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Samenvatting. 

In het eerste deel van dit afstudeerverslag wordt het korrigeren van kabels 

voor digitale transmissie behandeld. 

Daarna wordt een automatisch korrektienetwerk beschreven voor een telefoon

kabel (N939) met een bitfrequentie van 1,544 Mbit/sec. Het hier ontwikkelde 

automatisch kabelkorrektienetwerk is in staat kabels te korrigeren met een 

lengte varierend van 500m tot 2500m. 

In het volgende hoofdstuk wordt een RC netwerk geoptimaliseerd ter korrektie 

van de R.G. 58 c/u kabel met een lengte van 555 m voor digitale transmissie 

met een bitfrequentie van 10,24 Mbit/sec. 

In het laatste hoofdstuk wordt de uitbreiding behandeld die er in de random 

generator aangebracht is om een beter symmetrisch oogpatroon te krijgen. 



- 1 -

I. Inleiding. 

De overdracht van informatie in digitale vorm wordt steeds belangrijker. 

Veel bedrijven en instellingen hebben namelijk een grote komputer nodig 

voor het oplossen van vraagstukken en de regeling van processen, terwijl 

zij zorn grote komputer niet voldoende kunnen benutten om de aanschaf 

rendabel te maken. Ret gevolg hiervan is, dat er centraal grote komputers 

opgesteld worden, waarvan de randapparaten de z.g. data-terminals bij een 

groot aantal geografisch gespreide gebruikers geplaatst worden. Om deze 

data-terminals te verbinden met de centrale komputer zijn er verbindingen 

nodig die snel en betrouwbaar overdracht van digitale informatie mogelijk 

maken. 

Door de sterke opkomst van de geintegreerde logika-schakelingen Z1Jn de 

toepassingsmogelijkheden voor de digitale transmissie sterk uitgebreid. 

De begin- en eindapparatuur van een digitale transmissieketen en de repeaters 

zijn steeds kompakter, betrouwbaarder en goedkoper te fabriceren. Dit heeft 

tot gevolg dat in de toekomst in de telefonie steeds meer lijnen gebruikt 

worden voor de overdracht van meerdere signalen via een aderpaar m.b.v. 

het tijdsverdeling-multiplex-principe. 

Bij de digitale transmiss is het slechts van belang om aan de ontvang

kant met zo groot mogelijke zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald 

tekenelement is gezonden of niet, het is dus niet erg als de detektor een 

vervormd signaal krijgt aangeboden. 

Bij digitale transmissie ontstaat tekeninterferentie ("intersymbol-interference" 

doordat een in de tijd beperkte puIs een oneindig uitgebreid frequent ie

spectrum bezit, dat door elk praktisch kanaal zal worden vervormd. Wanneer 

de invloed van een ongekorrigeerde kabel op een digitaal signaal bekeken 

wil worden, kan dat gedaan worden m.b.v. een random binair signaal met de 

niveaus nul en een. Ais de responsie van een enkele stap op de kabel bekend 

is kan door superpositie de responsie van de kabel op een random binair 

signaal gevonden worden. 
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r@rdom bi nair si gnaal 

rcsponsie -Co scc. latcr. 

figuur 1 

Wordt de respons van het random binair signaal toegevoerd aan een 

oscilloscoop waarvan de tijdbasis getriggerd wordt met de frequentie nT • 

n is een geheel getal en T de bittijd, dan verschijnt op het scherm van 

de oscilloscoop een oogpatroon (figuur 2). 

figuur 2 
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2. Kabelkorrektie bij digitale transmissie. 

2. 1 Algemeen 

Zoals in de inleiding al is gesehreven zal er tekenvervorming optreden 

bij digitale transmissie. 

Stel daarom de responsie van de kabel op een tekenelement als voIgt voor 

o------------------~ 

.. 3 
tekenelement kabel responsle 

figuur 3 

De responsie zoals hier getekend in figuur 3 heeft dus op gelijke afstanden 

snijpunten met de nul-as (t=kT met k = ~ 1 .•.. ~n). Wanneer na kT sec. 

andere tekenelementen gezonden worden zal er geen tekeninterferentie op

treden op de tijdstippen t=nT n=O, ~ 1 •••• Nu kan dus gezegd worden dat, 

indien het signaal op de tijdstippen t=nT bemonsterd wordt er met zeker

heid kan worden vastgesteld of een tekenelement al dan niet gezonden is. 

Dit is de formulering van het Ie kriterium van Nyquist in het tijddomein. 

Door de heren O.B.P. Rikkert de Koe en P. van der Wurf in hun artikel : 

"On some extensions of Nyquist's telegraph transmission theory", Proe. 

of the I.E.E.E., vol. 57, no. 4, april 1969 is een zeer korte afleiding 

gegeven van het Ie kriterium van Nyquist in het frequentiedomein, namelijk 

Wanneer de respons uit figuur 3 voorgesteld wordt door f(t) zal deze 

volgens het Ie kriterium van Nyquist aan de volgende voorwaarden moeten 

voldoen 
c voor k=O 

f(kT) e een willekeurige constante 
o voor krO 
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Voor f(kT) kan ook geschreven worden: 

k=+co 
f(t) E a(t-kT) = c.a(t) 

k=-oo 

Wanneer deze uitdrukking getransformeerd wordt naar het frequentiedomein 

leidt dit tot 

k=co 
1 () 2'TT ( 2'TTk) 

2'TT F w *' L: Taw - T = c 
k=-oo 

of te weI 

cT 

k=oo 
L: F (w - = cT 

k=-oo 

1 In woorden : voor een transmissiesnelheid van T wordt het spektrum F(w) 

verdeeld in intervallen ter grootte van ;'TT. De sommatie van F(w) over 

aIle interval len dient een reele konstante op te leveren. 

2.2 Kabelkorrektie in het tijddomein. 

Hier wordt uitgegaan van de respons~e op een enkele stap. Aan deze stap-

responsie wordt een respons van dezelfde vorm maar verschoven in de tijd 

toegevoegd, eventueel met tegengesteld teken. Door dit nog enkele malen 

te herhalen is elke gewenste responsie te krijgen. 

'" ... resul taat . .,. 
"" 

... t 

figuur 4 
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Het filter dat zo ontstaat wordt transversaal filter genoemd. Dit 

transversaal filter kan zowel aan het begin als aan het einde van de 

kabel gebruikt worden. Wanneer het transversaal filter aan het begin 

van de kabel wordt toegepast waar het onvervormde binaire signaal ter 

beschikking is, kan gebruik gemaakt worden van een schuifregister met 

verschillende aftakkingen. 

2.3 Kabelkorrektie het frequentiedomein. 

Zoals afgeleid in hfdst. 2.1 moet 
00 

E F(w - 2nk) = cT 
T 

k=-oo 

F(w) is de impulsresponsie van de kabel. Wanneer er nog een korrektie

netwerk wordt toegepast, wordt F(w) = A(w)H(w). 

A(w) is in dit geval gelijk aan de impulsresponsie van de kabel en H(w) is 

de responsie van het korrektienetwerk op een Dirac-stoot in het frequent ie

domein. 

in gem 9 signaal 

T sinevt 
m wTI2 

I 
I 
o 
I 

kabel 

A (w). 

figuur 5 

I I 
I I 

0 0 
I I 

'korrektie I reSpOn5le 

I I 

I H(w). I Few). 
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I I! I 
...... (.0 

figuur 6 

In figuur 6 wordt een mogelijke vorm van F(w) gegeven, die aan de 

gestelde voorwaarde voldoet. 
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3. Een automatisch kabelkorrektienetwerk voor digitale transmissie. 

3.1.1 Meting van de demping en groepslooptijd van de gebruikte kabel. 

Het kabelkorrektienetwerk is gemaakt voor de telefoonkabel 20x4xO,6 

constructie volgens N939. Door uit elke stergroep een aderpaar door 

te verbinden met een aderpaar uit een andere stergroep zijn verschillende 

lengtes verkregen met de in E-hoog aanwezige kabel behorende tot de 

groep ECA. 

Voor het verloop van de demping en groepslooptijd van de kabel wordt 

verwezen naar bijlage A-I tIm A-3. 

3.1.2 Vervangingsschema van de kabel voor lage frequenties. 

De eigenschappen van een homogeen veronderstelde kabel kunnen beschreven 

worden met de parameters C, G, R en L. 

C - de capaciteit per eenheid van lengte 

G - de geleiding per eenheid van lengte 

R - de weerstand per eenheid van lengte 

L - de zelfinduktie per eenheid van lengte 

Voor de karakteristieke impedantie Z kan dan geschreven worden 

\{+J'WL Z = G+jwC 

en voor y de voortplantingsconstante 

y =\vf(R+jWL) (G+jwC) 

[lJ 

[tJ 

G kan verwaarloosbaar klein gesteld worden, voor lage frequenties geldt 

tevens R » IjwLI 

Zodat voor Z en y nu geschreven kan worden 

en y =V;:;;; 
Wanneer er een symmetrische tweepoort gevonden kan worden, die dezelfde 

Z en y bezit, kan gezegd worden dat deze symmetrische tweepoort een 

vervangingsschema is van de kabel. 
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Er wordt uitgegaan van het vervangingsschema in figuur 7. 

R R 

0I----c_/2--r--I_--.L....T_c/_2 -0 

figuur 7 

M.b.v. het halve sektie-theorema van Bartlett is Z, en tanh y' van de 

symmetrische tweepoort uit figuur 7 te bepalen 

_, / I· ~ /2 R 
Z' -\/R(R + jw C/2) ~\/R + jw C/2 

tanh y' =\;1 R 1 
R + -:----;-

jw C/2 

~RjW C/2 
jw C/2 R+J 

Wanneer de kabel 1 km lang is bedraagt R~32 n, Cz25 nF en L~O,67 mHo 

Voor lage frequenties kan daarom voor Z' en tanh y' geschreven worden 

en tanh y' =~ 
Voor kleine waarden van y' geldt : tanh y' = y' _ (;~)3 .... 

als nu y' maar klein genoeg is dan kan voor tanh y'=y' geschreven worden. 

Dan geldt voor de symmetrische tweepoort : 

,v, R 
Z - jw C/2 en y' ~R (I) 

Voor een kabel van lengte £ geldt : 

Z =\Is~c en y£ = U'jwCR (2) 

y£ IjwCR-R£ 

Uit (1) en (2) volgt nu dat een kabel met lengte £ voor lage frequenties 

te vervangen is door het netwerk uit figuur 7, onder de eerdergenoemde 

voorwaarden. 
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3.2 Ret kabelkorrektienetwerk voor een bitfrequentie van 1,544 Mbit/sec. 

De overdrachtsfunktie van de kabel volgens het vervangingsschema voor 

lage frequenties 

U2(jW) = 
UIOW) 

figuur 8 

c 

R 

R 
o 

karakteristieke impedantie 

van het vervangingsschema 

van de kabel 

~----- (3) 
2Rl • CRI 

JW 2 + 

Ret systeem is dus bij benadering voor te stellen door een enkele pool ~n 

het complexe frequentievlak. 

re-a5. 
--~~------~--------------
-2/C~ 

Im.as 

figuur 9 
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Uit de bijlagen A-I tim A-3 blijkt duidelijk dat de uitdrukking (3) voor 

lage frequenties in overeenstemming met de metingen is. 

Uit bijlage A-3 blijkt tevens dat de plaats van de pool voor langere 

kabels naar lagere frequenties verschuift. 

Een mogelijk kabelkorrektienetwerk is nu dat netwerk, dat aIleen een nulpunt 

heeft op die plaats waar de kabel een pool bezit. Door de plaats van het 

nulpunt regelbaar te maken is het mogelijk het korrektienetwerk optimaal 

te laten werken voor iedere kabellengte. 

- -- -
figuur 10 

Stel de versterking van de gebruikte versterker op A. 

U 
u 

(5) in (4) 

1 Neem voor Z = ----
1 j wC

2 
dan : 

U 
u A A l+j w/wQ 

-U-
3 

= ----:-A-- = A+l l+j w/wl'\(A+l) 

w 
o 

1 + ---=---:-- " 
l+j wlwQ 

(4) 

(5) 

(6 ) 

(7) 
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Voor het verloop van I~~I wordt verwezen naar bijlage A-4. 

Ret nulpunt van dit kabelkorrektienetwerk is dus zowel met R als C te 

varieren. 

De totale overdrachtsfunktie van kabel en korrektienetwerk voor lage 

frequenties wordt nu : 

Wanneer de pool van de kabel opgeheven moet worden door het korrektie

netwerk moet er gelden dat : 

(8) 

(9) 

(10) 

Ret overdrachtssysteem van vergelijking (8) dus voor te stellen door een 

enkele pool in het complexe frequentievlak wanneer aan voorwaarde (9) 

voldaan is. 

re.-as. 

- w£A+ 1) -Wf"\ 

opget"'even. 

1m-as 

figuur II 
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In hfdst. 2.3 zijn de voorwaarden afgeleid waaraan F(w) moet voldoen 

00 

L F (w - _2rr_k) = cT 
k=-co T 

Bij het zojuist beschreven transmissiesysteem geldt voor F(w) 

. T 
S1.n w 2" 

F (w) = ~ ~ .1... -:---:---r-l--,-,,--,...,.-
A+l 2Rl 2rr w! l+j w/w (A+I) 

2 0 

Dus L 
k=-co 

. T 2rrk ? S1.n I(w - -T-) 1 
---'="'"""'-=,--- ----."...:..:------ .:, C' 27Tk T '. 27Tk 

(w - --T--)2" I+J (w - --T--)/wo (A+l) 

00 

C' 1.S een willekeurige constante 

De uitdrukking (11) wordt in de figuren 12 en 13 in beeld gebracht. 

+ 
ReF~ 

. 3ntnl C::;::::;;:;;;;~~--:-::;TI;tj/~T ---:!O---:;;TT-:rIT;:-~~===~/T 

k:l + I Re F~-2JTk/T) 
k:·1 

....... c..:> 

figuur 11 

(I 1) 



+ 
Im.F~ 

-3rv'T 

k: 1 t 
LlmF(c.)-2nk/T) 

k:-l 

-TIlT 

-nIT 

- 13 -

T 3rVT 

) ---

nIT 

figuur 12 

Zoals dus uit bovenstaande figuren blijkt is het mogelijk te voldoen aan 

het Ie kriterium van Nyquist. Uit metingen bleek dat de beste resultaten 

waren te verkrijgen door A constant te houden op 20. De versterking A van 

de gebruikte versterker is namelijk instelbaar. Door R en C nu te varieren 

~s het mogelijk de kabel te korrigeren voor verschillende lengtes. De 

invloed van het korrektienetwerk is duidelijk te zien op de foto's 1, 2 

en 3. Uit praktische overwegingen is voor C een vaste waarde genomen 

en wordt aIleen R gevarieerd. 

ongekorrigeerd 

gekorrigeerd 

hor. 5 ]lsec/cm 

vert. 0, 1 V / em 

signaal weinig 

gekorrigeerd 

foto I 
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foto 2 

foto 3 

ongekorrigeerd 

gekorrigeerd 

hor. I usee/em 

vert. 0, 1 V / em 

signaal goed 

gekorrigeerd 

ongekorrigeerd 

gekorrigeerd 

hor. 5 usee/em 

vert. 0, I V / em 

signaal over

gekorrigeerd 
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3.3 De sturing van het korrektienetwerk. 

3.3.1 Blokschema 

n,ingang. korrektie- _uitga 
netwerk -- ng. -

4/, 

... detektor: H versterker. f-' 
funktie- 4 stroom-

'" generator. bron. 

figuur 13 

Met de detektor wordt de topspanning van het uitgangssignaal van de 

kabel gemeten. Deze topspanning is een maat voor de demping van de 

kabel wanneer uitgegaan wordt van een vaste tops panning van het ingangs

signaal der kabel. De spanning wordt versterkt daarna toegevoerd aan 

een funktiegenerator die de stroombron stuurt voor de voeding van de 

twee indirekt verhitte N.T.C. weerstanden. De N.T.C. weerstanden doen 

dienst als variabele weerstand R2 in het korrektienetwerk. 

3.3.2 Korrektienetwerk. 

Voor de beschrijving van dit deel uit het blokschema wordt verwezen 

naar hoofdstuk 3.2. 
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3.3.3 De detektor. 

De hier gebruikte detektor is een omhullende- of ook weI top

spanningsdetektor. 

OA79 

560k. 

figuur 14 

3.3.4 De versterker. 

De gelijkspanning aan de uitgang van de detektor is veel te klein om 

deze toe te voeren aan een funktiegenerator, daarom wordt het signaal 

eerst versterkt. 

12k. 10 
Iv. 

>-~--~---------Q 

figuur 15 

-. 

Euit. 

Stel de versterking van de gebruikte versterker op -~. 

E. -E 
1. 

1n t 
1n R. 1 

E -E 
uit 

I 
t 

= 
0 R 

0 

E . = -~E U1t t 

(12) 

(13) 

(14) 
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De ingangsstroom I van de versterker is veel kleiner dan I. 
v 1.n 

daarom kunnen we m.b.v. (13) en (14) zeggen dat : 

R 
- ~ E. 

R. 1.n 
1. 

E . (1 + 
U1.t 

1 1 -+ --) 
]..I R. 

1. 
]..1-

R 
o 

Wanneer ]..I zeer groot is volgt uit (15) 

R 
E. - ~ E 

U1.t R. in 
1. 

De versterking van de schakeling uit figuur 15 bedraagt dus 

R 
~ = 220 = 18 4 
R. 12 ' 

1. 

(IS) 

De uitgangsspanning van de versterker bij verschillende lengtes kabel 

bedraagt 

500 m. E = -3,615 V. 
uit 

1500 m. E uit 
-1 ,365 V. 

2000 m. E = -0,825 v. uit 

3.3.5 De stroombron. 

De stroombron moet de stroom leveren om de gloeidraad van de indirekt 

verhitte N.T.C. weerstanden op te warmen om zodoende een te regelen 

weerstand te krijgen. Hiervoor is de volgende schakeling ontwikkeld 

Vreg. 

20k. 

1k. 

figuur 16 

Ve. 
2N4126 

I 
R b~200 (1.. 
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Stel de versterking van de versterker -~. 

Dan : v = -~(V -V ) 
b 1 2 

is in de grootte orde van 1000 

m.b.v. (16) 

1~1 exp - ~{~(V -V )-V } 
o kT 2 I e 

+ 1=1
0
[1 - k\{~(1R-Vl)-Ve}] 

1~1 
o 

q1 q1 q1 
000 

~1R + kT ~VI + kT Ve 

q 
kT ~VI 

~1 --="1-o q 
o 

kT ~R 

V ) 
e 

De stroom is dus in benadering onafhankelijk van ~. 

(16) 

~ is in dit geval de gloeidraadweerstand van de twee Ln seriegeschakelde 

indirekt verhitte N.T.C. weerstanden (200 ~). 
1 

V = V -21 1 reg 



3.3.6 

I 

E· I 
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Door V te varieren is een zeer goed oogpatroon te verkrijgen met reg 
verschillende lengtes kabel, namelijk : 

V 1,158 V lengte van de kabel 2000 m reg 

V 1,580 V II " II II 1500 m reg 

V 2,9110 V II " " " 500 m reg 

De funktie generator. 

Zoals blijkt uit de voorgaande metingen van V en E. zijn deze reg Ult 
afgezien van het teken niet aan elkaar gelijk, zodat deze spanningen 

aan elkaar gelijk gemaakt moeten worden via een funktiegenerator. De 

funktie van de beide spanningen is te benaderen door twee rechten 

(bijlage A-5). Een mogelijke oplossing voor de funktiegenerator is 

de volgende : 

figuur 17 

'> ' Voor Er EA kunnen we de schakeling uit fig. 17 vervangen door de 

schakeling in fig. 18, 

figuur 18 



, 
E . 
u~t 

E'. == -IDE' 
u~t P 
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Ihelling I 
lOR. 

: + --~
RI+Ri 

De ingang van de versterker ligt namelijk virtueel aan aarde. 
, , 

Voor Ei < EA kunnen we het vervangingsschema uit figuur 19 gebruiken. 

figuur 19 

Voor het knooppunt E' geldt : 
p 

I helling I: + 
lOR. 

~ deze is dus kleiner dan in het geval 
, > E' 

Ei A 

Met behulp van deze funktiegenerator moet dus de funktie van bijlage A-5 

te benaderen zijn. 
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Ret bleek dat de schakeling nadat de weerstanden berekend waren niet 

aan de verwachtingen voldeed. Dit had verschillende oorzaken, o.a. de 

diode heeft een drempelspanning en een betrekkelijk grote weerstand 

in de doorlaat richting voor lage spanningen. 

Een andere schakeling waarbij gebruik gemaakt wordt van de karakteristiek 

van een siliciumdiode staat in figuur 20. 

620n Euit 
r---L:J 

120k 

2010.0. 

~R 
X 

280.0. -

figuur 20 

Wanneer Ep gelijk wordt aan de drempelspanning van de gebruikte diode 

gaat de karakteristiek van de diode en de waarde van R de helling van de 
x 

funktie kleiner maken hetgeen te begrijpen is, wanneer we kijken naar 

de berekening van de funktiegenerator uit figuur 19. 

De waarden van R ,R en R zijn aan de hand van metingen bepaald. x z y 
De funktie van deze generator staat eveneens op bijlage A-S. Zoals wei 

blijkt zijn de afwijkingen zeer klein. 

3.4 Resul taten. 

De onderstaande foto's geven het resultaat weer van de gebouwde schakeling. 

Doordat de indirekt verhitte N.T.C. weerstanden een tijdconstante bezitten 

van 2,2 sec duurt het enige tijd voordat het oog maximaal open is. Al de 

opnamen zijn daarom gemaakt 30 min. nadat geen verandering meer aangebracht 

is in de lengte van de kabel. 
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De tijd die nodig is om van een optimaai oogpatroon bij 2500 m naar 

een oogpatroon bij 500 m te gaan bedraagt 30 sec. 

Op bijiage A-6 staat het totaie schema van het automatisch korrigerend 

netwerk. 

Ai de foto's zijn gemaakt bij een bitfrequentie van 1,544 Mbit/sec. 

foto 4 

foto 5 

, ' 
\ 

I 
1\ 

gekorrigeerd 

500 m 

ongekorrigeerd 

hor. 0,5 '~sec/cm 

vert. 0,5 V/cm 

gekorrigeerd 

ongekorrigeerd 

1000 m 
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foto 6 

foto 7 

gekorrigeerd 

1500 m 

ongekorrigeerd 

hor. 0,5 vsec/cm 

vert. 0,5 V / em 

gekorrigeerd 

2000 m 

ongekorrigeerd 
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foto 8 

3.5 Konklusie. 

gekorrigeerd 

2500 m 

ongekorrigeerd 

hor. 0,5 ~sec/cm 

vert. 0,5 V/cm 

Op deze manier is een automatisch korrektienetwerk ontwikkeld waarmee 

goede resultaten zijn te behalen. Een nadeel is misschien dat uitgegaan 

moet worden van een konstante topspanning van het ingangssignaal en 

van dezelfde type kabel. Wanneer gebruik gemaakt wordt van andere type 

kabels, behoeft aIleen de funktiegenerator veranderd te worden. 

Een ander nadeel is dat het korrektienetwerk niet zelf het optimaal 

oogpatroon kan bepalen, maar dat dit na meting in de funktiegenerator 

moet worden vastgelegd. Daar staat tegenover dat het principe van de 

schakeling eenvoudig is en het aantal gebruikte componenten klein is. 

Voordeel is het grote bereik van het korrektienetwerk namelijk kabels 

met een lengte van 500 m tot 2500 m en het ongevoelig zijn van kort

stondige storingen, door de betrekkelijk grote tijdconstante van de 

gebruikte N.T.C. weerstanden. 
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4. Het optimaliseren van een R-C netwerk voor de korrektie van 555 m. 

R.G 58 c/u kabel. 

4.1. Kwaliteits defenitie van een transmissie schakel m.b.v. het oogpatroon. 

Stel de stapresponsie van de transmissie schakel voor door s(t). 

ran om ata
generator. 

1024 M bi tlsec. ~~--~~~----------~/ I 
~----~--~ ~ /, I 

5 I 

klok~l 

niveau n 

niveau I 

t ... 

osc 

I 
I~ 

figuur 21 

t I 
3 

figuur 22 

15 • 
I~.I 
IR I 
IG I 
~I I ~ .,.. __ ,_,_IC_~:..t.1 " 

I 
ItT jT/1mo/o. 
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niveau I ontstaat na 00 veel nullen 

niveau II ontstaat na 00 veel en en 

f](t) wordt gedefinieerd als : fl(t) s(t-t )-I+s(t-t ) 
o 0 

2s (t-t )-1 
o 

= s(t-t )-s(t-t -T) 
o 0 

-{I-s(t-t )+s(t-t -T)} 
o 0 

= 2s(t-t )-2s(t-t -T)-l 
o 0 

-.t 

figuur 23 

Stel de jitter van de klok waarmee hemonsterd wordt voor door een hlok 

dat start op tijdstip t3 en een lengte heeft van (j/IOO %)xT sec, waarin 

j de jitter voorstelt in % van de hittijd T. 

De amplitude van het hlok is een. 
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figuur 24 

Stel: Fj (t
3
,t) = f(t).J(t) 

waarbij : f(t) = f
1
(t) voor tl ~ t ~ to+T 

f 2 (t) voor to+T ~ t ~ t2 

-+ t 

figuur 25 

Door nu bij elke waarde van t 3 , t) ~ t3 ~ t 2-T x j/IOO%, t te varieren 

tussen t3 en t3+T x j/lOO% en dan het minimum als funktie van t te be

palen ontstaat een funktie F.(t
3
,t . ) 

J m~n 

t.1 t3-+ ~jTIIOOO/o 

figuur 26 
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Het maximum van F.(t 3,t . ) is een maat voor de grootste opening van 
J ml.n 

een oogpatroon met een bepaalde j van de klok waarmee bemonsterd wordt. 

KT : de kwaliteit van de transmissie schakel is nu als voIgt te definieren 

F.(t
3 

,t.) 
J max ml.n 

--"----:---,,--- X 1 00 % 
v 1 (top) 

In de opstelling uit figuur 21 is geen versterker toegepast daar anders 

bij de hier gebruikte definitie van ~, KT grater dan 100 % kan worden. 

4.2. De metingen. 

Bij de metingen is uitgegaan van een reeks vas.te condensatoren voor C • 
a 

Bij elke C is nagegaan hoe groat R moest Zl.Jn om een zo klein mogelijke 
o 0 

tekeninterferentie te krijgen van het zo verkregen oogpatroon is dan 

een foto gemaakt. F.(t3 ,t.) is nu eenvoudig voor de verschillende 
J max ml.n 

j's te meten zodat KT dan berekend kan worden. Hierna werd Ro een weinig 

groter en kleiner gemaakt om op dezelfde wijze KT te bepalen. 

V~~r de resultaten van de metingen wordt verwezen naar de bijlagen B-1 

tim B-5. 

4.3. Konklusies en verklaringen. 

Zoals uit de grafieken op de bijlagen B-1 tim B-5 blijkt is er geen waarde 

van R en C aan te wijzen waarvoor het oogpatroon van de kabel + korrektie-
o 0 

netwerk optimaal l.S. Al de metingen zijn zo uitgevoerd dat de gebruikte 

apparaten zo stabiel mogelijk waren. 

_ Fj(t3max,tmin) 
~ - vI top x 100 % 

v 1 top kan in de berekeningen van ~ als een constante beschouwd worden 

en zal dus geen invloed hebben op de ligging van de optimale waarde van 

~ maar alleen op de absolute waarde. 

Het verloop van KT als funktie van R ,C en j wordt dus uitsluitend bepaald 
o 0 

door de metingen van F.(t
3 

,t.). Wanneer er dus geen optimale waarde J max ml.n 
gevonden wordt kan er gekonkludeerd worden dat F.(t 3 ,t.) nag veel 

J max ml.n 
nauwkeuriger gemeten dient te worden. 
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De nauwkeurigheid waarmee F.(t
3 

,t.) in de buurt van de maximaal 
J max m~n 

te bereiken waarde bepaald is, bedraagt 3 %. Uit deze relatieve nauw-

keurigheid volgt dat het eventueel te bereiken optimum niet erg "scherplt 

zal zijn, het zal dus zeer moeilijk te bereiken zijn. Daarom is het 

voldoende om bij een bepaalde Co waarde in het vlakke deel van de ~ 

funktie de R zodanig te varieren dat de tekeninterferentie zo klein 
o 

mogelijk is op deze manier is de kabel dan zo goed mogelijk gekorrigeerd 

voor digitale transmissie. 

H1 (w) V1C! 
korrektie .. 

'-"_--tnetwerk. 1---.-;....----1 

figuur 27 

In figuur 27 wordt het blokschema van de verbinding getoond. 

v I (t) 0--0 V I (w) 

, 
V; (w) v I (t) 0--0 

v2(t) 0--0 V
2

(w) 

hI (t) 0--0 HI (w) 

h
2

(t) 0--0 H
2

(w) 

V2 (w) = H2 (w). V; (w) 

H
2

(w).H
I

(w).V
1

(w) omdat V; (w) H1(W).Vt(w) 

, 
vI (t) hI (t) :Otvl(t) 

v2(t) h2 (t) 
, 

= *" vI (t) 
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Wanneer de stapresponsie van de kabel verlangd wordt kan gezegd worden : 

v2 (t) is gelijk aan de convolutie-integraal van de stapresponsie op het 

korrektienetwerk en de responsie van de kabel op een Diracstoot. 

H () 1 -jWTo -(jwTl)! 
2 W ="2 e e [i] 

De term e- jwTo duidt op een tijdsvertraging, daarom laten we deze verder 

buiten beschouwing. 
I 

H
2

(w) = l e-(jwTl)~ 0--0 h (t) = l ~ exp(- lL) 
2 2 2 2rrt3 4t 

Voor het linker deel in de schakeling van figuur 27 is het mogelijk voor 

hoge frequenties een benadering toe te passen. 

p=jw 

1 
Ro -

2R + _ .......... P_CJ,l..O_ 
1 

RO+ pCo 

f 

= V J (p) 
R 

R( l+pCoRo) 
RO+2R+pCoRo2R 

I 

V,(-l 
R 

figuur 28 
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Neem voor vIet) de eenheidsstap met amplitude 1 dan 

v~ (t) 

vZ(t) 

Vz (t) 

= 1. R(l+pCoRo) 
P Ro+2R+p CoRo2R 

t -
= Ro 

2Ro+4R e 
T 

, 
VI (t) * hZ(t) 

+00 <5 
r 

T 1 

T = COROZR 
RO+2R 

1 
- T] 

J 
Ro 4(<5-t) = e 

(6_t)3/2 e ZRo+4R 2 
-00 

= __ R..\LO_ 
4Ro+8R 

+00 _ i _ Tl 

~ J T e q.(o-t) 
41T e 

-co 

1 do 
(o_t)3/Z 

De gemeten resultaten van deze integraal staan op foto 9. 

I 

II 

do 

III: 

[ZJ 

R =950n 
0 

R =156n 
0 

R =lln 
0 

C =lk5pF 
0 

vert. O,Z V / ern 

hor. 0,1 vsee/em 

foto 9 
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Van de hier 

~=555 m + 

_ -13 2 
gebruikte R.G. 58 c/u kabel bedraagt '1-1,119 10 £ sec. 

-8 
'1=3.45 10 sec. 

Uit de tabel en de 

Cons = Ro en 
2Ro+4R 

grafieken op bijiage B-6 voIgt dat de verandering van 

, = CoRo2R bij het bereiken van de maximale waarde 
Ro+2R 

van ~ niet erg veel veranderen en zelfs tegengesteid. 
t 

Wanneer , groter wordt, wordt e 
, 

voor t > 0 voor dezeIfde t groter. 

Cons daarentegen neemt bij toenemende , juist af. Hieruit kan gekonkludeerd 

worden dat door variatie van R en C in een bepaaid bereik geen grote 
o 0 

verandering van v;<t) zal optreden en dus ook niet van v2(t) waaruit voIgt 

dat het optimum moeilijk zal zijn te bepalen. 
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5. Random datagenerator. 

5.1. Ret blokschema van de random datagenerator zoals die er uit zag aan het 

begin van mijn afstudeerwerk. 

pnmalre. b 
rUls ren. 

J.. 

versterker . 

• 
begrenzer. 

J,. 
externe 

2 deler. pu lsgenerator. 

... I kloksig 
J K fl ipflop. ~ ..... ~5V 

25nsec. 

naal. 

... 
buffer trap I 

• korrektie-
schakel ing. 

J.. 

pulsvormer . 

... 
bu ffertrap n . 

... random data sQnaal. 

figuur 29 
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Ret versterkte ruissignaal wordt begrensd (vorming van blokken) en in 

frequentie gedeeld door 2 zodat het dan gevormde signaal even vaak 

positief dan wel negatief zal zijn. De JK-flip-flop, die gestuurd 

wordt door de externe pulsgenerator, is het beslissingsorgaan over het 

al dan niet uitzenden van een puIs ter lengte van l/f sec. waarbij f 

de klokfrequentie van de pulsgenerator is. Doordat de stijg- en afvaltijd 

van de geintegreerde Iogika sehakelingen niet hetzelfde is, is er bij 

hogere frequenties geen symmetriseh oogpatroon meer te verkrijgen 

(foto (0). 

J 

foto 10 

uitgang 

buffertrap II 

uitgang 

JK-fIip-fIop 

hor. 50 nsee/em 

vert. 1 V/em 

Ret snijpunt van de stijgende en dalende flank ligt nameIijk niet op 

de halve topwaarde van het signaal. Daarom is er achter de buffertrap I, 

die zorgt voor de impedantie-aanpassing, een sehakeling gebouwd waarmee 

het snijpunt iets omhoog gebraeht kan worden. 

Tussen de buffertrap en de schakeling is een netwerk geplaatst dat een 

demping van 16 dB moet hebben daar anders de versterker aehter dit netwerk 

overstuurd wordt. 



• 

Ze! 

" 

Z =50 Q 
o 

-

e, 
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t~ 

~ R2 

,Ir 

figuur 30 

M.b.v. het halve sektie-theorema van Bartlett is af te leiden dat 

2 
2R1 Z0 

bovendien geldt 

2. 2 
Rl' .... Z 0 

~ = R1+Z0 
e2 Rl-2 0 

20 log ~ = 16 dB (eis) 
e2 

(I , ) 

(2') 

(3' ) 

(4' ) 

Uit (1') (2') (3') en (4') voIgt nu dat RI = 69 Q en R2 = 153 Q moet zijn. 

Zoals duidelijk op de foto 10 te zien is, is nog geen symmetrisch oog

patroon verkregen, daarom wordt de schakeling nog uitgebreid met een 

pulshersteller. 

5.2. Pulshersteller. 

Door nu achter buffer I de schakeling uit figuur 31 te bouwen, is er een 

veel beter resultaat te krijgen. 
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<:1---1 

klok si~OIIiiI..Io---I T102 

--
figuur 31 

Wanneer de uitgang van poort 1 laag is staat er op de ingang 1 van poort 2 

al een gelijkspanning doordat er via de 2k5 weerstand (instelbaar) een 

stroom loopt van de ingang 1 van poort 2 naar aarde. Dit heeft tot gevolg 

dat de drempelspanning aan de ingang 1 van die poort verlaagd wordt. De 

koppelcondensator (33 kpF) dient om de gelijkspanning op de uitgang van 

poort 1 geen invloed te doen laten hebben op de ingang I van poort 2. 

Ret resultaat van de random datagenerator na het aanbrengen van de extra 

schakeling staat op foto II. Op deze foto duidelijk te zien dat nu 

het snijpunt van de dalende en stijgende flank weI op de halve hoogte 

van het topsignaal ligt in het oogpatroon. 

De hoogte van het snijpunt is instelbaar met R , R en R • (bijlage C-I). a ~b c 
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foto 11 

uitgang 

buffertrap II 

hor. 0,05 ~sec/cm 

vert. 1 V/cm 

Nu is het dus mogelijk een symmetrisch oogpatroon te krijgen aan het einde 

van een kabel bij hogere herhalingsfrequenties. De totale schakeling van 

random datagenerator staat op bijlage C-l. 

F.N.H. Storm 

juli 1970 
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