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TELECOMMUNICATIE 
VAN LICHT TOT LICHT 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon 
!ector in de telecommunicatie aan de Technische Hogeschool Eind
hoven op 19 september 1975 door Ir.]. van der Plaats. 



Mijne heren leden van het college van bestuur, 
Mijnheer de rector magnificus, 
Dames en heren leden van het wetenschappelijk corps, 
Dames en heren van de technische en administratieve staf, 
Dames en heren studenten, 
En voorts gij al/en die door 11w aanwezigheid blijk geeft van 
uw belangstelling en aan deze bijeenkomst luister bijzet. 

Het is een goede gewoonte, dat bij gelegenheden als deze, de spreker 
zijn opvattingen tracht weer te geven over de plaats en de inhoud van 
het vak dat hij aan deze technische hogeschool doceert. Ik zal daarom 
trachten vanmiddag enige toelichting te geven over het vakgebied 
dat wordt aangeduid met de naam 'telecommunicatie'. 

In de techniek grijpen we de mogelijkheden aan die de natuur ons 
biedt. Vrijwel elk technisch succes en elke vordering in de natuur
wetenschappen opent perspectieven voor nieuwe technische ontwik
kelingen. We hebben daarbij te maken met een divergerend proces, 
dat exponentiele groeiverschijnselen vertoont. Dit gold en geldt zeker 
ook voor de telecommunicatietechniek en daarom lijkt de verwachting 
gewettigd, dat het einde van dit proces nog Jang niet in zicht is. 
Aan de hand van een aantal voorbeelden wil ik gaarne trachten een 
schets te geven van deze technische ontwikkelingen in het vakgebied. 
Daarenboven wil ik uw aandacht vragen voor de wetenschappelijke 
kant van de zaak. Het streven van de wetenschap is het aanbrengen 
van ordening in het geheel van weten en toepassen. Vanuit deze 
ordening is het soms mogelijk regels af te leiden die van dienst kunnen 
zijn bij het ontwerpen en realiseren van weer nieuwe technische 
systemen. 

Het is waarschijnlijk prettig te starten met een korte omschrijving van 
het begrip telecommunicatie. We kunnen daarvoor de definitie 
gebruiken, zoals deze werd vastgesteld door de Internationale Tele
communicatie Conventie te Montreux in 196 h die als volgt luidt: 
'Telecommunicatie is elke overdracht, uitzending of ontvangst van 



Fig. I Theseus keert terug met een z.wart z.eil 

tekens, signalen, geschrift, beelden en geluid of gegevens van enige 
andere soort over draden, radio-, optische of andere elektromagne
tische weg' ( 1 ). 

Ons voegend naar deze definitie zullen we ons beperken tot signaal
overdracht met behulp van elektromagnetische golven. Een golf
verschijnsel is steeds gekoppeld aan een bepaald frequentiegebied. 
Een frequentiegebied dat direkt in het oog springt is dat van het 
zichtbare licht. De betreffende elektromagnetische golven kunnen wij 
direkt naar intensiteit en frequentie onderscheiden als lichtsterkte en 
kleur. Het is onmogelijk vast te stellen wanneer de eerste primitieve 
telecommunicatiesystemen door de mensheid werden ontwikkeld en 
toegepast. Dat sommige ideeen al een eerbiedwaardige ouderdom 
hebben, moge blijken uit het eerste voorbeeld, geillustreerd door de 
afbeelding in figuur 1, waarbij het zichtbare licht de drager is van 
informatie en waarbij het oog fungeert als natuurlijke ontvanger. 
Afgebeeld is de boot van de Griekse held Theseus. Hij keert terug van 
zijn succesvolle tocht naar het eiland Kreta, waar hij met de hulp van 
Ariadne de Minotaurus heeft gedood. De boot voert een zwart zeil. 
Het is hetzelfde zeil waarmee Theseus indertijd is uitgevaren. Hij 
heeft met zijn vader afgesproken te zullen terugkeren met een wit zeil 
als de tocht zal zijn gelukt. Theseus' gedachten zijn echter bij Ariadne, 
die hij slapend op het eiland Naxos heeft achtergelaten. Daardoor heeft 
hij verzuimd het witte zeil te hijsen. Een fatale vergissing met een 
noodlottig gevolg. Zijn vader, die dagelijks de rotsen heeft beklom-
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men om uit te zien naar zijn zoon, heeft het zwarte zeil bespeurt en 
start zich aan wanhoop ten prooi van de rotsen in zee. 
Het aantal gebruikte symbolen is op de vingers te tellen, we spreken in 
zo'n geval van een digitaal systeem. Bedraagt het aantal twee, dan 
noemen we het systeem binair. Voor het verzenden van de informatie 
wordt het zonlicht amplitude gemoduleerd. De transmissie vindt 
plaats langs optische weg. Zelfs de foutenkans, zo essentieel in de 
moderne communicatietheorie speelt hier een rol. 
Van de klassieke oudheid tot voor kart werd niet veel vooruitgang 
geboekt bij het gebruik van licht voor communicatie op grate schaal. 
Dat het genoemde principe nog steeds actueel is wordt gelllustreerd 
met de afbeelding in figuur 2, die ons een verzameling seinvlaggen 
toont zoals in gebruik bij de scheepvaart. Het zwart en wit van 

Fig. 2 S einvlaggen in gebruik biJ de scheepvaart 



Theseus is uitgebreid met rood, geel en blauw en het aantal symbolen 
is toegenomen van twee tot veertig. 
Op een ander terrein dan dat van de telecommunicatie had Theseus 
wel reeds ervaren, dat een simpele draad een duidelijke relatie kon 
leggen tussen twee punten in een onoverzichtelijke situatie. De draad 
die Ariadne hem gaf, leidde hem immers uit het labyrinth waar de 
Minotaurus verbleef. Het eerste levensvatbare communicatiesysteem 
dat gebruik maakte van een transmissielijn tussen zender en ontvanger 
kon echter pas worden gerealiseerd nadat drie fysische ontdekkingen 
evenzovele bouwstenen hiervoor hadden geleverd. In chtonologische 
volgorde waren dit: 
- De ontdekking van goede en slechte geleiders, welke ontdekking 

leidde tot het gebruik van getsoleerde metaaldraden om de elek
trische stroom te geleiden. 

Fig. J Oersted ontdekt de magnetische werking van de elektrische stroom 
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De ontdekking van de galvanische stromen, die tot gevolg had de 
ontwikkeling en de constructie van de naar Volta genoemde zuil. 
De ontdekking van de magnetische werking van de elektrische 
stroom door de Deense natuurkundige Oersted in het jaar 1820, 

waardoor het mogelijk werd een eenvoudige detector voor zwakke 
elektrische stromen te construeren. Afbeelding 3 toont ons Oersted, 
die tijdens een voordracht voor een select gezelschap studenten bij 
toeval de magnetische werking van de stroom ontdekt. Op deze 
afbeelding zien we ook de zuil van Volta, de metaaldraden en een 
kompasnaaldje als detector(z). 

Door gebruik te maken van de genoemde bouwstenen en geleid door 
zijn informatietechnisch inzicht kon Morse in de jaren 1830 tot 1840 
een telegraafsysteem ontwikkelen dat een tot dan toe ongekend snelle 
en wereldwijde communicatie op grote schaal mogelijk maakte. 
Enkele tientallen jaren na de introductie van de eerste telegraafsyste
men omspande reeds een uitgebreid telegraafnet onze aarde. Nog voor
dat de telefoon was uitgevonden waren meer dan zo.ooo steden en 
dorpen met elkaar verbonden via een doorlopende keten van tele
graafstations. 
In haar meest eenvoudige vorm bestond een telegraafverbinding uit 
een stroombron, een seinsleutel, een dubbele draad en een elektro
magneet met een beweegbaar anker zoals afgebeeld in figuur 4. 
Door het neerdrukken van de seinsleutel bij zo'n systeem wordt de 

atroombron dubb•I• draad 

elektromagneet 

Fig. I Eenvoutlige telegraafuerbinding 

stroomkring gesloten en wordt het anker door de elektromagneet 
aangetrokken. 
Door de seinsleutel te laten terugkeren in zijn ruststand wordt de 
stroomkring verbroken en het anker wordt door de veer weer van de 
elektromagneet weggetrokken. 
Afgezien van overgangsverschijnselen kent het systeem slechts twee 
discrete toestanden, namelijk de stroomvoerende en de stroomloze 
toestand. Wat dit betreft komt het overeen met het zwart en het wit 
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van het draadloze systeem van Theseus, het is een binair systeem. 

Door de introductie van de telegrafie werd een begin gemaakt met het 
ontsluiten van een frequentiegebied waarvan de totale bandbreedte 
weliswaar slechts klein is vergeleken met dat van het zichtbare licht, 
maar waaraan we niet voorbij kunnen gaan, daar praktisch alle tegen
woordige communicatiesystemen werken met frequenties die binnen 
dit gebied vallen. Het strekt zich uit van nul hertz tot ruwweg honderd 
gigahertz. Het tempo waarmee de techniek bezit heeft genomen van 
dit gebied kunnen we schetsen in een tijd-frequentie diagram zoals 
weergegeven in figuur 5. In horizontale rich ting is een tijdas aange
geven die de negentiende en de twintigste eeuw omvat. In verticale 
richting is een logarithmische frequentieschaal getekend. Het blijkt, 
dat de ontwikkeling naar steeds hogere frequenties betrekkelijk goed 
kan worden weergegeven met een rechte lijn, die in de figuur loopt 
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Fig. ! 011twikkeling van de telecommunicatie naar tijd en frequentie 

van links onder naar rechts boven. Na de telegrafie, die we links 
onder in de figuur aantreffen volgde de telefonie, mogelijk gemaakt 
door de uitvinding van de telefoon in het jaar 1876 en door de ont
wikkeling van de koolmicrofoon in de daarop volgende jaren. 
Het frequentiegebied dat door deze basisbandtelefonie in beslag werd 
genomen loopt van ongeveer 300 tot 3000 hertz. Omstreeks de laatste 
eeuwwisseling begon de ontwikkeling van de draadloze transmissie 
met lange, ongedempte radiogolven. De relatief !age frequenties 
werden opgewekt met een booglamp of een machine. Na de uitvinding 
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van de elektronenbuis kon voor dit doe! van steeds kortere golven 
gebruik worden gemaakt. Naast de draadloze transmissie kwam ook 
de draaggolftelefonie via gebalanceerde aderparen en later via coaxiale 
kabels in gebruik. De hoogste frequencies uit het genoemde gebied 
vinden toepassing bij televisie, F.M. radio-omroep, bij draaggolf
telefonie via straalzenders, bij radar en navigatiesystemen en bij 
satellietcommunicatie. Met de smalle streep boven in de figuur is het 
frequentiegebied van het zichtbare licht aangegeven. Door de loga
rithmische schaal lijkt dit gebied misschien smal, maar het is 4000 maal 
breder dan dat van nu! hertz tot honderd gigahertz. Extrapoleren van 
de rechte ontwikkelingslijn doet vermoeden, dat omstreeks het zo 
markante jaar zooo, het zichtbare licht een rol zal spelen in de moderne 
communicatiesystemen. 

Behalve de uitbreiding van het frequentiegebied speelt ook de toe
name van de werkingssfeer van zowel de draadloze als van de geleide 
transmissie een rol. Met een enkel getal en een enkel voorbeeld wil ik 
graag de geschiedenis van deze uitbreiding voor u schetsen. 
Zoals vermeld omspande honderd jaar geleden reeds een uitgebreid 
telegraafnet de aarde. Berichten konden over alle aardse afstanden 
warden verzonden. Dit was mogelijk enerzijds dank zij de !age fre
quenties waarmee de telegrafie werkte en waarvoor lijnverbindingen 
!age dempingen vertonen. Anderzijds konden bij tussenstations ont
vangen berichten, al dan niet automatisch, opnieuw worden verzonden 
over een volgend traject. 
Daar voor telefonie een veel breder frequentiespektrum is vereist en 
het relayeren zoals bij telegrafie niet mogelijk was, lagen de zaken 
hier wezenlijk anders. V66r 1914 waren de afstanden die konden 
worden overbrugd beperkt tot enkele honderden kilometers. In de 
Eerste Wereldoorlog werden voor het eerst elektronische versterkers 
toegepast waardoor de werkingssfeer werd vergroot tot enkele dui
zenden kilometers. Na 1925 kwamen lange radiowegen voor telefonie 
in gebruik, zoals die over de Atlantische Oceaan. In 19 5 6 werd de 
eerste draaggolf telefoonverbinding via een kabel tot stand gebracht 
tussen Europa en Noord-Amerika. In de zestiger jaren kwam de satel
lietcommuoicatie tot ontwikkeling waarbij de afstanden die kunnen 
worden overbrugd astronomische waarden hebben bereikt. Als voor
beeld noem ik in dit verband een bericht dat vorig jaar werd uitge
zonden door de Arecibo radiotelescoop in Porto Rico (3). Deze tele
scoop beschiktovereen parabolische antenne met een diameter van niet 
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minder clan driehonderd meter. Dit bericht, dat gezien moet worden 
als een symbool van de technische mogelijkheden moet op een afstand 
van vele honderden lichtjaren nog te ontvangen en te detecteren zijn. 
Het is een soort visitekaartje van de mensheid, binair gecodeerd, op 
weg naar de sterrenhoop Mq in het sterrenbeeld Hercules en dat 
bestaat uit een op het eerste gezicht willekeurige reeks van 1679 nullen 
en enen. Schrijven we deze reeks in 73 regels van elk 23 symbolen en 
vervangen we de nullen door witte vierkantjes en de enen door 
zwarte vierkantjes, clan ontstaat de afbeelding zoals weergegeven in 
figuur 6. Van boven naar beneden zijn in deze afbeelding waar te 
nemen: de getallen van een tot tien; de atoomnummers van waterstof, 
koolstof, stikstof, 2uurstof en fosfor; formules voor suikers en basen in 
de nucleotiden van DNA; een afbeelding van de dubbele spiraal van 
DNA; een gestyleerde afbeelding van een menselijk wezen; het aantal 
mensen op aarde; de lengte van het menselijk lichaam; ons zonne
stelsel met de aarde enigszins verplaatst in de rich ting van de mens; 
de parabolische antenne die het bericht heeft verzonden met daarbij de 
stralengang en tenslotte de diameter van de parabool, evenals alle 
andere afmetingen opgegeven in het aantal golflengten van de voor 
het bericht gebruikte radiogolven. 
Als een intelligent wezen kans zal zien dit bericht te ontvangen en te 
decoderen, dan zal hetwaarschijnlijk zeer verheugd zijn en de mogelijk
heid om nieuwe relaties aan te knopen wellichtmet vreugdeaangrijpen. 
Misschien zendt het als antwoord wel onmiddellijk zijn beleidsplan 
aan de wereld in code terug. 
Behalve het frequentiegebied en de werkingssfeer is ook de mate van 
ruimtelijke bundeling van de elektromagnetische golven van belang . 

. Een omroepzender straalt zijn golven meestal in alle richtingen gelijk
matig uit. Als de ontvangers gezien vanuit de zender gelijkmatig over 
alle windstreken zijn verdeeld, is dit een goede methode. Als het sig
naal voor een bepaalde ontvanger is bestemd, clan is het efficienter de 
energie in de richting van deze ontvanger te bundelen. Voor dit doe! 
zijn parabolische spiegels zeer geschikt. Een sterk richteffect kan alleen 
worden verkregen als de golflengte klein is ten opzichte van de afme
tingen van de antenne. Vandaar de grote afmetingen van de parabo
lische antennes in gebruik bij de satellietcommunicatie. 
Vaak is het niet alleen van belang de informatie op de gewenste 
bestemming te krijgen, maar is het net zo nodig te verhinderen dat de 
informatie op plaatsen komt waarvoor zij niet is bestemd. Ook client 
te warden vermeden dat verschillende communicatiekanalen elkaar 
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Fig. 6 Beri&ht aan Hercules 
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storen. Indien de omstandigheden het toelaten kan in deze gevallen 
met voordeel gebruik worden gemaakt van transmissielijnen. De 
elektromagnetische golven hebben de prettige eigenschap deze lijnen 
in hun loop te volgen. De eerste vorm van geleide transmissie van 
informatie was die via twee parallelle metaaldraden. Verreweg het 
grootste dee! van ons huidig kabelnet is opgebouwd met deze dubbel
draden. Hoewel het elektromagnetisch veld hier voornamelijk is 
geconcentreerd rondom en tussen de geleiders, kan het zich ook 
manifesteren bij naburige kanalen en het zogenaamde overspreken tot 
gevolg hebben. Een verbetering in dit opzicht verschaft het coaxiale 
aderpaar. De buitengeleider omsluit de binnengeleider geheel en 
sluit, althans bij hoge frequencies, het elektromagnetisch veld praktisch 
geheel af van de omgeving. Als de frequentie voldoende hoog is, kan 
voor het transport van de golven worden volstaan met een enkele 
metalen buis. Deze golfgeleiders zijn voor het transport van informatie 
over grote afstanden in het algemeen minder geschikt. De ronde golf
pijp gebruikt in de I-fo1 mode vormt hierop een uitzondering. Hoewel 
er nog met deze golfgeleiders wordt geexperimenteerd, lijkt het erop 
dat ze niet in de praktijk van de telecommunicatie zullen worden ge
bruikt, mede door de meest recente en veelbelovende ontwikkeling 
van geleide transmissie via glasvezels, waarop ik straks nog terug zal 
komen. 

Dames en heren, 

Zoals al eerder opgemerkt is het streven van de wetenschap gericht op 
het aanbrengen van ordening in het zich steeds uitbreidende gebied 
van weten en kunnen. In plaats van de nadruk te leggen op de verschil
len tussen telegrafie, telefonie, televisie en datatransmissie en op zoek 
te gaan naar de verschillen tussen transmissie via de radioweg en via 
de geleiders van elektromagnetische golven, kunnen we proberen het 
gemeenschappelijke op te sporen. We belanden dan op het terrein van 
de communicatietheorie. In deze theorie is het goed gelukt de belang
rijkste principes van allerlei op het eerste gezicht van elkaar verschil
lende systemen in een model samen te vatten (4) (5). Dit model is in 
hoofdlijnen afgebeeld in figuur 7. 
In zijn meest eenvoudige vorm bestaat dit model uit een bron, een 
zender, het kanaal, de ontvanger en de bestemming. De bron produ
ceert een bericht dat naar de bestemming moet worden overgebracht 
en deelt dit mee aan de zender. De zender reageert hierop door het op 
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energie ruls 

Fig. 7 Model van een communicalierysleem 

zijn beurt produceren van een signaal dat geschikt is voor transmissie 
via het kanaal. V oor deze transmissie van het signaal is een zekere 
energie vereist. Onderweg door het kanaal wordt het signaal ver
zwakt en vervormd en er wordt bovendien ruis aan toegevoegd. 
De ontvanger doet het omgekeerde van de zender en reconstrueert uit 
het ontvangen signaal het bericht en geeft dit door aan de laatste 
schakel uit de keten, namelijk de bestemming. 

Met zo'n blokschema valt zonder meer niet veel te beginnen. De 
kracht ervan schuilt in de mogelijkheid de verschillende blokken in 
een mathematische vorm te gieten. De lastige experimenten uit de 
laboratoria worden clan vervangen door een simulatie ervan in een 
theoretisch experiment, dat kan worden uitgevoerd met een computer. 
Bij dit intellectuele spel wordt men clan niet gehinderd door de 
fysisch-technische werkelijkheid. Hier blijkt clan tevens de zwakheid 
van deze methode van werken. De kans bestaat namelijk dat niet te 
verwaarlozen bestanddelen van het sudieobject worden verdoezeld, 
zodat de vereiste isomorfie tussen model en werkelijkheid verloren 
gaat (6). In het model kan men bijvoorbeeld de eindigheid van de 
lichtsnelheid negeren en zodoende tot indrukwekkende logische 
conclusies komen, die met de technische werkelijkheid echter niets te 
maken hebben. Het is daarom van belang bij het werken met modellen 
steeds kritisch te blijven om te voorkomen dat model en werkelijkheid 
met elkaar worden verward of vereenzelvigd. 

Laten we nu van het geschetste model enkele facetten iets nader bezien. 
Allereerst iets over de bron. Tot nu toe kwamen voornamelijk discrete 
bronnen ter sprake, waarbij de symbolen elementen zijn van een 
eindige verzameling. Een aantrekkelijk mathematisch model voor 
zo'n bron wordt verkregen door aan elk element van de verzameling 
een bepaalde kans van optreden toe te kennen. Audio- en video
signalen, die we ontmoeten bij telefonie, radio en televisie zijn echter 
van nature analoge signalen. De mogelijke funktiewaarden van deze 
signalen zijn elementen van een oneindige verzameling. De commu-
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nicatietheorie schept hier eenheid door het herleiden van analoge 
signalen tot discrete signalen. Orn dit toe te lichten beschouwen we 
figuur 8, waar voor eeri klein tijdsinterval een mogelijk verlo9p is ge
tekend van een analoog signaal als funktie van de tijd. We kunnen 
deze funktie benaderen met een discreet aantal punten. 
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Fig. 8 Digitaliseren van een analoog 1ignaal 

We tekenen daartoe een rooster bestaande uit verticale en horizontale 
lijnen in de grafiek. Op elke verticale lijn van dit rooster kiezen we bet 
roosterpunt dat bet dichtst bij het snijpunt met de signaalkromme ligt. 
Als bet rooster fijn genoeg is gekozen dan wordt bet signaal door de 
aldus verkregen punten voldoende nauwkeurig gerepresenteerd. 
Meer algemeen kunnen we stellen dat alle bronnen fysiscbe systemen 
zijn waarbinnen zich bepaalde processen afspelen. De toestand van 
zo'n systeem kan worden beschreven met voor bet systeem in kwestie 
karakteristieke grootheden. Deze grootheden kunnen slecbts met een 
bepaalde nauwkeurigheid worden gemeten. Voor het registreren 
kunnen we daarom volstaan met een eindig aantal discrete waarden van 
deze grootheid. Het heeft geen zin de afstand tussen twee naburige 
meetniveaus veel kleiner te maken dan de meetfout. Bovendien is het 
niet nodig vaker te meten dan met een frequentie gelijk aan tweemaal 
de hoogste frequentie waarmee de grootheid kan varieren. 

Richten we nu onze aandacht vervolgens op een tweede facet van het 
communicatiemodel, namelijk het signaal. Ben oude vertrouwde 
methode om een signaal te beschrijven is het tekenen van een grafiek. 
De moderne mens is zeer vertrouwd geraakt met deze wijze van voor
stellen. Voor het registreren van signalen op deze manier zijn talrijke 



instrumenten ontwikkeld. De grafiek is zelden doel op zich. De af
beelding wordt meestal gebruikt om informatie in te winnen over het 
betreffende proces. Zo'n proces kan van velerlei aard zijn: elektrisch, 
fysisch, chemisch, biologisch, medisch, seismisch, etc. 
In de telecommunicatie wordt aan elk symbool van de bron een eigen 
signaal toegevoegd door de zender. 
Omdat het erom gaat bij de ontvanger de juiste symbolen weer terug 
te vinden uit de signalen, is het van belang dat de verschillende signa
len goed van elkaar zijn te onderscheiden. Bovendien is het zaak, de 
voor de signalen benodigde energie zo gering mogelijk te houden. 
Er is een betere methode dan het tekenen van grafieken om deze twee 
aspekten, de onderscheidbaarheid en de energie, goed uit te doen 
komen. 
We kunnen een signaal namelijk ook beschrijven door het aangeven 
van een enkel punt in een zogenaamde signaalruimte (7). Zo'n ruimte 
is in het algemeen veeldimensionaal. Om het begrip met een tekening 
te kunnen toelichten, kiezen we echter een voorbeeld met slechts twee 
dimensies. In gedachten kan dit dan worden uitgebreid met een wille
keurig aantal dimensies. 

Y-H 

x-aa 

t1(t) en r2(t) orthonormaal, dwz: 

J1,m.r2{t)dt- 0 en J1~(t)dl=1 

voorbeeld: x ... 1,5 y=.0,5 

~ ···L 
I o.••· I n '•I 0 I 

I I 

•(0-1,5t,.0,5~ 
t 

Fig. 9 Tweedimensionale signaalruiml• 

In figuur 9 is in een plat vlak een x-as en loodrecht daarop een y-as 



getekend. De ligging van een punt in het vlak is volledig bepaald door 
de coi:irdinaten x en y van het punt. We veronderstellen dat een signaal 
wordt gevormd door een lineaire combinatie van twee orthonormale 
funkties. De eerste van deze twee funkties f1(t) vermenigvuldigen 
we met de faktor x en de tweede funktie f, (t) met de faktor y. 
Het resulterende signaal s(t) wordt dan gegeven door: 
s(t)=xf1 (t) +yf2(t). 
Op deze wijze hebben we een eenvoudige relatie gelegd tussen een 
signaal s(t) en een punt S in het platte vlak en daarmee het platte vlak 
verheven tot een signaalruimte. 
Twee signalen zijn beter van elkaar te onderscheiden naarmate de 
corresponderende punten in de signaalruimte verder van elkaar zijn 
verwijderd. De energie van een signaal is evenredig met het kwadraat 
van de afstand van de oorsprong naar het betreffende punt in de sig
naalruimte. Stel nu dat we een informatiebron hebben met zestien 
even waarschijnlijke symbolen. En dat gevraagd wordt een Zender te 
maken, die aan deze zestien symbolen signalen toevoegt, die goed van 
elkaar zijn te onderscheiden en die een geringe gemiddelde energie 
hebben. Elk signaal client daarbij te bestaan uit een opeenvolging van 
twee rechthoekpulsen met amplituden x en y. Doo~ van de beschreven 
signaalruimte gebruik te maken wordt dit probleem teruggebracht tot 
een meetkundig probleem. Het luidt als vulgt: Kies zestien punten in 
het platte vlak. Orn de signalen goed van elkaar te kunnen onder
scheiden moet de afstand tussen twee punten minstens gelijk zijn aan 
een bepaalde afstand, zeg de afstand d. Orn de gemiddelde energie 
gering te houden moeten de punten dicht bij de oorsprong van het 
assenstelsel liggen. 

y-aa 

Jt -·· 
Jl 

~-Jl .il.u.__uil LI ~ 
~ 

slgnealrulmte 

Fig. ro Oplouing van een mmmunicalieprohleem 

Een voor de hand liggende oplossing is aangegeven in figuur 10. 



Behalve de ligging van de punten in de signaalruimte is hier tevens 
aangegeven hoe de zender in principe zou kunnen worden gerealiseerd. 
Met behulp van een enkele puls, een vertragingselement, acht weeg
faktoren, twee vierpolige schakelaars en een sommator kunnen de 
zestien signalen worden gemaakt. 

Het gegeven voorbeeld, bedoeld als illustratie van het begrip signaal
ruimte, kan tevens dienen om een facet naar voren te brengen dat 
wordt aangeduid met het woord optimaliseren. De gegeven oplossing 
van het zojuist gestelde probleem is namelijk niet de meest gunstige. 
In figuur I I is een oplossing weergegeven die wel optimaal is (8). 
De punten liggen hier zo dicht mogelijk bij de oorsprong zonder 

y-H 

Jl 
-=-~~~--':..+~~~...O... 

I I _,Jl 
11111 !Ill!!!! 
j sommator ~ 

•lgnaa1rulmte 

Fig. I r Optima/e oplossing •an een co111111unicatieproblee111 

elkaar dichter te naderen dan de afstand d. Berekening leert dat de 
besparing aan energie in vergelijking tot de eerste oplossing een halve 
decibel bedraagt. De zender zou nu in principe kunnen worden gerea
liseerd met dertien weegfaktoren, een vijfpolige en een achtpolige 
schakelaar. De povere winst van een halve dB wordt behaald door het 
toepassen van een complexere zender. 
Mede door de beschikbaarheid van de computer speelt het optimalise
ren in de huidige wetenschap en techniek een grote rol. Zonder de 
waarde ervan aan te willen vechten, zou ik toch willen stellen, dat het 
optimaliseren van een systeem over het algemeen niet leidt tot spec
taculaire vooruitgang in de techniek (9 ). 

Het centrale blok in het model wordt gevormd door het kanaal. 
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De signalen warden overgebracht door elektromagnetische golven. 
De ruisvermogens en daarmee samenhangend de signaalvermogens in 
de telecommunicatie zijn in het algemeen van een dusdanig hoog 
niveau, dat de signaaloverdracht een analoog verschijnsel genoemd 
mag warden. 
De theoretische grondslagen voor de hiermee samenhangende 
problemen vinden we in de theorie van Maxwell, die ruim een eeuw 
geleden werd gepubliceerd (10). Het mechanisme van de golfvoort
planting, de demping en de dispersie kan met deze theorie volledig 
warden verklaard en berekend. Dit geldt zowel voor de straling bij 
radiotransmissie als voor de verschijnselen zoals die optreden bij 
kabels ofbij glasvezels. 
In de systeemtheorie wordt het gehele fysische kanaal geabstraheerd. 
In de lijntransmissie bijvoorbeeld tot een lineaire, tijdinvariante twee
poort, waarbij alleen de input- output relaties een rol spelen. 
Een nog hogere graad van generaliserende abstractie vinden we in de 
theorie van Shannon, die meer clan een kwart eeuw oud is (4). 
In deze theorie wordt het mathematisch model gecompleteerd door 
aan de genoemde tweepoort de energie van het zendsignaal en de ruis 
bij de ontvanger toe te voegen. Gebruikmakend van het begrip 
signaalruimte definieerde Shannon onder andere de kanaalcapaciteit 
van een communicatiekanaal. Deze kanaalcapaciteit geeft een boven
grens aan voor de hoeveelheid informatie die in een bepaalde tijd 
foutloos over het kanaal kan warden verzonden. 

Dames en heren, 

De gecompliceerde menselijke samenleving zoals wij die thans kennen, 
maakt gebruik van drie wereldomspannende netwerken. 
Ten eerste een netwerk voor het transport van mensen en goederen. 
Vervolgens een netwerk voor het transport van energie. 
En tenslotte een netwerk voor het transport van informatie. Door de 
beperktheid van de energie waarover de mens kan beschikken is een 
steeds doorgaande groei van de capaciteit van het transport- en 
energienetwerk onmogelijk en daarom client er voor de toekomst 
terdege rekening te worden gehouden met een stabilisering en een 
eventuele inkrimping van deze capaciteit. 
Een uitbreiding van het communicatienetwerk daarentegen kan bijdra
gen tot het beperken van ongewenste ontwikkelingen die dit stabili
seren en eventueel inkrimpen van de capaciteit van de andere twee 
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netten met zich mee kan brengen. De exponentiele groei van het 
aantal communicatiekanalen van 1 j % per jaar zoals deze reeds lang 
bestaat en thans voor de intercontinentale verbindingen zelfs 3 o % be
draagt, behoeft clan ook vooralsnog geen aanleiding tot bezorgdheid 
te zijn. 
Het sombere beeld dat we ons kunnen vormen van een wereld die zijn 
energie- en grondstoffenvoorraad heeft opgesoupeerd, kan warden 
voorzien van een groat aantal lichtpuntjes, als we bedenken dat het 
onderhouden van telecommunicatieverbindingen weinig energie en 
in de toekomst weinig grondstoffen vraagt. 
Het verschil tussen een mensdom zonder energetische overvloed in 
het verleden en een mensdom zonder energetische overvloed in de 
toekomst schuilt voor een groat dee! in de telecommunicatie. 
Het doel van de telecommunicatie was en blijft daarom het bevorderen 
van het tot stand komen van door de maatschappij gewenste en voor 
het goed funktioneren van de menselijke samenleving vereiste com
municatiekanalen. Deze kanalen dienen te warden gerealiseerd met 
voldoende capaciteit, levensduur en betrouwbaarheid, tegen een zo 
laag mogelijke prijs, zonder verspilling van grondstoffen en met mini
male energieconsumptie. 
Bij het streven naar dit doel zijn in de wetenschap en de techniek ver
schillende tendensen waar te nemen. Laten we enkele van deze ten
densen nader beschouwen door een algemene schets te geven van het 
huidige communicatienetwerk en van het netwerk dat verwacht wordt 
in de toekomst. Uit de verschillen hiertussen zijn de bedoelde ten
densen namelijk goed te begrijpen. 
De thans gerealiseerde systemen kunnen we splitsen in twee hoofd
groepen. De eerste groep wordt gevormd door de omroepsystemen 
voor radio en televisie. Deze groep is gekenmerkt door zijn eenrich
tingverkeer. De informatie wordt gedistribueerd en stroomt van een 
beperkt aantal zenders naar een groat aantal ontvangers, zonder dat 
deze laatste over een enigszins gelijkwaardig terugmeldkanaal be
schikken. Deze eenzijdig gerichte distributiesystemen beschikken, 
vooral waar het de televisie betreft, over brede frequentiebanden. 
Naast de distributiestelsels onderscheiden we een tweede hoofdgroep 
gevormd door de conversatiestelsels. Deze zijn gekenmerkt door hun 
gelijkwaardige heen- en terugkanalen. Het meest uitgebreide van deze 
stelsels is het wereldomvattende telefoonnetwerk. Dit conversatie
systeem wordt per kanaal bedreven met een smalle frequentieband, 
juist voldoende om een goede verstaanbaarheid van de spraak te 



waarborgen. 
Afgezien van een beperkt aantal digitale systemen, die bovendien 
meestal geent zijn op analoge systemen, worden beide genoemde stel
sels bedreven met analoge technieken. 
De ontwikkelingen van de laatste decennia, vooral op het gebied van 
de halfgeleiderelektronica, hebben de mogelijkheid geschapen de 
transmissie digitaal te. bedrijven, een methode die te prefereren is bo
ven de analoge. De voordelen van de digitale transmissie worden voor
namelijk gevonden in de kwaliteitsbeheersing en de prijs. Dit geldt 
vooral voor de conversatiestelsels. 
Een digitaal transmissiesysteem kan worden ontworpen op basis van 
een bepaalde toegestane foutenkans. Beperken we ons tot het trans
port van informatie via kabels, dan leert een berekening dat bij een
voudige systemen voor de transmissie van audio- en videosignalen, 
reeds zonder kanaalcodering een transmissiesnelheid kan warden ver
kregen die de kanaalcapaciteit benadert, terwijl de foutenkans zo 
klein is, bijvoorbeeld rn-9, dat van een uitstekende kwaliteit kan war
den gesproken ( 11 ). Hoewel bet experimentele stadium nog niet is 
afgesloten, is toch we! de algemene verwachting, dat ruwweg gespro
ken omtrent de komende eeuwwisseling het huidige analoge commu
nicatienetwerk al voor een groat deel zal hebben plaatsgemaakt voor 
een geintegreerd d.igitaal netwerk. Geintegreerd, enerzijds in de bete
kenis van universeel geschikt voor de transmissie van zowel audio-, 
video- en datasignalen, en anderzijds in de betekenis van vervaging 
van de grenzen tussen transmissie- en schakeltechniek. Waarbij boven
dien steeds meer gebruik zal warden gemaakt van steeds verder 
geintegreerde elektronische schakelingen. Zoals u weet bestaan er 
thans nog geen uitgebreide conversatiestelsels die geschikt zijn voor 
bet bedrijven van beeldoverdracbt. Dit is te verklaren uit de hoge 
kosten, die zulke netten met zich zouden brengen als ze uitgevoerd 
zouden moeten worden met de huidige ter beschikking zijnde tech
nische middelen. 
Het is onwaarschijnlijk dat toekomstige beeldtelefoonabonnees, 
gewend als zij zullen zijn aan het beeld van de omroepkleurentelevisie, 
genoegen zullen nemen met een beeld van veel mindere kwaliteit voor 
deze nieuwe d.ienst. Experimenten met smalbandige ongecodeerde 
videosignalen over bestaande telefoonnetwerken bebben daarom 
weinig zin. Volwaardige, breedbandige conversatiesystemen zullen 
echter pas gerealiseerd kunnen worden, als er manieren gevonden zijn 
om voldoende kanaalcapaciteit te leveren tegen een redelijke prijs. 

20 



Hiermede heh ik u een van de belangrijkste aktuele problemen ge
noemd. Een richting waarin de oplossing van dit probleem kan wor
den gezocht is die van de broncodering, waarbij zoveel mogelijk 
redundantie van het signaal wordt verwijderd. Een nadeel hierbij is 
dat de eindapparatuur ingewikkelder wordt en bovendien zijn de 
mogelijkheden beperkt. De oplossing van het probleem zal daarom 
waarschijnlijk uit een andere hoek komen. Het is namelijk een bekend 
verschijnsel in de telecommunicatie, dat ondanks het stijgen van de 
grondstofprijzen, van de fabricagekosten en de installatiekosten, de 
kosten van de kanaalcapaciteit voortdurend afnemen als gevolg van 
de ontwikkelingen op het gebied van de transmissietechniek. 
Als illustratief voorbeeld uit het recente verleden vergelijken we daar
toe twee transatlantische kabelverbindingen voor telefonie, namelijk 
de CANTAT I en de CANTAT II, die respectievelijk in i961 en in 
i974 in gebruik werden gesteld. Enkele karakteristieke getallen zijn 
verenigdin de tabel zoals gegeven infiguur 12 (12). 

CANTAT I CANTAT II 

jeer 1961 1974 

aantal kanalen 80 1840 

lengte In km 3838 5260 

9,5 kV 12,34 kV 
vermogen 

415 mA 500 mA 

kosten per kanaal £ 100.000 £ 16.500 

Fig. I 2 Tabet met enkele gegevens over d4 transatlantische !eabe/s Canta/ I en Canta/ II 

De belangrijkste gevolgtrekking die we uit deze getallen kunnen 
maken is dat de prijs voor een kilometer kanaal voor het laatst gerea
liseerde systeem een faktor 8,3 kleiner is dan voor het eerste systeem. 
Deze sterke daling is direkt te verklaren uit het feit dat het eerste 
systeem is uitgerust met elektronenbuizen en het tweede werkt met 
transistors. 
Een sterke doorzetting van de tendens naar goedkope kanaalcapaci
teit is te verwachten bij de invoering van de glasvezel in de tele
communicatie. Met deze ontwikkeling, die nog in de laboratorium-
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fase verkeert, zijn we terug bij het zichtbare licht als drager van infor
matie. In plaats van de atmosfeer, die door zijn niet constante helder
heid een betrouwbare draadloze transmissie met lichtgolven over 
grote afstanden onmogelijk maakt, krijgen we de beschikking over 
een medium met grote constante helderheid en bovendien met de 
voordelen van de geleide transmissie (I 3 ). 
Ben van de uitvoeringsvormen van de glasvezel die veel beloften 
inhoudt voor optische communicatie over grote afstanden, bestaat uit 
een kern met een kleine diameter en daaromheen een mantel met een 
relatief veel grotere diameter zoals geschetst in figuur 13. Orn deze 
twee heen is een bekleding aangebracht van bijvoorbeeld kunststof, 

kern 

Fig. I J Ben glasvez.el van bet kern-mantel type 

die o.a. dient ter bescherming en die voor de eigenlijke transmissie niet 
van belang is. De kern en de mantel zijn beide van helder glas. De 
kern heeft een brekingsindex die ongeveer 1 % hoger is dan die van 
het glas van de mantel. De afmetingen kunnen bijvoorbeeld als volgt 
zijn: De totale dikte met bekleding o,z mm. De diameter van de 
mantel 0,1 mm en de diameter van de kern 0,001 mm. Ben kleine 
tien jaar geleden bedroeg de demping nog 100 dB per km. Thans 
worden glasvezels gefabriceerd met dempingen van 10 dB per km 
en minder. Het elektromagnetische veld is in de kern en vlak om de 
kern in de mantel geconcentreerd. Wat de benodigde ruinrte voor een 
breedbandig kanaal betreft, slaat de glasvezel daarmee al zijn voor
gangers. 
V oor lange afstandsverbindingen zoals de transatlantische kunnen vele 
glasvezels de plaats innemen van een enkele coaxiale kabel en daarmede 
de prijs per km kanaal weer aanmerkelijk verlagen. 
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V oor locale verbindingen kan een breedbandig transrruss1esysteem 
worden verkregen voor een prijs die van dezelfde orde van grootte zal 
zijn als de huidige smalbandige verbinding. 

Zeer gewaardeerde toehoorder.r, 

U zult hebben geconstateerd dat. ik slechts tweemaal expliciet de 
inhoud van een bericht heh genoemd. De eerste maal was het ver
keerde signaal aan het bericht toegevoegd en in het tweede geval is het 
bestaan van een bestemming twijfelachtig. 
Ben anekdote wil dat Gandhi, bijgenaamd Mahatma, dat is: 'groot van 
ziel', eens aan degenen die hem hadden geinformeerd over een zojuist 
in gebruik gestelde nieuwe internationale verbinding de vraag stelde: 
'Wat gaan jullie hier nu over verzenden ?' 
Deze vraag zullen wij ons moeten blijven stellen bij de ontwikkeling 
van steeds uitgebreidere netten met steeds meer faciliteiten. 
Laten wij ter orientatie de ideeen volgen van Warren Weaver, een van 
de pioniers op het gebied van de moderne communicatietheorie (4). 
Het verzenden van een bericht zal altijd tot doel hebben het denken of 
het handelen van de ontvanger van het bericht te beinvloeden. Immers 
als tevoren reeds vaststond dat de ontvangen boodschap geen enkel 
effect zou sorteren, dan zou het zenden van het bericht zonder enige 
zin zijn en had het even goed achterivege kunnen blijven. Communi
catie lijk:t het best te slagen als de gewenste uitwerking inderdaad tot 
stand komt. Is dit niet het geval dat zijn we geneigd te spreken over 
een communicatiestoornis een begrip dat in de tegenwoordige tijd 
wordt herkend en erkend en door ons aanvaard als een wezenlijk 
element van de intermenselijke relaties. Gaan we een stapje lager in de 
hierarchie van de communicatie dan belanden we op het semantische 
niveau. De ideeen die de zender wil overbrengen naar de ontvanger 
dienen op de een of andere manier kenbaar te worden gemaakt. 
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld gebaren of gesproken taal worden 
gebruikt, of de ideeen kunnen op schrift worden gesteld. Ook op dit 
vlak kunnen communicatiestoornissen optreden. Ze zijn hier zelfs 
onmisbaar voor het bestaan van de humor. 
De telecommunicatieingenieur als specialist werkt niet op het eerst 
genoemde, het zogenaamde effectiviteitsniveau en ook niet op het 
semantische niveau, maar op het technische niveau, waar hij wordt 
geconfronteerd met problemen die samenhangen met het correct en 
snel overbrengen van de produkten afkomstig van het semantische 



niveau. Storingen dienen hier zoveel mogelijk te worden voorkomen. 
Door zijn werk vergroot de ingenieur de reikwijdte en het werkgebied 
van de communicatie op het effectiviteitsniveau. Zijn technische en 
wetenschappelijke prestaties verbeteren de wereld niet; de systemen die 
hij realiseert kunnen echter we! tot dit doe! warden aangewend en zijn 
helaas ook te gebruiken om in tegengestelde richting te werken. 
Hierin is misschien een verklaring te vinden voor de grote breedte van 
het spektrum van uitspraken over de invloed van de telecommunicatie 
op onze menselijke samenleving. Voor een optimistische uitspraak 
citeer ik de Scientific American van september 187z als het gaat over 
het toenmalige wereldomvattende telegraafnetwerk: 
'The mysterious wire, with its subtle and invisible influence, traverses all 
civilized lands and passes beneath oceans, seas and rivers, bearing messages of 
business.friendship and love, and constant!J, silent!J and powerful!J contributing 
to the peace, happiness and prosperity of all mankind'. 
Tegenover deze juichtonen aan de ene zijde van het spektrum staan 
sombere uitspraken aan de andere zijde. Ik citeer uit de inaugurele rede 
van een bekend hoogleraar in de elektronica, gehouden in het jaar 
1965: 
'De elektronische communicatiemiddelen openen de slinkse weg van de vergif
tiging van de opinie onder het mom van de hei/ige. Deze communicatiemiddelen, 
in het bfjzonder die met eenrichtingsverkeer, ziin gevaarlfike machtsmiddelen 
geworden en het geniepig element in de elektronica schuilt dan ook vooral in de 
telecommunicatiesector' ( r 4). 
Welke waarde moeten wij aan dergelijke uitspraken hechten? De 
grootste waarde schuilt in het feit dat zij dimensie verlenen aan ooze 
leef- en denkwereld. Zij spruiten voort uit bepaalde denkstructuren; 
het zijn in feite onbewezen beweringen. 
V oor sommigen van u zal misschien gelden dat de waarheid ergens 
ligt tussen deze twee extreme uitspraken; voor anderen ligt de waar
heid nog steeds daar waar de regenboog de aarde raakt. 

Dames en heren, 

Bij de aanvaarding van mijn ambt betuig ik gaarne mijn dank aan 
Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot lector aan deze 
Technische Hogeschool. 
Daarbij wil ik tevens voegen mijn dank aan alien die direkt of indirekt 
tot deze benoeming hebben bijgedragen. Ik denk daarbij in het bij
zonder aan prof. van Zoest, de nog maar zo kort geleden overleden 



eerste hoogleraar in de telecommunicatie aan deze technische hoge
school, die in eerste instantie vorm en inhoud bepaalde van het onder
wijs en het onderzoek in het betreffende vakgebied aan deze T.H. 

Geachte leden van de ajdeling der Elektrotechniek, 

Het leidt geen twijfel dat de telecommunicatie een belangrijk dee! 
vormt van het geheel van de elektrotechniek. Het vakgebied is wel
omschreven en daardoor goed te onderscheiden van andere vakge
bieden. 
Er bestaat echter tevens een duidelijke binding met en een afhanke
lijkheid van andere disciplines. Ik stel het daarom zeer op prijs met u 
te mogen samenwerken in onze afdeling. 

Geachte leden van de vakgroep telecommunicatie, 

Met de meesten van u heh ik reeds lange tijd mogen samenwerken. 
Ondanks de verschillende persoonlijke geaardheden en interessen van 
de leden van onze groep, was er gelukkig steeds een duidelijke ge
meenschappelijke kern van motieven en doelstellingen. 
Ik kan niet anders wensen dan dat de samenwerking in de toekomst 
zal zijn zoals die was in het verleden. 

Dames en heren studenten, 

Na ruim anderhalve eeuw ontwikkeling van de telecommunicatie 
beschikt de mensheid over een betrekkelijk smalbandig conversatie
netwerk dat de gehele wereld omspant en een uitgebreid breedbandig 
distributienetwerk. Beide systemen grotendeels gerealiseerd met ana
loge technieken. Het zal duidelijk zijn dat voor het in stand houden en 
uitbreiden van deze systemen telecommunicatieingenieurs onontbeer
lij k zijn. Daarnaast is er behoefte aan deskundigen om het gecompli
ceerde en verantwoordelijke werk uit te voeren dat het vervangen van 
analoge door digitale systemen met zich brengt. Een betrekkelijk 
nieuw en veelbelovend werkterrein vinden we bij de transmissie van 
informatie via glasvezels. Als eventueel toekomstig ingenieur op het 
gebied van de telecommunicatie zult u in staat moeten zijn een groot 
aantal facetten van de techniek en de wetenschap te overzien. Een 
brede basisopleiding en een ruime belangstelling zijn daarvoor onont
beerlijk. Bovendien zult u moeten leren om betrekkelijk kleine delen 



van het vakgebied in hoge mate te beheersen. U hierbij te mogen bege
leiden is mij over het algemeen een groat genoegen. 

Waarde toehoorders, 

Ik hoop dat mijn stem en het vermogen van de hier aanwezige akoes
tische apparatuur een voldoende kanaalcapaciteit hebben verzekerd. 
Ondanks de altijd aanwezige ruis is dan in ieder geval voldaan aan de 
voorwaarden voor een goede communicatie op het technische niveau. 
Ik vertrouw er maar op dat er ook voldoende aanpassing is geweest 
tussen zender en ontvangers op het semantische niveau, zodat een 
situatie als weergegeven in figuur 14 niet al te vaak is voorgekomen. 

Fig. I 4 Communitatie 

Een van de betere manieren om dit soort communicatiestoornissen te 
voorkomen, is het vervangen van de monoloog door de dialoog. 
In de overtuiging dat u het op dit punt in ieder geval met mij eens 
zult zijn, wil ik thans deze intreerede beeindigen. 
Ik heb gezegd. 

z6 
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