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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Geachte Dames en Heren, 

In het jaar 490 voor Christus trok het Perzische leger van Darius I uit in 
een strafexpeditie tegen Athene, dat steun had gegeven aan de opstand 
van de lonische steden. In een veldslag bij Marathon werden de Perzen 
door een Atheense minderheid vernietigend verslagen. Enthousiast bracht 
de soldaat Pheidippides het nieuws van de overwinning hardlopend over 
41 km naar Athene, waar hij van uitputting stierf. 

Gelukkig kost het overbrengen van berichten tegenwoordig minder moeite. 
In de natuur bestaan al tientallen miljoenen jaren uitgebreide systemen 
hiervoor: bloedvaatstelsels en zenuwen transporteren chemische stoffen 
en elektrische prikkels om de processen van waarneming, stofwisseling en 
beweging te sturen 1

• Mensen hadden aanvankelijk alleen simpele 
symbolen voor het overdragen van korte boodschappen, zoals vuren op de 
toppen van bergen en rooksignalen. Later zijn beter gereglementeerde 
methoden ontstaan, waaronder het seinen met vlaggen of lichtsignalen. 

Naarmate de maatschappij complexer werd, groeide de behoefte aan 
communicatie. De overdracht van informatie nam pas een grate vlucht met 
de toepassing van elektrische signalen. Een eerste doorbraak was de 
telegraaf van Samuel Morse, waarmee hij in 1837 de elektrische 
overdracht van een bericht door een metalen kabel demonstreerde. De 
uitvinding van de telefoon in 1876 door Alexander Graham Bell bracht 
elektrische communicatie binnen het bereik van een veel groter publiek. In 
1881 werd de eerste interlokale telefoonverbinding aangelegd tussen 
Boston en Salem. Het groeitempo daarna was fenomenaal. Het wereldwijd 
vertakte telefoonnet van vandaag mag men met recht de meest complexe 
door mensen bedachte machine noemen. Toch zijn in bijvoorbeeld 
Centraal- en Oost-Europa nog enorme investeringen nodig om eenzelfde 
telefoondichtheid te bereiken als in de ontwikkelde westerse landen (40 tot 
50%). 

1 Zie voor een breed overzicht van communicatievormen bijvoorbeeld Scientific American, 
Vol. 227, No. 3, Sept. 1972 
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De micro-elektronica genereert steeds krachtigere en goedkopere 
hardware; aan de andere kant stijgt de waarde van software en snel 
geleverde informatie {zie bijvoorbeeld de valuta- en beurshandel). Dure 
informatie wordt geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen. 
Telecommunicatie-netwerken vervullen een sleutelrol in het verdelen en het 
snel verplaatsen ervan. Zo vermindert ook de noodzaak tot reizen, wat 
gunstig is voor het milieu en het ontwikkelingstempo van minder bedeelde 
regio's. We kunnen hierbij denken aan computer-ondersteund werken op 
afstand, onderwijs op afstand, en tele-gezondheidszorg. 

Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van videodiensten, onder 
het motto "een plaatje zegt meer dan 1000 woorden". Voorbeelden zijn 
kies-TV, video-vergaderen, HDTV, en multimedia diensten. Steeds meer 
moeten diensten op individuele behoeften inspelen. Compressie-technieken 
reduceren de gevraagde transportcapaciteit per videodienst sterk. Maar 
door de dalende prijs en de individualisering zal naar mijn verwachting toch 
de communicatiebehoefte blijven groeien. Orn Marilyn Monroe te citeren: 
"Too much of something good can be wonderful!" 

Draadloze diensten zoals de mobiele telefonie zijn sinds de jaren 60 sterk 
in opmars. Toch kunnen grate hoeveelheden data nag steeds alleen via 
draden snel overgedragen warden. In het begin van de telefonie was voor 
elk gesprek een paar draden nodig, waardoor er in de grote steden een 
warboel van bovengrondse leidingen ontstond. Door elektrisch multiplexen 
kunnen we echter tientallen gesprekken door een enkel paar draden 
sturen, vele duizenden door een coaxiale kabel, en vele tienduizenden 
door een glasvezelkabel. Coaxiale kabels en glasvezelkabels worden ook 
voor andere breedbandige signalen gebruikt, zoals TV en hoge-snelheid 
data 2

. Glasvezelkabels hebben een bijna onbegrensde capaciteit, en zijn 
het optimale medium om het steeds groeiende informatieverkeer te 
verwerken. Wij richten ons onderzoek dan oak op draadgebonden 
communicatie, en wel met name op de communicatie via glasvezels. 
Hierop wil ik in het vervolg verder ingaan. 
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2 Recentelijk is het door vergaande compressietechnieken oak mogelijk geworden om een 
TV signaal digitaal door een dradenpaar te vervoeren (bijv. met de techniek ADSL, 
Asymmetrical Digital Subscriber Line) . 



Optische communicatie 

Het gebruik van optische signalen voor communicatie is nog ouder dan dat 
van elektrische signalen. In de klassieke oudheid ontstaken de Griekse 
legers al vuren op de toppen van bergen om de val van Troje door te 
geven aan het moederland. Nog v66r de uitvinding van de elektrische 
telegraat bedacht Claude Chappe in 1791 de optische semafoor. Dit 
apparaat bestond uit een bouwsel van latten geplaatst op een toren. Door 
de latten in een bepaalde stand te zetten kon men letters en cijfers 
overbrengen over een afstand waarop de semafoor nog te zien was. Het 
trajekt Parijs-Lille (230 km) vergde 22 semafoors. De elektrische telegraaf 
vaagde echter de optische semafoor weg, vanwege zijn snellere overdracht 
en zijn ongevoeligheid voor weersomstandigheden. Toch heeft ook de 
uitvinder van de telefoon, Alexander Graham Bell, in 1880 al 
geexperimenteerd met het overdragen van de menselijke stem via een 
lichtstraal. Zijn "fotofoon" bevatte een spiegeltje dat geconcentreerd 
zonlicht weerkaatste en dat door de stem in beweging werd gebracht. Bij 
de ontvanger werden deze lichtintensiteitstrillingen door een seleniumcel 
weer omgezet in elektrische stroomtrillingen en hoorbaar gemaakt. Zo kon 
een afstand van 213 meter door de vrije lucht overbrugd warden. Bell 
beschouwde de fotofoon als een van zijn belangrijkste uitvindingen, en de 
geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. 

Maar het duurde tot in de 60-er jaren van onze eeuw voordat de optische 
communicatie echt van de grand kwam. Er moesten eerst krachtige 
lichtbronnen ontwikkeld warden, waarvoor de eerste laser van Maiman in 
1960 een belangrijke stap was. Ook moest licht geleid kunnen warden over 
grate afstand met kleine verliezen. In 1881, nog voordat Edison de 
gloeilamp had uitgevonden, diende William Wheeler al een patent in op 
een systeem met inwendig spiegelende pijpen om licht te verspreiden in 
een gebouw. Ook in 1881 beschreef Charles Vernon Boys al de 
transmissie van licht door dunne glasvezels. Maar de demping van het glas 
was veel te hoog om langere afstanden te kunnen overbruggen. Hierin 
kwam pas een doorbraak in 1966, toen een theoretische studie van Kao 
en Hockam naar de dempingsmechanismen in zuiver kwartsglas liet zien 
dat voor vezels met een kern-mantel struktuur lage dempingen haalbaar 
moesten zijn. In 1970 slaagden Kapron, Keck en Maurer er inderdaad in 
om een monomode kwartsglasvezel te maken met een demping van 20 
dB/km. Deze waarde is hierna in sneltreinvaart verbeterd, en ligt nu 
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beneden 0.2 dB/km bij een golflengte van 1550 nm. Ter vergelijking, we 
mogen een ruit gemaakt van dit zuivere glas 1 km dik maken alvorens hij 
het licht net zoveel verzwakt als een 4 mm dikke ruit van standaard 
vensterglas. Voor andere vezelmaterialen, zoals fluoride glas, zijn nog 
lagere dempingswaarden voorspeld bij grotere golflengten, zelfs tot enkele 
honderdsten van een dB/km. 

Glasvezels in de telecommunicatie 

De voor telecommunicatie toegepaste glasvezel bestaat uit twee delen: de 
mantel, en daarbinnen de kern. De mantel heeft een diameter van 125 µm, 
zo ongeveer de dikte van een mensenhaar. In de kern wordt het licht 
geleid. Deze kern heeft een afmeting van maar 8 µm voor een 
zogenaamde monomode vezel, tot 50 µm of meer voor multimode vezels. 
De demping is sterk afhankelijk van de golflengte van het gebruikte licht. 
Oorspronkelijk waren alleen lichtbronnen in het nabije infrarood 
beschikbaar, rond een golflengte van 800 nm, waar de demping zo'n 3 
dB/km is. Door over te gaan op grotere golflengten, naar 1300 en later 
1550 nm, is de demping verlaagd tot minder dan 0.2 dB/km. Wanneer de 
kernafmeting voldoende klein is, is bij deze grotere golflengten slechts een 
trillingsmodus van het licht mogelijk. In monomode vezels kunnen 
lichtpulsen zich daardoor tijdens hun voortplanting nauwelijks verbreden, 
zodat er zeer hoge bandbreedtes bereikt kunnen warden. In het gebied 
rond een golflengte van 1300 nm is theoretisch een bandbreedte van ea. 
8000 GHz beschikbaar, en in het 1500 nm gebied zelfs 10000 GHz, wat 
overeenkomt met een capaciteit van meer dan 100000 niet
gecomprimeerde digitale TV kanalen, of meer dan 150 miljoen 
telefoongesprekken! 

De glasvezel biedt veel voordelen boven het koperdraadpaar en de 
coaxiale kabel. Zij heeft niet alleen veel minder demping en een veel 
grotere bandbreedte, maar is ook lichter in gewicht, dunner, en ongevoelig 
voor uitwendige storingsvelden. Bovendien is de grondstof voor de 
glasvezel kwarts, wat als zand ruimschoots in de wereld aanwezig is. 
Koper wordt daarentegen steeds schaarser en dus duurder. Door de 
geringe demping en pulsverbreding zijn in een lange glasvezelverbinding 
veel minder tussenversterkers nodig om het signaal te regenereren, wat 
ook de installatie en onderhoudskosten sterk verlaagt. In het lange-afstand 
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Fig. 1 Demping en bandbreedte van een monomode glasvezel 

net tussen telefooncentrales heeft de glasvezel de koperen coaxiale kabel 
dan oak al geheel verdrongen. In de nabije toekomst zal dit eveneens in 
de lokale netten gebeuren. 

Wereldwijd groeit de omzet in glasvezelsystemen en -componenten hard, 
met meer dan 20% per jaar. In 1993 is deze markt goed voor ruim 5 
miljard dollar, en voor 1998 wordt 14 miljard dollar voorspeld. De omzet in 
lokale netwerken groeit met 34% per jaar het sterkst, en zal in 1993 voor 
het eerst die in lange-afstand netwerken overtretfen. Overigens vormen de 
glasvezelsystemen nag maar een klein deel van de totale wereldomzet van 
de informatie-industrie, die inclusief diensten in 1992 zo'n 900 miljard dollar 
bedroeg, en in 1996 groeit naar 1400 miljard dollar! 

Direkte-detektie glasvezeltransmissiesystemen 

In zijn meest eenvoudige, punt-naar-punt, vorm bestaat een 
glasvezeltransmissieverbinding uit een optische zender, een glasvezelkabel 
en een optische ontvanger. In de optische zender wordt het aangeboden 
elektrische signaal door een laser diode (of LED) omgezet naar een 
lichtsignaal wat in intensiteit varieert. De glasvezel vervoert dit signaal over 
een flinke afstand naar de ontvanger, en daar vertaalt een fotodiode het 
weer terug naar het elektrische signaal. 
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Fig. 2 Direkte-detektie glasvezeltransmissiesysteem 

De eerste veldproeven met zo'n direkte-detektie systeem werden in 1977 
in Chicago gedaan, tussen drie kantoorgebouwen. In 1988 is de eerste 
optische transatlantische telefoonkabel in gebruik genomen, de TAT-8, met 
een overdrachtscapaciteit van tweemaal 280 Mbit/s, goed voor 40000 
simultane telefoongesprekken 3

. Sinds een aantal jaren warden vrijwel alle 
lange-afstand verbindingen tussen telefooncentrales met direkte-detektie 
systemen uitgevoerd. De hoogste snelheden daarbij zijn 2.5 Gbit/s, waarin 
de datastromen gemultiplexed warden volgens de synchrone digitale 
hierarchie. Er is in de afgelopen jaren een geweldige vooruitgang geboekt 
in de capaciteit van glasvezelsystemen. Gemiddeld is sinds 1980 het 
produkt van signaalsnelheid en te overbruggen afstand met 70% per jaar 
toegenomen. ln.middels is met behulp van optische versterkers al 1 O Gbit/s 
gedemonstreerd over 9000 km glasvezel! 

Oak in het lokale net zal de glasvezel gaan doordringen. In Nederland 
warden de komende jaren 128 gemeenten met glasvezel voorzien. 
Spectaculair zijn de plannen voor het oosten van Duitsland, waar men voor 
eind 1995 1.2 miljoen huishoudens op een gedeeltelijk glasvezelnet wil 
aansluiten. Dit zal een investering vergen van maar liefst 65 miljard mark. 
In de Verenigde Staten en in Japan wordt gepraat over ambitieuze plannen 
om in 2015 ieder huishouden aangesloten te hebben op een glasvezel. 

Met de recent ontwikkelde zeer goed lineaire laser diodes is tevens voor 
analoge signalen de glasvezel sterk in opkomst. In kabeltelevisienetten zijn 
in de hogere netvlakken glasvezelsystemen al goedkoper en beter dan 
coaxiale kabelsystemen met hun grate aantallen tussenversterkers. 
Binnenkort zal oak voor kabeltelevisie de glasvezel verder doordringen 
naar het huis van de consument. 

3 M.b.v. Time Assignment Speech Interpolation, hat opvullen van stifles in een gesprek met 
aktieve delen van andere gesprekken 



Coherente systemen 

Coherente systemen gebruiken in de ontvanger een lokale oscillator laser, 
waarvan het licht gemengd wordt met het ontvangen lichtsignaal. Bij dit 
mengen treedt een aanzienlijke versterking op. Het resulterende elektrische 
zwevingssignaal kan scherp gefilterd worden, zodat een maximaal 
selektieve en gevoelige ontvanger ontstaat. De keerzijde is dat de spektra 
van de zendlaser en van de lokale oscillator laser beide zeer smal moeten 
zijn, en nauwkeurig aan elkaar verankerd. Deze hoge eisen maken 
coherente detektie vooralsnog tot enerzijds de meest krachtige, maar 
anderzijds de meest complexe detektiemethode. Deze systemen hebben 
het tot nu toe dan ook niet verder gebracht dan enkele schoorvoetende 
veldproeven 4

• 

Optische versterkers 

Het bereik van een glasvezelsysteem kan fors vergroot worden door 
optische versterkers in te zetten. Deze versterken de intensiteit van een 
optisch signaal rechtstreeks, zonder het signaal eerst te converteren naar 
een elektrisch signaal. Daardoor zijn zij universeel bruikbaar, in zowel 
digitale als analoge systemen, van lage tot zeer hoge signaalfrekwenties. 

De erbium-gedoteerde glasvezelversterker maakt gebruik van de 
lichtversterkende eigenschappen van het zeldzame materiaal erbium, 
ondergebracht in een glasvezel. Dit is een vrijwel perfekte versterker: hij 
is simpel van opbouw, heeft een breed werkvenster van zo'n 30 nm in het 
1550 nm gebied, een hoog uitgangsvermogen, een laag ruisgetal en lage 
koppelverliezen. Hoewel hij pas een paar jaar geleden in de 
researchlaboratoria ontdekt is, wordt hij nu al door vele fabrikanten op de 
markt gebracht. In juni van dit jaar is de erbium-gedoteerde 
glasvezelversterker voor het eerst toegepast in een operationele 
verbinding, met 1.7 Gbit/s verkeer, in Californie. De volgende generatie 
transoceanische kabels (T AT-12, TPC-5) zal optische versterkers 
gebruiken, en medio 90-er jaren 5 Gbit/s vervoeren. Met een 

4 Bijvoort>eeld door AT&T in 1990, 1.7 Gbit/s over 4x70 km kabelsectie, en door TFL, Jydsk 
Telefon en NKT in 1991, 565 Mbit/s over 157 km onderzee kabel. 
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glasvezelversterker kunnen optische signalen over veel netwerk
vertakkingen verdeeld warden. Zo warden bijvoorbeeld in de nieuwe 
netwerken in Duitsland vele versterkers gepland om analoge 
kabeltelevisiesignalen over duizenden abonnees te verdelen. 

De hoge vermogens uit een glasvezelversterker kunnen niet-lineaire 
effekten veroorzaken in de transmissievezel. Door hiermee de reguliere 
pulsverbreding te compenseren ontstaan solitonpulsen, die over praktisch 
onbegrensde afstanden, tientallen miljoenen kilometers, enorme 
datasnelheden kunnen overbrengen. 

De glasvezelversterker zal de conventionele tussenversterkers in digitale 
en analoge systemen gaan verdringen, en is de belangrijkste doorbraak in 
de optische communicatie van de laatste jaren. 

Meergolflengten-systemen 

De maximale overdrachtssnelheid van een systeem wat licht van een 
golflengte gebruikt wordt begrensd door de elektronika van de zender en 
de ontvanger, en ligt momenteel rand 10 Gbit/s. Dit komt overeen met het 
3 maal overzenden van de inhoud van alle 32 delen van de Encyclopaedia 
Brittanica binnen 1 seconde! Toch wordt met deze snelheden nog maar 
een heel klein deel van de capaciteit van de glasvezel benut, die immers 
tienduizenden Gbit/s bedraagt. Deze capaciteit kan pas volledig ontsloten 
warden als we de extra dimensie benutten van het licht, namelijk de 
golflengte. We kunnen informatie via meerdere golflengtes door een 
glasvezel sturen, en zo de glasvezel als het ware uitbreiden van een 
enkelbaans verkeersweg tot een autosnelweg met meerdere gescheiden 
rijbanen. En net zoals in het dagelijks wegverkeer wordt dan de 
doorstroom van het dataverkeer sterk vergroot. Ook kan gemakkelijker 
verkeer van de grate route afgehaald warden, of toegevoegd warden. De 
golflengtekanalen zijn immers onderling onafhankelijk, en kunnen ieder 
heel verschillende typen signaalverkeer vervoeren. 

Direkte-detektie systemen zijn met extra voorzieningen in staat om signalen 
van verschillende golflengten te combineren en weer te scheiden. Diverse 
typen optische filters komen hiervoor in aanmerking, zoals selektieve 
glasvezelkoppelaars, meerlaags dielektrische filters, en gerntegreerde 
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Fig. 3 Overdrachtssysteem met meerdere golflengten 

tralies. Door meerdere filters te combineren kunnen zo'n 30 tot 60 
golflengtes ondergebracht worden in het werkvenster van de populaire 
erbium-gedoteerde glasvezelversterker. Maar er zijn tot nu toe nog geen 
filters die snel over dit hele venster afstembaar zijn. 

Uiteraard moeten de laser diodes in zo'n dicht gestapeld meergolflengten
systeem een smal optisch spektrum bezitten, en doorgaans verstembaar 
zijn. Distributed Feed-Back (DFB) en Distributed Bragg Reflector {DBR) 
lasers zijn hiervoor de aangewezen componenten. Deze lenen zich naast 
amplitude-modulatie ook goed voor frekwentie-modulatie, wat bijzonder 
compacte spektra oplevert. 

Schakelen van signalen in meerdere dimensies 

Niet alleen in de overdracht van signalen, maar ook in het schakelen ervan 
biedt de golflengte-dimensie een belangrijke uitbreiding van de 
netwerkmogelijkheden. In elektrische systemen kan een signaalpakket 
geschakeld warden in de tijd en in de ruimte. In optische netwerken komt 
daar een derde dimensie bij, de golflengte 5

. Analoog met het wegverkeer 

5 Zie J.E. Midwinter, 'The photonic era! Expectations for world telecommunications', 
presentatie tijdens 36th RACE Concertation Meeting, Brussel, juli 1993 
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Fig. 4 Schakelen van een signaalpakket in de dimensies ruimte, tijd en golflengte 

hebben we nu een meerbaans snelweg waarop men van rijstrook kan 
wisselen om elkaar te passeren en in of uit te voegen, in plaats van een 
eenbaans weg met vluchthavens en kruispunteri . Zo wordt het schakelen 
in de tijd ontlast, en wordt de doorstroomsnelheid van data vergroot omdat 
er minder geheugens nodig zijn . Bovendien is optisch schakelen in de tijd 
moeilijk, daar lichtpulsen zich niet eenvoudig in een geheugen laten 
opslaan 6

• 

Ons onderzoeksveld: meerpuntsnetwerken met meerdere golflengten 

Al eerder is de trend genoemd om informatie op een beperkt aantal 
plaatsen te concentreren, en van daaruit via netwerkverbindingen op vele 
plaatsen te bewerken. Zo moeten Local Area Networks (LANs) binnen 
kantorencomplexen veel informatie met hoge snelheid en zo betrouwbaar 
mogelijk tussen werkstations en databanken vervoeren. Soortgelijke 
wensen gelden voor geografisch grotere netwerken, zoals Metropolitan 
Area Networks (MANs) en Wide Area Networks (WANs). Wanneer deze 

6 Recentelijk zijn opslagtijden van 350 ms gerealiseerd in een fiberring met optische 
halfgeleiderversterker, zie M. Eisel! et al., "Semiconductor laser amplifier in loop mirror 
configurations for signal-processing", European Conf. on Optical Communication, Sept. 
1993 
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netwerken elektrisch uitgevoerd warden, zijn er complexe protocollen nodig 
om te voorkomen dat de informatiepakketten in het netwerk met elkaar in 
botsing komen en elkaar verminken. Botsingen tussen pakketten warden 
steeds ernstiger naarmate de datasnelheden hoger warden en de 
netwerken uitgestrekter; zo zijn er in een netwerk met 1 Gbit/s en een 
lengte van 5 km maar liefst 25000 informatiebits onderweg, die bij een 
botsing opnieuw verzonden moeten warden. De toegangsprotocollen 
vergen rekentijd, en drukken daardoor behoorlijk de informatie
uitwisselingssnelheid in het netwerk. 

In onze vakgroep TIOS (Tele-lnformatica en Open Systemen) is het 
onderzoek gericht op het samenwerken van informatiesystemen in 
netwerken. Binnen de vakgroep brengen disciplinegroepen van 
verschillende pluimage hun expertise in. Wij willen in onze disciplinegroep 
Transmissiesystemen en Technologie het onderzoek richten op het 
optimaal gebruik maken van glasvezels in deze netwerken. Onze 
bijzondere belangstelling gaat uit naar de extra dimensie die de glasvezel 
ons biedt, namelijk het gebruik van meerdere golflengten. leder golflengte
kanaal is immers onafhankelijk van de andere, en is te gebruiken om een 
verbinding in het netwerk op te zetten. Zo kunnen de informatiestromen via 
elk van deze verbindingen niet !anger met elkaa~ in botsing komen, 
waardoor de toegangsprotocollen tot het netwerk eenvoudig mogen zijn. 
We vergroten dus de capaciteit en de eenvoud van optische netwerken 
sterk door golflengten-multiplexing. 

gebruiker 

Fig. 5 Single-hop netwerk met golflengte-selektie bij de gebruikers 
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Een voorbeeld van een meergolflengten-netwerk dat geschikt is voor het 
leggen van snel veranderende verbindingen tussen onderling niet ver 
verspreide gebruikers, is het single-hop stervormige netwerk. Elke 
gebruiker is met het centrale knooppunt verbonden, waar alle signalen 
samen komen en weer verdeeld worden naar alle gebruikers. Via een 
afgesproken procedure kiest een gebruiker een bepaalde golflengte om 
informatie te verzenden naar een andere gebruiker, die zijn ontvanger 
afstemt op datzelfde golflengtekanaal. Zonder deze verbinding te hinderen 
kan tegelijkertijd een ander stel gebruikers onderling een verbinding 
opzetten op een andere golflengte. Een netwerk met veel aktieve 
gebruikers heeft veel verschillende golflengten nodig. Bovendien moeten 
deze verbindingen vaak veranderd worden, bijvoorbeeld in een netwerk 
waar een computer data van verschillende databases moet ophalen en 
wegschrijven. Er zijn dan zeer breed en snel verstembare laser diodes in 
de zenders en dito filters in de ontvangers nodig. Seide soorten 
componenten zijn niet of moeilijk te realiseren. In ons onderzoek hebben 
we een nieuw concept ontwikkeld om deze tekortkomingen te omzeilen. 
Hierbij warden de golflengten van de zenders en die van de ontvangers in 
roulerende groepen ingedeeld, zodat iedere gebruiker met iedere andere 
gebruiker in contact kan komen, zelfs bij grote aantallen gebruikers 7

• 

Een multi-hop meergolflengten netwerk is geschikt bij grotere en sterk 
verschillende afstanden tussen de gebruikers. Verbindingen lopen hierin 
over meerdere knooppunten, die de berichten afhankelijk van hun 
golflengte langs verschillende wegen sturen. Zo loopt een informatiepakket 
steeds via de meest efficiente weg door het netwerk. Ook kan een bericht 
in een knooppunt naar een andere golflengte gebracht worden met een 
optische converter, waardoor in verschillende delen van het netwerk toch 
dezelfde golflengten gebruikt mogen worden. Dit hergebruik beperkt het 
benodigd aantal verschillende golflengten. Er is inmiddels veel vooruitgang 
geboekt in de technieken van golflengte-conversie middels signaalinjektie 

7 J.H. Laarhuis en A.M.J. Koonen, "An efficient medium access control strategy for high
speed WDM multiaccess networks", IEEE Journal of Lightwave Technology, May 1993. 
Voor een voor dit STRIDIS netwerk geschikt filterconcept, gebaseerd op de tandem
schakeling van twee Fabry Perot filters, zie J.H. Laarhuis en A.M.J. Koenen, "Analysis and 
design of a high speed, wide range stepwise tunable optical filter/amplifier" , European 
Cont. on Optical Communication, Sept. 1993. 
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Fig. 6 Multi-hop netwerk met golflengte-routering 

in laser diodes 8 of in verzadigde optische halfgeleiderversterkers. 

In deze volledig optische netwerken blijft door het hele netwerk heen het 
bericht in het optische domein. Daarmee worden de snelheidsbeperkingen 
die elektronika in de knooppunten zou opleggen vermeden. Met de 
toepassing van optische versterkers kunnen zo wijd vertakte netwerken 
gerealiseerd worden. Dit zaf verder aan de orde gesteld worden door mijn 
collega Van Bochove. 

8 Bijv.: Golflengte-conversie over 45 nm bij 2.5 Gbit/s signaalsnelheid met een mullisectie 
laser diode is gerapporteerd door K. WOnstel et al. in "Multidimensional optical switching 
with advanced key components", European Cont. on Optical Communication, Sept. 1993. 
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Tot besluit 

lk hoop voor u in het voorgaande ontsluierd te hebben hoe wij ons 
vakgebied vorm denken te geven. Optische communicatie zal hierin de 
glazen draad vormen. Ons onderzoek richten wij met name op netwerken 
die gebruik maken van meerdere golflengten om breedbandig en flexibel 
datatransport met snelle toegangsprotocollen te realiseren. Met 
enthousiasme willen wij zo onze disciplinegroep Transmissie-systemen en 
Technologie verder vorm geven, en daarbij samenwerken met de andere 
disciplinegroepen binnen de vakgroep TIOS en het instituut CTIT (Centre 
for Telematics and Information Technology) . Ook met andere verwante 
groepen en instituten binnen de Universiteit Twente, zoals het MESA 
(Materials Engineering, Sensors and Actuators) instituut, en daarbuiten met 
de andere universiteiten willen wij graag het vruchtbare en veelzijdige 
terrein van de telecommunicatie verder ontginnen. Mijn collega 
Van Bochove zal hier verder op ingaan. 

Hoewel de economische neergang van de laatste tijd niet te ontkennen is, 
lijkt de telecommunicatiemarkt hieronder minder te lijden 9

• Met de 
stijgende kosten van software en de dalende kosten van hardware groeit 
het belang van telecommunicatie. Telecommunicatie wordt beschouwd afs 
de economische motor die ons naar de post-industriele samenleving drijft, 
waarin het bezit van produktiemiddelen minder centraal staat dan 
marktkennis en informatie. Het is dus van eminent belang om goede 
ingenieurs in dit veelzijdige vak op te blijven leiden. Het is niet het 
vervullen van een slechts tijdelijke behoefte aan technische ingeni
eurs zoals onlangs geponeerd door het Tilburgse instituut l.V.A. Wij 
wilfen in onze groep hieraan bijdragen door een aantal colleges over 
signaaloverdracht, recentelijk uitgebreid met optische communica
tie. Daarnaast wordt de relatie tussen onderwijs en onderzoek ver
stevigd door afstudeer- en stageopdrachten in te passen in het 
lopende onderzoekprogramma. We hopen hiermee ons steentje bij 
te dragen om de tanende belangstelling voor de technische studies 
nieuw leven in te blazen. 

9 Zie bijvoorbeeld J.C. Arnbak, "Voorspelling van netwerk-ontwikkelingen: door middel van 
sprookjes of chaos-theorie?", symposium Riskante Connecties, TU Delft, 28 jan. 1993 
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Dankwoord 

Aan het slot van mijn rede gekomen rest mij de plezierige taak enige 
woorden van dank uit te spreken. 

Het College van Bestuur en de Faculteit der Elektrotechniek wil ik danken 
voor het mogelijk maken van mijn benoeming. Het is een bijzonder 
voorrecht am, samen met mijn gewaardeerde collega Van Bochove, in de 
vakgroep TIOS invulling te mogen geven aan een zo belangrijk facet van 
het veelzijdige vak tele-informatica. 

Mijn industriele werkgever, AT&T Network Systems Nederland, ben ik zeer 
erkentelijk voor de geboden ruimte am een deel van mijn tijd te mogen 
wijden aan onderzoek en onderwijs aan deze universiteit. Naar ik hoop en 
vertrouw zal dit wederzijds vruchten van creatieve samenwerking afwerpen. 

Professor Van der Plaats heett mij mijn eerste vorming in de 
glasvezelcommunicatie gegeven. Beste collega's van AT&T, aan jullie heb 
ik de verdere kennis en ervaring te danken die uiteindelijk ertoe geleid 
hebben dat ik hier sta. Met veel plezier werkte en werk ik steeds in jullie 
midden, en ik verwacht ons eendaags gemis aan contact in de rest van de 
week ruimschoots te compenseren. 

Hooggeleerde Niemegeers en Vissers, beste lgnas en Chris, jullie 
enthousiasme en niet aflatende energie voor de vakgroep hebben mijn 
dadendrang voldoende gemobiliseerd om mij na mijn wekelijkse dag in 
Twente voldaan en uitgeput thuis te doen komen. lgnas, aan onze 
veelzijdige gesprekken heb ik het te danken dat ik mij snel in de TIOS 
groep wegwijs kon maken. 

Beste TIOSsers, met niet allen van jullie kan ik in mijn deeltijdfunktie 
evenveel contact hebben als ik zou wensen. Toch kijk ik met plezier terug 
op de geanimeerde discussies die we regelmatig bij diverse lunches en 
recepties hebben gehad. Beste medewerkers van de disciplinegroep TST, 
met jullie in het bijzonder zijn de contacten inniger, en ik ben jullie 
erkentelijk voor de steun en de vriendschappelijke steer die mij me op het 
vaktechnische en het persoonlijke vlak snel ingeburgerd deden voelen. 
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Hooggeleerde Van Bochove, beste Kees, als vadervan een tweeling zie 
ik van dichtbij hoe een gezamenlijke start tot mooie resultaten kan leiden. 
In dezelfde harmonieuze samenwerking met jou als tot nu toe zal ik met 
plezier verder bouwen aan de vormgeving van het vakgebied in onze 
groep. 

Lieve ouders, jullie dank ik voor de opvoeding en de opleiding die mij mijn 
ambities hebben laten realiseren, maar ook voor het beset dat naast werk 
en studie er nog zoveel meer te beleven is. 

En tenslotte, en eigenlijk op de eerste plaats, lieve Annemie: ik kom steeds 
dieper bij je in de schuld voor het beslag wat Twente op mijn vrije tijd legt. 
Jouw steun hierbij en je originele kijk op mensen en dingen zijn 
onbetaalbaar, net zoals het aanstekelijk plezier van onze tweeling Martijn 
en Robin, en de prille oogjes van onze jongste zoon Laurens. 

lk heb gezegd. 

Met genoegen geef ik nu het woord aan mijn collega Van Bochove. 
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