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Samenvatting 

Ret is bekend,dat een systeem van N verliesvriJe parallelle geleiders boven 

aarde of omsloten door een mantel,N TEM-voortplantingsmodi bezit. 

Deze modi worden gekarakteriseerd door hun voortplantingscoefficienten en 

de verhouding van de spanningen op de geleiders.Deze karakteristieke groot

heden worden respectievelijk bepaald door de eigenwaarden en de eigenvectoren 

van de zogenaamde[~rC) matrix. 

Ret is niet zander meer in te zien,dat het zelfde geldt voor de niet verlies

vrije situatie. 

In dit verslag wordt aangetoond dat voor bepaalde symmetrische kabelconfigura

ties met verliezen de zelfde voortplantingsmodi optreden als in de overeenkomstige 

verliesvrije situaties. 

Deze N onafhankelijke voortplantingsmodi kunnen gebruikt worden voor het vormen 

van N transmissiekanalen. 

Met behulp van een quasi-TEM model is het mogelijk om de verliezen in een derge

lijke kabel te berekenen. Rieruit kan dan voor een bepaalde mode de demping per 

lengte eenheid bepaald worden. 

In [21 wordt afgeleid hoe, wanneer al deze dempingen bekend zijn, de bovengrenzen 

voor de kanaalcapaciteiten van de verschillende transmissiemodi bepaald kunnen 

worden. 

Er zijn verschillende computerprogramma's geschreven om uitgaande van het TEM 

model de verschillende dempingen en kanaalcapaciteiten van bepaalde configura

ties te kunnen berekenen. 

Voor een aantal z.g. multiwirekabels zijn de onderlinge afmetingen bepaald, 

waarbij een optimum, wat betreft kanaalcapaciteit, optreedt. 



-2-

I Inleiding 

Veronderstel een systeem van N geleiders, evenwijdig aan de z-as, boven aarde 

of omsloten door een geleidende mantel. 

Aangenomen wordt dat de dwarsdoorsnede van een gegeven gel eider uniform is over 

heel zijn lengte. 

Stromen en spanningen ~n het systeem zijn voorlopig sinusvormig veranderend met 

de tijd verondersteld. Voor dit systeem kunnen twee stelsels vergelijkingen 

worden opgesteld, waaruit de algemene telegraafvergelijking volgt. 

Ret eerste stelsel vergelijkingen wordt gevonden door toepassing van: 

De gekozen integratieweg is getekend in fig.l. 

Ret resultaat is: 

(1) 

(2) 

met Z .. =R •. +jwL .. , de oppervlakte impedantie van de je draad per eenheid van 
JJ JJ JJ 

lengte, 

n 
L Z'kIk: bijdrage t.g.v. het proximity effect 

k~j J 

E .: de elektrisch veldsterkte op het aardoppervlak 
gJ 

V d . 1 d· e d 1 .: e potent~aa van e J draa ter p aatse z 
J 

~.: de magnetische flux per eenheid van lengte ter plaatse z 
J 

I.: de stroom door de je draad ter plaatse z. 
J 

je draad 
I / 

/ / 
~--------------------------------~/ 

I I 
I J 

z z+dz 
z-as 

I I / / 
I I / / 
I I--..,.-.,............J.....,.--,-....,......,......~,........,.-,..~-r-"""'r--~/ I 

/ " / I 
f i9.1 
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'hcDjl' , f ' 11 ,. d N . d N l'd Daar E . en " t' 1nea1re unct1es zu en z1Jn van e stromen 1n e ge e1 ers 
gJ 0-

kan resulterend geschreven worden: 

Het tweede stelsel vergelijkingen wordt gevonden door toepassing van de 

continulteitswet. 

, 

/ / 
/ / 

I· J / / 

/ / 
/ / 

/ 
~----~------~--------~--~ 

,I !e t 

(3) 

/ / 
/ / 

I· dz 
J / / J d r aad 

z 

f i 9. 2 

z+dz 
z-as 

/ I 
/ I 
/ 

/ / 
/ / 

Beschouwd wordt het deel van de je draad tussen z en z+dz~ zie fig.2. 

De elektrische lading van dit deel bedraagt: Q.dz. De netto langsstroom 

(in z-richting) die het element verlaat, bedra;gt~Ij dz en de totale dwarsstroom 
z 

die het element verlaat, bedraagt: 1'.dz. De toepassing van de continuiteits
J 

wet levert: 

I ).I~ ,Q. 
I +..!C.L + A.:l.. =0 
j)z ~t 

Q. en I~ zullen lineaire functies van de N potentialen zijn, of: 
J J 

Uit (4) voIgt dan: 

n 

Q.=1:C,
k

V
k 

J k=l J 

n 
1j=1: GjkVk 

k=l 

'bI. n-
- £.....L=Iy. V 

~z k:l]k k 

(4) 

(5) 

(6) 
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met Yjk=6jk+jwCjk. 
Door het elimineren van V of van I uit de stelsels (3) en (6) voIgt een stelsel 

voor de stromen resp. de spanningen, dat de algemene telegraaf_vergelijking wordt 

genoemd. 

Het vervangen van :~3. in de differentiaalvergelijkingen door /leidt dan tot een 

stelsel van N homogene, lineaire vergelijkingen. 

Om eindige waarden voor de stromen en de spanningen te vinden, dient de karakteris

tieke determinant van het gevonden stelsel nul te zijn. Door het nul stellen van 

deze determinant vinden we dan in het algemeen 2n waarden voory. In totaal worden 

hiermee dus ook 2n stelsels vergelijkingen gevonden; elk zo'n stelsel beschrijft 

een golfmode. 

Het fysisch kenmerk van zo'n mode is, dat deze op zich zelf kan bestaan; bij een 

bepaalde mode behoort een bepaalde verhouding tussen de verschillende stromen 

en spanningen, die onafhankelijk is van de plaats z en ook een eigen fase- en 

groepssnelheid. 

Een willekeurig golfverschijnsel is in het algemeen een samenstel van aIle 2n 

modi. 

Zo doende kan voor een willekeurig golfverschijnsel geschreven worden: 

(7) 

(j=1 ,2, •••••. n) 

met Ajk , Bjk' Sjk en Pjk constanten welke door de randvoorwaarden bepaald 

worden. Yk is de voortplantingsexponent behorende bij een bepaalde mode. 



-5-

II De verliesvrije kabel 

Wanneer er geen verliezen in de gel eiders zijn, dan is er geen veld in de gelei

ders en ook Ezop het oppervlak van de geleiders is nul. Dan is Zjk=O. 

Wordt de kabelmantel als oneindig goed geleidend beschouwd, dan is E .=0. 
gJ 

(2) gaat dan over in: 

en (3) in: 

o v. ~(l:l. 
-J=~ 

'0 z ()t 

of in matrixnotatie: 

t ~ :j .jw[L][r] 

met: 

[r} = • 

V 
n 

Ll1 L I2 • .. ········L1n 

L 1 • ., ••••••••••••••• ,1 
n nn 

Zijn er ook geen dielektrische verliezen ~an is 

I 
n 

G. =0 en (6) gaat over 
Jk 

(8) 

(9) 

(10) 

in: 



-6-

'»1. n. 
- ~J= l: JWC. V 

~ z k=l· Jk k 
( 11) 

of in matrixnotatie: 

(12) 

met: 

•••••••••••• C Ilt. 

[cJ= . 

.. .......... L j 
Uit (10) voigt: 

(13) 

Substitutie van (12) levert: 

(14) 

Op de zelfde wijze wordt gevonden: 

(15) 

Omdat de matrice.s [cJ en [L] symmetrisch en circulant zijn (tenminste voor 

[L] [c]= ~ ][L J . kabels van de eerste categorie~ de fig.7), geldt dat 

Stelt men M =-W
2(L] [c 1 ' dan voigt: 
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Veronderstel een oplossing voor dit stelsel van de vorm: 

en 

V.=V .ejf3z 
1. 01. 

Substitutie 1.n (16) levert: 

met 0 =13 2 /w 2 en [u] de eenheidsmatrix. 

(16) 

(17) 

(I8) 

Voor een van nul verschillende oplossing dient de determinant van de matrix 

nul te bedragen: 

(19) 

Dit levert in het algemeen n verschillende waarden voor 0 en dus voor 13 (de eigen

waarden). Substitutie van deze waarden in (18) levert de verhouding van de span

ningen op de geleiders voor een bepaalde mode (de eigenvectoren). 

Deze verhouding is gelijk aan die voor de stromen. 

Door bepaalde symmetrieen in het systeem kunnen sommige eigenwaarden samenvallen. 

Het oplossen van het eigenwaardeprobleem (19) zal slechts in enkele eenvoudige 

gevallen analytisch mogelijk zijn. In het algemeen zal men zijn toevlucht moeten 

zoeken in een numerieke oplossingsmethode. 

Bijlagen DI t/m D3 bevatten enkele programma's, waarmee dit mogelijk is. 

Het principe achter deze programma's is, dat de determinant van een triangulaire 

matrix gelijk is aan het produkt van de diagonaalelementen. 

Daartoe wordt iedere matrix, waarvan de determinant bepaald dient te worden, 

zodanig geveegd, dat deze een triangulaire vorm verkrijgt. 

Omdat [L]en eCJ symmetrisch en circulant zijn, is hun produkt [LJ[C] 
ook symmetrisch en circulant. 
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Voor b.v. de configuraties in fig.3 zijn dan de bijbehorende [L] [c J matrices 
als voIgt: 

A;. R P P B: R P Q p 

P R P P R P Q 

p P R Q p R P 

P Q p R 

Door P en Q bepaalde numerieke waarden te geven, is dan te bepalen voor welke 

waarde' van R de determinant nul wordt, 

fig.3 
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III De multiwirekabel met verliezen 

Probleemstelling 

Aangenomen wordt nu, dat de geleiders en de mantel van de kabel bestaan uit een 

metaal met een eindige geleiding, zodat dissipatie zal optreden. 

Het dielektricum wordt oak hier ideaal verondersteld. 

De afleiding van formule (2) berust ap de gedachte, dat de veldsterkte op het 

oppervlak van een geleider een lineaire combinatie is van de stromen door de 

geleiders. Dit zal het geval zijn wanneer de diameters van de gel eiders te ver

waarlozen zijn t.o.v. de overige afmetingen in het systeem. 

Dit heeft tot gevolg dat we geen gebruik mogen maken van formule (2). 

De vraag rijst nu of in deze gevallen weI van onafhankelijke voortplantings

modi gesproken kan worden. 

Als uitgangspunt zal de overeenkomstige verliesvrije situatie gebruikt worden 

voor een bepaalde configuratie. Dit geinspireerd door de gedachte, dat in de 

limietovergang, waarbij de geleiding van de gebruikte geleiders naar oneindig 

gaat, beide situaties identiek worden. 

Als voorbeeld beschouwen we de kabel met twee binnengeleiders, zie fig.4. 

zijn voor deze situatie: 

fig.4 

v=o 
V=1 V-1 v =-1 

00 00 

common mode differential mode 

fig.5 
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Wanneer er nu verliezen optreden, zal het om symmetrie redenen duidelijk zijn, 

dat deze verhoudingen niet zullen veranderen langs de z-as van de kabel. 

Voor deze kabel kan men dus ook van onafhankelijke modi spreken, wanneer dissie

patie optreedt, en de spanningsvectoren in het verliesvrije en het niet 

verliesvrije geval zijn identiek. 

Aangenomen wordt nu verder, dat de beschouwde frequenties zo hoog zijn, dat de 

skindiePte~~azeer klein is t.o.v. de diameter van de ronde draden. 

w=cirkelfrequentie 

~=magnetische permeabiliteit 

a=geleiding 
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2 Het TEM-model 

In de verliesvrije situatie is de voortplantingsgolf transversaal elektromagne

tisch (TEM- goln. In o.a. [IIJ wordt aangetoond, dat het randvoorwaardeprobleem 

bij het zoeken naar oplossingen in de vorm van TEM-golven de volgende oplossing 

toelaat: 

~ 

E=- \7 <1J (x, y) 

(20) 

E=de dielektrische constante. 
~ 

Hierbij is i3 de eenheidsvector in de z- richting, terwijl de scala ire functie 

<1J(x,y) moet voldoen aan de vergelijking van Laplace: 

L\<1J(x,y)=O. (2 1 ) 

Wanneer in de te beschouwen situaties de frequenties zo hoog zijn, dat de 

skindiepte zeer klein is, zal het veldbeeld met zeer grote nauwkeurigheid over

eenstemmen met het TEM-veld in de verliesvrije situatie. 

Er zal dan ook met vrucht gebruik gemaakt kunnen worden van een quasi- TEM model 

om de verliezen te berekenen. Deze verliezen worden veroorzaakt door het skin-

effect en het proximity effect . Dit laatste heeft een ongelijkmatige stroomver

deling over de geleiders tot gevolg. 

Om de totale verliezen te kunnen berekenen, dient deze stroomverdeling langs de 

omtrek van de geleiders bepaald te wQrden. 

De oppervlakte stroomdichtheid op een bepaalde plaats van de geleider is gelijk 

aan het magnetische ve ld ter plaatse: 

i('P)=H('P) (22) 

verder geldt in het dielektricum: 

(23) 

dus: (24) 

Beschouw de geleider in fig.6. 

De weerstand van een infinitesimaal klein stroombaantje per eenheid van lengte 

is nu: 

d R= :---,-1 '""" _ _ 
8· R .. d 'P ·a 

~ 

(25) 
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12 . 
meta= VWf a de skindiepteo 

Het totale verlies over de geleider 1S nu: 

2IT 

p.= f (i(qJ) oR. odqJ)2 
1 1 

o 
o V~;-.----

R. ° dqJ 
1 

De totale stroom I door de geleider wordt als voIgt berekend: 

ZIT 2n 

1= J i(qJ) ° Ri'dP=!v' ; , 'Ri'E(qJ) °dqJ 

o 0 

(26) 

(27) 

Om het verlies aan een geleider en de stroom door de geleider te kunnen 

berekenen, dient bij een bepaalde spanningsvector de veldsterkte op de gelei

der (welke hier loodrecht op staat) als functie van de plaats berekend te kunnen 

worden. Hoe dit numeriek geschiedt wordt in een ander hoofdstuk behandeld. 

Het is nu mogelijk om van een multiwirekabel voor een bepaalde mode, die bestaat 

de demping te berekenen. 

infinitesimaal ____ ----, 
stroombaantje 

8=skindiepte 

fi9.6 
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3 Berekening van de. demping 

Veronderstel het algemene geval van een mantel met N binnengeleiders. 

Gegeven zij, dat voor een bepaalde mode de spanning- en stroomvector respect ie

velijk zijn: 

v = o I = o 

Voor spanningen en stromen als functie van de z-coordinaat kan geschreven worden: 

-yz 
V=V 'e o 

-yz 
1=1 'e o 

met V, VO' I en 10 n-dimensionale vectoren. 

y=a+j/>, metade demping en,Bde fasedraaiing. 

Het vermogen dat dan het vlak z=zl passeert, badraagt: 

Voor het vermogen gedissipeerd tussen de vlakken z=O en z=dz volgt: 

~P=adz [rOI '101 + V02 '102 + ............ + IV
on 

'Ion~ 
(dz voldoende klein) 

(27) 

(28) 

(29) 

Dit vermogen~P zal gelijk zijn aan het vermogen gedissipeerd in de geleiders en 

aan de mantel tussen de vlakken z=O en z=dz, of 
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(30) 

hierbij staat P 'dz voor het gedissipeerde vermogen aan de mantel en P.·dz 
m 1 

(i= I. 2 •.....• n) voor het in de i e geleider gedissipeerde vermogen. 

Vervolgens kan voor de demping geschreven worden: 

a = Pm+PI+P2+ .............. '+Pn 

IVoI'IoII +!V02·I021+····+!Von·lonl 

(3 I ) 

Wanneer voor een bepaalde mode de spanningsvector ~ bekend is. kan m. b.v. 

formule (27) de absolute grootte van de componenten van de stroomvector berekend 

worden. 

De spanningsvector en de stroomvector hebben de zelfde richting. 

De berekening van P • PI •.... P geschiedt met formule (26). Vit (26) en (31) m n 
blijkt. dat arechtevenredig is met~. kenmerkend voor het skineffect. 

Ook zal met grote nauwkeurigheid gelden. data = f3 • 

De verhouding ZOi=VOi (i=I.2 •..... n) kan worden opgevat als de bij geleider i 

IOi 

behorende karakteristieke impedantie voor een bepaalde mode. ZOizal voor een 

bepaalde geleider voor de verschillende modi andere waarden hebben. 

In het verliesvrije geval of in het dissipatieve geval met hoge frequenties is 

het evenwel toch mogelijk een afsluitnetwerk te ontwerpen. zodanig dat voor geen 

enkele mode reflectie optreedt. Zie [6]. 
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4 Het aantonen van de modi in het dissipatieve geval 

Tot nu toe is slechts de configuratie met twee binnengeleiders uit fig.4 genoemd. 

Van deze configuratie was direkt in te zien, dat de modi in het verliesvrije geval 

ook in het dissipatieve geval bestaan. 

Er zullen nu twee soorten kabels behandeld worden. 

De eerste categorie is die, waarbij een aantal ronde geleiders (met gelijke 

diameters) met hun middelpunten binnen een kabelmantel op een cirkel liggen. 

De t~e.e categorie is die, waarbij bovendien een extra geleider is aangebracht 

in het centrum van de kabel. Zie fig.7 . 

\~----------------~r--------------~I V 

Kabels van de eerste categorie 
fig.7 

Kabels van de tweede categorie 

enz. 

Voor iedere configuratie Zl.Jn de bijbehorende spanningsvectoren in de desbetref

fende bijlagen te vinden. 

We beperken ons nu voorlopig tot de eerste categorie. 

V~~r een aantal configuraties is onmiddelijk om symmetrie redenen in te zien, 

dat aIle modi ook in het dissipatieve geval moeten bestaan, n.l. de situaties 

met 2, 3 en 4 binnengeleiders. 

Voor de overige gevallen is niet direkt in te zien, dat aIle modi ook in het 

dissipatieve geval bestaan. 

Om aan te tonen dat de overige modi in het dissipatieve geval toch bestaan, kan 

de volgende eenvoudige redenering gehouden worden. 

Stel nu, dat een dergelijke mode, b.v. in het geval van een vijf aderige kabel 

gelijk is aan: 

_[ ] -yz V- A,B,C,D,E'e • 

I [ ] -yz Het zal duidelijk zijn, dat dan b.v. ook V= E,A,B,C,D -e en 

~ [ 1. -yz v- D,E,A,B,C e mogelijke modi zijn met aIle de zelfde voortplantingsexponent. 

De spanningsvector mag n.l. zonder meer gedraaid worden zoals in fig.Sa is aange-
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geven. 

fig .8a 

Wanneer een bepaalde lineaire comb ina tie van alle dergelijke modi met de zelfde 

voortplantingsexponent genomen wordt (V, Vi, V~ enz.), zuIIen we een andere mode 

verkrijgen maar met de zeIfde voortplantingsexponent. b.v.: 

A 

B 

C 

D 

E 

-yz e 

y=ct+j(3 

P=A+2E enz. 

P 

Q 
R e-Yz 

S 

T 

(32) 

We kunnen nu de demping a bepalen door uit te gaan van b.v. de spanningsvector 

[P,Q,R,S,T] of de spanningsvect:or[A,B,c;D,E 1. 
Het zal duidelijk zijn, dat de mode [A,B,C,D,E,] slechts dan en aIleen dan in het 

dissipatieve geval bestaat, wanneer beide berekeningen de zeIfde waarde voor a op

leveren. 

We hebben nu een methode om weI of niet aan te kunnen tonen, dat aIle modi van de 

kabels vallende onder de eerst genoemde categorie ook in de dissipatieve situatie 

bestaan. 

Uit numerieke berekeningen is gebleken, dat al deze modi ook inderdaad bestaan. 

Bij de bepalingvan de eigenvectoren ingeval van configuraties van de tweede catego

rie blijkt, dat n-2 eigenvectoren van de kabel met n binnengeleiders geIijk zijn 

aan eigenvectoren van kabels van de eerste categorie met n-l binnengeleiders. 

Het aantonen van deze n-2 modi geschiedt op de zelfde wijze als beschreven voor 

de kabels van de eerste categorie. 

De twee andere eigenvectoren hebben een zodanige vorm, dat de onderiinge verhou-
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dingen van de spanningen op de geleiders, die niet op de plaats van het middelpunt 

van de mantel liggen, een bedragen. 

Dus b.v. voor 5 binnengeleiders: V]=[1,1,1,I,A] en V2=[l,l,},},B] zie fig.a. 

1 1 
1 1 

V= 1 V= 1 
1 2 1 1 

A B 

f ig.8 

A en B zijn afhankelijk van de diameter van de Se geleider. (verondersteld wordt 

natuurlijk dat de overige geleiders de zelfde diameter hebben) 

A is altijd positief en B altijd negatief, dit geldt voor aHe onderzochte soort

ge lijke configuraties. 

Voor vector V
2 

(met B negatief) zal er een equipotentiaallijn met waarde nul 

ergens tussen de geleiders liggen, zie fig.9. 

fig.9 

Equipotentiaallijn a 
.... -+---

Wanneer we aannemen, dat V2 een mode voorstelt in het dissipatieve geval, zal de 

equipotentiaallijn 0 op de zelfde plaats blijven liggen gaande langs de z-as. 

We kunnen nu zonder ook maar iets aan de situatie te veranderen een oneindig dun 

ideaal geleidend scherm met potentiaal nul op de plaats van deze equipotentiaal

lijn aanbrengen. Het resultaat is, dat twee volledig gescheiden systemen verkregen 

worden, n.l. de mantel met de buitengeleiders en de centrale geleider. 

Voor beide systemen kan de demping bepaald worden. Het is duidelijk dat aIleen 

dan en slechts dan V2 ook in het dissipatieve geval een mode is, wanneer voor 

beide systemen een zelfde waarde voor de demping gevonden wordt. 

Uit numerieke resultaten blijken modi zoals V2 ook inderdaad te bestaan. 

Een exact identieke redenering kunnen we niet houden voor de vector VI' met A 

positief. 

We kunnen echter een wat meer algemenere redenering houden, die zowel voor vector 
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VI als voor vector V2 gebruikt kan worden. 

In plaats van de equipotentiaallijn ° beschouwen we een willekeurige equipotent 

aallijn om de centrale gel eider heen. We beschouwen de kabel over een lengte dz, 

zodanig dat de potentialen ter plaatse z over de afstand dz als constanten zijn te 

beschouwen. 

We kunnen nu weer een ideaal geleidend scherm met bijbehorende potentiaal aanbren

gen op de plaats van de beschouwde equipotentiaallijn over een lengte dz. Het gevolg 

is dat we opnieuw twee volledig gescheiden systemen hebben gekregen. 

De beschouwing loopt nu verder identiek als met die hiervoor genoemd 

Uit numerieke berekeningen is gebleken, dat volgens deze redenering ook de modi 

VI bestaan voor de onderzochte configuraties. 

Bij het bepalen van de eigen vectoren VI en V2 zijn A en B aIleen te bepalen 

volgens de methode uit hoofdstuk I, wanneer van een bepaalde configuratie aIle 

inducties en capaciteiten expliciet bekend zijn. 

De karakteristieke [L} [c] matrix is b.v. voor het geval met vijf binnengeleiders 

(fig. 10) van de vorm: 

[L] [c] = 
5 

Q Z Z Z Z 

Z p e D C 

Z C p e D 

Z D e p e 
ZeD e p 

fig.10 

(33) 

Wanneer de L's en de e's niet bekend zijn, is de verhouding van Q en P ook niet 

bekend, zodat A en B volgens deze methode niet te bepalen zijn. 

A en B kunnen echter op de volgende wijze bepaald worden. 

Stel dat voor een bepaalde configuratie (met b.v. 

r r r r r s 

5 binnengeleiders) de veld en 

Va=[Vt,Vt,Vt,Vt'Vs] en berekend zijn, behorende bij de spanningsvectoren 

Vb=[V ,V ,V ,V ,0], met Vt ' V ,V willekeurig. 

V V h bb b kk ' d bUl.'ten geleiders. De vectoren Va en Vb stellen in t en r e en etre long op e 
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deze situatie geen modi voor. 

Wanneer de bijbehorende velden bekend zijn, ishet met formule (27) 

mogelijk om de bijbehorende stromen te berekenen. Neem aan dat de bijbehorende 

stroomvectoren respectievelijk zijn: 

1a=[1t,1t,1t,It,1s] en [1 I I 1 I] 
r' r' r' r' w 

De volgende stap is het nemen van een lineaire combinatie van Va en Vb: 

De bijbehorende stroomvector wordt : 

I =I +8I tot a b 
(35) 

Wanneer 13 zodanig gekozen wordt, dat I en Vt de zelfde richting hebben, tot ot 
stelt de spanningsvector Vtot een mode voor. Hiertoe dient te gelden: 

I +S 1 
s w ----= 4 

V +i3V 
t r 

I +131 
t r 

(36) 

Relatie (36) levert een vierkantsvergelijking in i3 op, waaruit twee waarden 

voor 13 volgen. 

V I +V 1 -V I ~(V I +V I -V 1 )2+4V I (I V -V I ) 
13= t w r s w t- t w r s w t t s r w rw (37) 

2(1 V -V I ) 
r w r w 

Met behulp van (37) en (34) zijn nu de waarden A en B van de vectoren VI en V2 

te bepalen. 
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IV De kanaalcaEaciteit van de multiwirekabel 

Het enkelvoudige geval 

In [~J wordt afgeleidt hoe voor een kabel met een of meerdere binnengeleiders 

een boven grens voor de kanaalcapaciteit, volgens Shannon, bepaald kan worden. 

In het kort zullen hier de resultaten uit t21 vermeld worden. Eerst zal de gewone 

coaxiale kabel beschouwd worden. 

In fig. 11 is het model weergegeven. 

N 

HCf) 

f ig.11 

Pi' Po en N zijn spectrale vermogensdichtheden. 

De overdrachtsfunctie wordt verondersteld van de vorm te zijn 

I 

H(f)=exp[-k(jf/2)~] 

met keen konstante. (demping wordt beheerst door het skineffect) 

De relatie tussen k en a uit formule(31) is: 

k 2aL 

(0 ~ 

(38) 

ais de demping per eenheid van lengte, L is de lengte van het beschouwde 

kabelstuk. 

Aan het vermogen Po aan de uitgang wordt stationaire witte ru~s toegevoegd. 

Aangetoond kan worden, dat voor maximale kanaalcapaciteit P. de volgende 
~ 

gedaante dient te bezitten: 

P.=o 
~ 

voor O~f~w 

(39) 

voor 0 f>w 
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De bandbreedte w volgt uit de volgende impliciete vergelijking: 

~ { kw
2L 

+ -k

2

? } - k
2NZ 

P=NWexp(kw) 1- ~ --w 

P is het totale vermogen toegevoerd aan de ingang, of: 

W 

P=N f {eXP(kw!)-exP(kf!) }df 

o 

Uiteindeliik vol~t voor de maximaal bereikbare kanaalcapaciteit C 

w 

f 
1 I 3/2 

c= k(w 2-f 2)df=1/3kw 

o 

(40) 

(41 ) 

(42) 

Wanneer dus het signaal vermogen piN bekend is en ook de demping k van de 

kabel, kan men m.b.v. (40) de bandbreedte w bepaald worden. 

De kapaciteit is dan direkt met (42) te bepalen. 
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2 De algemene situatie 

Met een kabel met N binnengeleiders, waar1n N onafhankelijke modi kunnen optre

den, kunnen we N transmissie kanalen vormen. 

Ieder kanaal heeft zijn eigen overdrachtsfunctie, bepaald door de demping en 

fasedraaiing samenhangend met iedere mode. 

Uit formule (31) en (26) blijkt, dat de overdrachtsfunctie van het j e kanaal 

zal zijn: 

I 

Rj (f)=exp(- k j (if/2) 2 ] (43) 

i =vCI 

Terwille van de eenvoud wordt voor de verschillende transmissiekanalen een 

zelfde ruisvermogensdichtheid aangenomen. We krijgen dan een model zoals in 

fig. 12 is weergegeven. 

Ret totale toegevoerde signaalvermogen noemen we P en er geldt: 

n 

P=L P. 
j=1 J 

(44) 

Volgens formule (42) is de maximale kanaalcapaciteit voor het je kanaal: 

3/2 
C.=1/3 k.w . (45) 

J J J 

11-

2 2 I exp(k.w. l )-
2N 

met: P.=NH . + (46) 
J J ! 2 J J 

k. 2 k.w. k. w. 
J J J J J 

De totale capaciteit van het systeem is de som van de afzonderlijke capacitei

ten, verondersteld dat de verschillende ruisbronnen ongecorreleerd zijn. 

n 

C= L C. 
j=1 J 

(47) 



-23-

Deze totale capaciteit zal slechts maximaal zijn, wanneer het totale toegevoerde 

signaalvermogen op een bepaalde manier over de verschillende P. verdeeld wordt. 
~ 

Volgens [2] wordt deze verdeling gegeven door de volgende relatie: 

P 3 : ••• " ...... P n = 
k 2 

1 
k 2 

2 
k 2 

3 

. ..... '-;2 
n 

(48) 

Indien de dempingen k} , k2 , ••••. kn voor een bepaalde kabel bekend zijn, en 

verder PIN, zijn m.b.v. (48) PI' P2 ' ••••• Pn te bepalen. 

Vervolgens zijn met (46) de diverse bandbreedten te bepalen. Uiteindelijk kan 

dan met (45) en (47) de totale maximale kanaalcapaciteit bepaald worden. 

Van een aantal kabelsoorten zijn de afmetingen d.m.v. een zoekproces bepaald, 

waarbij de kanaalcapaciteit optimaal is. 

De resultaten hiervan zijn in de bijlagen opgenomen. 

PI -1 H] (f) ~ ), 

C] 

n 

-1 ~ P=LPj 
n 

P. H. (f) ) 
C=zCj J J 

j=l 
j=l 

C. 
J 

Pn -1 ~ H (0 , ; 

n 

\ 
V I 

C 
n 

Fig.12 
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V De computerprogramma's 

Oplossen van de vergelijking van Laplace 

In een vorig hoofdstuk is reeds vermeld, dat om de demping te kunnen berekenen 

de veldsterkte op de mantel en geleiders bepaald dient te worden, zie formule 

(26), (27) en (31). 

Hiertoe wordt eerst de vergelijking van Laplace Aifl =0 opgelost. M.b.v. de 

berekende potentiaalverdeling is het vervolgens mogelijk de vereiste veldsterkten 

te bepalen. 

De vergelijking van Laplace voor twee dimensies in cartesische coordinaten luidt: 

2 a <p(x,y) 2 a ~(x,y) 
+ o (49) 

Voor het verkrijgen van een numerieke benadering voor het twee dimensionale 

probleem wordt een roost.er aangebracht. Zie het voorbeeld in fig.13. 

v ~ r--........ 
~ 

V '\ 
/ V '\ \ } 

" ./ \ 
Ribbe 

, 
If Roosterpunt 

( 
...... " 

\ 1\ I 
\ ~ ) \~ JI J I(!, 

V I 

\ / 
eleider 

rl' 

'" / 
~ 
~ ~ 

/ 

Mantelcontour 

Fig.13 
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Het rooster is zodanig dat aIle ribben gelijk zijn. 

Voor elk relevant roosterpunt kan de vergelijking van Laplace benaderd worden 

door de hierin voorkomende differentiaallquotienten 

differentiequotienten~ 

te vervangen door 

Er wordt dan een stelsel van N lineaire vergelijkingen met N onbekenden 

verkregen, die dan respectievelijk overeenkomen met de onbekende potentialen 

op de N relevante roosterpunten. 

Onder een relevant roosterpunt wordt een roosterpunt veronderstaan, dat binnen 

de mantel maar buiten de geleiders ligt. 

Een geschikte en eenvoudige discretisatieformule voor (49) is: 

n 
+ 

h (h +h ) n n z 

z 
+ 

o 
+ 

w 

h (h +h ) h (h +h ) h (h +h) h h h h z z n 0 0 w w won z 0 w 

Zieo.a. [13). 

~ =0 p (50) 

Deze formule legt een verband tussen potentialen op vijf verschillende plaatsen, 

zie fig. 14. $ is de potentiaal op punt N enz. n 

hw 

w 

N 

v 
> p 
A < 

hZ 

z 

fi9.14 

)0 

Wanneer geldt: h =h =h "'h reduceert formula (50) zich tot: n z w a 

<1> +<1> +<1> +<1> -4 (]) =0. 
n Z 0 w p 

(51) 
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De afbreekfout bij deze discretisatie is van de tweede orde, d.w.z. dat wanneer 

de roosterribben gehalveerd worden, de fout t , g,v. het discretiseren viermaal zo 

klein wordt. 

Ret stelsel vergelijkingen met de N onbekende potentialen wordt hier me t een 

iteratieve methode opgelost en weI met die volgens Gauss - Seidel, zie [gl. 

~ 

Op elk relevant roosterpunt wordt de volgende bewerking uitgevoerd : 

:= ~ + w 
p p + I 

h h h h n z o w 

~ 
n + 

h (h +h ) 
n n z 

~ 
p 

+ I 

~ z 

h (h +h ) 
z z n 

h h h h 
n Z 0 W 

~ ~ w 0 + + + 

h (h +h ) h (h +h ) 
w w 0 0 o w 

(52) 

Wanneer het hele rooster geevalueerd is, zal onder bepaalde voorwaarden de 

nieuwe oplossing een betere benadering van de exakte oplossing van het stelsel 

vergelijkingen zijn, dan de voorgaande oplossing (die de eerste keer een schatting 

is). 

Dit proces wordt dan een aantal malen herhaald voor het verkrijgen van een 

bepaalde gewenste nauwkeurigheid. 

De convergentie van dit proces hangt af van de parameter w en de coefficienten

matrix van het stelsel vergelijkingen. Deze matrix dient n .l . diagonaaloverwegend 

te zijn. Voor de parameter w dient te gelden: l <w<2. 

Er is een optimale w waarbij de convergentiesnelheid maximaal is Voor 

W . I is experimenteel een waarde gevonden van 1.71. 
opt~maa 

Ret aantal benodigde convergentieslagen voor het verkrijgen van een bepaalde nauw-

keurigheid ~s ongeveer evenredig met het aantal roosterpunten, dat geevalueerd 

moet worden. 

Er is reeds ter sprake geweest, dat het rooster een aantal niet relevante 

punt en bevat, b.v. punten die buiten de mantel liggen. Ret is noodzakelijk deze 

punt en te kunnen detecteren tijdens het iteratieproces. Dit wordt bereikt door 

tijdens een initialisatieproces aan deze punten een waarde toe te kennen welke 

veel groter is, dan de hoogst mogelijke potentiaal in het probleem. 
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Op elk punt dienen we over de parameters h 
n 

kunnen itereren. 

h 
z 

h 
w 

h te beschikken om te 
o 

Wanneer al deze parameters in het geheugen opgeslagen worden, zijn 

n(potentialen)+4n(parameters)=5n geheugenplaatsen vereist. Om geheugenruimte 

te besparen, ,,,orden de vier benodigde parameters iedere keer berekend. 

Bijlage W geeft het programma weer om de potentiaalverdeling te kunnen bepalen 

van een kabel met 3 binnengeleiders. 

De ervaring is, dat voor 10000 roosterpunten 300 iteratieslagen vereist zijn, 

om voor de oplossing van het stelsel vergelijkingen een benadering , nauwkeurig 

tot in de 6e decimaal · te verkrijgen. 
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2 Bepaling van de veldsterkte op de gel eiders 

Bij de bepaling van de veldsterkte op de geleiders wordt gebruik gemaakt van het 

feit, dat de veldsterkte op het oppervlak aIleen een Ioodrechte component heeft. 

De veldsterkte kan bepaald worden met behulp van: 

zie fig. IS. 

geleider 

E=lim 
l:J.+fJ 

voerstraa I 

fi9,15 

(53) 

veldlijn 
11('-------

De fout die hierbij gemaakt wordt, bestaat uit 3 gedeelten. Op de eerste plaats 

wordt aangenomen dat het punt met potentiaal ~ zowel op de voerstraal als op s 
de veldlijn ligt. 

Ten tweede 1S het differentiequotient op zichzelf reeds een benadering voor de 

afgeleide. Op de derde plaats kan ~ slechts met een bepaalde nauwkeurigheid s 
berekend worden. 

De eerste twee effecten worden kleiner naarmatel:J. kleiner wordt. De beinvloeding 

van de laatst genoemde foutenbron neemt met het kleiner worden van l:J. toe. 

Er zal dus een optimale waarde voor l:J. zijn, waarbij de totale fout minimaal is. 

In formule (53) is de potentiaal ~ bekend. Dit is n.l. de potentiaal van de 
m 
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geleider of mantel. 

De plaats behorende bij de potentiaal ~ zal in het algemeen niet samenvallen 
s 

met een roosterpunt. De potentiaal ~ wordt m.b.v. interpolatie bepaald, zie fig.16. 
s 

P1 N' P2 

I 
I 

Wi I S( Ws ) O· -----

'" h 

y 

voerstraal 
~ ( X v 

z· 

( 
h 

) 

f i 9.16 

PI , P2 ' P3 
en P4 zijn roosterpunten met potentialen:<ppI ' <P p2 ' <Pp3 ' ~ 4 • -. P 

<P I ~ 1 <P r:f! 

[X(h-X) y(h-y) ] 

n z w' 0' (54) ~ = + + + + s 
(h-y)h yh xh (h-x)h 

<PI= xtp2 + (h-x)<Pp1 
n 

h 

x<Pp3 + (h-x) ~p4 if? ,= _"--____ -'--
z 

h 
(55) 

if?,= y~p2 + (h-y) if?p3 
o 

h 
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(55) 
m = ------------------w 

h 

Formule (54) is gebaseerd op formule (SO). 

Formules (55) berusten op normale lineaire interpolatie. 

In het algemeen zal de situatie zodanig zijn, dat het vierkant bepaald door de 

punten PI ' P2 ' P
3 

en P4 gedeeltelijk overlapt wordt door de geleider of mantel, 

zie b.v. de situatie in fig.I7. 

w' 

voerst raal 

fig.17 

0' 
A 

y 

v 
s 

begrenzing 

geleider 

Bij de bepaling van $ wordt een verticale en een horizontale lijn aangebracht 
s 

door het punt S. Dit levert de snijpunten Nt, Zl, 0 ' , W'met de roosterribben op. 

In fig.I7 is er nog het extra snijpunt Zl/met de buitenrand van de geleider. 

$ wordt in de situatie van fig.I7 bepaald m.b.v. de potentialen op de punten 
s 

Nr Zl' O· W' , , en. 

De hierboven genoemde handelingen worden uitgevoerd door de subroutine 

SV(Teta,AE,BE,CE,R,H,FF,delta), zie bijlage K • 

De paramet,.Teta duidt de plaats 'op de gel eider aan in graden, waar de veldsterkte 

bepaald dient te worden, zie fig.18. 

AE en BE geven het middelpunt van de geleider aan (Als oorsprong wordt gebruikt 



-31-

het snijpunt van de diagonalen van het rooster), CE staat voor de straal. 

FF staat voor de potentiaal van de geleider. 

Delta komt overeen met ~ uit fig. IS. 

BE 

o 
AE 

I 
I 
I 

) 

fi9.18 

teta 

CE 

H geeft de grootte van de roosterribben aan. 

R komt overeen met de halve breedte van het gebruikte rooster. 
'I I 

De potentialen op de punt en N , 0 , en W uit fig.I7 worden bepaald m.b.v. de 

subroutine BUUR(Hor,AR,IDP,FF,AE,BE,CE,R,H,IM,IP,JM,JP,delta), zie bijlage BU. 

Hor is een boolean variabele. Wanneer het punt waarvan de potentiaal bepaald 

dient te 'vorden op een horizontale ribbe ligt, werdt Her de waarde TRUE meege

ven. In het andere geval krijgt Her de waarde FALSE. 

i=O i=1 i-2 i=3 

j=3 

j=2 

j=1 

j=O 

f i 9.19 

0 

R ) 

h 
v 
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In fig.19 is aangegeven, hoe elke verticale en horizontale lijn uit het rooster 

gekarakteriseerd wordt door respectievelijk een I en een J waarde. 

Met behulp hiervan wordt door de integer parameters 1M, IP, JM, JP het rooster

vakje bepaald, waarin het punt S ligt. Zie fig.20. 

~ 

I~ 
, , 

fi9.20 

--
--

Jp 

Jm 

Wanneer Hor de waarde TRUE meekrijgt, duidt AP de afstand aan tussen de verti

cale lijn door de oorsprong en het punt P, waar de potentiaal bepaald wordt. 

IDP karakteriseerd dan de horizontale ribbe door het punt P. 

Indien Hor de waarde FALSE gegeven wordt, duidt AP de afstand aan tussen de ho

rizontale lijn door de oorsprong en het punt P. In dit geval bepaalt IDP de 

verticale ribbe door P. 

De subroutine BUUR wordt aangeroepen tijdens het uitvoeren van de subroutine SV. 
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3 Het ~ebruik van succesievelijke iteraties 

Wanneer het rooster zodanig is, dat er 10000 roosterpunten zijn (ofwel een 100xlOO 

rooster) is de benodigde rekentijg voor het bepalen van de potentiaalverdeling 

op de PRIME 300 ongeveer 50 minuten, op de BURROUGHS 6700 omgeveer 20 minuten. 

Het rooster is dan nog dermate grof, dat rechtstreekse bepaling hierna van de 

veldsterkte op de geleiders m.b.v. de subroutines SV en BUUR resultaten met ster

ke afwijkingen oplevert. 

Dit geldt niet voor het bepalen van de veldsterkten op de mantel. 

Dit komt doordat de omtrek van de mantel minder sterk gekromd is als die van de 

geleiders. 

Voor het bepalen van de veldsterkten op de geleiderswordt de volgende procedure 

doorlopen. 

Eerst wordt de potentiaalverdeling bepaald van het hele systeem behorende bij 

b.v. een lOOxlOO rooster. 

Daarna wordt een twee maal zo fijn rooster aangebracht over een bepaalde geleider, 

waarop we de veldsterkten willen bepalen, en zijn direkte omgeving. Zie fig.21. 

oorspronkel ij k rooster 

!;" 

~ 

n ieuw rooste r 

fig .21 

:r 

r 
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M.b.v. een tweede iteratie proces kan de potentiaalverdeling behorende bij het 

nieuwe deelrooster bepaald worden. 

De hiervoor benodigde randvoorwaarden (de potentialen langs de omtrek van het 

nieuwe deelrooster) kunnen m.b.v. interpolatie formule (51) 

bepaalde verdeling berekend worden, zie fig.22. 

a b 
Q 

C h d 
i 

e Ii f 

fi9.22 

De potentialen op de plaatsen A, B, C, D en 

uit de reeds eerder 

De potentialen op de plaatsen G en I kunnen respectievelijk bepaald worden met 

de potentialen op de plaatsen A, B, C, D en C, D, E, F. 

Deze potentialen zijn bepaald m.b.v. het oude rooster. 

De potentiaal in R kan vervolgens bepaald worden met de punt en G, I, C, D. 

Dit proces kan langs de gehele omtrek uitgevoerd worden. Dit geschiedt m.b.v. 

de subroutine RAND(CE,II), bijlage RA. 

CE duidt de straal van de geleider aan. II bepaalt de grootte van het deelroos

ter.Een geschikte waarde voor II is. vier, dit betekent dan dat het nieuwe rooster 

vier hele oude roostervakjes onder de omtrek van de geleider, vier hele vakjes 

links van de geleideromtrek enz. begint. 

Ret bepalen van de nieuwe potentiaalverdeling geschiedt met de procedure 

ROOST(CE,FF,Late), bijlage RO. 

FF is de potentiaal van de gel eider en de integer Late bepaalt het aantal itera

tie slagen. 

Wanneer de nieuwe verdeling bekend lS, wordt de gehele bovengenoemde procedure 

nog eenmaal herhaald op precies de zelfde wijze. Ret uiteindelijk verkregen 

voordecl is, dat meer steunpunten voor de interpolaties (54) en (55) 

bij het oppervlak van de geleiders verkregen zijn, ten koste van wat extra 

rekentijd welke kleiner is, dan wanneer deze gehele procedure niet toegepast 

zou zijn om een zelfde aantal roosterpunten per eenheid van oppervlak bij de 
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geleiders met bijbehorende potentialen te verkrijgen. De dichtheid van de steun

punt en in de omgeving van de geleiders is 16 maal zo groot als in het oorspron

kelijk rooster. Eerst nu kan de veldsterkte op de geleiders met voldoend grote 

nauwkeurigheid bepaald worden. 

Voor de optimale waarde van 6 uit formule (53) is gevonden: 

CE 
(56) 

100 

Een algemene vuistregel is, dat bij het afnemen van de straal van de geleiders 

het aantal steunpunten bij het geleider oppervlak dient toe te nemen om de 

veldsterkten met de zelfde nauwkeurigheid te kunnen bepalen. 

Dit aantal steunpunten wordt bepaald door de fijnheid van het oorspronkelijk 

rooster. 
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4 Programma voor de kabel met 3 gel eiders 

Als voorbeeld wordt nu het programma besproken voor een 3 aderige kabel. 

Bijlage DR geeft het volledige progrmma weer om de kanaalcapaciteit te berekenen 

van een drie aderige kabel. 

De straal van de mantel heeft in aIle geval:l:en de waarde 50. Dit is tevens 

de halve breedte van het eerste rooster. (regel 12 en 13 RA=R2) 
In regel IS tim 17 worden mantel en geleiders de gewenste potentialen toege-

kend. 

De spanningsvector -1,-1,1.5 is zodanig gekozen, dat de vectoren: 

-1 1.5 -1 

-1 -] 1.5 

1.5 -1 -1 

een onafhankelijk stelsel vormen. 

Hierdoor is het mogelijk om m.b.v. superpositie de veldsterkten op geleiders 

en mantel behorende bij een willekeurige spanningsvector te bepalen, wanneer 

de veldverdeling LS bepaald behorende bij een van de gegeven vectoren, zie fig.23. 

In regel 139 tim 148 wordt de veldsterkte om de 2 graden op de mantel bepaald. 

In regel 170 tim 180 wordt de veldsterkte op een van de geleiders bepaald. 

In regel 192 tim 202 die op een tweede geleider. 

De veldsterkte op de laatste gel eider is vanwege de symmetrie in de spannings

vectoren nu ook bekend (twee gelijke potentialen op twee geleiders), regel 216 

tim 223.In de regels 236 tim 279 worden onder gebruikmaking van de bovengenoem

de superpositie en van de Midpointregel, de integral en uit de formules (26) en 

(27) voor de mantel en de geleiders voor de 3 onafhankelijke transmissiemodi 

berekend. 

Er dient rekening gehouden te worden met het feit , dat wanneer de kabel over 

1200 of 2400 gedraaid wordt, de referentieposities voor de hoeken, waar geldt 

6=0 ook over 1200 of 2400 meedraaien, fig.23. 

In de regels 281 tim 285 worden vervolgens de dempingen berekend. M.b.v. deze 

dempingen wordt in regel 292 tim 298 de kanaalcapaciteit berekend. 

De function VERG dient voor oplossing van de impliciete vergelijking (46). 

Zie bijlage K-2. 
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:hoofdprogramma 

: subroutines 

fig.23 
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IV Resultaten en conclusies 

In de bijlagen RI tim RI3 zijn een aantal numerieke resultaten opgenomen . 

Geschetst is o.a. de totale maximale kanaalcapaciteit als functie van de 

kabellengte. 

Bijlagen RI , R2 en R4 zijn overgenomen uit [21. 

In de diagrammen is horizontaal de lengte van de kabel uit gezet in km. 

Verticaal is uitgezet de totale kanaalcapaciteit van de kabel, de verschillende 

subcapaciteiten van de betreffende modi en de gerelateerde bandbreedten. 

In bijlage R2 staan de indices c en d respectievelijk voor common en 

differential mode. Verder hebben CI en WI betrekking op mode I, C2 en W
2 

op mode 2 enz., zie verder de bijlagen RIa tim RI3a waar de spanningsvectoren 

voor de diverse modi en de bijbehorende dempingen gegeven z'Jn. 

Ook is nog de bijbehorende kabelconfiguratie gegeven. 

Bij aIle berekeningen is verder nog het volgende verondersteld: 

-de mantel en geleiders bestaan uit koper met een geleidingscoefficient 

a =5 . S· I07[QmTI 

-het dielektricum 's ideaal verondersteld met een relatieve dielektrische 

constante E =2.36 
r 

- de signaalruisverhouding bedraagt P/N=IOI
S 

-de straal van de mantel RO is bij aIle kabels 5 mm., dit om de kabels onder-

ling te kunnen vergelijken 

De nam,rkeurigheid van alle berekeningen is beter dan 1%. 

In [41 heeft Kaden benaderingen afgeleid voor de parameters van een multi

conductorkabel met twee binnengeleiders. 

Ter vergelijking is met de numerieke methode uit hoofdstuk V de dissiepatie 

per eenheid van lengte van een dergelijke kabel bepaald. 

Gebleken is, dat de numeriek bepaalde dissiepatie en de dissiepatie berekend 

met behulp van de parameters uit [4] minder dan 1% van elkaar afweken. 

In fig.24 z'Jn ter vergelijking van de verschillende kabels de betreffende 

capaciteiten bij een kabellengte van vier km uitgezet. 

(het sterretje duidt op een kabel met een centrale geleider) 

We zien, dat vrijwel aIle capaciteiten betrekkelijk dicht bij elkaar liggen. 

De verhouding tussen grootste en kleinste capaciteit bedraagt 3.3. 

Bij het toenemen van het aantal binnengeleiders, neemt de straal van de binnen

geleiders af en wordt de afstand tussen het middelpunt van de mantel 

en de middelpunten van de geleiders groter. Zie de bijlagen RIa tim R13a. 
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fig.24 Vergelijking van een aantal multiwirekabe1s. 

Dit is begrijpelijk, immers wanneer de stralen en afstanden gelijk blij-

ven, zullen de geleiders bij toeneming van hun aantal dichter bij elkaar komen 

te liggen, waardoor de proximity verliezen toenemen. 

Dat de kapaciteit bij een toenemend aantal binnengeleiders niet sterk af of 

toeneemt, gedeeltelijk in tezien door te bedenken dat een groter aantal 

gel eiders een ongelijkmatiger stroomverdeling langs de omtrek van de geleiders 

tot gevolg heeft. 

Dit heeft een grotere demping voor een bepaalde mode tot gevolg, en een gerin

gere kapaciteit per mode. 

Met het toenemen van het aantal geleiders neemt ook het aantal modi toe en dus 

ook het aantal onafhankelijke transmissie kanalen, zodat we twee effecten heb-

ben die elkaar werken. 

In fig.25 is voor de verschillende kabels de grootheid Q uitgezet, welke 

evenredig is met de hoeveelheid koper benodigd voor de binnengeleiders. 

In fig. 26 is de grootheid ry uitgezet. ry is evenredig met het quotient van 

de kanaalcapaciteit (L=4km, P/N= IO I
8) en de grootheid Q. 

Het moge duidelijk zijn, dat een erg grote winst niet tot de mogelijkheden 

behoort, vooral wanneer men tot een praktische realisering overgaat. 
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fig. 26 Capaciteiten per hoeveelheid geleidingsmateriaal. 

In het gehele betoog is uitgegaan van een Quasi-TEM model. De vraag is onder 

welke restricties dit model gebruikt mag worden. 

De voornaamste restrictie is, dat de optredende frequenties zodanig dienen 

te zijn , dat de skindiepte erg klein is t.o.v. de overige afmetingen. 

Bij een praktische realisering zal men, om de theoretische bovengrenzen te 

kunnen bereiken, over een ideale combinatie van encoder, kabel en decoder 

dienen te beschikken. 

Bij een praktische realisering van een multiwirekabel zullen er altijd bepaalde 

imperfecties aanwezig zijn. Dit zal aanleiding geven tot een zekere afhankelijk

heid van de transmissiekanalen. 

Dit kan echter als multidimensionale symboolinterferentie opgevat en behandeld 

worden. 

Dit zal dan aanleiding geven tot complexe hardware, welke aan het systeem toe-
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gevoegd dient te worden. Dit geldt vooral voor kabels met een grater aantal 

geleiders. 

Tussen het Quasi- TEM model en de werkelijkheid bestaat een bepaalde discrepantie. 

De vraag is onder welke omstandigheden deze discrepantie gaande langs de 

z- as van de kabel een min 

nen. 

of meer sterk cumulatief karakter zal gaan verto -

Onder deze omstandigheden zal slechts over onafhankelijke transmissiekanalen 

gesproken kunnen worden van een kabel met beperkte lengte. 

Resumerend kan de vraag gesteld worden of de theoretisch 

relatief geringe winst (wat betreft kanaalcapaciteit of kanaalcapaciteit per 

hoeveelheid koper) t.o.v. de normale coaxiale kabel, ook in de praktijk gerea

liseerd kan worden. 

Het valt in de verwachtingen, dat indien er winst 1n de praktijk gerealiseerd 

kan worden, deze erg gering zal zijn, mede door het feit, dat waarschijnlijk 

zeer complexe randapparatuur hiertoe benodigd zal zijn . 

Praktische experimenten zouden hier definitief uitsluitsel over kunnen geven. 
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VII Slotwoord 

Lector ir. J. van der Plaats en dr. ir. W.C. van Etten wil 

ik dankzeggen voor het begeleiden van dit afstudeeronderzoek. 

Tevens gaat mijn dank uit naar de Heer L. Rust en die leden van de 

vakgroep ECA die mij behulpzaam zijn geweest bij het tot stand 

komen van dit onderzoek. 

C.P.J.L.M. van der Veeken 

juni 1976 
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Programma's voor het berekenen van de eigenwaarden en eigen vectoren 
van de LC-matrix van een acht aderige kabel 

READ(1,1) B 

<1, 
I~EAD ( 1 , 1) E 

1 FORMATCD18.8) 

:l () 1 

DO 28 1=1,7 
________ ~A~(~I.,Itl)=B 

A(Itl,I)::::B 

A(It6,I)=C 

no 90 1=::1,6 

AClt3,I)=D 
<]090 CONTINUE 

no 41,51 I::::b3 

A(It5,I)::::[1 

A(It4,I)::::E 

2020 CALL TNOUA('POINT!',6) 

32 FORMAT(I5) 
____ ~I-'--F-2..(.!..2.K"""L.titl.;;.R.J_.Lill),_._I.IL2.l12__ 

READ <1 ,113) P 

113 FORMAT(D25.15) 
_____ -'rIO:.JI0--..3o<..>O'-"'0'--"'I~:::.lLl~_. __ _ 

RI::::I 
V=Pt(RI-l.DO)/G 
GQ::::DET(8,A,V) 

____ ---"'W'-'-R'-'" I:....!T...!::E...,.( 1 d. 1) QQ, V 
300 CONTINUE 
11 F.ORMAT (2£125 t 15) 

GO TO 2020 
2112 CALL EXIT 

END 
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SLIST D88S 

DOUBLE PRECISION AA,B,C,D,R,V,E 
DOUBLE PRECISION A(25,~5),OPL(1000) 
CALL TNOUA('GEGEVENS: ',10) 

WRITE(l,101) B,C,D,E 
_--C::.:l'-"Oc...:;;l'-------":::FORMAT ( 4 ( II18 • 8) ) 

DO 3478 1::::1,8 

3478 

A(I,I+l)::::B 
A(I+l,I)::::B 

-----::----'-'-~. ----... -------- ----------------28 CONTINUE 

A (I ,x+6)::::C 

29 CONTINUE 

( ,1 
A(I+2,I)::::C 

9() CONTINUE 
no (7090 1:=:1,5 
A ( I , 1+3) ::.,rl 

(1090 CONTINUE 
DO 4:151 1::::1, ~~ 
A ( I,. 1 +5) ::::II 
A 

4:L51 CONTINUE 

A(I,I+4)=E 

Bl.Sl CONTINUE 

A(S,,:L)::::B 
3()O c.:ALh~NOJ1A (~1i:.RDERL~ ,8 ) ____________ . ______ .. __ 

READ(l,1.) AA 
____ . __ J£_< A~..l.J!.Q.LJJjL TO ;'5J..;L __ . __ _ -----------

READ(l,l) v 

WRITE<1.d) SOM 

33:~ CALL EXIT 

DOUBLE PRECISION FUNCTION DET(N,AK,V) 
nOUBLE PRECISIOliJli25,25) "AK(25,25) ,U(25f25) ,L~_2:;"",-·jL.-) __ _ 
DOUBLE PRECISION SOM,V,ST 

DO 60 I:~l,N 

u(r,J)::::O.DO 



'70 CONTINUE 
60 ClliilINtlE 

DO 74 I=l,N 
A(I,I)=V+A(I,I) 

'14 CONTINUE 
CALL TONL 
CALL TONt 
CALL TONL 
CALL TONL 

bijlage D-3 

IFCK.EQ+N) GO TO 3223 
MAX=DABS(A(K,K» 
KA=K+l 
DO 22 I=KA,N 

-----=J:-"'-F ( .. NOT .. (IIAB~f( A ( I , I() -) + (i"r + MAX) ) 
PK::::I 

GO TO 22 
-----.~-----------

22 

20 

MAX=ItABS(A(I,K» 
CONTINUE 
It 0 2 () j;=!',-"-,-:N-:--~-

CONTINUE 
IF(K.EQ.N) GO TO 4444 

A(I,J)=A(I,J)-L(I,K)*U(K,J) 
40 CONTINUE 
30 CONTINUE 

CALL TNOUA('LIST!',5) 
------:-4---;'4-::4-;-4----cR:::-;/::;:-:A:'-:, D ( 1, 1 fAA-'--'-'---'-~--' 

IF(AA.EQ.l.DO) GO TO 10 
-----~~~ ~=-~---------- -----CALL TONL 

CALL TONL 

CALL TONL 

DO 9050 I=1,N 
____ ---3:.W~,,~· I,-!T,-!!E=-,(~l,)' 1:1, ~~4) U ( I , '1 ) , U ( I , B) 

(1050 CONT I NUE 

SOM::1. DO 

SOM::::SOM*ST 

1134 FORMAT(2DI4.5) 

F~ETURN 
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Programma voor het oplossen van de vergelijking van Laplace voor 
een kabelconfiguratie met drie binnengeleiders 

MP=M+l 
00 110 J=l .. I'1P 
D1'6 120 I=l .. NP 
RI=1-1 
RJ:::J:-l 
PHH! .. J)=F 
Rq=(Rl*H-R>**2+(RJ*H-R)**2 
RHE= ( RI *H - R-EA) ** 2+ (P.J*H - R-EB) ** 2 
HRT=(RI*H~R":TA:>**2+(:PJJ*H-R-TB)**2 

PJID= (RI*H-R-DA:> **2+ (RJ*H-R-DB)**2 
IFCP,R. GE. PHI< I."J)=200.+fl'1 
IF(PF£.LE.EA) PHI(1 .. J)=300.+FE 
IFCRRT';LE';BA) PHI (I ... J)=400';+FT 
IFCRPl)';LE.-BA) PHI (1 ... J)=500.+FD 

120 C0NTINUE 
11 0 C0NTINUE 

l"lH=N-l 
D0 3~1 L=l ... l\L 
D0 6L~2 J=l .. MN 
D0 284 l=l .. L'Z'l 
IF(PHl(1+1 .. J+l).GE.50.) G0 10 1 
pr,J=PHI ( I .. J+ 1 ) 
?0=PH! (I +2 .. J+ 1) 
PN=PHlCI+l .. J+2) 
Pl=PHICI+l ... J) 

HI=l 
RJ=J 
IF(P0-S0.) 13" 13" 14 

14 IFC.N0T.«P0.GTdSO.) • .AJ>lD.(P0.LT.2S0.») G0 T0 15 
0=SQRT<PA-(RJ*H-R)**2)+R-!U*H 
00=200. 

15 IF(.N0T.C(P0.GT.250.).Ai\JD.(P!2i.LT.350.») GIO T0 16 
0=R';:RI*H+ EA-SQRT(BA": ( 
00=300. 

16 IF( .:J01. C (P0.GT. 350.) .AJD. (P!2i.LT. 450.») G0 T0 17 
0=TA+E-RI*H-SQRl"(BA":(P.J*H-R-T:E3)**2) 
00=400. 

17 IF(.N0T.«P0.GT.450.) • .AJ:\lD.(P0.LT.550.)) GIO T0 18 
0=R":RI*B+ DA-SGRT( BA- Ct>.J*H":R-0E)**2) 
101O=500. 
G0 TlO f8 

13 0=H 
1010=0. 

18 IF(PI.J-50.) 113.-113" 114 
114 IF<.N0T.«Pili.GT.1SO.).JAJ>m.(p,\;J.LT.250.») GIG! 10 19 

'w=SGlFtTOiA-(F\J*H"..:R,)**2)+RI*H-R· 
\·"·J=200. 

19 IF(.N01.«P~.GT.250.).AND.(PW.LT.350.»)) G0 T0 20 
W=Rr*H-R-EA-SQRT(BA-(RJ*H":R-Ea)**2) 
W=300. 



bijlage W-2 

20 IF(.N01.CCPJ.GT.350.).~~D.(PW.Lj.450.») 80 T0 21 
W=Rr*H-n-TA-S~~T(BA-C~*H~R-TE)**2) 
\.rt./=400. 

21 IF<.NlOi.(CPiJ.GT.450.) • .A!.'.JD.(P\i].LT.5SO.») GI21 TIO 22 
W=Rl*H-R-DA.-SQRT(BA":(P.J*H';'R-OS)**2) 
Wll=SOO. 
G0 TIO ~2 

113 ill=H 
\.f!,l=O. 

22 IF(PN-SO.) 123 .. 123.,124 
124 IF( .N1or. «PN. GT. 150.) .NJD. (PN.LT. 250.») GIO TIO 23 

N=SQRTCFlP.-(R:r*H~R)**2)"-RJ*H+R 
NN=200. 

23 IF(.hT!!li.«FN.GT.250.).,Al'JD.(PN.LT.350.») G0 T0 24 
N=R..:ru*H+ EB':SQR'tCi3A"; (RI*H":R-EA.) **2) 
NN=300. 

24 IF(.l\Jerr.«Pl'Il.GT.350.).A\iD.(PN.LT.450.») 80 TI21 25 
N=R';RJ*H+TB-$QF!T(BA"::(Rl*H-R-TA)**2) 
NN=400. 

25 IF(.mdT. «?N.GT. 450. )..Cj,ND. (PI:-J.LT. 550.») G0 T0 26 
£'!=DB-RJ*H+R-$Q.J::t1"(BA";C'Rl*H-R-DA)**2) 
J:Ji;J=5dO. 
810 10 ~6 

123 N=H 
NN=O. 

26 IF<PZ-SO.) 133.1133.1134 
134 IF(.N0T.«PZ.G'r.150.).A'liD.(PZ.LT.250.»)) G!J 110 27 

Z=SQRT(~A-(Rr*H";R)**2)-F.~RJ~H 

ZZ=200. 
27 IF( .NI01. «PZ.(iT. 250.) .AND. CPZ.LE. 350.») GIO T0 28 

(RI*f1-R-EA.) **2) 
ZZ=300. 

28 IF<.£v0T.(CPZ.G'!'.350.).HL-JD.(PZ.LE.·450.») Ge TiO 29 
Z=-TB-!i+P.J*H-SGl:KT(BA-(RI*f1-R-TA)**2) 
ZZ=400. 

29 IF<.N0T.«PZ.GT.450.).F1IJD.<PZ.LE.550.») G0 T0 30 
Z=FU*H-R-DB-$QR1(BA-(RI*H~R-DA.)**2) 
ZZ=500. 
G0 T0 30 

133 Z=H 
2.Z=O. 

30 PR0::: ( (P0- 00) leI (0+i,J) + CPN-N'N) Ii'J/(N+ Z)+ (pii\I-I'j1,j) / 1"11 
X(0+w)+(PZ-ZZ)/Z/CZ+N) -( 1. IN/Z+ 1./!2l/r,n*?HI 0+ bJ+ 1» 
X/( l./J:'S/Z+ !./0/i..:n 

PHI( 1+ l.,J+l)=PHI < 1 + l.1J+ 1 )+?J-i0* 1.71 
1 DU·!HY= 1 • 
284 CiaoJTINUE 
642 C0NTINUE 

IFCL.LT.LAK) G0 10 323 
WRI TEe 1""711) PHI< 51" 51)"PHIC21..11 21)., PHI< 41.1 2l>.IL 

323 DU Y=1. 
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Procedure SV 

FUNCTION SV(TETA,AE,BE,CE,R,H,FF,DEI TA) 
COMMON IHIGHI PHI(101,111) 

~ ______ -=CF~~_··0.OQO~0~3~ ______ _ ------------TET=TETA/180.*3.1415926536 
XP=AE+CE* (1. +DEL TA) *cqs (TET) ______ ~ ___ _ 
YP=BE+CE*C1.+DELTA)*SINCTET) 
RI=(XP+t~)/H 

RJ:::: ( YP+R) IH 
IM::=INT(RI) 
IP=INT(RI+L) 
RMI::::IM 
JM=INT(RJ) 

RM,J=JM 
_________ ~I~F~(~.~N,=O~T~.~(.RI.EQ+RM~» GO TO 1230 

IM=IM-l 

1230 IF(.NOT.(RJ.EQ.RMJ» 00 TO 1231 

JP::::,JM+2 
1231 RIM:::IM 

RIF'=IP 

,JP=,.IP 
D=CE**_2- (XP-AE) *~~_. 
IE(D.LT.O.) GO TO 1300 

_______ rIE=BE.t~.QRI_tI!L _____________ . ____ . ___ ~. _____ ~ __ ~'_'.' __ ' 
DT=BE-SC~RT (I) 

IF(.NOT.«(RJM*H-R-CF).LE.DE).AND.(DE.LE.(RJP*H-R+CF»» 

1303 IF(I)D.OE.400.) 00 TO 1300 
_____ --"'-I-'-F->.( + NOJJJ.m;;L.IlLt GT. O •• ANIt. ItE t GT t 400 t 

X.AND.DT.GT.400.» GO TO 1304 
______ ._1.E.tAliSJX.l:::::L!.E..LtilLtlU!SlY..E:.::::.ILTL)_rtl!=DL-_._.~ ________________ . 

1304 IFCDD-YP) 1305,1306,1306 

HN=Irlr-Yp 

1305 QZ=FF 
HZ=YP-DI! ___________ _ 
HN::::R,JP*H--R·_· YP 
QN=BUUR ( • TRUE. , XE~l JP , FE=" ,AE, BE, CE , R ,H, 1M, I P ,., 1M" JP LDfL TA) 

1307 IF(.NOT.(DELTA.LT.0 •• AND.DE.GT.400 •• AND.ItT.GT.400.» 
XGO TO 1300 ___ . ________ '--______________ _ 

QN::::FF 

HZ=ABS (YE'-IIE) 
HN::::ABS(YP-DT) 

1300 IFe.NOT.(D.LT.O •• OR.DD.GT.400.» GO TO 1400 
gN=BUUR(.TRUE.,XP,JP,FF,AE,BE,CE,R,H,IH,IP,JH,JP,DELTA) 
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HN=RJF'*H-R--YP 
HZ=YP-RJM*HtR 
aZ=BUUR(.TRUE.,XP,JM,FF,AE,BE,CE,R,H,IM,IP,JM,JP,DElTA) 

1400 D=CE**2-(YP-BE)**2 
IF(D.lTtO.) GO TO 1500 
DE==AEtSQRT (II) --------'-'-=-'-'-
IIT::::AE-SQRT (D) 

IFC.NOT.«CRIM*H-R-CF).lE.DE).AND.(DE.lE.(RIP*H-RtCF»» 

1401 IF(.NOT.«CRIM*H-R-CF).lE+DT).AND.CDT.lE.(RIP*H-RtCF»» 
XGO TO :1.402 

DD=DT 
____ DT:~~500. 

1402 IF(DD.GE.400.) GO TO 1500 
____ --"J::.:...F.....!(C-..! • ..:..N:..=:O.T~.( DEL TA • GT .0. • AND. DE .. GT • 400. • AND .. DT .. GT • 4.90 .» GO TO 1403 

IF(ABS(XP-DE).GT.ABS(XP-DT» DD=DT 
1403 IFCDD-XP) 1405,1404,1404 -=--.;;..--_. 

1404 (W=FF 
HO=DD-·XP 

HW:::XP-DD 

QO=BUUR(.FAlSE.,YP,IP,FF,AE,BE,CE,R,H,IM,IP,JM,JP,DELTA) 
_--!!1~4,-,!0=6 I F t~NOT ~ (DEI ... TA....J". T.!QJ_._.±A~D .. [II;. or ~ 40Q.!_. AND. IH. GT..! ±OO L2)~~. ______ _ 

XGO TO 1500 

QO::::FF 
_____ -'H'-'-'O ..... · ~__'":!A~BS ( xp··· DE) 

HW::::ABS (XP-DT) 
_---"1'-"!5"-'0~0'---..... I!..L. F.-,('-!t;...:,.N"-,,,-OL. (D .J,..L~ .. t...OB.t DD. GI...Lt..::.t4..>L0.ll.0 ...... .L..) .L..) -cG""0bt.....-_I.w0"'---'1 ..... 5...,0" ... 1"--__ _ 

HO::::R I P*H-R- XP 

QO=BUUR(.FALSE.,YP,IP,FF,AE,BE,CE,R,H,IM,IP,JM,JP,DELTA) 
aW::::BUUR C .fAlSE .. p YE', 1M, FF ,AE, BE, CE, R ,H, 1M, IP ,.JM,JP ,IIElTA1._~_ 

1501 SV=(FF-«QN/HN/(HNtHZ)tQZ/HZ/(HZtHN)tQO/HO/(HOtHW) 
____ Xu.t.!...2Q=W=/ ...... H..u:W!<.!:-1 (HWt!:lQ1J_Lct.t.LJ::!.DLHWf 1 t IHN/HZ) ) ) /ABS ( DELTA*CE 1... ______ _ 

F~ETlJRN 

BA1=Bl 

1=0 
_~(J90 F= ( ( (E!AltBA,2 )L2 .)~*2-BAJ-~A2t2. ) *EXF't< BAltBA2.L)/<...c2""-.·:L-. L..) ~ ___ _ 

I=I+1-
____ If(ABSJI~aL-:I!.A2)nH~l ALilljiL80 TO 999 _____ . ________ _ 

IF(I.GT.200) GO TO 909 
IF(F.LI.RL) 80-10 998. 
BA1=(BAltBA2)/2. 

998 BA2=(BAltBA2)/2. 

9()9 (~=(). 

999 VERG=(BA1±BA2)/2.*a 
RETURN 
END 

----.-~----



bijlage BU-) 

Procedure BUUR 

FUNCTION BUUR(HOR,AP,IDP,FF,AE,BE,CE,R,H,IM,IP,JM,JP,DELTA) 
___ ~ LOGICAL HOR ______ . ___ . 

COMMON IHIGHI PHI(101,111) 
CF::::O.00003 
RIM::::IM 
~UP::::IP 

R.JM::::JM 
RJP::::JF' 
RI[lp=Inp 

________ ~I~F~(~.~N~O~T~.~H=OR) GO TO 120~0~ ______________________________ __ 
D=CE**2-(RIDP*H-R-BE)**2 

__ ~ ____ ~I='r~I:~~·5~O~0~ _________________________________________ ___ 
IFeD.LT.O.) GO TO 1209 
DE:::!AJ.:fSGRT (D) ___ .. ,, _____________ . 
flT=AE'-SORT (D) 

IF( .NOT. « (RIM*H-:R-CF) .LE.DE) ._AND. _~ __ ." 
X(DE.LE.(RIP*H-RfCF»» GO TO 1202 

DIt=DE 
[1£::::500. 

1202 IF(.NOT.«(RIM*H-R-CF).LE.DT).AND.(DT.LE.(RIP*H-RfCF»» GO 
XTO 120-3 

--------=:...::=---:::......:--._------------_._-------------------- _ .... _---_._--------

DL=AP--R IM*HfR 
PL=PHI(IMfl,IDPfl) _____ ------'c:-"" 

GO TO 1208 

PR=PHICIPfl,IDPfl) 
1:W8 IFe .NOT. ([lI;JJA.LT .0 •• ANIttlJEtGT .400 •• AND. 

XDT.GT.400.» GO TO 1209 

PL::::FF 

DL::::1 .• 
1209 IFL-HOT. (DtLT.O. t...oR.JI.D...tJ:iI.400.» GO TO 1111 

DR=RIF'*H-R-AP 
IIL::::AP-R I M*l-IfR ____ ._ ... __ . ____________ _ 
PL::::PHI(IMfl,IDPfl) 

GO TO 1111 
:L 200 D=CE*!2·_· (R I [lP*H.:-B-rtEJ..;:!C*=*"",2 __ _ 

DD::::500. 
____ ._ IF:"<D.LT +QLL .. J;?'(L~Q 1212 

DE=BEfSGRT(It) 
DT::::BE -soRI ([l2 ___ ~ __ . 

.-------------~----

IF(.NOT.«(RJM*H-R-CF).LE.DE).AND.(DE.LE. 
X(R,JPlICH-R+CFiJ.» GO 11L.1....:..? ...... 1 ..... 3 __ 

ItD::::DE 
DE=500. 

1213 IF(.NOT.«(RJM*H-R-CF).LE.DT).AND.(DT.LE. 
X(RJP*H-R+CFil1L-GQ_T~O~1~2~1~41-____________________ . _______________ __ 



BU-2 

DD::::rIT 

1214 IF(.NOT.DD.lT.400.) 00 to 1212 
____ ---.lEl...tliULJ!!.E.L.IA.t-'1Tt...QL-~NII • D I + G I + 400 + 

X.AND.DE.GT.400.» GO IO 1216 
IF (ABp (A~=DEl...!_OT_~flJ3S C AF'-IH» DD=~DT 

1216 IF(DD-AP) 1217,1218,1218 

IIR::::DD-AP 
DL==AP-RJM*HtR 
PL=PHICIDPtl,JMtl) 
GO TO 1.219 

:L ~H 7 PL"'~FF 

DR::::RJf'*H--R-AP 
DL::."AP-DD 

_---:---=-:--::::--':::P-'::'R....,.::::-=-P.:..oH.:::-:I ( I [lPt 1. , JP+ 1 > _______ . __ _ 
1219 IF(.NOT.CDELTA.LT.O •• AN[I. [lE.GT.400 •• AND. 

____ '-'-xr=-IT.:...:..c. G=-T=-~ 400. » GQ_JO 1212 ______ , 
PR=FF 
Pl=FF '---
DR~.::1 + 

.IT.O •• OR.DD.GT.400.» GO TO 1111 

rtL=AP--·r-<JM*HtR 
PR:=:PHI (IIIP+l, JPtl_' , ___ , 
PL::::PHI(IDP+l,JM+l) 

:t 1 :1_1, BUUR:::: (E'B*DL tPL*DR) / tDt. +=-D'--'.R-'-.) __ 
RETURN 



bijlage RO-l 

Procedure ROOST 

SUBROUTINE ROOST(CE,FF,LATE) 
REAL N,NN 

----.....:..:.::C:-:;O,=.:;MMON IHIGHI PHI (101 Pi 11) 

H::::PHI(2,1) 
R=F'HI< 21' 2) 
AE=PHI(l,l) 
l~E:::::PHI ( 1 ,2) 

O::::PHI(t(,l) 
W=PHI(t(,2) 
[10 2 I::::l,t( 
PHI (1, I )::::f'HI (1, I+2L _______ _ 
PHI(t(,I)=PHI(2,I+2) 

PHI(I,t()::::f'HI(I+1,2) 

PHI(MA,l)::::O 

MAA::::MA~·l 

_~~ _____ DO 45Q_ .. ~:::: l'l1A_~ .. __ . __ . ____ .~ ______ . ____ . ____ ... _. __ . ___ .. ___ . ____ ~ ____ ~ _______ .. _. __ _ 
DO 457 I=l,MAA 

RJ::::J 
___________ RR:::: .UU)KH:-E.--AE..L**2 ·LtRJ~.I±::R=.I!EJ~1l<2. 

IFCRR-CE**2) 459,459,458 

GO TO 462 
459 £'...1{Lll± 1 , J+ 1 ) ::::JJLQJJ:.E_ -----------
462 DUMMY::::l. 
457 _.J;ONTINU~ .. __ . ______________ _ 
4~56 CONTINUE 

IIO 99 J::::l,MAA 

IF(PHl(I+l,J+l).GE.50+) GO TO 101 

Rl::::I 
pW.::::PH.LU , J+ 11 ____ .. __ . ____________ _ 
P0:::: P/-II (I+2,J+l) 

PZ::::PHI(I+1,J) 
IF(PO-50.) 111,111,102 :....::;:..;;c=-__ 

102 0::::R-RI*H-SQRT(CE**2-(RJ*H-R-BE)**2)+AE 
00::100 + 
GO TO 1<)3 

:L 1:1. O=H 
00==0. 

103 . IF(PW-50.) 104d04-'-.,=-10=-5=--___ _ 
105 W=RI*H-R-SQRTCCE**2-(RJ*H-R-BE)**2)-AE 

GO TO 106 

WW::::O. 
106 IF(PN-50.) 107'f07,108 
108 N=R-RJ*H-SQRT(CE**2-CRI*H-R-AE)**2)+BE 

NN::::100 + 



hijlage RO-2 

GO TO 109 
107 N;:::H 

--.-------------~.-- .. --------
NN=O. 

109 IF(PZ-50.) 110,110,190 
190 Z=RJ*H-R-SGRT(CE**2-(RI*H-R-AE)**2)-BE 

zz=O. 
_~1,--!9....:!:1~----,-!Rc!.!H~0,-=....1.(....1.(.!....P.l:L0_-:00) /0/ (OtW) t (PN-NN) /NI (NtZ) t (PW .... WW) IWI (Wi-O) + 

101 
77 
99 

XCPZ-ZZ)/Z/(Z+N)-(l./N/Z+l./O/W).PHI(Ifl,Jfl»/(I.IN/Z+1./O/W) 
PHI(I+l,Jtl)=PHI(~tl,J+1)+RHO'I+71 

DUMMY;;::1. 
CONTINUE 
CONTINUE 
IF(NO.LT.LAT) GO TO 3649 
WRITE(1,9463) PHI(4,4),PHICB,B),NO 

9463 FORMAT(2F14.B,I8) -----'---=-=-=----=-=.. .. -------,,_ .. _. 
3649 DUMMY==1. 

_--=8-=8 __ . CONT I Nt)=E:............_ 
8BOO PHI(1,1)=AE 

PHI(2,1)=H 
PH1_~ 2 , 2 t:.!L .. __ .. ~_._~ .. _~ .. ___ ~~ _______ _ 
RETURN 
END ._~ ... _~. __ ~ __ ~ _____ . ___ . 



bijlage RA-} 

Procedure RAND 

SUBROUTINE RAND(CE,II) 
COMMON IHIGHI _PHI<10l,111) 
AE::::PHI(1,1) 

____ ---=BE::::PHJ (1,2) ________________ _ 
H::::PHI(2,:L) 

____ ~R_::::~PHI (2,2 ) __ _ 
IL::::INT«RtAE-CE)/H)-II 

____ ---'I~I,"-'::::_'I~N, T ( (R.±e!;:jCE) IH ±_1. ) t I I 
JO::::INT«RtBE-CE)/H)-II 
K::::IR--IL "------_.------------------_._------
,.JB::::~IOtK 
IR::::IRt1 ______ . ________ . ________ _ 
IL::::ILt1 

____ . ____ ,.JO-'.:-::J(;ti:J~. ______ ._ 
JB::::~IBt1 

II 0 151 I :::l_-<-, '1..>.'\ __ 

,JE::::JOtI-1 
____ .. JT::::JllfL-____ ._______ _ ________ ... __ ..... _____ . __ 

PHI(1,2*Itl)::::(PHI(IL,JE)tPHI(ILt1,JE) 
____ --LX>-.<t£HIJ I L , ,j"O tPH I (J I ±l-W-LI.L) .L) L..I=4..L+ __ -'--____ _ 

PHI(2,2*It1)::::(PHI(IR,JE)tPHI(IR-l,JE) 
X tEH I <I R !~T ) tF1UiIlt=-!.! .. "JJ1J 14. _. _____ . _______ . ____ _ 

:L~5:1. CONTINUE 
______ . __ . ____ l\.I:(:=K-.~.L __ . ________ ."",, __ . __ . ________ . ____ .. ____ . _____ . ___________ .. _____ . _________ ..... _________ .... 

DO :1.~::;5 1::::1,KK 
_____ ~,.JT.::::,JOt I ... _______ .. ___ ,_ ..... _._. ___ , . ________ . __ 

PH1(:I.,2*It2)::::(PHI(IL,JT)tPHI(1Lt1,JT) 
XtPH1(:I.,2*It1)tPHI(1,2*It3»/4. 

:L ~5!5 

PHI(2,2*It2)::::(PHI(IR,JT)tPHI(IR-:l.,JT) 
XtPHI(2,2*It1)tPHI(2,2*It3»/4. 

CONTINUE 

DO 1::jB I::::1,KI< 
_____ ,KO::::I I...tI .. ______ .. _._ .. 

I<T::=KOt:l. 
____ --'-'~....:..' H..:....:]~:_ (:...:::.=-..:) *:.....:1::-· t:....:=2 , :I. ) :::: ( PH I ( K 0 , ,.10 ) tPI-1 I ( K 0, ,JOt:L L ___ . ____ _ 

XtPHI(KT,JO)tPHI(KT,JOt:l.»/4. 
____ --'--'PH I ( .. :~* I t_2 , 21..::i PH I ( KQ, JB.J tP I-lU.!< o.! "I B - :1.",-,-) __________ _ 

XtPHI(KT,JB)tPHI(KT,JB-:l.»/4. 
:L~5B CONTINUE 

-~~~- ~~-

PHI(3,:I.)::::(PHI(:L,3)tPHI(4,1)tPHI(ILt:l.,JO)tPHI(ILt:l.,JOt1 »/4. 
____ --'-P..:....:Hc=I--=-(-=-:3J,:n:::: (PH I ( 11 2~K t 1) tl::'H I ( 4,2) tPH I ( II,. t 1, ,JB) tPH I ( n. t 1. , 

XJB-1»/4. 
PHI(2*K-1,1)::::(PHI(2*K-2,1.)tPHI(2,3)tPHI(IR-"JO)tPHI(IR-1., 

X,JOtl»/4. 
____ --'-F_·'.!,H-'-'I"-... (,...."2",,,,*='\-,-" -.:1, , 2 ):::: (PH I (2, 2*K t:L ) tPH I ( 2*1< -:2,2) tPH I ( I R-1 , JB) 

XtPHI(IR-:I"JB-:I,»/4. 
____ ... KK::::K.:-.. L-.. _______ . _____ _ 

DO :1.59 I:::::I.,I<K 
____ ----'-'\.!..!: •• £::....1::::. I L ... I ... :J=...'. ___________ _ 

159 

PHI(2*It3,:I,)::::(PHI(2*It2,1)tPHI(2*It4,:I,)tPHI(KD 
X,JO)tPHI( 
XI<D,JOtl»/4. 
PHI(2*It3,2)::::(PHI(2*It2,2)tPHI(2*It4,2)tPHI(KD,JB)t 

XPHI(KD,JB-l»/4. 
CONTINUE 
IR::::IR-l 
IL::::IL--l 
,JO==JO-1. 
JfJ::::JB-l 



bijlage RA-2 

1590 RE=IR--IL-l 

Q=IR 

(W=JO+.JB 
PHI (2,2) ::.::H*RE/2 +~ ______________________ _ 

PHI(1,1)=AE-(PQ*H-2.*R)/2. 
PHI(1,2)=BE-(QP*H-2.*R)/2. 
PHI(2,1)::::H/2. 
WRITE (1,404) PJH (1.~1) , PHI (1,2), PHI (2,1) ,PHI (2,2) ____ _ 

404 FORMAT(4F16.8) 

ENII 
____ •• ______ ~ ____ <O ________ _ 

._-----------_ ... ---



bijlage DR-I 

Programma voor het berekenen van de kanaalcapaciteit. 
van een drie aderige Kabel 

(.~GO SlIST KSA 
I REAL N,NN 
2 COMMON IHIGHI PHI(101,111) 
3 IHMENSION --.GE (180) , GlilaO) , GIl( 180) , GM (180) , 

+GGE(180),GGT(180),GGD(180),GGM(180) 
____ --"C"-'-A=l..."l"---lT'-LN=O...,.UA (~STRAAl J,.:.tltL _______ _ 

READ(1,700) STRAAl 
'700 FORMAT (F7 • 3) _____ , ... __ . ________ . 

CAll TNOUA('AFSTND: ',8) 
_____ ~F~=· E!.-'-· A=I:C--', ( 1 , 7 O<LLrtFSTNJL_~ 

10 WRITE(1,700) STRAAl 
____ ---"'WL!.RITE ( 1 , 700) AFSTNl.L ______________ _ 

R::=50. 

FT::::--l + 

Fl)::::1.5 
M:::: l. 00 

2.0 H::::l00 ./RM 

EB::::·-AFSTNII/2. 

LAK=KL-40 

DB::::AFSTND 

EA::::-SGRT(3.)/2.*AFSTND 

sO MP::::Mfl 
_____ ---""D=O_ll..O........J..~MP, ______ . __ _ 

DO 120 I::::l,MP 

FU::::,J-l. 

RR::::(RI*H-R)**2+<RJ*H-R)**2 
RRE= < RI*H-R'-EA) **2ftRJ-*H-B-EB) **2 
RRT=(RI*H-R-TA)**2f(RJ*H-R-TB)**2 
RRD=(RI*H-R-DA)**2f(RJ*H-R-DB>**2 

----qoIF(RR':-GE.RA) PHUr;J)::::200: ... ·FM ------
____ ---"'I ...... F ... {.RRE t lE • BA .. L.£:J::llll~=...3·-><O~O-L.-L+-,-F .... E ______ _ 

IF(RRT.lE.BA) PHI(I,J)=400.fFT 
. ..lEiBRI:LtJ.uL,M2._.f:1:lLU_t.:J.l,::::....5.0.0...dE~~ ____ .. __ _ 

120 CONTINUE 

MM·::M-l 
____ ~I""-')O"'-....3.2..L.L:::: 1 !I Kl, 

DO 642 J::::l,MM 
DO 284 I=l,MM _ 

S'OIF(PHI(H·1,Jfl).GE.50.) GO TO 1 
PW=PHI(I,J±l) 
PO=PHI(I+2,Jfl) 

____ --LP:..a.:Ns..::==P;.LHuI......,( ..... I...:x+L..J±21. __ ._, ..... _----._
PZ=PHI (1+1 "J) 



bijlage DR-2 

RJ::::J 

14 IF(.NOT.«PO.GT.150.).AND.(PO.LT.250+») GO TO 15 
___ "~::::S..a.R.liBa-_(R. J*H-R) lUQ ) ±R-R T *H 

6000=200. 
15 IFC.NOT.«PO.GT+250.).AND.(PO.LT.350.») GO TO 16 ___ _ 

0=R-RI*HtEA-SGRT(BA-(RJ*H-R-EB)**2) 
00::::300. 

16 IF(.NOT.«PO.GT.350.).AND.(PO.LT.450.») GO TO 17 
0=TAtR-RI*H-SGRT(BA-(RJ*H-R-TB)**2) 

17 
00=400. 
IF(.NOT.«PO.GT+450.).AND.(PO.LT.550.») 
0=R-RI*HtDA-SQRT(BA-(RJ*H-R-DB)**2) 
00=500. 

::; oGO TO 18 

00::::0. 

GO TO 18 

_--=1::..=8=--_-=1::.:..: F---,(:...:..F~'W-·~50 .) 113, 11 ~~ , 1 J~ _____ ," ____ _ 
114 IF(.NOT.«PW.GT.150.)+AND.(PW.LT.250.») GO TO 19 
___ W;:.:-::'---",·SCmT (RA- (I~ .. J*H~-·~) **2) tRI~J::I-R _. __ ,_. 

1414:::200 + 
_-----'1=-:9 ___ -=I=:-:-F_('-".NOT. ( (PW. GT. 250 • ) • ANII. ( PW. LT. 350. ) » GO TO 20 ____ . __ _ 

W=RI*H-R-EA-SQRT(BA-CRJ*H-R-EB'**2) 

20 .«PW.GT.350.).AND.(PW.LT.450.») GO TO 21 
___ ._14::::R ~*H-:R=l~=~(mT ~ BA·- (~~J_*-H-R-TB ) .~*21 ___ ._._. _____ . __ ~ .. _____ .,_ 

1414::::400. 
21 H:J...J'!OT. (JI'..w.+ 6T • 45Q. ) • ANI:! ~J..~"1."J:::r • 5150..!lll .. GO .1JL 2.?," ____ ~_" __ . 

W=RI*H-R-DA-SGRT(BA-(RJ*H-R-DB)**2) 

GO TO 22 

W\,tJ::~O + 

22 IF(PN-50.) 123,1.23v:t:...""-'>4.!....-__ _ 
124 ~OIF(.NOT.«PN.GT.150.).AND.(PN.LT.250.») GO TO 23 

______ N::::SQRT(RA-(RI*H-R)**=2~)_-~R~ .. J~*~H~f~R _______ . ____ _ 
NN::~!OO + 

23 IF(.NOT.«PN.GT.~50.'.AND.(PN.LT.350.») GO TO 24 
N=R-RJ*HfEB-SGRT(BA-(RI*H-R-EA)**2) 

_____ --'-Nll.N'-:::~:3uOw£Q 1-___ . ____________ _ 
---,,--~-

24 IF(.NOT.(CPN.GT.350.).AND.(PN.LT.450.») 
___ ~tIlt=aGHJ.J.M=-iRI*H-R·-TA)**2) 

NN::::400. 
_---=:;2=.5 __ ,:::.;I F_ .. (-,--. NOT + _UfN. CiT • 450.J + AND + (PN. L T + ~)50. ) ) ) 

t oo N=DB-RJ*HtR-SGRTCBA-(RI*H-R-DA)**2) 

GO TO 26 

NN::::O. 

GO TO 2:::i 

GO TO 26 

134 IF(.NOT.«PZ.GT.150.).AND.(PZ.LT.250.») GO TO 27 
Z=SQRT(RA .... (RI*H-R)**2~:B~·t~R~J=*~H ________________ _ 
ZZ::::200. 

----

27 IF Ltl:fQ.I . .t.( (PZtGIt250t) tAN!I. (PZ.LEt350t) ).l...J:i.CL..J.f1..281oL ___ _ 
nOZ=-EB-RfRJ*H-SQRT(BA-CRI*H-R-EA)**2) 

28 IF(.NOT.«PZ.GT.350.).AND.(PZ.LE.450.») GO TO 29 
Z=-TB-RtR.J*H-SQRT( BA- (RI*H-R-TA) **::') 
ZZ=400. 



bijlage DR-3 

29 IF( tNOT. «PZtGTt450 t ) .ANfi. (PZ.LE.550. U .. LGO TO«~ ____ _ 
Z=RJ*H-R-DB-SQRT(BA-(RI*H-R-DA)**2) 

GO TO 30 
133 Z::::H_~_ ... __ <_",_<._,_~_~ __ 

/2 () ZZ:;::O + 

30 .Rl::l0:::: ( (PO-OO) 101 (OtW) t U'N-NNj INI (N+7) + (PW-WW) (WI 
XCO+W)+(PZ-ZZ)/Z/(Z+N)-(I./N/Z+l./O/W)*PHICI+l,J+l» 

____ --'-X'-'-lU- • It-}/Z + 1 ±LO/W) _ .. ~, __ , ____ ~ _____ _ 
PHI(I+l,J+l)=PHICI+l,J+l)+RHO*I.71 

284 CONTINUE 
642 CONTINUE 

IFCL.LT+LAK) GO TO 323 
WRITECl,711) PHI(51,51),PHI(21,21),PHI(41,21),L 

:3~~:3 130 fIUMMY=t.-
:321 CONTINUE 
1771 FORMAT(7HMISLUKT) 

____ --"C"-'-A"-"L=L"--"S=E"-!.'A.!.L>RCH (2 ,~_S£tSl'iSA:Ll , $985 )_, ___ .. __ .< _______ _ 
CALL WRITE(I,PHI,20402,$985) 
CALL SEARCH (4, 'J)AS~_SA 'Ll.!_$985) 
GO TO 988 

985 WRITJ;JJ" :I.Z_Ll). ___ <_ .. _, ____ < ______ < ____ ._, __ .. __ ,~_._"" 

988 SOM=O. 

1==1,11 
____ --'1:....;:·(:;;;...)::..-::'· ,J _,_<_ < .. __ <_ •• <_< __ • ____ .. __________ , _____ .. < ____ < ____ _ 

1'\1...:::: (J+j,) 12 

'717 CONTINUE 
,-:--.......:,:-W~R7I TEJ 1 ,7 651.LJ:,OM _____ ._., ______ , __ < ___ ,_, __________ ... 

tnPHI(2,1)=H 

160 :LOOI 

PI-II C 1 '11 )::::DA 

CALL RANDCSTRAAL,4) 
DO 1001 1=:1.,80 
PHI(I,109)=PHI(I,I) 
PHI (1,108) =PHI LIL£! 
PHI(I,107)=PHI(1,I+2) 
PH I ( I 'I 106) =F'H I ~ 2,:....'1 ::;:..1 +.:..:;2=..)=-----______ < ____ _ 

CONTINUE 

PHI(I,2)=TB 
____ --=C:.:..A=-=L=-=L~RAND (STRAAL 'I 4 ) 

CALL ROOST(STRAAL,-I.,50) 
CALL RAND(~TRAAL,4) 
CALL ROOST(STRAAL,-1.,90) 

PO=J 
KL::(Jtl)/2 



bijlage DIl-4 

IF(KL.LE.90) GO TO 720 

1=104 
_---'7'-!:?"-'-0'----'-P...LHL .I.....,('--'.I,""·L ........ f.1 ) ;;::SVlE~Q:-ILtf'HlilL1.....U PIH (I}' 2) , ST.J=lMJ....LPH..IJ2_l! 2) , PHI (2,1} , 

X--l. ,0.01> 
----... ___ --""'S ..... O .... M::::SQM.±EHliKLLD.UZ ____ . 
180 7:L 9 CONTINUE 

WRITE(1,765~ SOM 
DO 1002 1::::1,80 

____ --IEc.....t·lil ( 1 , 1 )::£IiI ( I , 109 ) 
PHICI,2)=PHI(I,10B) 

___ --.f·HI (1, It:? )::::f'HI ( 11.107) 
PHIC2,lt2)=PHICI,106) 

1 002 ~.NI1.NlJEn~_._. ____ _ 
CALL ROOST(STRAAL,1.5,50) 

I ~ 0 CALL RAND (STRAAL,4J. 
____ ---L..G<J!"JAu...1 ...... 1 _.RODSILSIRAAG .. l~.!ll 

DO 721 J::::l,359,2 

P 0:::: ,J 
KL= CHI) 12 
IF(KL.LE.90) GO TO 772 
KL::::KL-90 

721 CONTINUE 
___ ~._._ WR I.I&"L1_?2~4 2_~:iQf1. __ . 

4488 FORMAT(F12.6,lX,I4) 

WRITE(I,6781.) 

Zu> I==KL 
____ ---:;I::...:.. F_(:...=I I •. b_E:.~9.Q.L. G Q---IJ) 1,,-,0:..=2=-:0~ ______ _ 

J::::104 

1020 GDCKL)=PHICII,J) 
:101 0 CQ1iIJ.J~U_E __ _ 

DO 2345 , ... :::::1.,91 

GT C L) ::-~GD (KL) 

"2.20 DO 2346 L=92, 180 

GTCL)=GD(KL) 
2~546 CONTINUE 

DO 1030 1=1,359,2 

J=111 

II::::KL 
____ ;:;:-=--"'J:"-F--"C.:::.I I. LE .. 99) GO _ TO _-1.9"-4-'-'0"-_________ _ 

2$0 . ..1=:1.10 

JJ::::I02 
1040 GM(KL)::::PHI(rI,J~ 

GE(KL)=PHICII,JJ) 
1030 CONTINUE 
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PHI(1,26)::::-2. 

F'HI(1,28)==0.8 
__ f'HI (2,28) :f:=Q~L_ ... __ ~_ .. __ . ____ _ 

PHI(3,28)=-0.4 
_--",6e.<...Zal-.E ORMAT t4.HItllE11L _____ _ 

DO 4000 KL=l,3 

PN:::O + 

25"0 F'O::::O. 

HZ::::O. 

HO::::O. 

T::::PHI(2,KLt25) 
__ -,",D.:::.PliI£L KL±?5) ,. ______ . __ _ 

[10 2347 L=1,180 
LA::::2*Lt118 

"2 Go L 8::::2*L t238 .'"-_. ' -----.. --.~-"------.-.----

IFCLA.GT.358) LA::::LA-360 
IFH.::£h5T. 358) L8=L8-360 
LA=LA/2tl 
L8::::L8/2tl 

____ --'(=lG~M ( LL::::.E*G11JJ..) tT*GM.tLl!l tD*GM (LAL_______ . __ ... ___ ~_ 
GG[lCL)::::E*GD(L)tT*GT(LB)tD*GE(LA) 

____ ---'(!.L!·I(!.LUL(~L ..... " l:...;::::':.J.· E.c7*JlLU .. J t T * GE ( L B ) t £1* GD ( LA) 
GGECL)::::E*GE(L)tT*GDCL8)tD*GT(LA) 

__ ---:-=----..:.P_-"'Z"-=-'-P.=Z--'-t.GJitU L ) . _______ '_' ______ _ 2Jo HZ::::HZtGGMCL)**2 
F'N'::.F'NtGGD (L) 
HN::::HNtGGtl (L) **2 

HO::::HOtGGT (L) **2 
PW=PWtGGE(L) 

-----'-:~':-~..:....:::...~-o=-'--:-:_:::_.--------------. 
HW::::HWtGGE (L) **2 

__ . __ --=I..:...F....:;.<=I ... ...:....=G..:...T..;......, 160). WRITE(t!2133) GGE(L) ,GGT(L) , (lGD H .. ) ,GGMeL) ,L 
2:347 CONTINUE 

WRITE(1,712) PW,PO,PN,PZ 
----i?,~O-~W~R=I~T=E(1,712) HW,HO,HN,HZ 
_____ <=.3QM:::: < :?O ~ *HZ t~TRAAL* (HNtHW+HO) '-*4 + E -2* 

XSQRT(47.2/41.76)/STRAAL 
IF (KL. EC~.1 )._I~M1.::::S0MI (ABS (PN) tABS (PO) tABS (PW) ) 
IF(KL.EQ.2) RM2=SOM/(ABSCPN)tABS(PO» 
IF (KL.EQ.3) RM3::::S0M/CABS(PO)tABS(PN)+2*ABS(PW» 

4000 CONTINUE 
WRITE(I,876) RM1,RM2,RM3 

876 FORMAT(3F12.6) 
711 FORMAT(3F12.6,10X,I5) 

z.. b 7133 FORMAT(4F14.6,U,) 
~ 712 FORMAT (1HO I' 4F14. 6 ,1HO) 

----'--=..:::'----'-..:..:..::.:...;..:...::..:....-:...::...:...:.~..:...:..-'=-=-~'-=..:..;.:::...;.----------------.---
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R=«1./RM1)**2+<1./RM2)**2+(1./RM3)**2) 
________ ~R=R~:=~1~t~E~18~/wR~ ________________________________ . ____ ___ 

F'0=VERG(70.,O.,RR,O.OOOOl) 
RRE:::: (PO/RMl ) *n. 
I::: R T:::: (F'O/RM2) **2 
RRD= (F'O/RM3) **2 
R::::(RM1*RRE**1.S+RM2*RRT**1.S+RM3*RRD**1.S)/3. 
WRITE(1,874) R,RRE,~R~R~T~,~R~R=D ______________________ __ 

SOO B74 FORMAT(4CE1S.6,lX» 

010 



bijlage VA-I 

Programma voor het berekenen van de kanaalcapaciteit 
van een vijf aderige kabel 

SLIST K5S 

REAL N,NN 
COMMON IHIGHI PH=I..>..(=I-,<-O=I-<-, "'-.1",-1",-1 "'-) __________ _ 
DIMENSION GE(180),GT(180),GD(180),GM(180), 

____ -'-t-=G=G""'E'-!.C..=:.1=8-'!:...0) ,GGT( 180), GG[I( 180) ,GGM (180) 
t,GV(180),GF(180),GGV(180),GGF(180) 

CALL TNOUA('STRAAL: ',8) 
READ(I,700) STRAAL 

700FOI:::MAT(F7.3) _______________ _ 
CALL TNOUA('AFSTND: ',8) 
READ(1,700) AFSTND 
WRITE(I,700) STRAAL 

_____ ~W~R=I~T=E~(~1~,7QO) AFSTND 
R=50. 

____ ~F=D_::::_·-=l_=_. _____________ . ___ . __________ _ 

----

FV=-l. 

M::::l00 

H=100 .. /RM 

EB=-AFSTND*COS(3.14159265*7.2/36.) 
Kl:::::300 
LAK=I\L-40 

FB=AFSTND 

DB=AFSTND*SIN(3 .. 14159265/10 .. ) 
____ --=:.c~----!=-____________ . __________ . ____ . ____ .. _ 

DA=AFSTND*COS(3.14159265/10 .. ) 

TA=AFSTND*SIN(3.14159265*7.2/36.) 

MF'=Mtl. 

[10 120 1=I,MP 

R,J==J··1 

RR=(RI*H-R)**2tCRJ*H-R)**2 
____ ..!..!RI~g= tR I ~H~K::Ehl.~.~2t_ (RJ*H-R-EB) **2 

RRT=(RI*H-R-TA)**2t(RJ*H-R-TB)**2 
____ ......JR:1llR.a.!D=.::::~( EU~H-R-.DA)..~.t.2±J.R.ltH·-I~-~IIb!.<IB'"'-)L.!tl!..<t.,...4"-) ________ _ 

RRV=(RI*H-R-VA'**2t(RJ*H-R-VB)**2 
____ ...uRBf=jRI*H-R-FA) **2+J RJ*H-'R-FB > **2 

IF(RR.GE.RA) PHI(I,J)=200.tFM 
IF(RRE.LEtBA) PHI(I,J)=300.tFE 
IF(RRT.LE.BA) PHICI,J)=400.tFT 
IF(RRD.LE.BA) PHI(r,J)-500.tFD 
IFCRRV.LE.BA) PHI(I,J)=600.tFV 
IF (RRF .. LE. BA' PHI< I, ,1) =700. tFE 
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120 CONTINUE 

MM=M-l 
____ ~r""_·I,CL3~)1 L=lffiL_ ... 

14 

15 

16 

no 642 J::::1.,MM 
DO 284 I=l,MM 
IF(PHICItl,Jtl).GE.50.) GO TO 1 
PW=PHI(I,Jtl) 
PO=PtH-<-f+~,j+ 1)· 
PN=PHI(Itl,Jt2) 
PZ::::PHI< Itl ,J) 

R . .J::::J 
IF(PO-50.) 1.3d3,14 
IF(+NOT.«PO.GT.150.).AND.(PO.LT.250.») 
0=SQRTCRA-CRJ*H-R)**2)+R-RI*H 
00=200. 
IF(.NOT.«PO.GT.250~).AND.(PO.LT.350.») 

0=R-RI*HtEA-SQRT(BA-CRJ*H-R-EB)**2) 

IF(.NOT.«PO.GT.350.).AND.(PO.LT.450.») 
0=TAtR-RI*H-SQRTCBA-(RJ*H-R-TB)**2) 
00=400. 
IF(+NOT.«PO.GT.450~)+AND.(PO.LT.550.») 

0=R-RI*HfDA-SQRT(BA-CRJ*H-R-DB)**2) 

GO TO 15 

GO TO 16 

GO TO 17 

GO TO 1.f:L~ 

18 IF(.NOT.(CPO.GT.550.).AND+(PO.LT+650.») GO TO 191 
_____ O::::R-.-R I *H±~tI..::'!;H:UtI ( BA- ( RJ*H-:-R-YB) **2) 

00=600. 
___ 1-L9 ...... 1 __ .1f..:.1.t..NQI..t.J_tE1:LtJITJ...6.!iQ..J-t..AlilLt. ( PO • LT • 750 •. 21L_1iCL1JL.192. ___ . __ _ 

0=R-RI*HfFA-SQRTCBA-(RJ*H-R-FB)**2) 

GO TO :L92 

00=0. 
192 IF(PW-50.) 11:hll.3,114 . __ ._.~ .. 
114 IF(.NOT.C(PW.GT.150.).AND.(PW.LT.250.») GO TO 19 

____ --"'W_=.::::S..".,Q-'...:R..:...T...:..( :..:.R.A- ( R J*H-'~) **2 ) tR I *H -R 
WW=:=!OO + 

_---"1'-"9_ . IF ( • NOT. ( ( PW • GT • 250 • ) • AND + (F'W t L T + 350 d.ll .....,..'--'--'"L-""'-'L ___ . __ GO IO 20 
W=Rl*H-R-EA-SQRT(BA--(RJ*H-R-EB)**2) 

_____ -...!!lW~Wc='_"3Q;OUtO-L .. __ . __ 
20 IF(.NOT.«PW.GT.350.).AND.(PW.LT.450.») 

____ --"W"-::::-'.R=I"""'*H:-·R.-TA-SaRT (BA- (RJ*H-R- TB) **2 L 
WW=400. 

21 IE ( • NOT d..iE:kLJiI..t 450. )J,AND .. (PW t LT. ~)50., ) ) ) 
W=RI*H-R-DA-SQRT(BA-CRJ*H-R-DB)**2) 

22 IF(.NOT.CCPW.GT.550.).AND.(PW.LT.650.») 
_____ W==RI*H-R~-::.'lO-f!.qfU (BA·- (RJ*H--R-VB) **2) 

WW::::60(). 

GO TO 21 
--.-.. 

GO TO ;;,);) 

GCI TO 291 

291 IF ( + NOT. ( (PW. GT • 650. ) • AN It • (F'W + L T • 750. ) )..,LGOJO 292 . ___ _ 
W=RI*H-R-FA-SQRT(BA-(RJ*H-R-FB)**2) 

GO TO 292 

1.111.11=0. 
292 IF(PN-50.)~ 123,1231.124--_________________ _ 
124 IF(.NOT.(CPN.GT.150.).AND.(PN.LT.250.») GO TO 23 

N-SORT (RA- (RI*H-R) **2) -R.I*HtR • 
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1'11'1=200. 
23 IFe .NOr. «f'N.GT.25.Q~t-.L...ANDt (PN.I T.350.») J1CLJlL-2..4.-. 

N=R-RJ*H+EB-SQRT(BA-(RI*H-R-EA)**2) 

24 IF(.NOT.«PN.GT.350.).AND.(PN.LT.450.») GO TO 25 
N:::R·-fU*HtJ.:.B.-SQRT (BA-:-· (RI*H--E~-TA) **?) 
1'11'1==400 + 

25 I~(.NOT.«PN.GT.450+).AND.(PNALTt550.») GO TO 26 
N=DB-RJ*H+R-SQRT(BA-(RI*H-R-DA)**2) 

26 IF(.NOT.«PN.GT.550.).AND.(PN.LT.650.») GO TO 391 
N=VB-RJ'HtR-SQRT(BA-(RI'H-R-VA)"2) 
1'11'1=600. 

391 IF(.NOT.«PN.GT.650.).AND.(PN.LT.750.») GO TO 392 
N=FB-RJ'H+R-SQRT(BA-(RI'H-R-FA)'*2) 
1'11'1:::700. 
GO TO :~92 

NN::=O. 
392 IF ( PZ -·50. t 133 ?....::1:....::3;...:3:..;;'1-=1,...::3:.....4'--________ _ 

134 IFC.NOT.«PZ.GT.150.).AND.(PZ.LT.250.») GO TO 27 
Z:::SQRT (RA- (RI'I:I.-R) '_*2l:-RtRJ'H .. ~ __ . __ _ 
ZZ::::200. 

28 IF(.NOT.«PZ.GT.350.).AND.(PZ.LE.450.») GO TO 29 
_____ -=Z"-:c=:----'-T~B.-R+RJ~J:!:.JH1RIJPA- (R I 'H:-R- TA) •• 2 )_~_. _______ ._ .. _ .. __ ~_ 

ZZ:::400. 
_---"?"-' .. 9:.......-__ --'I"-'.·F_~( .NQI~.J.if·Z.GL.~!;O.J..!.ANn. (PZ.LE.550.») GO. TO ~iO 

Z=RJ*H-R-DB-SQRT(BA-(RI*H-R-DA)**2) 

30 IF(.NOT.«PZ.GT.550.).AND.(PZ.LT.650.») GO TO 491 
____ -=2::-.. =~J*H-R-VB-:-Sl~Rli..l;!A- ( R I 'H-R-V~.1!'2) ___ ._ .. ___ . __ . __ . __ .~ _____ ._. __ 

ZZ=600. 
491 IFe .NJ2L..tiPZ.GT.650. )_LAMhlPZ.L....L.750..t.ll-L . ..G0 TO 4.92 _____ _ 

Z=RJ*H-R-FB-SQRT(BA-(RI*H-R-FA)**2) 

GO TO 492 

zz=o. 
49;~ RHQ= ( (PO-:,OO) 101 (OtW) + (PN-NN) Ii'll (NtZ ).+ (PW-WW)w/-"W~/ _____ _ 

X(OtW)t(PZ-ZZ)/Z/(Z+N)-(l./N/Z+l./O/W)*PHICI+I,Jtl» 

PHI(Ifl,J+l)=f'HICI+I,J+1)tRHO*1.71 

284 CONTINUE 
642 CONTINUL ______ ~ ______________ _ 

IF(L.LT.LAK) GO TO 323 
~ ___ ~W.!2IU.TE (1 'ZtlLF't!Lt~_l_LQ:!.c) ,PHI (21,21> , F'HI C 41,21) "L 

323 DUMMY'=:!.. 

1771 FORMAT(7HMISLUKT) 
CALL 5EAtsCH (2, I KAKAKA.:'-', .... 1....."c...::S"-!9<->8!<J5"-J):....-____ _ 
CALL WRITEC1,PHI,20402,S985) 
CALL .SErtf<CH1..4L...' KAKAt\A I ,1, S985) _________ _ 
GO TO 988 

<l85 WRITE(!,1?71) 
988 501'1==0. 

____ .-'S ..... "'O ..... i'1 ..... 1"-"==~ __ 
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KL::::(J+1)/2 
_____ G . .L.I.M ..... ( ..... K-.L .L-) ::::S.!L<£.:O.= 1 • , ° t-L~ R , R , ti , 0 t.1 .M. ° . 01 ) 

SOM=SOM+GM(KL)**2 
SOM 1 ::::SOM 1 +GM (KL.J __ ._ 

"717 CONTINUE 
376 FORMAT(Fl1_t.iu~. __ , _______ _ 

WRITE(1,7654) SOM 
___ ---"W""""R ..... · I-,-TELl.12tt5.~_us.oMl.~_ 

F'HI(2,1):::H 
f'HI(2,2)=R 
PH I ( :I. , 1 ) =DA 

CALL RAND(STRAAL,4) 
no 1001 I=j,80 
PHI(I,111):::PHI(I,1) 
F'HI(I,110)=PHI~(wI~',~2~)~ _____________________ _ 
PHI(I,109)=PHI(I,I+2) 
F'HI(I,10B)=PHI(2,I+2) 

1001 CONTINUE 

PHI(1l.2)=FB 
CALL RAND(STRAAL,4) 
DO 1101 I=I,BO 

___ ........... __ J:l::UJ-IL107) =PJ-1IJ 1,1 , _________ "' __ _ 
PHICI?106)=PHICI,2) 

____ , ____ .J=:.!-I I~J;L;L9~1::::£:J:ilJJ.J.J;.:f:.2 L __ . ________ . ______ . __________ _________ _ 
F'HI(I,104)=PHI(2,I+2) 

1101 CONTINU=E __ . 
1='1-I1(2,1)=H 

RAND (STRAAL,4) 
ROOSTCSTRAAL,2.,50) 
f~AND ( STRAAL ,4) 

____ __=__:~ JWOSI (STRAAL, 2. ,90-=-..' ________________ _ 
SOM::::O. 

KL=(J+l)/2 
_____ ......;G ..... V.L..>....l( K ..... ··L"'-"'-..""->o·S<..:t..ViEO-l t , PHI lL..11, PHI (1,2) , STRAAL., PHI (2,2) "PHI (~), 1) p 

X:\!'. ,0.01) 

SOMi=SOM1+GV(KL.) 

WRITE(1,7654) SOM 
WRITEC1,7654} SOM! 
[10 1002 l=l,BO 
PHI(I,I~=PHI(I,111) 

PHI(I,2'=PHI(I,110) 
PH I ( 11, 1+2) =PH I< 1 , 1-"'0....<...9....<,.) _________ _ 
PHIC2,I+2)=PHICI,10B) 

1002 CONTINUE 
CAL.L ROOST(STRAAL.,-1.,50) 
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SOM1=0. 
______ C"'-',A'-..'-"=-L,,_ . ..RAND (S.IRAAL" 4) ____ . _________ _ 

CALL ROOST(STRAAL,-1.,90) 

PO=J 

SOM=GF(KL)**2+S0M 
____ ---"'S..",Ou.Mu'l..==:...Su.Ou..M ........ l +liE.UsLL. ____ _ 

-721 CONTINUE 

WRITE(I,7654) SOMI 
44BB fORMAI(f12.6,lX,I4) 
7654 fORMAT(3HSOM,FI2.6) 

PHI(I,I)=PHI(I,107) 
PHI(I,2)=PHI(I,106) 

2201 CONTINUE 
_____ CALL ROOB..:USI..R.AAlJ2., ~OL ___ . __ _ 

SOM=O. 

CALL RAND(STRAAL,4) 
CALL ROOST(STRAAL,2.,90) 
DO 1421 J=1,359,2 

KL=(J+l)/2 
G_E ( 1\ L ).::::_ S V if'!l=.~: . .!~E'J:f. I ( iLt2.Lf H I .Ll_~ 2 ) "S I R A A L , F' H I (2 , 2 ) J!.f~I:i..1.J 2 , 1 J.L 

X2.,O.01) 
SOM=SOM+GE(KL)**2 ------------ .. -------
SOM1=SOM1+GE(KL) 

1421 CONTINUE _____ .. ~ ___ . ___ _ 
WRITE(1,7654) SOM 

___ .... _..w.RITE ( 1 ,76541. .. SOMI 
WRITE(I,67Bl) 
CALL SEARCH(2,'VEbDST',I,$9919) 
CALL WRITE(I,GE,360,$9919) 
CALL WRITE(1,GV,360,$9919) 
CALL WRITE(I,GF,360,$9919) 

_____ -"(:!.!.;A.!.!:L::.!:L~WIU IE ( 1 "GM , 360 ,.:!:.$~9L9=-1~9~) _____ . ____ _ 
CALL SEARCH(4,'VELDST',1,$9919) 

9919 WRITE(1,1771) 

GD(L)==GV(KL) 
2;545 CONTINUE 

DO 2346 L=92,180 
KL::::272-L 
GT(L)=Gf(KL) 

2346 CONTINUE 
F'HI(I,26)=0.25 
F'HI(2,26)=0.25 
PHI(3,26)=0.25 
PHI(4,26)=0.25 
PtiI(5,26)=0.25 



PHI(1,27)=-0.333333 
PHI(2,27)=0.333333 
PHIC3,27)=-0.206008 
PHI(4,27)=0. 
PHI(5,27)=0.206008 

bijlage VA-6 

________ ~F~·'H~I~(~1~,28)=-0.872677 __ ~--------------
PHI(2,28)=1. 
PHI(3,28)=-0.745~55 

PHI(4,2S)=0.206010 
____ ~P..L!H""""I. (5, 28) =0.412021 

PHI(I,29)=0.0787083 
PHI(2.,29)~1.6666S7S 

PHIC3,29)=0.951307 
PH I (4 ,;~9 ) ;;::-1 .07.aZ~)~ ___ . ____ _ 
PHI(5,29)=-1.61S016 
PH I ( 'L ,,30) ::::,,-1 + ~':;~52.3.frL. ___________ . __ . __________ _ 
PHI(2,30)=1.745396 
PH]' (3,30) ::::::>. 6122.2A_. ___________________ _ 
PHI(4,30)=-0.1274436 

____ ._FL-J·' HL.LJ",-· ~Q.l===2..t..6.2.6J~ ____ ._. 
6781 FORMAT(4HBOEM) 

.J.cL.AiliH.LKLE.1..f.!i __ .... _____________ ... -------- ._---------
Pl.=O. 

______ .--'-PN ..... :......;:::( ..... ) +"--__ . _____ . __ . _____ . -------------
PW::=() + 

_ . _________ Y'Q:::: Oi ___ ,,_. ___ .__________ __ __ __ .. ___ . __ . ____ ... ____________ ._ 
HN=O. 
~--------.---.. ----.-.- .. --- ... ----.. --.-. ----- --..... -----.------
I-IW=O. 

____ ---'-'I-I!,!:!.O::: () • 
1-11::::0. 
1_12=0. 

----_.------_. -------------------

Plm:(). 
P2::::(). 
E::::PHIC1"I\Lt25) 

_____ ~T_::::~P_..L!1-I~1~C~2~~2~5~) ___ __ 
D==PH I ( 3, KL t:;~5) 
V::., P I-I I ( 4 , KI t25) 
F=PHI (5,1\l...t25) 
DO 2347 L·",1, dSQ 
LA==2*Lt70 

__ -",L"",,_ B ::::::! * L + 14 2 
LC=2*Lt214 
L.D=2*L+286 
IF(LA.GT.358) LA=LA-360 
IF(LB.GT.35S) LB::::L8-360 
IF(LC.GT.35S) LC=LC-360 

_______ ---=-1 =-F -,-,(l:::..:_ [",-' +=-=G T ~ 3 5 SJiP = L D:-3 6 0 
I...A::::LA/2+l 
LB::::1...8/2+1 ._-- .... _-_.-.----_._--
I...C::.'L..C/2tl 

---._._------

LD:::LD/2t 1 _ . ____ _ 
GGM(L)=E*GM(L)tT*GM(LD)tD*GM(LC)tV*GM(LB)tF*GM(LA) 
GGD(L)=E*GD(L)tT*GT(LD)tD*GE(LC)tV*GF(LB)tF*GV(LA) 
GGT(L)::::E*GT(L)tT*GE(LD)tD*GF(LC)tV*GV(LB)tF*GD(LA) 
GGE(L)=E*GE(I...)+T*GF(L..D)tD*GV(L.C)tV*GD(L.B)tF*GT(LA) 
GGV(L)=E*GV(L)tT*GD(L..D)tD*GT(L.C)tV*GE(LB)tF*GF(L..A) 
GGF(L)~E*GF(L.)tT*GV(LD)tD*GD(LC)tV*GT(I...B)tF*GE(lA) 

, PZ=PZ tGGM (L.) 
HZ=HZtGGM(L.)**2 



bijlage VA-7 

PN::::PNtGGD(L) 

PO::::POtGGT(L) 
________ ~H~O~~~'::r~IO~tGGT(L)**2 

PW::::PWtGGE (L) 
HW::::I-/WtGGE (L ) **2 
Pl""'PltGGV(L) 

Hl::::HltGGV (L) **2 

IF(L.GT.200) WRITE(1,7133) GGECL),GGTCL),GGDCL),GGV(L) 
X,GGF(L),GGM(L),L 

2347 CONTINUE 
____ ----=W=R-'-" I~' T. E.( 1 ,712) P¥LLE'Jll..f~Al...L'.Lf'.if&2.L.' L-P Z _____________________ . 

WRITEC1,712) HW,HO,HN,Hl,H2,HZ 

SOM::::(50.*HZtSTRAAL*(HNtHWtHOtHltH2»*4.E-2* 
XSDlxI (4Z--L2LA.L.2AlL.w.S...L.IJ..>,R=.A=AL _______________________________ _ 

IF(KL.EG.l) RM1=SOM/(ABS(PN)tABS(PO)tABS(PW)tABS(Pl)tABS(P2» 
____ ----""I-LF.2..(.!-"KI... ECt t.2.t._B112..===-s..Q11/ ( 1 t 61802* (ABS (PW) ±.ABS (PO) L __ 

Xt(ABS(PN)tABS(P2») 
___ ._ IF (KL.. Ell.t . ..3l.......R.M.;l:::.s.Q~~ 2360*ABS (E'W) +4" 8~540*ABS (PCU 

Xt3.6180*ABS(PN)tABSCE'1)t2.*ABS(P2» 
_IEJ .. l~~(l.t.A.LR.MA.==~lQMI (0. 1 ~6 'I 42*ABS (F:ltU±.3...."O.£ru..Z*AMt£::nL. ________ _ 
Xtl.76393*ABS(PN)t2.*ABS(Pl)t3.*ABS(P2» 

___ .. J£J 1(1 • FCh.5..L.Elli5.=SOMI (::> A 8~:i:3B5*ABS (P.li.Lt±3 ..... .23.6.3.1UBS...(Eru. _______ . __ 
Xt4.85411*ABS(PN)tO.236061*ABS(Pl)t5.*ABS(P2» 

WRITE(I,876) RM1,RM2,RM3,RM4,RM5 
B 76 -E' nRMA !..L5Ei2....4.l ___ .. __ ._ ... 
711 FORMAT(3F12.6,10X,15) 

712 FDRMAT(lHO,6Fl1.6,lHO) 
_--:--_--R.;;,LLLJRMl ) **?+Ll .. JRM?) **?+' 1 • IRM3) **2+ (:I .. t.JRM4) **2+ (l • /fmS) **2) 

RR::::l.E18/R 

OK: 

PO::::VERG(70.!O.,RR,O.OOOOI) 
RRE::::(PO/RM1)**2 
RRT=(PO/RM2)**2 
I~F<5:::: (F'O/RM5) **2 
R:::: (RM1*I~RE**1 .5+2. *RM2*RRI**1 t :j+2 t *RM5*RR5**1 t 5) 13. 

CAL.L EXIT 
EN!I 
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