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Samenvatting • 

Een tekenelement dat over een kabel wordt verzonden zal vervormd aan de 

uitgang aankomen. Met behulp van verschillende soorten van korrektie

netwerken kan worden getracht deze vervorming dusdanig klein te houden, 

dat geen informatieverlies optreedt. 

In dit afstudeerverslag wordt een korrektienetwerk beschreven, welke 

bestaat uit het toepassen van digitale looptijdnetwerken. De konstruktie 

van dergelijke netwerken kan worden berekend m.b.v. het eerste kriterium 

van Nyquist, dat eveneens beschreven wordt. 

Verder wordt ingegaan op de moeilijkheden die ontmoet worden bij het 

berekenen van het korrektienetwerk. 

Als resultaat van berekeningen en praktische realisatie blijkt, dat een 

korrektienetwerk met vier weegfaktoren redelijke oogpatronen levert, 

zowel voor een binair als een doublet signaal. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

De behoefte aan de mogelijkheid om digitale signalen over te brengen neemt 

sterk toe. De oorzaak hiervan is de onstuimige groei van het aantal computers 

en met deze de randapparatuur die niet ter plaatse is opgesteld. We denken 

hierbij aan terminals bij banken, boekingskantoren etc. die met de computers 

op het hoofdkantoor verbonden zijn. Kleine bedrijven, die zelf niet over een 

computer beschikken, kunnen van centraal opgestelde computers gebruik maken 

indien zij daarmee verbonden zijn (time-sharing systeem). 

Door z.g. modems toe te passen kunnen deze terminals en computers met behulp 

van telefoonlijnen verbonden worden. De transmissiesnelheid is hierbij 

laag (2400 Baud). De ontwikkelingen in de halfgeleider- en integratietechnieken 

maken het mogelijk een geheel digitaal net met centrales en verbindingen op te 

zetten. Het telefoonverkeer kan dan, door over te gaan op pulscodemodulatie 

(P.C.M.), in het digitale net worden opgenomen. Met behulp van P.C.M. kan men 

dan ook analoge data- en videosignalen in dit net opnemen. Het digitale net 

is dan universeel bruikbaar. Gezien de toename van de (digitale) datatransmissie 

zal zo'n net in de toekomst zeker nodig zijn. Daarom wordt in de groep ECA nu 

reeds aan een onderzoekprogramma gewerkt om tot een experimenteel digitaal 

transmissienet (E.D.T.) te komen. De bitfrequentie van dit net is 10,24 Mbits/s. 

De eisen aangaande de kwaliteit van een analoog en digitaal kanaal zijn ver

schillend. Bij een analoog kanaal wil men aan de uitgang een zo exakt mogelijke 

kopie van het ingangssignaal hebben. Aan de uitgang van een discreet kanaal wil 

men met zeer grote zekerheid weten of een tekenelement al of niet gezonden is. 

Daar kabels eigenschappen hebben die de tekenelementen vervormen zullen we 

maatregelen moeten nemen om te zorgen dat er geen tekeninterferentie optreedt. 

Nyquist heeft kriteria afgeleid om deze tekeninterferentie te onderdrukken. Met 

behulp van zijn eerste kriterium is het mogelijk korrektienetwerken te maken, die 

de tekeninterferentie, in het ideale geval, opheffen. 
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Ret overdrachtsysteem ziet er dan als voIgt uit 

I 
korrektie - I -

0--6[=====~)--=---1. netwerk r f1 kabel f2 '----_------I f3 

fig. 1. Overdrachtsysteem. 

Ret datasignaal f}(t) dat de kabel opgaat levert het signaal f 2 (t) dat niet 

aan heteerste kriterium van Nyquist voldoet. Ret achter de kabel geplaatste 

korrektienetwerk zorgt ervoor dat het uitgangssignaal f
3
(t) weI aan Nyquist 

voldoet. 

Dit afstudeeronderzoek heeft zich gericht op het ontwerpen van deze korrektie

netwerken voor binaire en doublet signalen. Ret netwerk is opgebouwd uit 

voornamelijk digitale elementen (poorten, flip-flops). Voor de duidelijkheid 

worden hier twee begrippen vastgelegd, die verderop in dit verslag veelvuldig 

voorkomen en aanleiding kunnen geven tot verwarring. 

De responsie van een signaal f} op een kabel levert het signaal f2 : de 

kabelresponsie. 

Ais over netwerkresponsie gesproken wordt, dan wordt f3 bedoeld : de responsie 

op kabel + netwerk. 
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Hoofdstuk 2. Het eerste kriterium van Nyquist. 

De (frequentie) eigenschappen van een kabel zijn de oorzaak van vervorming 

van het oorspronkelijke pulsvormige signaal. Ais we een puIs op een kabel 

zetten zal aan het eind van deze kabel de puIs niet aIleen sterk gedempt zijn 

maar ook langgerekter. In figuur 2 zien we een puIs (breedte 100 nsec) en de 

respousie hiervan op 945 mtr. coaxiaal kabel (type KG 58 e/u). 

vert. 

hor. 

vert. 

fig. 2. PuIs, pullresponsie op 945 mtr. kabel. 

IV/em 

100 nsee/em 

20 mV /cm 

Worden er enige pulsen achtereen gezonden, dan verstoren deze elkaar (teken

interferentie - intersymbol interference). Ais het signaal aan de kabeluitgang 

bemonsterd wordt om het originele signaal terug te winnen, kunnen er fouten 

optreden. Met behulp van de kriteria van Nyquist kunnen we deze tekeninterferentie 

onderdrukken. In dit afstudeeronderzoek is aIleen het eerste kriterium van belang. 

Het luidt : 

"De waarde op de z.g. "samplemomenten" van het ontvangen signaal moet evenredig 

zijn met de amplitude van het gezonden signaal" (lit. 1 en 2). 

Ais we het signaal in het tijddomein bekijken houdt dit in, dat we ervoor moeten 

zorgen, dat de responsie van een signaal de waarde nul heeft op tijdstippen die 

veelvouden van de bittijd T van het samplemoment t versehoven zijn. s 
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Op het samplemoment heeft de responsie een waarde ongelijk nul. In formule 

luiden deze eisen : 

f(t) # 0 voor t=t s 

f(t) 0 voor t=t +kT k=l, 2, .... 
s-

Zie ook fig. 3, waar deze eisen grafisch zijn aang~geven. 

fig. 3. Signaal voldoet aan Iste Nyquist kriterium. 

(I) 

Als nu een random binair signaal over een kabel gezonden wordt, dan zal in het 

uitgangssignaal op de samplemomenten de amplitude bepaald worden enkel door 

het gezonden signaal. Ideaal zou zijn indien we op oneindig veel punten het 

signaal aan het kriterium van Nyquist zouden kunnen laten voldoen. 

Met behulp van een transversaal filter is het mogelijk om op een beperkt aantal 

punten het signaal aan Nyquist te laten voldoen. 
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Roofdstuk 3. Ret transversaal filter. ~ 

3. I Algemeen. 

Een transversaal filter bestaat uit een aantal looptijdnetwerken met 

vert raging T. potentiometers en een sommator (fig. 4). 

c 

fig. 4. Transversaal filter. 

Ret uitgangssignaal bestaat uit de som van n verschoven ingangssignalen, 

met dien verstande, dat ieder verschoven signaal met een bepaalde weegfactor 

vermenigvuldigd is. In formule, als f 2(t) het ingangssignaal is, dan is 

het uitgangssignaal 

= 
n 
E ckf2{(t-(k-I)T} 

k=l 
(2) 

Met behulp van een transversaal filter met n weegfactoren is het mogelijk om 

de waarde van het uitgangssignaal op n tijdstippen vast te leggen als de 

vorm van het ingangssignaal f 2(t) wraktisch of theoretisch)bekend LS. We 

kiezen voor deze punten die punten waarop aan Nyquist's lste kriterium 

voldaan moet worden. We kunnen voor deze n tijdstippen n vergelijkingen 

opstellen. 
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Met behulp van de computer is dit stelsel met n onbekenden op te lossen 

(dit stelsel mag uiteraard niet afhankelijk zijn). Voordat dit stelsel 

opgelost kan worden zullen we nog het samplemoment t en de vertragingstijd 
s 

T moeten kiezen. Gezien de digitale opzet van het net zullen we digitale ver~ 

tragingsnetwerken nemen. De vertraging van deze flip-flops is dan Tip, T is 

de bittijd, p willekeurig geheel ~ ). Een extra voordeel van flip-flops zijn 

de Q en Q uitgangen. Als een weegfactor een negatieve waarde heeft kunnen 

we hiervoor de Q uitgang nemen. 

In tegenstelling tot een analoog transversaal filter kunnen we het digitale 

filter slechts aan het begin van de kabel plaatsen. Een digitaal vertragings

netwerk kan slechts een niveau+~rtragen. Bij de berekeningen wordt er echter 

van uitgegaan dat het filter achter de kabel staat. Op de eindresultaten 

heeft dit geen invloed omdat kabel een lineair systeem is. 

3.2 De weerstandsmatrix. 

Als we samplemoment, vertragingstijd en het aantal weegfactoren kiezen 

kunnen we de waarde van c) tim cn berekenen. Voor de weegfactoren nemen we 

weerstanden. Beschouw in fig. 5 de k
de 

flip-flop : 

U
J Uk U 

n 

Rik 

~ 
U' k 

fig. 5. Vervangingsschema schuifregister. 



- 7 -

Er moet gelden Uk = ckUk , waarbij ck de berekende weegfactor en Uk de 

onbelaste uitgangsspanning (0 of "I") van de kde flip-flop. 

Er treedt een spanningsdeling op, waarvoor we na enige herleidingen kunnen 

schrijven 

Uk 
R. R •. +R. (3) = -, = 

Uk 1\ _1_ + 
n J 1J J 
L: 

50 j=l R. 
J 

Als in ~ovenstaande term de laatste factor konstant is, dan is Uk evenredig 

met 1/1\-
Om een zo groot mogelijk signaal op de kabel te krijgen zullen we voor de 

grootste weegfactor een zo klein mogelijke weerstand willen gebruiken. Al~ 1\ 
erg klein gekozen wordt moeten we de inwendige weerstanden in de term 1/~ in 

rekening brengen. Voor de TT~L serie van Fairchild SGS is de uitgangsimpedantie 

20 S"l voor de "1" stand en 10 S"l voor de "0" stand. Ret verschil in deze uitgangs

impedanties levert een beperking aan de kleinste weerstand die we kiezen. Als 

we de laatste factor in formule (3) bekijken zien we dat daarin de term L: ~~ 
voorkomt. J 

Deze term 1S afhankelijk van de stand van de uitgangen van de andere flip-flops. 

De spanningsdeling in de kde aftakking van het schuifregister is afhankelijk 

geworden van de stand van de andere uitgangen. Deze terugwerking kan men be

perken door ~ groot genoeg te kiezen. Uit berekeningen volgt dan een kleinste 

waarde van ~ van 100 Q. (Schuifregister met 5 aftakkingen) 
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Hoofdstuk 4. Korrigeren van korte kabels. 

4.1 Binair signaal. 

lJ) 

" o 
() 

<..... 
'
(]) 

In het collegediktaat "Pulstransmissie ll (lit. 3) is de responsie van een 

stap op een kabel afgeleid. Als we een stap met amplitude E op een kabel 

zetten, dan de responsie, afgezien van de looptijd : 

(5) 

'1 is een kabelkonstante, die afhangt van het kabeltype en de lengte. In 

bijlage 1 is de erfc getekend voor O<t<60'1' De kromme is berekend en getekend 

door een computer. In "Handbook of Mathematical functions" (lit. 4) kan men 

een reeksontwikkeling voor de errorcofunktie vinden, waarmee gerekend is. 

De responsie op een kabel van een binair signaal met bittijd T en amplitude 

I is dan : 

V
2 
(t) = J..{erfc J..\ r;;. - erfc ..!..\ ~'} 

2 iVt iVr::r 
In fig. 6 ziet men een puIs en de responsie hiervan op een kabel met 

'I-T/ 2. 

2 3 4 

lljd In eenheden T 

til, 6. Responaie puIs op kabel. 

s 6 7 
kobellen9le loul 

8 
T/2 

9 

(6) 

10 



- 9 -

Bij de berekening van de weegfactoren van het korrektienetwerk kunnen 

we voor f 2(t) uit formule (2) bovenstaande uitdrukking (6) gebruiken. 

Kiezen we nu het aantal weegfactoren, een schuiftijd ,=T/p, het sample

moment, dan zijn, met behulp van een computer de weegfactoren c. te 
~ 

berekenen. We laten ter controle de computer de responsie op kabel + netwerk 

berekenen en tekenen. Aan de hand van deze netwerkresponsie kan men bepaalde 

verwachtingen hebben over het oogpatroon. 1) 

We kunnen een goed oogpatroon verwachten, indien de netwerkresponsie 

1. voor iedere t>O aan Nyquist voldoet, 

2. absoluut maximum op het samplemoment heeft, 

3. zo weinig mogelijk slingert, 

4. eeu"breed"oog heeft. 

Voor een digitaal looptijdnetwerk met 10 aftakkingen zijn voor verschillende 

combinaties van samplemoment en vert raging per trap de weegfactoren en de 

netwerkresponsie getekend. In onderstaande tabel zijn de resultaten opge

nomen voor kabels met 'I=T/2, T. 

samPlel nT/2 

moment nT 

vert raging per trap 

T/2 

slecht 

slecht 

T 

slecht 

goed 

De beoordelingen slecht, goed slaan op de mate waarin het signaal na het 

korrektienetwerk voldoet aan de hierboven geformuleerde eisen 

I) Het oogpatroon is een hulpmiddel ter beoordeling van de kwaliteit 

van een transmissiekanaal. Het oogpatroon ontstaat wanneer de responsie 

van kabel (+eventueelnetwerk) op een "random datagenerator" wordt toe

gevoegd aan een oscillograaf, die extern getriggerd wordt met het 

kloksignaal van de datagenerator (zie lit. 2, 3). 
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In fig. 7 is een ongekorrigeerd en een gekorrigeerd (binair) signaal te 

zien. Vertragingstijd van net netwerk is T, s&mplemoment is gekozen op 

T, T I-T/2. 

fig. 7. Ongekorrigeerd en gekorrigeerd signaal. 

4.2 Doublet signaal. 

In de datatransmissietechniek hebben we graag codes die geen gelijk

spanningscomponent hebben. Een van de signalen, die aan deze eis voldoet 

is het "split-phase" signaal. Ret bestaat uit doublet ten. Zie fig. 8 • 

. ,. '0' '0' '0' T 

~ Sl>---------r--~ 
T '0' '1' 

U L binair signaal 

overeenkomstig 

split-phase signaal 

fig. 8. Binair en split-phase signaal. 
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We kunnen dit signaal verkrijgen door het oorspronkelijke (binaire) 

datasignaal samen met de dubbele klokfrequentie aan een modulo 2 (half 

adder) toe te voegen. V~~r de werking van de modulo 2 wordt naar bijlage 2 

verwezen. 

Bij de berekening van de weegmatrix gaan we uit van de theoretische responsie 

van een doublet : 

v (t)= !.{erfc .n 'Ii. - 2erfc llT'"l + erfc N 1" 1 } 
2 2 iVr:- ::zVt=Tfi 2 t-T 

In fil. 9 is deze functie letekend voor ,)-T/2. 

o 

-L,O 

~ 
I 

1 
y=~-~~~-~-----~~ 

0 

I 

I 

llJd In 
2 

eenhedan 
3 4 

T 
5 6 

kabellengle 

fil_ 9. DOublet sianaai met responsie. 

7 
laul 

8 9 
T/2 

Zoals in hoofdstuk 4.1 voor het binair signaal gedaan is, zo zijn ook 

voor het split-phase signaal de verschillende combinaties van sample

moment en vertragingstijd vergeleken. V~~r kabels met kabelkonstante 

Tl=T/2 en T zijn de resultaten : 

sample I 
moment 

nT/2 

nT 

vert raging per trap 

T/2 

goed 

goed 

T 

goed 

slecht 

(7) 

10 
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Figuur 10 toont het oogpatroon van een ongekorrigeerde en gekorrigeerde 

kabel van 290 mtr. lengte (,)=T/2, T=IOO nsec). De vertragingstijd van de 

elementen van het korrektienetwerk is T/2. De weegmatrix is berekend bij 

een samplemoment op t=T/2. 

fig. lOa. Onlekorri&~erde kabel. 

, -'" 

fig. lOb. Gekorrigeerde kabel. ' 

, 
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Opmerking. 

Hoewel de tabel op pagina 11 laat zien, dat er netwerkresponsies berekend 

zijn, waarbij het schuifregister (vertragingsnetwerk) een schuiftijd T heeft, 

is het niet mogelijk deze korrektienetwerken te gebruiken voor het split-phase 

signaal. Door het gebruik van digitale vertragingsnetwerken is het slechts 

mogelijk niveaux (0 en 1) te vertragen. Om een doublet te kunnen vertragen, 

moeten we binnen de bittijd minstens twee maal schuiven. 
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Hoofdstuk 5. Het korrigeren van langere kabels. 

Voor langere kabels is het niet meer mogelijk om met de errorcofunktie als 

respons~e van een stap op een kabel te rekenen. De werkelijke responsie wijkt 

teveel af van de theoretische. V~~r de berekeningen gaan we nu uit van de 

werkelijke responsie van een puIs of een doublet op een bepaalde kabellengte. 

Deze responsie kunnen we opmeten m.b.v. een digital read out of m.b.v. een 

van de responsie gemaakte foto. 

Berekenen we nu de weegfactoren voor een bepaalde kabellengte bij een bepaald 
he~ieit 

vast samplemoment. Het is mogelijk dat, ondanks~at het signaal op een aantal 

plaatsen aan Nyquist voldoet, er toch een slecht oogpatroon ontstaat. In fig. 

II is zo'n geval aangegeven. 

f
3

(t) 

i~~~~~~~~~~ 

fig. II. Netwerkresponsie. 

De responsie heeft op het samplemoment de waarde "I", maar dit ~s niet het 

maximum. Het max~mum, dat vele malen groter is, ligt naast het samplemoment. 

Het oogpatroon dat daardoor ontstaat is, zoals fig. 12 laat zien. 
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fig. 12. Oogpatroon. 

Er is een zeer klein oog aanwezig. Ret signaalmaximum is veel groter als de 

oogamplitude. We zullen daarom in het vervolg steeds het maximum op het 

samplemoment eisen. We kunnen dit bereiken door het samplemoment variabel te 

nemen. In bijlage 3 zijn een aantal netwerkresponsies getekend waarbij het 

samplemoment steeds O.IT verschoven is. Daar de weegmatrix steeds 2 elementen 

bevat, voldoen deze signalen op 2 plaatsen aan Nyquist, nl. op het sample

moment (waarde "1") en verder een nulpunt T see daarvan versehoven. (De 

bittijd is 100 nsee vanwege de bitfrequentie van 10,24 Mbit/sec). In deze 

tekening zien we een zeer wild verloop van sommige krommen. Andere daarentegen 

z~Jn rustiger en hebben het max~mum vrijwel op het samplemoment. In bijlage 4a 

zien we die krommen die een maximum < 1,2 hebben. Van al bij deze krommen 

behorende korrektienetwerken kunnen we redelijke oogpatronen verwachten. 

Welke zal nu het beste oogpatroon leveren ? 
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De vertikale oogopening wordt bepaald door de waarden van de responsie op 

de tijdstippen die mT van het samplemoment verschoven liggen. Deze waarden 

zorgen voor de z.g. tekeninterferentie. Deze tekeninterferentie kunnen we 

definieren als 

1.1. max 

00 

E If3(t s+mT) I 
m=-OO 

f
3
(ts ) 

(8) 

Er staat 1.1. omdat steeds de absolute waarde van de responsie genomen is. 
~x . 

Het is nl. in bepaalde gevallen mogelijk dat sommige tekeninterferenties elkaar 

opheffen. De in formule (8) genoemde grootheid ontstaat in het ongunstigste 

geval. Het oog is maxirnaal in vertikale richting open als de intersymbol 

interference minirnaal is. Daar het signaal over 900 nsee bekend is 1) kunnen 

we op een aantal punten de tekeninterferentie berekenen. Het netwerk wat de 

minste intersymbol interference levert zal het beste oogpatroon geven. (Deze 

berekening gaat aIleen indien het netwerk minder als 9 weegfaetoren heeft. 

Bij 9 weegfaetoren is de hier berekende tekeninterferentie dan 0, daar aIle 

punten aan Nyquist voldoen). In bijlage 4b zien we de kromme uit bijlage 4a 

die de minste 1.1. geeft. Het eomputerprogramma selekteert nu automatiseh 

op de hierboven geschetste manier het beste samplemoment met de daarbij 

behorende weegfaetoren. In bijlage 5 e.v. is een korte beschrijving van het 

programma opgenomen. Bij berekeningen voor een kabel van 945 mtr. voor een 

binair signaal blijkt dat slechts 4 weegfactoren van belang zijn. De waarde 

van de volgende weegfactoren is zo klein dat deze vrijwel geen rol spelen en 

daarom weggelaten kunnen worden. Als resultaat van deze berekeningen is 1n 

figuur 14 het gekorrigeerde oogpatroon van een binair signaal te zien. 

Het aantal weegfactoren is 3, kabellengte 945 mtr. 

In figuur 13 is van dezelfde kabel het ongekorrigeerde oogpatroon te zien. 

1) We hebben de kabelresponsie vaneen puIs, resp. doublet over deze tijd op

gemeten. 
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fig. 13. Onaekorriaeerd ooapatroon binair sianaal. 

fig_ 14. Gekorriaeerd ooapatroon, binair sianaal. 

Ook voar het split-phase signaal zijn voor een kabellengte van 945 mtr. 

korrektienetwerken berekend met een verschillend aantal weegfactoren. 

Evenals bij het binair signaal zijn er hier 4 weegfactaren, die voornamelijk 

de netwerkrespansie bepalen. Wil men echter toch een netwerk met een groter 

aantal weegfactoren bepalen (grater als 6), dan vindt het computerprogramma 

geen oplossing. 
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Daar deze moeilijkheid bij het binair signaal zich niet voordoet zullen we 

de berekening van de weegfactoren van de korrektienetwerken voor beide 

signalen vergelijken. 

Voor het binaire signaal berekenen we een netwerk met twee weegfactoren. De 

schuiftijd (vertragingstijd) nemen we T en kiezen het samplemoment op T. Het 

eerste nulpunt ligt dan bij 2T. De weegfactoren c t en c2 zijn dan uit volgend 

stelsel te berekenen. De vergelijkingen volgen uit formule (2) : 

(9) 

Als we nu 3 weegfactoren wensen volgen deze uit volgend stelsel 

= 

= 0 (10) 

We zien hieruit dat de derde weegfactor uit de laatste vergelijking voigt. 

Als we nu voor het split-phase signaal een korrektienetwerk berekenen, waarbij 

het samplemoment ook op tijdstip T valt, dan volgen de weegfactoren uit 

oplossing van het volgend steisel vergelijkingen. De vertragingstijd is T/2 

gekozen (zie opmerking op bIz. 13). 

c\f2(T) + c2f(T/2) = 
(11) 

c t f 2 (2T) + c2f(3T/2) = 0 

Idem voor 3 weegfactoren : 

c t f 2 (T) + c2f 2 (T/2) = 

c
t
f 2(2T) + c2f 2 (3T/2) + c3f 2 (T) = 0 (12) 

c
t
f

2
(3T) + c2 f 2 (5T/2) + c

3
f

2
(T) 0 
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We zien, dat het toevoegen van 1 weegfactor niet aIleen een extra verge

lijking geeft, maar ook de eerste twee vergelijkingen verandert. Daardoor 

zullen ook de weegfactoren c 1 en c
2 

veranderen. Bij het binaire signaal 

bleven deze hetzelfde. Ret ~s dus bij het split-phase signaal mogelijk dat 

voor een groter aantal weegfactoren de netwerkresponsie zodanig wordt, dat 

het maximum niet meer op het samplemoment valt. 

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er slechts 4 weegfactoren die de netwerk

responsie voornamelijk bepalen. Voor de kabel van 945 mtr. is in fig. IS 

het ongekorrigeerde oogpatroon gegeven en in fig. 16 het gekorrigeerde oog

patroon. Ret korrektienetwerk bevat 4 weegfactoren. 

fig., 15. Ongekorrigeer_d oo~patroon split-phase signaal. 

fig. 16. Gekorrigeerd oogpatroon. 



- 20 -

Hoofdstuk 6. Nabeschouwing. 

In het verslag wordt bij de berekening van korrektienetwerken voor kortere 

kabels uitgegaan van de errorcofunctie als responsie van een stapfunktie op 

een kabel. Ook voor deze kortere kabellengte kan men, als men betere oog

patronen wenst, uitgaan van de werkelijk opgemeten respons • Het nauwkeurig 

opmeten van de kabelresponsie is echter niet eenvoudig. Kent men de responsie 

echter nauwkeurig, dan kan men m.b.v. de genoemde computerprogramma's snel 

korrektienetwerken berekenen. Korrektienetwerken behoeven niet meer als 

4 weegfactoren te bevatten om goede oogpatronen te krijgen. 

Bij de realisering van deze korrektienetwerken zijn nog enige praktische 

problemen niet opgelost. Deze problemen ontstaan door de hoge bitfrequentie 

(10.24 Mbit/s) die gebruikt wordt. De moeilijkheden worden voornamelijk 

veroorzaakt door het verschil in stijg- en afvaltijden (de z.g. t d en p + 
t pd_) van de gebruikte logische blokjes. Bij lagere bitfrequenties zullen deze 

moeilijkheden zich niet voordoen. De in de toekomst te verwachten betere 

logische (geintegreerde) circuits zullen ook deze moeilijkheden oplossen. 

P.F.A.M. Otten 

Eindhoven, september 1970. 
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bijlage 2 

Modulus 121 schakeling. 

De werking van de modulus 2 schakeling (half adder, exclusive or) is uit 

onderstaande funktietabel te hal$n. 

ingang ui tgang 

x y z 

o 
o 

a o 

o 1 

a 

x 
12/ y 

Hieronder is een voorbeeld gegeven. Aan de x ingang wordt het datasignaal 

toeavoerd. Aan de y insans de dubbele kIokfrekwentie. 

1 
x 

o 

y 
o 
1 

LO 
- t 

- r--- r---

r--

,..-- r--- ;-- r-- - ,-

r-- - ,---

Met nand-poorten uit.evoerd .iet een .adulo 2 achakelinl er .1a volit uit 

~ -----1~------------~ 

~ -+--+---1 

V~ak zijn in een schakeling x en y reeds aanwezig .odat deze twee nand-poorten 

(inverters) weggelaten kunnen worden. 
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bijlage 4 

A 

it 104 
c '--______ ~ _________ -'-_" __ " __________________ -' ______ " __________ L ______ " _____ __ 

o 3 4 5 
LJ In 1 CO nsec 

1,4 

102 

1 0 

oS 

06 

04 

.2 
m 

0 

~tl2 

-04 

.6 

08 

-1,0 
ill 

-0 
2 :J 1 

..,J 
~ 

104 

0 2 3 4 
II In 100 nsec 



bijlage 5 

Hieronder is een flow-diagram opgenomen van het computerprogramma. Voor de 

berekening van een netwerk voor een optimaal oogpatroon. De algol tekst van 

dit programma is opgenomen in de bijlagen 7 en 8. De verschillende punten 

uit het flow-diagram kan men in de algol tekst terugvinden in de tekst achter 

de comment's. 

De invoergegevens bij dit programma zijn de kabellengte, het aantal gewenste 

weegfactoren en 90 punten van de responsie van een puIs op een kabel, die om 

de 0,1 T gemeten zijn. 

inlezen 
gegevens 

A 

nee 

Ja 

Print en plot 
de event. 
gegevens 

die in A staan 



Ia]SR~ 06163952 p otten,O,l 
~ eamnent ontwerp d1g1taaJ. eorreet1enetverk waarb1j opt:tma.Al samplemoment gezocht wordt voor b1na1r s:t.gnaal, 

delay per trap 1s t" de 1nvoergegevens z1jn kabellengte, santal weegfaetoren en 90 respons1epunten; 
real f,cmax,gmax,gmBXr,1:tm:tn,dee,,1ntersym; 
tnt;ser 1"j,n"l,r"t"p,m,mom"tsamp,tsampr,goed,tmax,tmaxr; 
~ ~ resp[-90:90],gr,gg[0:90]; 
l1bra.q CROUTDECCMPCBITICN, CRCJJ:rSOLUl'ICN, INPRCD, PLOl.'PICTURE, PLDrAXIS, PLorAXIS2, SCALE, PLCJPl'm; 
PRIN'ITEKT ({mNAIR SIGNAALi); NlCR; NlCR; 
1 := read; PRINTrEXT ({kabellengte i); AlBFIXT (4,0,1); PRIN'ITEKT (<tmtri); NlCR; 
n := read; PRIN'ITEXT ({aantal weegfactoreni); AB3FIXT (3,0"n); Nl.CR; 
bes1n D!!! arl'!~ b, e, br, er[ 1 :n J, A[ 1 :n,l :n] j 

1nteser 2f.!!:Y wissel [1 :n].; 
~ E9Cedure g(r); ~ rj 1nteser rj 
bes1n ~ Sj 1nteser 1; it r = 0 ~ s := 0 else s := e[ 1 ]xresp[ r].; 

!s: 1 := 1 ste!! 1 ~ n-l ~ s := s +-~1! rH)(1 ~ e[1+1 )xresp[r-1G<1] ~ 0); 
g := s 

end g ; 
good := OJ 11m1n := -1 j 
!.2t 1 := -90 s~ 1 ~ 90 ~ it 1$0 ~ resp[ i] := 0 ~ resp[ 1] := read; 
for m := 1 ~ , until n do 
'li~ !.2t 1 := 1 ste!! in!!U~ll n gg it i = m ~ 226!!! b[1] := 1; mom := i ~ ~ b[1] := 0; 

for tsamp := 1 ()<man - 9 SFte!! 1 until 1 ()<man + 9 do 
b;S1n !.2t 1:=1 ste!! 1 until n gg-for j :=1 ste!! 1 w~g n gg A[ 1,j ]:=resp[ tsamp-(mam-1)xl 0+( 1-1)xlo-(j-nXl0].; 

CROUT.DECOMPCBITICN'rn,A,A,w:tssel,~,2.-12,singulier)j 
CRrnJ.rSOLUTICN (n,A,wissel, b,e).; 
eamnent matrix is nu berekend voor een bepaalde samplewaarde.; 
for-1 ': = 0 Lte!! 1 ~ 90 9;g gg[ 1] := g( 1) j 
gmax := 0; !.2t 1 := 1 ~ 1 ~ 90 9;g it abs(gg[i])'>gmB.X ~..!2 beSi!! gmax := abs(gg[i]).; tmax := 1 ~j 
if gmax > 1.2 then soto e1ndej 
if (gmax .., 1)~<'tsamp -1 O)v(t.max>tsamp+l 0) ) then S~ eindej ~::" 
fOr i := 1 ste!! 1 ~! 89 9;g it abs(gg[i+ll- gg[W'" 0.5 ~ sot9. einde; .-
eamnent responsie netwerk geeontroleerd.; 
goed := goed + 1; intersym := -1; dec := tsamp/l 0 - ent1er( tsamp/ 10) .; 
!.2t 1 := 1()<dee ste!! 10 ~ 80 + l()<dee !!2 intersym := intersym + abs(gg[i); -'" 
camnent als intersym interfer kleiner is als de vorige dan worden gegevens ingelezenj 
it abs{intersym) < abs(i1m1n) ~ 



begin 11m1n := abs( intersym); tsampr := tsamp; gmaxr := gnex; tmaxr := tmax.; 
!2!: 1 := 1 !l!,teE 1 ~ 90 g.g gr[ 1] := gg[ i); 
!2!: 1 := 1 s;!:eE 1 ~ n ~ 2eSi!l br[i] := b[1]; cr(1] := c[1J ~; 

end; goto einde; 
singulter: PRINTl'EXT (1lmtrix is s1ngulier b1j samp. mom.:{); AB3FDCT (1,1 ,tsamp/l0),; PRINTTEXT (.fti-),; NICR; 
e1nde: 
~; 

end" 
i! ~oed = ° ~ PRINTTEXT (.fJammer, geen oplossing gevondenl) ~ 
~ PRINTl'EX.T (;lgordel ); !2t i := 1 !l!teE 1 ~ n dg AB3FDCT (l,O,br[i]); NLCR; 

PRINTl'EX.T ( samplemoment QPl); AB3FDCT (1,1, tsampr71 0); PRINTl'EX.T (M); NlCR,; 

end .-

PRINTTEX.T ( imunrt); FDCT (l,l,gmaxr); SPACE (2); PRINTTEX.T (.fopl); AB3FDCT (2,1,tmaxr/l0); 
PRINTTElCT ( .); NLCR; PRINTTEXT ({max. intersymbol interference na 8 tekens;t); AB3FDCT (1,2,i1m1n); NlCR; 
cmax := 0; for i := 1 t~E 1 until n do if abs(cr[i]) "> cmax then cmax :== cr[1]; 
SPACE (4); PRINTTEX.T ( c i]i);sPAcE rrr;PRINTTEX.T (.fcmax/c[m); NI.CR; 
!2t i := 1 steE 1 ~ n g.g 2eg1n FDCT (3,3,cr[i]); SPACE (4); FDCT (3,5,cmax/cr[1]); NlCR ~; 
P := n + 3,; if p>9 then p := 9; 
PLOl'PICTURE (O.lxr, -grrr],r,1()(p,0,0,0cx56,o,p,l,400<p,-ttijd 1n 100 nsecl, 

-1.5,1.5,0.1,15oo,{amplitudel); 
PLOI'I'EXT (0.2,1.4,0,21,0,~ ,0~3J3INAIR SIGNAALi); 
PLOPrEXT (0.2,1.3,0,21,0, ~¥,{O,<fRabellengte 1),; FIXPLDr (0,0, 0,21 ,0,~~,0,4,0,1)'; 
PLOI'I'EX.T (0,0,0,21, O,~, O,..pnetert),; 
PLOI'I'ElCT (0.2, 1.2,0,21 ,0,~,0,{aantal weegfactoren ,.); FIXPLor (0,0, 0,21 ,O,~!,O, 1 ,O,n),; 
PLOI'I'ElCT (0.2,1.1,0,21,0, !i,rue,,,~~tsamplemoment op i); FIXPLor (0,0,0,21 ,O,!~~ ,0,1,1 ,tsampr/l 0),; 
PLOPrElCT (0,0,0,21,0,~,OJr!~) 



bij lage 8 

Gebruikte schakeling 

Binair signaaI. 

klok in (JO.24 MHz) 
.. 

klok uit 
... 

voor D.G. 

f 

Data in 
.... Flip-flop ... schuifregister 

):0 
l. 

T .. 

In bovenstaand blokschema voor binair sianaal wordt het schuifregister met 

een klok van 10,24 Mbits/sec gestuurd. Deze klok stuurt ook een ext erne 

pseudo random datagenerator. Het datasignaal wordt via een flip-flop aan het 

schuifregister toegevoerd. De flip-flop zorgt ervoor dat het datasignaal op 

het juiste tijdstip binnenkomt. 

Doublet signaaI. 

klok in (20,48 MHz) 

t 
:2 

klok voor ; 

aatagen. 

Data 
. ... Flip-flop l.n 

II 
----., 

121 ... schuifregister 
.... 

rL l. l. 1 

T ,. T T . . . . . . Het verschll met de schake11na voor bl.na1.re sl.gnalen 1.8 de tweedeler, dle het 

kloksignaal (nu 20,48 Mbits/s) deelt. Het 10,24 Mbit kloksignaal stuurt de 

externe (pseudo) random datagenerator. Het schuifregister werkt met een schuif

register van 20,48 Mbits/sec. 

We zien ook de modulo 2, die voor het split-phase signaal zorgt. 
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