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NEDERLANDS ELEKTRONICA- EN RADIOGENOOTSCHAP 

UITNODIGING NERG WERKVERGADERING 443

Datum: dinsdag 27 februari 1996
Locatie: Universiteit Twente
Zaal: Collegezaal CC4
Adres: Collegezalencomplex, Hallenweg
Plaats: Enschede
Tijdstip: 10.30- 17.00

Onderwerp
DE SNELWEG INGEKLEURD

In het kader van het jubileumjaar zal het frequentiespectrum doorlopen worden . In deze 
werkvergadering in het jubileumjaar zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen op het terrein 
van de glasvezel transmissie . Met name zal worden ingegaan op de verschillende wijzen waarop de 
capaciteit van de glasvezel door golflengte multiplexing kan worden verhoogd zodat in de toekomst 
filevorming op de zogenaamde elektronische snelweg kan worden voorkomen. Daarnaast zal de 
prijsuitreiking van de jubileumprijsvraag plaatsvinden met betrekking tot de inzendingen van de 
Universiteit Twente.

PROGRAMMA

10.30 Ontvangst deelnemers met koffie

11.00 Opening door de voorzitter

11.05 Basisprincipes van golflengte multiplexing, prof.dr.ir. W .C. van Etten, Universiteit 
Twente

11.45 Netwerken gebaseerd op golflengte multiplexing, prof.ir. A.M.J. Koonen, AT&T Network 
Systems

12.30 Lunch in het collegezaalcomplex

14.00 Optische chips voor golflengte multiplexing, dr.ir. M.K. Smit, Technische Universiteit 
Delft

14.45 Toepassingen voor de elektronische snelweg, drs. L.J. Teunissen, KPN Research

16.00 Prijsuitreiking Jubileumprijsvraag

Aanmelding voor deze dag dient te geschieden door de aanmeldingskaart vóór 20 februari aanstaande te 
zenden aan het NERG, Postbus 39, 2260 AA Leidschendam.
De werkvergadering is gratis, de lunch wordt u aangeboden door de faculteit der Elektrotechniek.De 
werkvergadering is ook gratis voor studenten van de Universiteit Twente. Kosten voor overige 
introducés bedragen ƒ 20,-, vooraf over te maken op girorekening 94746 t.n.v. Penningmeester NERG, 
Postbus 39, 2260 AA Leidschendam.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Tijdstip van ontvangst van aanmelding is beslissend voor 
deelname. Als blijkt dat u wegens overtekening niet kunt deelnemen, ontvangt u hierover van ons 
bericht.

Namens het NERG,
ir. W. van der Bijl (programmamanager NERG)
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