

'END'
'ENU'PRI~TVEC(JR;

'PRDCEDURE'HEAD;
'BEGIN' wRI Tt.lFILEOUT[ S~IP I 1) J);'
wR I TE ( F I L~.,. JT, <" 0 UT F' UT_ I-I" RQUA t< [) T : "> )
'END'HEAU;

'PROCEDURE'HEAOl;
wRI TE IF ILEOUT, <11" __ I".X3,"PHI l".X15,",'WRM IGR) II,Xll."'1l0RM 10) ",

X12,IIPHI",X16.IILAdOA",~4'''LINEMI';'_APPLIEDII,X2'''CALLSIII»;

'PROCEDURE'HtA02;
WRITEIFILEOUT, <IIX6'''AIII.X17'''GRALlIEIIl~'',Xll.''0".Xltl.II~II»;

'PROCEDURE'STARTOATA;
'BEGIN' 'INT~GER'J;

WRITt:. IFILEOUT, <11"STARTDATA:".X5,"x",XIB."Y",X18,"W"»;
'FOK'J:=l'STEP'l'UIIlTIL'M
'OO'wRITE(FJLEOUT, <1::12t3ElY.ll>, X(J), Y(JI. w[J) I
wRITE IFILt:OUT, <IIX15,"A"»;
.DRINTVECTORIIIl. A. 1,:/, 11, 12);

10'" I TE IF ILEOuT, <IIX 13, "NU=_" ,E.ll •.h ll _LAaDASTAKT=_". EIl.3>.
~U, LABOASTART)I

fiRITEIFILEOUT. <IIXI2,"_TOLI=_",Ell.3."_TOL2=_".EII.3.
"_IMAX=_".I4>, fOll, TOL2. IMAX)

'END'STARTDATA;

'PROCEDURE'UATAI;
'BEGIN"INTEGER'J;

WRITEIFILEOUT. <IIIJ.E19.11,2IEl1.J.K8),E19.11.Ell.3>.
I. PHIl. 20 NORMP. NORMD. PHI. LABDAII;

, IF'LI~EMINUSt::D
'THEN' I/RITE IF ILEOUr. <X8,"YES",X9»
'ELSE: 'I/RI TE IF ILEOUr. <X8,"NO".XI0»;

wRITEIFILEOUT, ~IJ>. CALLS-CAlLSI)
'END'OATAl;

'PROCEOURE'r~TA2;

'BEGIN" INT~.GtR'J;

fRITE.lF ILEJUT. <I»;
'FOR'J:=l 'STEP'I'U'lTIL'N
'DO'wRI f<' I lLEOIJT, </X3.4[1':l.11>. Al(J], -20 P[J], i)(J). A{J)

'END'DATA2;

MAR 0631
MAR 0632
MAR 0633

PRINTVECTOR IS
4 MAR 0634

MAR 063':>
MAR 0636

5 MAR 0637
MAR 0638
MAR 0639
MAR 0639

PRINTVECTORIOOFl
4 MAR 063~

MAR 0640
MAR 06S0

4 MAR 0660
MAR 0670

4 MAR 0680
MAR 0690
MAR 0700
MA~ 0710
MAR 0720
MAR 0730
MAR 0740
MAR 0750
MAR Otl60
MAR 0870

STARTOATA IS
4 MAR 0880

MAR 0~90

MAR 0900
MAR 0910
MAR 0920
MAR 0930
MAR 0940
MAR 09':>0
MAR 0960
MAR ono

STARTOATA(012)
4 MAR 0980

MAR 0990
MAR 1000
DATAl IS

4 MAR 1010
MAR 1020
MAR 1030
MAR 1040
MAR 1050
MAR 1060
MAR 1070

DATAIl013>
4 MAR 1080

MAR 10'10
"1AR 1100
DATA2 IS

4 MAR 1110
MAR 1120
MA~ 1130
MAR 1140



'PROCEOU~E'~NOOATA;

'BEGIN' 'INTEGER'J;

wRITElFILEOUT[SKIPlll]1 ;
wRITEIFIU:.OUT, <lIRESULT_OF_MARQUARUT:lI>l;
wRITElFILEOUT, <//I_PHI=_",EI9.11,"_CALLS=_",I4>, PHI, CALLS I ;

WRITEIFILEOUT. <//IlNUM8t:R_OF_ITERATlONS=1I, 13>, I>;
wRITEIFILt.OUT, <//X3,IA",XI8,lIGRAOit.NTJI>I;
'FOR'J:=I'STEP'I'U~TIL'N

'DO'WRITE(FILEOUT. </.2EI9.11>. A[JI, GRAOIENT(JIl;
WRITE(FILEOUT. <//"THE_PROCESS_TERMiNATES,_8ECAUSE:_">I;
'IF'CO\lV=O
'THEN'~RITEIFILEOUT. ~/lIiwO_SUCCEEUING_ITERATIUNS_rlO~OS_

ABSlPHI-PHIIl<T0Ll*ll+~HIIi_ANO_

NORMlDl<TOL2*(I+NORMlAIll">1
'EL~E' 'IF 'CONV=1

'THEN'WRITElFILEOUT. </IlNORMlJl<.9l-10_AIIID_
A8SlPHI-PrlIIl_NOi_SMALL">1

'ELSE' , IF"' CONII=2 ...
'THEr~' WRITE IF"ILEOUT. <"I_=_I"'1AX">1
'ELSE' 'IF'CONV=3 -

, THEN' lIIR ITE l FI LEOuT. <IITHE_SlARCH_ALONG_A_
LIfIlt._GOES_WRONG">1

'ELSE' 'IF'CONV=4 -
'THEN'WRITElFILEOUT, <"LA8DA>~8">1

'ELSE' 'IF'CUNV=5
'THEN'wRITElF"ILEOUT. (IITHE_MATRIX_

GTlIIG_IS_NOT_POS.DEF".Il>1
'ELSE' WRITE lFILEOUT. <"'W_VALlJ_

STARTPOINT_HAS_BEEN_F"OUND">1
'END'ENOOl.fA;

'PROCEDUl-Il f:l;::TOATA;
, I:l EGIN' , IN" EC;: R' J;

PHI:=~HII: LABOA:=LA8DAI;
'F"O~'J:=l ,"EP'I'UNTIL'N'DO'A[JI:=Al[J]

'END'RESEDATA,'

LA80ASTART:=0.1; NU:=10;
STARTA:='F"ALSl'; J:=O; CALLS:=O;
'IF"'OUT>O'THEN' '8EGI~'HEAO;STARTDATA 't.NO';
'WHILE'~STARTA'AND'J<3

'DO' '8EGIN'MAKE GTwGlA. X. lII, G, JAC, GTwG. JIAGl;
MA~E OIAGONALlGTWG, II;

CROUTDECOMPOSITIONlI.N,GTWG,AIO.PIVOT,~-II,~INGULARI;

'IF'~SINGULAR"~~,'STARTA:='TRUE'

'~~~E' 'I:lEGIfIl'J:=J+I;
'IF'J<3'THEN'
'FOR'L:=I'STEP'I'UNTIL'N
'OO'AlLl:='IF'A(LI=O'IHtN'O.I'ELSE'A[L)Ol.l

'END' .
'E .. D' !

, IF'~~lA'"!TA
."lr-l.['i ll ttul\,&'C':"..l'.'::(,l r~~p... "'·9 A. ~ •• i: l.A ... t~:.«t.\o..',i,.""lt

OATA2l0141
4 MAR 11~U

MAR 1160
MAR 1170

ENOOATA IS
4 MAR 1180

MAR 1190
MAR 1200
MAR 1208
/o4AR 1210
MAR 1220
MAR 1230
MAR 1240
MAR 1250
MAR 1200
MAR 1270
MAR 1280
MAR 1290
MAR 1300
MAR 1310
MAR 132()
MAR I33U
MAR 1340
MAR 13~0

MAR 1300
MAR 1370
MAR 1380
MAR 13'10
MAR 1391
MAR 1392
MAR 1393
MAR 1394
MAR 1410

ENOOATAlOlS1
4 MAR 1420

MAR 1460
MAR 1,+70

RESETDATA IS
4 MAR 1,+1;10

MAR 1490
MAR 1~00

RESETDATAlOlo1
4 MAR 1510

MAR 1520
MAR 1~30

MAR 1540
4 MAR 15~0

MAR 1500
4 MArl 1570

MAR IS80
MAR 1~"'0

MAR 1600
5 MAR 1001

MAl< IblO
"'A~ Ibci.l
MAl.( 1~.I~

"4 .. .i -t' :_1)

.""·wi .+ j,.,

IS 002A LONG
007:0035:3
007:U035:3
007:0035:3 .

SEGME!'<T 00015
015:0000:0
015:0006:2
015:000D:2
015:UOIE:2
015:002D:2
015:0034:2
015:U034:5
015:UO'+D:~

015:0054:2
015:U054:4
OI5:U057: 3
015:0057:3
UI5:UO~7:3

015:UO:)C:4
015:005F:3
015:005F:3
015:0064:4
01~:0007:4

015:00bO:l
01~:0070:1

015:0070:1
U15:00/6:1
015:00/9:1
015:007F:1
015:UOl:l2:1
015:UOb2:1
0IS:UOl:l9:5
015:UOtl9:5
IS 0095 LONG
00?:U03~:3

007:0035:3
007:0035:3

SEGMt:.NT 00016
016:UOUO:0
016:0001:5
uI6:U008:4
IS OOOtl LOI\IG
007:0035:3
007:0035:3
007:0038:2
007:003A:3
U07:0030:0
007:00:HJ:5
007:U045:5
007:UO,+7:5
007:00,+£:4
001:004':3
007:00:>2:0
OC1:vOj2:c
cJJt:lIOI~JJ3

O(}!; t\~)~· : 'j

1.' .' r ~ ~ 1;'.,

1



(

(

(

(

(

(

.(

.(

c

If.

!(

260
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PHI:=PHIEI~, w, y, FI; 'GOTO'FINISH
'END'; ..

TWICE:=CONV:=O; GAUSS:='TRUE'; LABOA:=O;
FUNI~, M, A, X, FI; CALLS:=CALLS+l; PH\:=PHIEIM, W, Y, fl;
'IF'OUT=l'THEN'HEADl;
'FO~'I:=O,I+l'wHILEiI<IMAX'AND'CONTINU(CONV,TwICEI
'DO' .
'~EGI~'PHII:=PHl; LA80AI:=LA~OA; CALLSl:=CALLS;

'FOR'J:=l'ST~P'l'UNTIL'N .
'DO' '8EGIN'P[J):=DLINPROOIL, 1, M, G[L,JI~w[LI, Y[LI-FILI);

PI I I J ) : =P I J 110 I AG [ J]; AI I J ) : =A [ J I
'END': .

NORMP:=NORM2YIN, PI; NORMA:=~0"M2VIN, AI;
ACCEPTlfcG_:=LINEMINUSED:~iFALSE';COUNT:=O;
'WHILE ,A~CEPTLA90A

'DO'
'8EGIN'CROUTSOLUTIONll,N,AIu,PIVOT,PN,D); ~

'FOQ'}~~l'STEP'l'UNTIL'N I

'DO' '~ElJIN'UIJI:=DIJI/UIAGIJI; ~IJ):=AI[J)+DIJI'END';
NO~~1D:=~ORM2V IN, D); -
FUN(N, M, A, X, F); CALLS:=CALL~+ll PHI:=PHIEI~, W, Y, F)I
'IF'PHI>PHII
'T-iEr~ ,
'8EGIN'

'IF' G~USS
'THEN' 'BEGIN'GAUSS:='FALSE'; LAB0A:=LAlUASTART;

MAKE DIAGONALIGTwG, l+LABDA);
CROUTDECDMP05ITIONll,N,GTwG,AIO,PIVOT,.-11,SINGULAR);
'IF'SINGULAR 'THEN' 'BEGIN'CONY:=5; RESETDATAI'GOTO'FINISH

'ENU'
'END'GAUSS

'ELSE'
'BEGIN'COS:=INPRODIL, 1, N, PILI, D[L»)/INOR~D~NOKMP)1

'IF'COS>0.75
'THE'l'
'BEGIN'LINEMINUStO:='THUE'1 ACCEPTLABDA:='TRUE';

LINEMINIA, AI, PHI, PHIl, 0, T); NORMD:=T~NOR~O;

'IF'PHI>PHII
'THEN' 'BEGIN'CONY:=3; RE5ETOATA; 'GOTO'FINISH

'END'
'END'
'ELSE'
'~EGIN'COUNT:=COUNT+l;

'IF'LABDA<~8'ANO'CUUNT<10

'THEN' '~EGIN'LA8DA:=LA~OA~Nul
MAKE DIAGONALIGTwG, I+LAdDA)1

CROUT~ECOMPOSITIONll,N,GTwG,AlD,PIVOT,.-ll,SINGULARI;

'IF'SINGULAR
'THEN' 'o~GIN'CONV:=51 RESETDATA;

'GOTO'FINISH
'ENO'

'END'LABDA
'ELSE"BEGIN'CUNV:=It; RESETOATA; 'GOTO'FINISH

'END'
'END'COS

'ENO'NOT GAUSS
'E~D'PHI GTR PHIl
'ELSE'
'BEGIN' 'IF'~GAUSS'THEN'LABOA:=LAoUA/NU;

4

4

4

5

5

5

6

b
7

7

7

8

9
8
8

9

10

9
9

8
7
6

MAR 1061
MAR loBO
MAR 1690
MAR 1700
MAR 1710
MAR 1720
MAR 1730
MAR 1740
MAR 1750
MAR 1760
MAR 1770
MAR 17il0
MAR 1790
MAR 1000
MAR 1810
MAR Id20
MAR 103U
MAR 181t0
MAR IB:'O
M~R 1860
MAR 1870
MAR il3tlO
MAR Itl90
MAR 1900
MAR 1910
MAR 1920
MAR 1930
MAR 19'+0
MAR 19:'0
MAR 1900
M~R 1970
MAR 1980
MAR 1990
MAR 2000
MAR 2010
MAR cOcO
MAR 2030
MAR 2040
MAR 2u:,0
"lAfl 2060
MAR 2U70
MAR 2080
MAR c090
MAR 2100
MAR 2110
MAR 2115
MAR 2120
MAR 2130
MAR 2140
MAR 2150
MAR 2160
MAR 2170
MAR 21tiO
MAR 2190
MAR 2200
MAR 2210
MAR 2220
MAR 2230
MAR 2240

007:UOoA:4
007:00bF:0
007:006F:3.
007:0072:1
007:007E:1
007:0080:0
007:00B5:5
007:00ti6:2
007:00bC:,+
007:00130:1
007: 0090: 2
007:00A3:3
007:UOA4:2
00nuOA9:0
007:00AA:5
U07:UOAA:5
007:00AA:5
007:00t:l0:4
oOr:UOtll:l
007:UOt:lD:]
U07:00tlF:5
007:00CO:5
007:UOCC:l
007:00CC:l
00r:00CC:4
007:00CO:l
007:00CF:3
007:00D2:0
U07:00LJil:4
007:00LlB:0
007:UOl.J8:3
007:000B:3
007:00U8:3
007:00E5:3
007:001:.5:5
007:00t5:5
007:UOE9:0
007: OOt.E: 5
007:00[F:l
007:001"1:4
007:00~2:1

007:00F2:1
U07:00F2:1
007:00F4:0
007:UOFb:3
007:00F9:0
007:00FB:3
007:ul01:4
007:0101:4
007:0104:0
U07:0101t:0
007:UI01+:3
007:0101+:3
007:0106:3
0 1i 7:0107:0
007:0107:0
007:0107:0
007: U107: 0
007:0107:0
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ACCEPTLA~DA:='TqUE';

'E~O'PHI LSS PHil
'ENU'W~ILE NOT ACCAPTLABDAl
~AKE GTWGIA. x. ~. G. JAC. GT~G. 01AG) I
~AKE DIAGONALlGT~G, 'IFIGAUSS'THE~'l'ELSE'l+LAbDA) I

CROUTDECOMPOSITIONll.N.GTWG.AID,PIVOT.~-ll.~INGULAR);'IF'~I~GULAR

'THE~I 'B~GIN'CONV:=5; RESETDATA; 'GUTO'FINISH'lND';
'IF'OUT=i'THEN' 'dEGIN'HEAOl; DATAl; HEAD2; DATA2'£~D';

'ENO'~HILE I LSS IMAX;
~ INISH:

'FOR'J:=l'~T~P'l'UNTIL'~

'DO'GRADIE~flJ":=-~"DLINP~ODlL, 1. M. GlL.Jl"WlLl. YIL;-FlLl);
'IF'OUT>O'T~~N'ENDDATA

'END'~ARJUA~DT:

READ I IN.I.Q);
'FUR'I:=l'STl~'i'~NTIL'N'DO'R£AOCIN.I.AIIJ);

'FO·~ '1==1 ' ~TEP'. 'V'HIL '''1' DO'READI INtI.Xl I h wI I J);
1 FOt'l' I : =1 ' STE PIl' UN TIL' M1 DO I RE AD I INti. Ll I 1 ) ;
OPN:
'FOR'I:=lIST~P'l'UNTIL'M'DO'YIIl:=O;

IFORII:=l'STEP'lIU~TIL'~-l'UO'YIIl:=XlQ-ll;

"IA~QUA~vTlN.M,X.y,W.A.F.G.PHI.FUN.JAC.GRAvIENT.O.OOOl.0.001.1.
40.0UT.2.CONV.CALLS);
F UN IN. M. 0.. z. R) ;
FUNlN.M.A.X.fj;
'8EGIN'SU:=RIQJ·O.000421~;

, E:-.IO I ; FS: =0 ; , F,).< \:::: l'S TEP' I ' UN TIL' M' DO ' FS ~ :::f S+~ l I l" IFI I l .... 2) ;
xS:=0"F~qll:~l'STE~ll'UNTILIQ'OO'XS:=XS+~lIl"{XIIl··2);

'IF'WlQI=4'TnE~IXS:=XS+lXlQ+ll··2)/3-1XlQl"·2) 'ELSE'X~:=XS-lXlQl""2)/3;

~HO:=ISU·3)/ClXS·FS)"·0.~"0.OOOOOOOOl);WRllt{OUT.<I.El3.~.E9.1>.RHO.~)1

wRITElOUT.<I.E13.S.E9.1>.XS.Q) ;
WRITEIOUT.<I.E 13.5>.~HD.SQRTlXS/320S91»;

FUNlN,M.A.X.f)"'OR'I:=l'STEP'l'UNTIL'M'DO'wRITECOUT.<1.£13.5.E13.5.
U3.~>.Fl I l,Yl I l.Rl I]);
READ I IN.I.Q); 1 IF 'Q' NEQ' 0' THt:N' I GOTO' OPN;

1 E'IlO I;

'ENO' •

6 MAR 2250 001:0109:4
MAR 2260 001:010A:2

6 MAR 2210 001:010A:2
5 ~AR 22~O 001:010A:5·

MAR 2290 001:0111:4
MAR 2300 001:0115:4
MA~ 2310 001:0118:4

5 "IAR ~330 001:011E:3
5 MAR 23~0 U01:01~2:3

4 MAR 23~5 001:0125:3
MAR 2360 007:01c5:3
MAR 2310 007:01~6:0

MAR 23~0 001:0137:3
MAR 2400 001:0138:1

MAR{~UARDT1007> IS 013tl LONG
STACKCUOE IS StGM~NT 0001A

STACKCOOE lOlA) IS 003~ LOt\JG
3 004:000C:l

004:0011\:2
004:00cE:5
004:00'+6::;
004:00';,tl:~

004:()0~B:2

004:0061:5
004:00bA:l
004:00'19:3
00'+:00'1:3:5
004:00'iF:0
004:00A2:1

3 004:00A~:4

3 004:00AF:l
004:00b8:4
004:00C3:2
004:00U9:~

004:00E.Y::::i
004:00f8:5
004:1I10S:2
004:U118:2
004:012A:3

~LOCKl004) IS 012C LONG
STACKCODE IS SE.GMtNT 0001C

STACKCODEIOIC) IS 002'+ LUNG
2 002:0013:0

BLOCKlOO~) IS 0020 LONG
DATA IS 00A3 LONG

(

(

(

{

NJ~8~R OF ERRORS DETECTE~ ::: 0000.
~JM~EH OF SEGMENTS = 027. TOTo.L SEGMENT SILE = 001552 WORuS. CORE ES1IMATE = 003830 ~O~DS. STACK ESTIMATE=000153
PROGRAM SIZE = 000294 CA~DS. 003115 SYNTACTIC ITEMS, 000066 DI~K SEGMENTS.
PROGRAM FILE NAME: KJEOECK/041/RUN/E/ECA/UIT(RWIJK/~ATCHEO

COMPILATION TIMt = 000022 SECO~OS ELAPSED, 000009 SECONDS ~KOCES5ING.
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Foto 4.

de im~ulsresponsie

van 100 m. rg 174 u

- hor. gev. 10ns/cm.

- vert. gev. 50mv/cm
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Foto 5.

de impulsresponsie

':t:lll. het optimale

Eerste otde B~M.F.

- hor. gev. 10ns/cm.

- vert. gev. 50mv/cm

Foto 6.

een gezoncien teken

achter het filter.

- hor. gev. 20 ns/cm

- vert. gev. 20mv/cm
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