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1.INTRODUCTIE
In passieve netwerken zoals filters en correetienetwerken waarvan
de

overdraehts-eig~nschappen

aan

ze~r

nauwe eisen moeten voldoen,

kunnen aetiev.e elementen worden toegepast, teneinde:
1) Netwerkdelen te isoleren; dit vereenvoudigt het syntheseprobleem aanzienlijk.
2) De dissipatie-verliezen te verminderen.

3) Het aantal reaetieve elementen van twee terug te brengen
op "n: eliminatie van zelfindueties.
4) Energie-versterking te verkrijgen.
De mogelijke aetieve elementen zijn:
1) De Yersterker. al of niet in ideale vorm.
2) De negatieve-impedantie-eonvertor (NIC); deze is opgebouwd
uit traneistoren en passieve elementen en wordt

z~l!

als

fundamenteel aetie! element beschouwd.

3) De negatieve weerstand; dit element wordt gerealiseerd
door aiddel van een tegengekoppelde versterkersehakeling
of door middel van een NIC afgesloten met een weeretand.
De

probl~men

die ontstaan door het invoegen van 8en aetie! element

in een netwerk liggen op het gebied van:
1) De stabiliteit.
2) De invloed van de parametervariaties van het aetieve element
op de overdrachtsfunctie van het netwerk, de "gevoeligheid".

3) Het yerkrijgen van een goede benadering van de eigenschappen
van het ideale aetieve element.
Het lnvoeren van 1eze actieye elementen Un de netwerksynthese maakt
het vinden van nieuweeynthese-methoden noodzakelijk. waarbij
speciaal gezoeht wordt naar die methode die resulteert in netwerken
met een minimale gevoeligheid ten opzichte van de parameterYariaties
van het aetieve element.
In de realisatie van net_erken
teleeommunicatiet~chniek

m~t

aetieve elementen voor de

wordt als aetie!

e~ement

in de

e~rste

plaats

de transistor gebruikt, hoewel ook de tunnel-diode van belang zou
kunnen worden.
1.

.
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Tekenconventie:
(fig.2.1;

Stroomrichting I~ voer het gebruik van

Ve~r

stroomrichting 12

Z

het gebruik van de

Y

t

a

t

of

h

matrices.

[~~J

matrix.

(fig.2.2)

Ve verstr!iingsmatrices zijn gedefinieerd als: (zie fig.2)

0

b

1] 2

en

In het volgende zal in het algemeen geen gebruik worden gemaakt van
de ~erstro~ing8matrices. daar d~ze afhankelijk zijn van de afslultingsimpedanties van het netwerk (tweepoort). Doormiddel van gepub1iceerde
tabellen

1

kunnen echter de elementen van de veratrooiingsmatrices uit

die van de andere matrices worden afge1eid. ook indien de afs1uitimpedanties aan weerszijden verschillend zijn. Cok kant voor een
tweepoort met gegeven afsluitweerstanden en gegeven ingangsimpedantie.
en

e1ementen van de Z matrix. de S matrix als volgt worden opgeschre-

ven:2

S

ZI (1)-1
ZI(I)+1

( Z22+ 1 )( 21 (1).1)

:::

2Z

2 (1)-1
2
2 (1)+1
2

12

waarbij de afslui tweerstanden geH. jk aan 1 zijn en de inganga- en
uitgangeimpedanties respectieve1ijk 21 (1) en Z2(1) z1jn. De
afhanke1ijkheid van deze 1aatste twee grootheden van de afs1uit-

-

weerstanden is tot uitdrukking gebracht in de notatie.
Dit 1s een variant op de algemeen bekende regel voor het afleiden
van

~e

S matrix uit de Z matrix:

[s] : [Z - I] [Z

+ 1)-1

2.

•

E~n

andere mogelijkheid is

de elementen van de S matrix ui t te

drukken in de opgedrukte spanningen.zoals in fig.}:

.ll~ IEl (~ I

(fig.2.3)

Zl

~r2

~

e

2

[S] ::
waarbij E (e ,e ) is gedefinieerd ala funetie van de epanningsi
1 2
bronnen.
De passieviteit (resp.

aeti~viteit)

van een tweepoort:

(fig.2.4)

Een lineair, tijdsinvariant systeem is passief indien geldt:

waarbij Pl=Re.V1I

1

en P ::Re.V 1 en waarbij ook wordt aangenomen
2
2 2

dat er voor een tijdstip t=O geen e~gie in het netwerk aanwezig is.
Ie P 1 (P 2 dan is het systeem aetier.
De stabiliteit van een tweepoort:
V~~r

de overdraehtsfunetie van een tweepoort moet gelden:
AIle nullen van de Doemer (de polen van de overdraehtsfunctie)
Moeten liggen in het linkerhalfvlak. de nullen van de teller
( de nUlpunten van

transmi8si~)

Mogen echter ook in het reehter-

halfvlak liggen. Voor polen van de overdrachtefunetie die op de
imaginaire as vallen gelden bovendien nog speciale

eige~schappen.3

Voor een impedantie ("npoort) geldt als enige eia dat het een
positieve reele funetie moet zijn.

net toevoegen van actieve elementen aan een passier netwer.k heeft in
het algemeen tot gevolg een versehuiving van de polen van de overdraehtsfunetie in de richting van de imaginaire as, die dus niet mag worden
overschreden in

v~rband

met de stabiliteitseisen aan het netwerk

geste,ld. WeI kan het netwl!rk voor een bepaalde frequentieband aetief
worden. zonder dat de stabiliteit in gev~ar komt.

De reciprociteit:
De reciprociteit wordt gedefinieerd door de volgende twee ( duale)
voorstellingen:
(fig.2.5)

V~~r

b

12l [

reciproke netwerken geldt:

a

fEl
r".,

El~

]lI"

= I~
b

(fig.2.6)
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Voor reciproke netwerken geldt: .e;"2. -- E'2
Uttgedrukt in de matrtxelementen wordt dit:
Y12=Y21 i Z12=Z21; 5 12 =S21 en AD-BCel
Een niet-reciprook netwerk is altijd te scheiden in een parallelschake ling van een reciprook netwerk en een gyrator (het klassieke
niet-reciproke. passieve netwerk-element):

Elementaire tweepoorten:
Uitgaande van de

a-matrix zullen enige elementaire tweepoorten

worden aangeduid die van belang zijn bij de synthese van actieve
netwerken; het betreft hier uiteraard de ideale vorm van de elementen.
over de realisering wordt nog niets gezegd.

de ideale transformator.

de idea Ie transformator,
met de polariteit van "de ingangsklemmen omgekeerd.

de negatieve-impedantie convertor (NIC)

de gyrator.
IV.

[aJ

,p/a ~l

de impedantie-invertor.
Indien we de matrixelementen reeel veronderstellen in de vier
matrices hierboven, dan kunnen de eigenschappen van de elementaire
tweepoorten in de volgende tabel worden weergegeven:
I.
II.

Id.transf.
NIC

Recipr.
x

Niet-reeipr.

Passief

x

x

III. Gyrator
IV. Invertor

Actief

x

x

x

x

x

De ingangsimpedantie van een tweepoort afgesloten met een impedantie

AZ",+B
Z::

t:..

CZ +D
2
Dit wordt voor I-IV:
I.

II.

2

ZeN Z2

Z=-Zzlk

Traneformatie ot Impedantie Conversie
2

Negatieve-Impedantie Conversie

III. Z=l/G2 Z Gyratie of Impedantie Inversie
2
2
IV. z=-m /z Negatieve-Impedantie-Inversie
2
V~~r

de synthese van netwerken zijn vooral de typen II en III van

belang. daar met behulp van II een weerstand in een negatieve
weerstand wordt omgezet of meer algemeen een impedantie in een
negatieve impedantie. en met behulp van III wordt een zelfinductie
omgezet in een capaciteit.of omgekeerd.
Wat de practieche realieering betF.ft heeft men vooral succes
geboekt met de NIC. deze wordt daarom nog eens nader beschouwd in het
volgende. De gyrator is tot nu toe nog niet voor de lagere frequenties
gerealiseerd ( by. met behulp van transistoren en passieve elementen).
doch zal blijken va n belang te zl.jn wat betreft de gevoeligheid van
bepaalde schakelingen. De eigenschap dat inplaats van zelfinducties

oak
• capaci te1 ten gebruikt kunnen worden" in bepaalde schakelingen waarin
een NIC element wordt gebruikt, zoals u1t de volgende synthesemethoden zal blijken,pleit weer voor het belang van de NIC.
De negatieve-impedantie-convertor:

(>,-1

( fig.2.6)

Aan de hand van fig.6 zullen de eigenschappen van een NrC nogmaale
worden afgeleid. Het 18 gewenst een 1ngangs1mpedantie te verkrijgen
in de vorm:

z· ;:
Hieraan wordt voldaan indien geldt:
C

Z2 + ( A +
2

-;;2

p...)
k

2

Z2

+ B

:

0

Hieruit voIgt:

B

=C =o

en

A

D

= - ;2

Indien de verhouding van de tU8senschakeldemping in beide richtingen
gelijk genomen wordt, dan moet gelden:
lAD -

of
~oor

Bel:

AD - Be

1

= l •• jf

combinatie van deze voorwaarden krijgen we:

In verband met de 8tabiliteit moet nag gelden dat
Z2
Z - -I
k2

de nullen van

in het linkerhalfvlak moeten liggen, dit is de

voorwaarde die moet gelden voor de schakeling van fig.7.

6.

gebruikelijk de id-ale

n~gatieve-impedantie-convertor

te

def1nieeren zodanig dat:

tp
waaruit

= !1T

de onder II gegeven matrtxelementen volgen

Het ia nu gewenst deze 8chakeling ook als zodanig te realiseren.

3.SYNTHESE VAN N.c:..TWEHKEN M.i:!.:r aGTlz:.V/:J ~Ll:,;Hi:;NTt:N
t

•

In de eerste plaats enige voorbeelden betreffende de toepassing van
de tegengekoppelde versterker en de daarmee te realiseren negatieve
4

weerstand in de netwerksyntheee. Hoewel deze begrippen reeds geruime
tijd bekend .aren~ werden zij eerst ongeveer 10 jaren geleden op meer
eystematische wijze in de netwerksynthese toegepast.
Enige voorbeelden van enkele toepassingen volgen hieronder.
De verminderilll; van d1ssipa-tie-verHezen:

(fig.}.l)

~:: l...-.l........-fc~

F
g

-R
R2

C2

In het fllter van fig.l worden door de negatieve weerstand in de
shunt-impedantle tak niet aIleen de verliezen in de shunttak opgeheven.
die de boeken van de demplngskarakterlst1ek afronden. maar oak de
constante verliezen ten gevolge van de weerstanden in de serletakken.
Een-geringe versterking in het doorlaatgebled kan zelfe gerealiseerd
worden. De dempingskarakteristlek (f1g.2) kan nUt afhankelijk van de
waarde van de negatieve weerstand verschillende vormen hebben, die bij
dit soort filter echter allen

ge1ij~

zijn aan de grondvorm

van de

dempingskarakterietiek zonder ver-liezen.
Beschouwen we de polen

~

nUlpunten in het complexe vlak van de

overdrachtsfunctie dan zien
de negatieve weerstand.een

we~

vo?r de verschillende waarden van

v~rs6huivlng

die echter niet overschreden

~ag

-

naar de imaginaire as

(fig.~).

worden in verband met de stabiliteit.
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fig. 3.,'

~van de p.olen en nUlpunten van de
In fig. 3 geeft no.l de positie
overdrachtsfunctie

van het filter met verliezen en zonder ont-

demping; no.2 en 3 geven het zelfde filter met diverse mate van
·ontdemping, in overeenkomst met de dempingskrommen van fig.2.
Filters zonder zelfinductie:
Met ,behulp van de ideale t,gengekoppelde versterker, ook weI de
operationele versterker genoemd. en twee passieve RC netwerken kunnen
de meeete filterfuncties gerealiseerd worden. Ale voorbeelden worden
hier een laagdoorlaatrilter en een banddoorlaatri1ter gegeven.

(fig.3.4)

I-

•

~

Het laagdoorlaatfilter: de overdrachtsfunctie,

)C,---t-----

prod~ct

van de

kortslutt-overdrachtsadmittantie van het ingangs RC netwerk en de
kortsluit-overdrachtsimpedantie van
kete~.

T( p)

he~~etwerk

is:

=

=

'1

"

l+ap

P+cd:01 pi)
( 1+ w'o p) t'l+ap)'
' " (1 ... ..,-'
0

3

in de terugkoppel

o

Ret banddoor1aatfi1ter: hiervan is de overdrachtsfunctie:

w

-1 Q,-1 p

T(p) = liZf :::: __
m..--_ _
l+ap
• -

-1 -1
-2 2
p
l·u" Q p+ uJ

m

m

Naast fi1ternetwerken zijn ook d. correctienetwerken voor phase of
groeps1ooptijd van be1ang. waarvan hieronder twee vormen volgen die elk
gebruik maken van de operatione1e versterker of van negatieve weerstand.
juJ

(fig.3.6)

o
o

fig.6.waari~

Ret allesdoor1aatnetwerk van

geen zelfinducties g'ebruikt

zijn. heeft een overdrachtsfunctie:
Q-1w -1

T(p)

=

____~m~P_
2 [
1 +ap
•

l+ap
-1
1+Q W -1 pi"
m

1 -Q-1c..v -1 p+w-2 p'2

=

m

,m

-2 P 2 ] - 1
m

lAo)

=

Het allesdoorlaatnetwerk van fig.?

waarin weI zelfinducties nodig

zijn maar waar het totale aantal reactieve elementen sle~6 de helft
bedraagt van dat van een paspief allesdoorlaatnetwerk, heeft een
overdrachts!unctie:
T(p)

=

Ro /2
R /2 + Z

o

RQ /2

R -jX
Q

R
jR X
o
0
2 +R -jX
o

4.SYNTHESE VAN NETWERKEN MET DE NEGATIEVE IMPEDnNTIE
MET DE GYRATOR

CONV~RTOR

OF

Synthese gebaseerd op "partitie" (partitioning):

( !ig.4.1J

Voor het netwerk van fig.l, bestaande uit de delen a en b met de
imped a ntiematr1es Za en Zb respectiev-elijk, is de nullastoverdrachtsimpedantie:

Het syntheseprobleem valt uiteen in het realiseren van de netwerken
a en b, waarbij we aannemen dat de polen van Z21a en
~llb en Z2lb gelijk gekozen worden en alle

Z22~' respect.

op de negatteve reele as

liggen. De keuze is verder w~llekeurig. omdut deze polen niet
bijdragen tot de singulariteiten van de overdrachtsfunctie.
Dan VoIgt een ontbinding fR partiele breuke~ van de noemer:-

10.

D(p)

~22a·Zllb

= (p+'i )p.~
()

•••••

(
) =
p+~

Hierin kunnen zowel positieve als negatieve residutermen Ak optreden.
de t.ermen met posi ttefresidu worden nu met het netwerk a geidentificeerd. die met negatief residu met het netwerk b. Dit laatste zal
dus niet als zodanig te realiseren zijn, het eerste is als
te realiseren.

He netwerk

Door mid del van de tussenschakeling van eer. NIC met

converaiefactor k=lt wordt nu bereikt dat ook het netwerk b door middel
van uitsluitend RC elementen te realiaeren is. Dan ontstaat het
volgende bee1d:

Re

(fig.4.2)

a

HC

•

•

b

De impedantie Zllb wordt door de NIC omgezet in een irnpedantie -Zllo'
dat negatieve residuen zal hebben. indien de residuen van Zllb
positief zijn. Dit laatste wordt bereikt door het

n~twerk

b op te

bouwen uit HC elementen. Met de schakeling van fig.2 bestaande uit
een NIC en twee HC netwerken zijn we in staat om complexe polen en
nulpunten van de overdrachtsimpedantie te realiseren, waarbij weI
moet worden opgemerkt dat de schake ling zich ~ussen iaolatieversterkers moet bevinden. 'voor de realisatie van de stroombron
en de nullast. Deze synthesemethode wordt aangeduid als methode I. de
Positieve-HC-Negatieve-HC Overdrachtsimpedantie-Synthese. en werd
ingevoerd door Linvil1 61n 1954, tegeUjkertijd met de eerste modellen
van getransistoriseerde NIC·s.
Een andere methode van synthese, ook gebaseerd op partitie, is de
methode II, die gebruik maakt van een gyrator.
De ontwikke1ing in partiele breuken van de noemer van,de over?rachtsimpedantie Z22a+Zllb wordt nu in ,twee delen gescheiden. namelijk het
deel met de positieve re.sidus, dat door hetHC netwerk a gerealisE'erd
zal worden, en het resterende deel bevattende de Constante terrr( een
weerstand) en de delen met negatief· rcsidu. 11i
8.16

t' de~l.

te realiseren

Zllb t is een RL im~edantie. indien ZUb.(O)?O is. De partiti@

is er dus een in een He"en &en RL netwerk. welk
gerealiseerd door een cascade

sehak~ling

van eeD

laatst~

~yr~tor

netwerk.Deze meth'ode t genaamd Posi tieve-~':'Post;:' ,.-xL
impe-dantie Synthes

D

•

kan worden
.n een He
Ovel.:ir~chts

"'~rd het .erst bes.:':,l'''ven deti iforowitl.'.

11.

Hoewel deze methode niet algemeen toepasbaar ia door de noodzaak
dat het deel Zllb van de noemer ook inderdaad ala RL impedantie te
realiseren moet zijn en er bovendien geen bekende realiaatie is
vande gyrator,( bv. gebruik makend van transistoren en passieve
elementen zoal~~~e realisatie van de NIC). is de methode toch interessant, omdat zal blijken dat de gevoeligheid van de netwerkkarakteriatiiek
ten opziehte van variaties van de parameters van het "actieve" deel,
hier de gyrator, altijd geringer ultvalt dan die voor de methode I en
de volgende drie synthase methoden.

V~~r

een uitgebreide beschouwing

van de gevoeligheid en de realiseerbaarheid van de methode II, zie

8

calahan •
De methoden 1 en II kunnen ook, door een stroombron-spanningsbron
transformatie, dienen

v~~r

de synthese van de overdrachtsfunctie.

Ben derde methode gaat uit van impedantiesynthese, waarna het ook
mogelijk is am de verkregen impedantie te gebruiken voor overdrachtsfunctie of

-impedantie synthese.

Hoewel de struetuur van het totale netwerk doetdenken san die van de
methoden I en II. is de

met~ode

I I I niet gebaseerd o'p parti tie. maar

is uitsluitend een impedantie synthese. waarbij het netwerk a (fig.,)
is afgesloten met de negatieve

imp~janti~

netwerk dat bestaat uit een cascade

-Zb van het deel van het

Behak~ling

van de NIC en een Re

impedantie.
.....

z< p)

He

-z b

III

a
,...
De

..

NIC

Zb

.

He
b

ingangsimpedantie van het geheel:
?

2

"'12a.

De gegeven teller N(p) en noemer D(p) worden elk gedeeld door het
polynoom F{p)=F (p).F (p). waarvan de delen zo ge~ozen worden. dat
1
2
de nUlpunten van F1 en van Fy elkaar afwisselen-op de negatieve reele
c

as en bovendienhet nulpunt dat het diCht6~bij de oorsprong ligt
tot Fl behoort. Indien deze yo1ynomen zo gekozen worden. dan is

door' Kina.riwala 9 bewezen dat. indie~
en

N(p)

in partiile breuken ontwikkeld
12.

• worden,de residuen van de nulpunten in Fl positief zijn en die van F2
negatief. We kunnen dan schrijven voor de ingangsimpedantie:

Z(p) =

Nl

N2

~
~
F"",

F2
D2
F.,

N1D Z - D1N Z

= n;:-

-

.L

D2

Nl

"'-

1

D2
-DI

-F.lF2

Dit nu is te realiseren ala de ingangsimpedantie van fig.3,indien de
volgende vormen allen te

rea1iser~n

ala oTerdrachtsimpedantie van een

He

He impedantie of, voor Z12'

zijn als
netwerk~

Nl
Zlla::: D1

(N D -D N )t
1 Z 1 2
D1

Erie aangetoond 9 dat dit oO~ltijd het geval is, waarbij

een van de vo1gende twee hulpmiddelen gebruikt kan worjen om van het
polynoom

N1D2 - D1N Z een gehee1 kwadraat te maken;

1) Men vermenigvuldigt N(p) en D(p) met zg. aurplusfactoren.
2) Men vormt:
D'
Dl
2 ::: D2
... K
en
+ K
.....
.r

Di

r;= -

1

D"

-

Dl
1
~::: F1

of

K

+-

P+"8

r; r;
D't
D2
2
en
r; F2
:;

-

+

K

P+OS

Hat gebruik van deze hulpmiddelen. zo nodig, maakt we1 dat de
realise ring

vee1 element.en gaat bevatten. wat dus de methode

oneeonomisch maakt.
Het is moge1ijk om, uitgaande van een gerealiseerde impedant1e volgens
de methode III, een overdrachtsfunctie te rea1iseren, die dezelfde
vorm heeft. op een constante nat a16 de impedanti~, zoals gegeven in
fig. 4 , wanneer de impedantie een shuntweerstand bevat:
I

x ..

+

Z(p) E
----.. x

Z( p) =

E

x

!

x

=

N

D
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cHierbij wordt de stroombron-spanningsbron trans forma tie
Ei

= Rl

Ix toegepast. waardoor de resulterende overdrachtsE

~

_~ T
Ei - D "'x

functie gelijk wordt aan:

1

1

N

. HI = R • D
1 x
1

Indien Z(p) een shunt C bevat kan een overdrachtsfunetie verkregen
worden die gelijk is aan Z(p). vermenigvuld1gd met een censtante en
met p.

~ie

fig.5.
C

+

Z{ p)

(fig.4. 5)

.E

..........

Z(p)

x

+

+

E

E

i

x

=

deor middel van de stroombron-spanningsbron transformatie:
Ei
er

Indi~n~een

Ix

=C .
p 1

wa,ardoor

Ex
N
C
-=-.I.~
E
pD
x
I
i'
x

serie weerstand in Z(p)

verkregen als in fig. 6:

Ii

--..

~!

is wordt de overdrachtsfunctie

It'")
.::.
'V\i

+E 0

D

Z(p)

Of. indien een serie capaciteit optreedt ala in fig.7:

+

E.1.

(fig.4.?)

Z(p)
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~

Een vierde synthesemethode (IV) waarbij ook gebruik wordt geaaakt
van de NIC

is de "Parallel RC-Actief Netwerk Synthese",l~eillustreerd

in fig.8.

RC

II
(fig.4.8)

+
-E

..

b

,.,.

J
"

RC

NIC

1

a

Hieryan ie de Bu1last-overdrachtsfunctie:

Y12a- Y120
Y22a - Y220
Deze schake1ing kan ook in de volgende vorm gegeven worden:
1 1b J

I

Ila ~

~

..L

Y2a

T

+

Y2b

NrC

~2

..,..

I

Nu is de nullast-overdrachtsfunctie:

N(p~

=

Door teller en noemer weer te delen door

h~t

polynoom F(p), waarvan

de nulpunten op de negatieve reele as gekozen worden. komen we tot
de volgende twee ontwikkelingen in part!ele breuken:
Y1b - Y1a

~ kiP
+ k0 +
'III' p+ot

= k..p
,

Y2b - Y2a

= keoP

+ k

,
0

..

+~
i-,

,

ki P
p+ot

=~
F P
- N(E)
= D(E) F(p)

De termen met negatief residu worder. in II a en Y2.S gerea1iseerd,
de termen met positi!!'!' residu in Y en Y .die aIle vier RC adllitlb
2b
tanties zijn (ienpoorten).
Ten slotte een methode (V) die geen gebruik maakt van de NIC of de
gyrator, maar

.aar~ij

gebruik gemaakt wordt van de tegengekoppelde

versterker als aetief element. Van het georuik van de ideale
operationele versterker werden op pp.8 en 9 reeds enige voorbeelden
gegeven. In het algemeen geldt V00r daze schakelingen dat de
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overdrachtsfunctie het product is van de kortsluit-overdrachtsadmittantie van het ingangsnetwerk en de kortsluit- overdrachtsimpedantie van het netwerk in de terugkoppelweg.

(fig.4.10)

T(p)

0----1

= IiZ f ,

Y

of indien met een eindige Yersterkingsfactor wordt

gerekend:

Ali

T(p)

=- l-Al
f

Deze methode is dus steeds a16 alternatief aanwezig en dient in de
beschouwing~n

over de gevoeligheid betrokken te worden.

5.LBN VERGELIJKING VAN DE SINTHESEMETHODEN
Een .ergelijking van de vijf genoemde synthesemethoden voIgt hieronder.
waarbij de gevoeligheid nog niet ter sprake komt maar in een volgend
hoofdstuk apart behandeld zal worden.

I. De Positieve RC-Negatieve He Overdrachtsimpedantie-Synthese.
Deze methode is algemeen toepasbaar. wat wil zeggen dat voor elke
combinatie van polen en nUlpunten van de gegeven overdrachtsimpedantie
een schakeling gevonden kan worden. Hiervan zijn aIleen de polen
afhankelijk van

~et

actieve element, dus aIleen de polen varieren

van plaats met de variatie van de parameter van het actieve element,
hier de conversiefactor van de NIC. Complexe nUlpunten in de overdrachtsimpedantie, die gerealiseerd worden als nulpunten van Z12a of
van Z12b' vereisen het gebruik van overbrugde-T. parallele-T of
brugnetwerken, daar aIleen hiermede met behulp van RC elementen
11
complexe nUlpunten gerealiseerd kunnen worden.
De berekening van
het gehele netwerk is eenvoudig.
II. De Positieve RC-Positieve RL Overdrachtsimpedantie-Synthese.
Deze

"

is niet algemeen toepasbaar, over de grenzen waarbinnen
dit weI het geval is kan men gegevens vinden bij Horowitz. 7
met~de

Hier zijn ook aIleen de polen afhankelijk van het actieve element.
De complexe nUlpunten van transmissie moeten,evenals bij de methode I,
door

overbrugde-T, parallele-T of brugnetwerken gerealiseerd worden.

De berekening is weer eenvoudig.
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III.De Positieve RC-Negatleve He Impedantie-Synthese.
Deze methode kan als algemeen toepasbaar worden gekenmerkt, maar de

real15atle~an in sommige gevallen niet eeonomlsch blijken te Zijn,~
indien surplusfactoren nodig zijn. Zowel de polen als de nUlpunten
van de lmpedantie zijn afhankelijk van het actieve element, in tegenstelling tot de twee voorgaande methoden,waar aIleen de polen afhankelijk zijn van het actieve element. De complexe nUlpunten kunnen
echter door RC-laddernetwerken gerealiseerd worden, daar ook in de
teller van de totale impedantie het verschi1 van twee termen optreedt.
De berekening is meer bewerkelijk dan die van de voorgaande methoden.
IV. De Parallele RC Overdrachtsfunctie-Synthese.
De

toepasbaarheid is weer algemeen. Polen en nUlpunten zijn afhan-

kelljk van het actieve element. De complexe nUlpunten zijn op eenvoudige wijze te realiseren, daar aIle netwerkdelen RC impedanties
zijn. WeI zljn meer elementen nodig dan bij de eerste twee methoden
en soms ook bij de derde

methode het geval ls. De berekening is weer

eenvoudig te noemen.
V. De Tegengekoppelde Versterker.
Deze methode is alge,IJeen toepasbaar. De polen aIleen zijn afhanke11jk
van de versterkingsfactor. V~~r de realisat1e van complexe nullen.dienen
overbrugde-T, parallele-T of brugnetwerken gebru1kt te worden. '

6. ENIGE OPMERKINGl::N BETREFFENDE Di!: GEVOiLI GHUD
Na een lnleldlng van het begrip gevoeligheidsfunctle zullen, aan de
hand van een voorbeeld uit de praktijk. enige resultaten in het kort
worden weergegeven.

.
Oorspronkelijk gedeflnleerd door Bode1
en2
gebru1kt
door Truxal 13
geeft de gevoellgheidsfunctle uitdrukking aan de mate van verandering
van de frequentlekarakterlstlek ten gevolge van de veranderingen in
de versterklngsfactor met de tijd en de temperatuur van het versterkerelement, hetgeen door terugkcpnellng toe te passen verbeterd kan
worden.
Bij de hier behandelde synthesemethoden voor actieve netwerken is het
de terugkoppeling ln het actieve element, de NIC, die maakt dat de
variatie van de conversiefactor met de tijd en de temperatuur zo
gering mogelijk is. Voor de totale schakeling is het van belang na
te gaan of de variatie van de frequentiekarakteristiek ten gevolge
van de varlatie van de converslefactor niet groter is dan die tengevolge van de variatie van de overlge (passieve) elementen in de
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schakeling. Het doel is dan ook de converaiefactor zo constant te
maken dat het actieve element van dezelfde kwaliteit is als de passieve elementen.
De gevoeligheidsfunctie wordt gedefinieerd als:
S Tep) _ ~ In T(pl _ .2"T;,w)/T(p)

W

- d In W

- d W

waarin de overdrachtsfunctie T{p) gelijk is aan:
T(p)
waaruit volgt:
d In K
d In T{p) :: d T(p)/T(p) = ~K~--o

+

o

dit is een mate voor de variatie van de overdrachtsfunctie. uitgedrukt in de .ariatie van de polen en nUlpunten van deze functie.
De variatie van een element, bv. het actieve, wordt uitgedrukt door:
d In W

= d W/W
T

De gevoeligheidsfunctie Sw(p) is een maat voor de afhankelijkheid
van een overdrachtsfunctie T(p)

van een van de parameters W.

De overdrachts!unctie is complex en kan geschreven worden als:

De relatie.e verandering in T(p) wordt dan:

V~~r

een reele parameter W krijgen we voor de gevoeligheidsfunctie,

gebruik makend van de uitdrukking in amplitude en phase van de
overdrachtsfunctie:

De totale gevoeligheid is hier de som van de gevoeligheid van de
amplitude

en die van de phase ten opzichte van de parameter W, die

reeel respectievelijk imaginair deel vormen van het geheel.
De phasegevoeligheid is hier gedefinieerd als:
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nulpuntsg~voeligheidsfuncties,

Ook van belang zijn de pool- en

de

verhouding van de verandering in de pool- ofnulpuntspositiE" ten
opzichte\van de relatieve verandering in W. Deze zijn respectieveIijk:
pj
S,.

d

d p.

=d

=

en

In.1",

e.

----1.
d In W

Deze uitdrukkingen worden ingevoegd in de gevoeligheidsfunctie van
T(p);
e.~
Pj
K
Sw
0
ST ( p)
+
= Sw
w
p-e.
P-Pj
~

i-

Uit deze uitdrukking voIgt dat de pool- en

nulpuntsgevoel~gheidsfuncties

de residues zijn van de totale gevoeligheidsfunctie:
Pj
Sw
en

= (p-p j)

ST ( p)
W

6
T
i
Sw = -(p-tti)SW (p) \

p=p.
J

p=6

- Res STW ( p)

P=P j

= Res ST
W (p)[ p=6.
i

~

Het gebruik van de bovenstaande begrippen dient altijd met enige
voorzichtigheid te geschieden, het gaat hier immers om de gevoeligheid ten opzichte van oneind1g kleine parameterveranderingen en
indien de veranderingen een eindige waarde hebben gelden d. formules
/

slechts in eerete benadering.
Hoewel er due reeds gewerkt wordt met actieve elementen van dezelfde
qualiteit ..at betreft de parametervariaties als de overige, passieve,
elelllenten van het systeelll, is het toch van belang na te gaan,voor een
gegeven configuratie van polen en nulpunten van de overdrachtsfunct1e,
welke van de mogelijke synthesemethoden optimale resultaten Ie vert
wat betreft de gevoeligheid. Ook indien twee functies alleen·verechil.
len wat betreft de ligging van polen en nUlpunten en niet in het
aantal van deze, kunnen nog verschillen in synthesemethode gewenst
zijn.
Een voorbeeld uit de praktljk leert dat voor de synthese van filters deze
technieken

eigenl~k nog ontoereikend zijn;14,15 omdat uitsluitend

overdrachtsfuncties van de tweede graad in teller en noemer kunnen worden
gerealiseerd daar men voor hogere orde netwerken een te grote,
berekende, gevoeligheid vindt.

~

V~~r

een tweedegraadsfunctie:

=K

F(p)

o (

N(p)
2

=

2

p+OJ + Wc

N( p)

K
o

2
2
p +2CTp+UJ
n

waarvan de graad van N(p)'2 is; de qualiteitsfactor gedefinieerd als
Wc ~

Q =2'(F ~ I; zo da t
Voor ",,;

IJJ

2
2
n = W c

+ fT

2

2
~'AI C

kan de varia tie in T(p)
...• worden uitgedrukt in de
c
P=Jvariatie van, uitsluitend, de pool 1n de onm1ddelijke nabijheid van wc '
u.J

immers de geconjungeerd complexe pool is op grote afstand en de
variatie van de constante Ko geeft aIleen een var1at1e van. het
niveau.gelijk voor aIle frequenties. hetgeen voor een bandddoorlaatf11ter niet van prima1r belang 15.
De var1atie van de poolpos1t1e P1 kan 1n componenten worden ontbonden:
dP1

= dH1

+ jdI

1

zodat:
dJln T(p)1 p= j w = He

p_p: I
dp.

p=juJ = He

dH

1

+ jdI

i

(j2 + (W.W)2

c

Is de var1atie van de poolpositie geheel in de richting van de reele
as, dus dI =0, daw 1s:
1
Max

l

11

d Iln T( p)~p=j~ =

dH i
G'"

Is de var1at1e daarentegen in de richting van de imag1na1re

as, dus

dRi=Ot dan is:

In het algemeen zal er geen sprake zijn van een variatie uitsluitend
in de richting van een van de assen, maar zullen beide componenten
hun invloed op de amplitudekarakter1stiek doen gelden.
De keuze van de synthesemethode, zelfs voor een eenvoudig geval als
hierboven vermeld geeft nog verschillende mogelijkheden.

afhankel~k

van de grootte van Q en van de ligging van de nUlpunten van N(p),
waarbij het een groot verschil maakt of de nUlpunten nabij de polen
liggen of bijvoorbeeld bij w =0 of w = 00.
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Voor een functie v~n hogere orde is aangetoond 15 dat, voor selectieve
banddoorlaatfilters, de pool-gevoeligheid te groot wordt.
Het is daarom

noodzakel~k

voor de realisering van een filter van hogere

orde elk poolpaar apart te realiseren door middel van een
een NrC of een gyrator,

waarb~

net~erk

met

ook weer de combinatie van een p001padr

met een van de nulpunten van de filterfunctie van belang kan zijn voor
het bereiken van een optimale gevoeligheid. Daar de synthesemethoden
bovendien werken met een onbelast veronderstelde schakeling, moeten
tevens isolatieversterkers worden geplaatst tUBsen de netwerkdelen.
Voor details betreffende de gerealiseerde netwerken voor een banddoorlaatfilter van de lzde orde (6 poolparen) z~ verwezen naar de gegevens
gepubliceeVd door Blecher14 • Hierin zijn ook de schakelingen opgenomen
van de gebruikte NIC en de isolatieversterker.

7. CONCLUSIE
De resultaten

l~Ken

dus wat beperkt, hoewel er door Blecher

14

is

aangegeven dat~eze wijze van filter realisatie economisch concurreert
met de gebruikelijke. voor frequenties beneden 30 kHertz. Boven deze
frequentie blijven de kristallen en de zelfinducties met ferrietkernen
de toon aangeven.

Persoonl~K vind ik/ de gevoeligheids beschouwingen 15 niet geheel overtuigend. een verder onderzoek. speciaal op het gebied van de realisering
van hogere-orde netwerken met

e~n

actief

element.l~kt

gewenst.

De vraag blijft open waarom filterfuncties. te realiseren met HC actieve
elementen,waarvan de polen op dezelfde afstand van de imaginaire as
liggen als die van LC filterfuncties. een zoveel slecbtere gevoeligheid bezitten ten opzichte van de variaties van de parameter van het
actieve element.dat van dezelfde k.aliteit is als de passieve elementen.
De mogelijkheden voor verder onderzoek zijn:

1. De realisatie van een gyrator door middel van actieve en
passieve elementen, daar de synthesemethode II betere resultaten

14

geeft .at betreft de gevoeligbeid dan de andere vier metboden.

Het Hall effect in halfgeleiders is bruikbaar voor het realiseren
van een gyrator bjj lagere frequenties (0- enkele mHertzl.waarbij

16

echter ook verliezen optreden •
2. Nieuwe synthesemetboden, waarbij men gebruik maakt van een
of meer dan een actie! element en tevens de gevoeligheid minimaal

- '

maakt. Ben voorbeeld hiervan wordt gegeven door Rohrer

17 .bet.elk
18

is gebaseerd op de "polynomial decomposition" van Horowitz

en

Thomas 19 • Het netwerk bestaat uit een van de vormen I-IV. maar met
parallelschakeling van een passief element.
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3.Een op de

prakt~K

gerichte methode van gevoeligheidsanalyse,

waarmee een duidelijk beeld wordt gevormd omtrent de waarde van de
diverse synthesemethoden. De methode genoemd onder (2.) heeft tot
dusverre in de praktijk nog geen toepassing gevonden. WeI geeft
20
Borowitz • voor een functie van de tweede graad, een complete
analyse en een uitgewerkt voorbeeld.
4. Bet werken met gedistribueerde RC elementen, gerealiseerd met de
techniek der dunne laagjes of met halfgeleiders. In hoeverre het
werken met gedistribueerde elementen zal lei den tot betere netwerken
dan die met geconcentreerde elementen is een open vraag. WeI kunnen
er enige schakelingen gerealiseerd worden die niet met geconcentreerde
elementen aIleen kunnen worden verwezenlijkt. zoals de RC transmissielljnen, homogeenen inhomogeen (met taper).

/

22.

BIBLIOGRAPHIE
1. R.W.Beatty,D.M.Kerns: Relationships between Different Kinds of
Network Parameters, Not Assuming Reciprocity or Equality in the
Waveguide or Transmission Line Characteristic Impedances.
Proc.IEEE, vol. 52, p.84, Jan.1964
2. W.Ralph Lundry: Negative Impedance Circuits-Some Basic Relations
and Limitations. IRE Trans. on Circuit Theory, vol 4, pp.132-l40,
Sept.1957.
3. Zie bljvoorbeeld:Louis Weinberg: Network Analysis and SyntheSis,
p.332. McGraw.Hill,1962.
4. J.T.Bangert: The TranSistor as a Network Element. Bell System
Techn. Journal , vol.33,pp. 329-352, March 1954.
5. Zie no.4, bibliographie nrs. 2-18.
6. J.G.Linvill: RC Active Filters. Proe. IRE, vol.42,pp.555-564,
March 1954.
7. I.M.Horowitz: Active RC Transfer Function SyntheSiS by means of
Cascaded RL and RC Structures. Polytechn. Inst. of Brooklyn,
• Microwave Research Inst. Res.Rept. R-583-57, PIB 503, Febr. 1958
8. D.A.Calahan: Sensitivity Minimization in Active RC Synthesis.
IRE Trans. on Circuit Theory, vol.9. pp.38.43. March 1962
9. B.K.Kinariwala: SyntheSis of Active RC Networks. Bell System
Techn.
Jpurnal ./vol.38,pp.1269-l3l6, Sept. 1959
.
10.T.Yanagisawa: HC Active Networks Using Current-Inversion-Type
Negative Impedance Concerters. IRE Trans. on Circuit Theory,
vol. 4, pp •. 140-144, Sept. 1957
11.Zie bljvoorbeeld:James E. Storer: Passive Network SyntheSis,
Hootdstuk 24. McGraw-Hill, 1957
12. Hendrik W.Bode: Network Analysis and Feedback Amplifier Design,
Hootdstuk 4. D. Van Nostrand Co. , 1945
l3.John G.Truxal: Automatiic Feedback Control System Synthesis.
Hoofdstuk2. McGraw-Hill. 1955
l4.F.H.Blecher: Application of Synthesis Techniques to Electronic
Circuit Design.IRE International Convention Record, Part 2.
pp.2l0-222, 1960
l5.J.M.Sipress: Synthesis of Active RC Networks. Ph.D.Dissertation.
PolytechniC Inst. of Brooklyn. June 1960
l6.J.M.Garg , R.J.Carlin: Network Theo~y of Semiconductor Hall-Plate
Circuits. IEEE Trans. on Circuit Theory, vol.12, pp. 59-73. March
1965.
17. H.A.Rohrer: Minimum Sensitivity HC-NIC Driving-Point Synthesis.
IEEE Trans. on Circuit Theory, vol.lO, pp.442- 44 3. Sept.1963

l8.Isaac M. Horowitz: Optimization of Negative-Impedance Conversion
Methods of Active HC Synthesis. IRE Trans. on

Circ~it

Theory,

vol. 6, pp.296-303, Sept.1959
19.R.E.Thomas: Polynomial Decomposition in Active Network Synthesis.
IRE Trans. on Circuit Theory, vol.9, pp.270-274, Sept.196l
20.Isaac M.Horowitz:Synthesis of Feedback Systems, Appendix.
Academic Press, Inc. New York, 1963

/

24.

