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Inleiding.
Beste OM, YL, XYL, ONVL,

Dat V.R.A. voor dienstverlening staat is jullie zeker al bekend. Wij gebruiken de (schaarse)
middelen –vooral van jullie bijdragen- om informatie te verzamelen en om die ook weer te
verspreiden. Voor ons geen snoep- en andere reisjes (behalve die wij zelf betalen, natuurlijk!)
maar een volledige inzet voor de Vlaamse radioamateurs.
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar wij kunnen in elk geval rekenen op een aantal zeer
geïnspireerde en gemotiveerde vrienden. Eén van hen is Willy Acke, ON4AW. Hij is nog altijd
een verwoed verzamelaar van alles wat ook maar enigszins met onze hobby te maken heeft.
Door zijn hogere opleiding en zijn ervaringen als docent in verschillende hogere instituten is hij
ook steeds bezig met informatie te verzamelen en te bundelen in interessante artikels.
Eerder bezorgde hij ons o.a. dossiers over “de decibel en zijn toepassingen”, “Antennen”; vrij
lijvige documenten, wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot om lezen.
Maar de grote verdienste ligt uiteraard bij Willy, die wij van harte danken voor dit mooie werk
dat wij jullie bij deze graag aanbieden.
En… er zullen wellicht nog artikels van de hand van Willy volgen. Bedankt Willy.
Ook danken we ON7XM, Jules Verheyde, onze redacteur van RadioAmateur, voor de bewerking
van dit dossier en het klaar stomen voor publicatie.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2019

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
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schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden
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All rights reserved

Netwerken

-3/39-

Netwerken.
door Willy Acke ON4AW.

Netwerk-theorema’s (en de daarmee opgeloste Netwerken).
Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen.
Wat kan men als netwerken betitelen? Hier worden niet in de eerste plaats computernetwerken
bedoeld (zoals LAN= local area network), Ethernet, optische kabelnetwerken, maar wel
schakelingen in de telecommunicaties in het algemeen bekeken, in de radio, de televisie, in
filters (passieve en actieve), in de digitale technieken, en in de transmissielijnen of
voedingslijnen, met coaxiale kabels, lintlijnen en ladderlijnen, maar minder met optische
vezels en laser-technieken.
Uit deze onvolledige opsomming blijkt nochtans reeds, dat het bestreken gebied breed genoeg
is, om er een ernstige studie te kunnen aan wijden en dat het wel nodig is, aan enkele
basisbegrippen te herinneren, om er samen met technische werk- en hulpmiddelen, vlug,
betrouwbaar en foutloos, netwerken te kunnen mee oplossen.
Hierbij zal men ook in aanraking komen met de elementaire basiscomponenten, die netwerken
samenstellen, namelijk weerstanden (R), condensatoren (C), spoelen (L), transistoren,
eventueel nog buizen, waarvan de werking zowel op gelijkspanningsgebied als op
wisselspanningsgebied (LF, HF, MF, ZHF, UHF,) een rol kan spelen, en het gedrag ervan in een
gekozen kader kan onderzocht worden. Op wisselspanningsgebied kunnen impedanties in
standvastig toestandsregime (dit is met zuiver sinusoïdale stromen en spanningen met
constante amplitude, fase en frequentie), behandeld worden d.m.v. de leer der complexe
getallen. In overgangsregimes meestal bestudeerd met vergrotende sinusoïdale spanningen,
ofwel met op de ingang van het netwerk, toegepaste sprongfuncties, het zogenaamde Dirac impuls, of de zogenaamde Heaviside- (eenheids-) stap-functie, dit zijn niet sinusoïdale
impulsvormige golfvormen. Bij andere kringen, kan men gebruik maken van de Laplacetransformatie en van overgangen tussen het tijdsdomein en het zogenaamd p-of s-domein.
Voedingskabels of transmissielijnen spelen een rol in een aantal klassieke netwerken, en
voeren een vertraging in op de impulsspanningen of de analoge spanningen, die op hun ingang
toegepast worden. Ze kunnen zowel passieve netwerken, met een fysische structuur,
samengesteld uit R, L, C (en eventueel wederzijdse inductie M) met elkaar verbinden, evenals
actieve netwerken, waarin transistoren of IC's als versterkers, signaalverwerkers en
processoren, voorkomen.
Enkele bepalingen i.v.m. netwerken.
1)
Een schakeling is een deel van een systeem waarin elektrische stroomgeleiding
mogelijk is. De verschillende elementen of componenten van de schakeling, worden soms
parameters genoemd. Dit kunnen veerstanden zijn, of spoelen met een zelfinductie L Henry, of
condensatoren met een capaciteit C Farad, (of onderdelen van deze grootheden).
De elementen van een schakeling kunnen als afzonderlijke componenten voorkomen, maar ze
kunnen ook verdeeld zijn, zoals in een transmissielijn, waar onder meer tussen de twee
geleiders een zekere shuntcapaciteit bestaat, terwijl per lopende meter de zelfinductie van de
geleiders te wijten is aan het fysisch uitzicht en de chemische metaal-samenstelling van de
geleiders zelf.
2) Een lineaire schakeling is er ene, waarin de parameters konstant zijn.
3) Een niet-lineaire schakeling, is er ene, waarin de parameters veranderen met de grootte
van de er op toegepaste spanningen, en de er in vloeiende stromen.
4) Een bilaterale of reciproke of wederkerige schakeling is er ene, die gelijkaardige kenmerken
vertoont in twee richtingen, namelijk van de ingang naar de uitgang, en van de uitgang naar
de ingang. In een bilaterale schakeling, mogen de generator en de verbruiker of de belasting,
zonder meer van plaats verwisseld worden.
5) In een unilaterale of niet-reciproke schakeling, mag dit niet, anders zullen de
werkingskarakteristieken en het gedrag van de schakeling merkelijk gewijzigd worden.
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Een transistor is hiervan een voorbeeld, mede omdat een transistor geen passief
maar een actief netwerk is.
6) Een elektrisch of elektronisch netwerk is een combinatie van een aantal elektrische
elementen die afzonderlijk, ofwel verdeeld kunnen voorkomen, en die d.m.v. geleiders of
koperbanen op een printplaat of binnenin een I.C. met elkaar verbonden zijn. Een dergelijk
netwerk kan passief zijn met enkel R, L, C combinaties. Wanneer er actieve elementen in
voorkomen zoals bv. operationele versterkers, dan is het een actief netwerk.
7) Een passief elektrisch of elektronisch netwerk bevat op zichzelf geen enkele generator of
energiebron. Deze kunnen wel aan de uitwendige ingangsklemmen van het netwerk
aangesloten worden.
8) Een actief netwerk bevat inwendig éen of meerdere spannings-of stroombronnen.
9) Een L-netwerk bestaat uit twee impedantietakken in serie. Het punt waar de twee
impedanties samenkomen, is een in-of uitgangsklem. De andere uiteinden van de impedanties
vormen de andere klemmen.
10) Een T-netwerk bestaat uit drie impedanties, in ster verbonden. Dit betekent, dat de drie
impedanties samenkomen in een gemeenschappelijk punt. De andere uiteinden van de
impedanties zijn respectievelijk verbonden met een ingangsklem, een uitgangsklem en een
gemeenschappelijke klem.
11) Een pi-netwerk bestaat uit drie impedantietakken in driehoek verbonden. D.w.z. dat ze
aan elkaar geschakeld, een gesloten lus vormen. De punten waar telkens twee impedanties
samenkomen, vormen respectievelijk een ingangsklem, een uitgangsklem, en een gemeenschappelijke klem.
Kenmerken van een lineair of rechtlijnig stelsel of systeem.
De studie van lineaire systemen, is om twee redenen belangrijk:
a) Het grootste aantal toestanden die men aantreft bij technische en wetenschappelijke
vraagstukken is lineair, toch tenminste binnen zekere gekozen intervallen of grenzen (van
frequentie, spanning, stroom, temperatuur, enz.)
b) Men kan door het toepassen van standaardmethoden en standaard theorema's
vraagstukken betreffende lineaire netwerken en systemen vrij snel oplossen.bv.
We kennen bv. allen de wet van Ohm die het gedrag beschrijft van de stroom doorheen een
weerstand en het verband tussen de stroom en de spanning die hem veroorzaakt.
Dit is een rechtlijnige betrekking (bij een niet temperatuur-afhankelijke weerstand), omdat het
spanningsverval over de weerstand rechtlijnig is met de grootte van de stroom doorheen de
weerstand. Wanneer de stroom te groot wordt, zal door de vermogen-dissipatie, de
temperatuur van de weerstand stijgen, en hij begint zich op een niet lineaire wijze te
gedragen»
Hiermee komen we terug op de hierboven gebruikte term "interval". De meeste systemen
hebben hun beperkingen en hun rechtlijnig gedrag is meestal slechts geldig tussen zekere
grenzen en waarden van de er op toegepaste grootheden.
Enkele fysische beperkingen die de linairiteit vernietigen zijn: verzadiging, doorslag,
veroudering van het materiaal, waardoor de eigenschappen veranderen, frequentieafhankelijkheid, enz.
De definitie van een lineair systeem houdt in dat men zich een bepaalde toestand van een
systeem opgebouwd mag denken door de superpositie van twee of meer deeltoestanden.
Voorbeeld:
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Voor een lineair systeem geldt het superpositiebeginsel. Het systeem gedraagt zich dan lineair
t.o.v, de stromen en spanningen binnen een onderzocht interval.
In een systeem heeft men vaak te maken met elementaire tweepolen, De vijf algemeen
gebruikte soorten zijn:
1) de spanningsbron,
2) de stroombron,
3) de weerstand,
4) de spoel met zelfinductie L,
5) de condensator.
Men kan twee of meer elementaire dipolen op een zekere wijze laten samenwerken.
Er ontstaat dan een "model" of een "ekwivalente” (of gelijkwaardige) schakeling”.
Men probeert soms, door twee niet-lineaire dipolen te laten samenwerken, een dipool te
verkrijgen met meer lineaire kenmerken. Dit is bv. mogelijk door twee spanningsbronnen in
serie te schakelen, Het hierboven staand karakteristieke toont aan, dat de algebraĩsche som
1+2 van de afzonderlijke spanningsbronnen 1 en 2 toch al wat rechtlijniger is.
Het kan natuurlijk nog veel beter, en dit bekomt men soms door concave karakteristieken te
combineren met convexe.
Wanneer een elementaire dipool niet lineair is, (d.w.z. dat de betrekking tussen de stroom
doorheen de dipool en de spanning over zijn klemmen niet lineair is), dan kan men proberen
zijn totale karakteristieke kromme, stuksgewijze onder te verdelen in segmenten die elk lineair
zijn in een bepaald gebied van de stroom-spannings- karakteristiek,
Wat is een functie?
(bijvoorbeeld in verband met spanning en stroom, of lineair en niet lineair, enz.)
Wanneer we zeggen, dat een grootheid y, de afhankelijk veranderlijke, een functie is van een
andere grootheid x, de onafhankelijk veranderlijke, dan bedoelen we hiermee dat in een
bepaald interval, bij iedere waarde van x, één of meer waarden behoren van y. Het functioneel
verband y =f(x) tussen x en y, bestaat dus uit een voorschrift, volgens hetwelk men uit een
willekeurige waarde van x in een bepaald interval, de bijbehorende waarde van y kan vinden.
In een rechthoekig assenstelsel kan men een dergelijk verband, met een tekening
verduidelijken.
Als voorbeeld veronderstellen we dat een gelijkspanning van 8 volt toegepast wordt over de
serieschakeling van twee weerstanden R1= 3 Ω en R2= 10 Ω.
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Indien men het spanningsverval over de 10 Ω weerstand bepaalt als gelijk aan de
bronspanning van 8 volt, verminderd met het spanningsverval over de weerstand van 3 Ω, dan
kan men de twee weerstanden afbeelden onder de vorm van rechten met een positieve en
negatieve richtingscoëfficient, die elkaar bijgevolg snijden in een punt P. Op de grafiek leest
men dan als spanningsverval over R1, 1,85 volt af, en als spanningsverval over R2,
V - 1,85 V= 6,15 V, en als stroom door de serieketen van de twee weerstanden, 0,615 A.
Er bestaan ook tal van computerprogramma's op de PC en op de Macintosh, die op een mooie
wijze toelaten functies (ook driedimensionaal) voor te stellen, af te drukken en snel na te gaan
welke invloed een wijziging van de grootte van x heeft op de verandering van y en de vorm
van y.
In de elektronica, de transmissielijn- theorie, de techniek van de antennes, de filters, e.d.,
streven sommige y-functies voor bepaalde waarden van x naar oneindig. Dat wil niet zeggen
dat ze voor ons, elektronici, en OM’s, echt onbepaald zijn. Integendeel kunnen we deze
oneindigheid voor bepaalde praktische doeleinden nastreven, zo bv. kan de oneindige
impedantie die men meet aan het open uiteinde van een kwart golf lang stuk voedingslijn
met kortgesloten uiteinde, op ZHF of UHF en zelfs microgolven, dienen als steunisolator voor
twee geleiders die een antenne voeden.
Bij de voorstelling van een reactantie zoals 1/ωC of susceptanties zoals 1/ωL, zal men de
nadering tot een asymptoot op oneindig aantreffen, zoals hieronder voorgesteld door
gelijkzijdige hyperbolen met de x-en de y-as, als asymptoten.
De limiet van de functie y, voor x strevend naar oneindig, is dan nul: y= f(x)= 0x→ ∞

Ω
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Een dergelijke voorstelling vindt men ook als men een dissipatie-hyperbool uitrekent, bv.
m.b.t. het bovenstaand voorbeeldje van de seriekring die bestaat uit twee weerstanden,
aangesloten over een voedingsgelijkspanning van 8 volt. In de veronderstelling dat het 2 watt
weerstanden zijn, kan men de grootte van de stroom en spanning uitrekenen die heersen op
het ogenblik dat bv.de 3 Ω weerstand juist 2 watt zou dissiperen. Deze waarden zullen groter
zijn dan de hierboven bepaalde, want men laat componenten nooit bij hun volle belasting
werken, maar kiest altijd een veiligheidsmarge als reserve. Uit de wet van Joule:
P =I2*R=V2/R volgt:

I=

V = 2*3 = 6 = 2,45

2
= 0,816
3

amp., en

Volt, afleesbaar op de rechtse grafiek.

Bij de voorstelling van sinusoïdale spanningen en stromen moet men zich wel tot een zeker
interval beperken, anders lopen ze schijnbaar door tot oneindig. Hieronder is een sinusoïde y=
sin(x) voorgesteld, samen met haar inverse functie x= sin(y), die hier een spiegeling over 90°
verdraaid voorstelt in het interval -1 ≤ (x) ≤ +1.

Deze functies zijn continu, d.w.z. dat er in het beschouwde interval geen sprongen voorkomen.
Ze hebben ook een periodiciteit, d. w. z. dat f(x)= f(x+T) waarin T de periode is, dit is de tijd
die verloopt tussen twee maxima of twee minima met dezelfde positieve of negatieve waarde.
Een functie kan even zijn zoals f(x)= cos(x) en dan is f(x)= f(-x), of oneven zoals f(x)= sin(x)
en dan is f(x)= - f(-x).
Sommige verschillende functies kunnen worden soms voorgesteld op dezelfde figuur. Zo is
hieronder de voor de elektronica en telecommunicaties belangrijke functie {[(sin(x)]/x} (even
functie) samen voorgesteld met [y= sin(x)] (oneven functie):

De {[(sin(x)]/x} kan bv. het *frequentie- spectrum” voorstellen van een reeks blokvormige of rechthoek-impulsen, zoals gebruikt in de impulscode modulatie (PCM), de digitale
technieken, de televisie, en in afstandsbesturingstechnieken.
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Functies, die gehele machten bevatten van x, heten rationeel, maar indien er gebroken
machten van x in voorkomen, dan heet de functie irrationeel.
Functies die door een aantal algebraïsche bewerkingen kunnen verkregen worden, heten
algebraïsche functies, maar indien dit niet mogelijk is, heten ze transcendent.
2
Zo is y = a*x + b*x + c rationeel, en y = a* x is irrationeel.
De goniometrïsche functies zoals y= sin(x) en hun inversen zoals x= sin(y) kunnen niet
gegenereerd worden door een eindig aantal algebraïsche bewerkingen (er bestaan daarover
wel reeksontwikkelingen van Taylor en Mac Laurin, maar die eindigen niet), en bijgevolg zijn
deze functies transcendent, net zoals de exponentiële functie y =ax en y= log(x).
Als in de wisselstroomtheorie gegeven is dat tg(Φ)= X/R dan staat dit volgens de
driehoeksmeting gelijk met Φ=bgtg(X/R)= arctan(X/R)= argtanX/R)= tan -1(X/R).
De uitdrukkingen zijn dus allen gelijkwaardig, alleen de schrijfwijze is anders.
Vectoren en vectordiagrammen.
Draaiende vectoren zullen we terug ontmoeten, een vijftal hoofdstukken verder over hun
aanwezigheid in de ‘complexe getallen’.
Gerichte as: een gerichte as is een onbepaalde rechte, waarop een positieve doorloopzin
gekozen werd, bv. van x* naar x. De zin xx* is dan negatief.

Als de positieve zin niet expliciet aangegeven is, veronderstelt men dat hij loopt van links naar
rechts„ als de ligging of de richting van de rechte eindigend in een pijl) horizontaal is.
Voorbeeld: als de vergelijking x2 - 2x - 8 = 0 gegeven is, dan kan men deze schrijven als x 2 2x +1 = 8 + 1 of (x-1)2 = 9 waaruit (x – 1) = ± 3 of x = + 4 of x = - 2
Op een gerichte as, waarop de nul in het midden gekozen werd, wordt dit:

Een dergelijke as, noemt men ook, de as van de "reële" getallen (positieve of negatieve), maar
in de techniek en in het bijzonder in de elektronica, heeft men vooral belangstelling voor
positieve getallen, bv. positieve weerstanden, omdat negatieve weerstanden leiden tot
onstabiele situaties, in het bijzonder oscillatorische toestanden, bv. door de ontdemping van
LC~ trillingsketens, Daarom verkiest men het liefst een as met enkel positieve reële getallen:

Vector: Een vector is een segment, dus een stuk, van een gerichte of georiënteerde as.
De doorloopzin is van A naar B. De oorsprong van de vector is A en zijn uiteinde is B.
Een vector heeft altijd drie kenmerken:
Een grootte of lengte, een richting en een zin. Hij wordt voorgesteld door hem dik te drukken
zoals AB of door er een vectorstreep of een vectorpijl boven te plaatsen:
Netwerken

AB of AB .
-9/39-

Meestal wordt een vector echter niet aangeduid door twee letters, maar wel door 1 enkele, bv.
de impedantie Z .
In deze laatste voorstelling kan ook een dikke druk gecombineerd worden met de vectoroverstreping.
Een wisselstroom of een wisselspanning kan voortgebracht worden door een vector die met
een hoeksnelheid ω ronddraait, zoals dat in een elektriciteitscentrale ook werkelijk gebeurt
met de rotor van een alternator waarin een sinusoïdale wissel-e.m.k. wordt opgewekt.
De vector kan daarbij vertrekken vanuit een positie die nul graden verschoven is t.o.v. een
referentie-as, maar het kan ook gebeuren dat de aanvangsstand reeds een hoekverschuiving φ
vertoont t.o.v. die as:

De vector heeft, terwijl hij ronddraait, met een eenvormige snelheid van bv. 50 omwentelingen
per seconde, een welbepaalde positie in het vlak en in de ruimte. De Duitser Gauss heeft hem
een positieve draaizin toegekend in de tegenwijzerzin van de verdraaiing van de wijzers van
een uurwerk.
Neemt men deze overeenkomst over, dan spreekt men over het vlak van Gauss (soms ook
vlak van Argand of vlak van Cauchy), waarin de vector ronddraait. Dit is dan wel een
*compleks' vlak waarin een punt P (of zijn plaatsvector OP) door een compleks getal (zie
lager) aangegeven wordt, namelijk OP= x + j*y. Als dit punt P, beeldpunt van het compleks
getal genoemd, met constante snelheid een cirkel beschrijft, met als middelpunt de oorsprong
0 (O), dan veranderen de projecties van de voerstraal van dit punt op de assen (op y:
amplitude, op x: hoek) op een sinusvormige wijze.
Als de plaats van P op het tijdstip t = 0 verschoven lag over een hoek φ t.o.v. de x-as (reële
as), dan is de draaiende voerstraal gekenmerkt door 3 eigenschappen, namelijk de lengte van
deze voerstraal, de hoekfrequentie ω en de fasehoek φ). Zo'n ronddraaiend lijnstuk in een
plat vlak noemt men een wijzer. Men drukt zijn vector-waarde uit door de volgende symboliek:

OP = |OP|*ε j(ωt+φ) . Hierin is I0P| de lengte
r = de modulus genoemd, van de wijzer.

Diagramma van Fresnel.
Ook de fransman Fresnel, die onder meer bekend is uit de theorie van
de voortplanting van radiogolven over obstakels ('de schaduwzone van Fresnel') is hier op
ingegaan en hij heeft de sinusoïde, beschreven door een vector OP voorgesteld door onder
meer a= A*sin (ωt + φ) waarin A de amplitude van de trilling is, gelijk aan de modulus |OP|.
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Hij heeft daarbij opgemerkt, dat als φ= π/2 radialen of 90°, de sinus overgaat in sin(ωt +
90°)= cos(ωt).

Dit betekent ook, dat als algemeen gezien, tegelijkertijd twee (of in een ‘driefazig' stelsel, drie)
vectoren met dezelfde hoeksnelheid ronddraaien, ze een trilling kunnen produceren met een
constante amplitude, maar dat hun aanvangshoek t.o.v. de reële as of x-as verschillend kan
zijn, bij de ene bv. nul en bij de andere ± φ. Ook hun grootte of lengte
(amplitude) kan verschillen.

Een vector boven de horizontale as voert een positieve hoekverschuiving in (in de
tegenwijzerzin) en onder de horizontale as een negatieve hoekverschuiving. De negatieve
noemt men na-ijling, de positieve, voor-ijling in fase.

Netwerken

-11/39-

Op deze wijze, kunnen ook spanningen (of stromen) voorgesteld worden die onderling
verschillen in fase, of een spanning samen met een stroom in hetzelfde vectordiagram, met
hun onderling faseverschil:

De effectieve waarde van een wisselstroom.
In de meeste berekeningen die men op wisselstroomgebied uitvoert, bv. de berekening van
een vermogen of van een dissipati, met de wet van Joule, komt de effectieve waarde van een
wisselspanning of een wisselstroom voor, en niet de maximum waarde of de ogenblikkelijke
waarde.

In i= Im*sin(ωt+φ) is i de ogenblikkelijke waarde van de stroom, en I m is de maximum
waarde, soms ook de piekwaarde genoemd. De som van de positieve maximum waarde en de
negatieve maximum waarde, noemt men de piek-tot-piek of top-tot-top waarde, dus gelijk aan
tweemaal de amplitude (2*|OP|).
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ω= 2*π*f= (2*π/T is de pulsatie of de hoekfrequentie, die men in sommige technische
teksten, bv. over Bode (-amplitude-en-fase-) diagrammen ook de "frequentie'” zal noemen,
alhoewel het juister is, te spreken over de pulsatie. φ is de fasehoek tussen de vectoriële
waarde van de stroom en de vectoriële waarde van de spanning die deze stroom verwekt.
Deze hoek kan positief of negatief zijn (of nul).In sommige toepassingen is het nodig, de
gemiddelde waarde van de stroom te kennen, dat is de gemiddelde waarde van de stroom
over een halve periode T/2.Men bekomt de gemiddelde waarde door de ogenblikkelijke waarde
i te integreren over een halve periode, en dat ‘integreren’ komt neer op het berekenen van de
oppervlakte onder de kromme in dat tijdsinterval, en deze oppervlakte daarin samen te persen
tot een rechthoek met basisbreedte= T/2 . De hoogte van die rechthoek is de gemiddelde
waarde.
Hij is bij definitie gegeven door:

=

T/2
1
1
* I m*{sin(ω*t+φ)*d(ω*t+φ)} = *I m*[cos(ω*t+φ)]0π =
0
ω*T
π
2

= Im *[1-(-1)] = 2* Im = 0,637*Im.
π
π

Dit is de gemiddelde waarde van een sinusoïdale stroom (of spanning). Ze is nul over een
volledige periode genomen, omdat dan de positieve en de negatieve helften van de periode
elkaar opheffen. De integraal die op de grafiek leidde tot i gem.= 0,637*Im berekende in feite
de oppervlakte onder de kromme, gedurende een halve periode.
Men kan de gemiddelde waarde met dezelfde algemene uitdrukking ook berekenen voor
andere vormen van veranderende stromen, bv. zaagtandvormen, rechthoek-golven uit de
impulstechnieken, enz., eventueel na hun ontwikkeling in een reeks van Fourier, die ze uiteen
laat vallen in een aantal sinusoïden en/of cosinusoïden, als harmonischen van hun
grondcomponente (hun centrale werkfrequentie).
De effectieve waarde.
Deze wordt soms de R.M S.- ('root mean square' uit het engels) waarde genoemd, wegens de
manier waarop ze berekend wordt, namelijk door het trekken van een vierkantswortel uit een
kwadraat, met als resultaat een breukdeel van de hierboven berekende gemiddelde waarde.
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Men heeft met deze waarde een overeenkomst willen zoeken met hetgeen op
gelijkspanningsgebied gebeurt, wanneer een gelijkstroom of een gelijkspanning een weerstand
opwarmt, en dezelfde warmteontwikkeling (of dissipatie) produceert als de wisselstroom of de
wisselspanning in dezelfde weerstand R. Volgens de wet van Joule geldt dan:

I2*R = [Im*sin(φ)]2*R = [(Im )2*sin2 (φ)]*R = (Im )2*R*[1-cos(2*φ]/2 .
De gemiddelde waarde van [cos (2*φ)] is nul over een geheel aantal perioden, omdat de
positieve en negatieve waarden elkaar opheffen.
Daaruit volgt

I2 = (Im )2 /2 of I = (Im ) / 2.

Deze bijzondere waarde van de links staande

gelijkstroom, die dus gelijk is aan de in het rechterlid staande wisselstroom, noemt men de
effectieve waarde van de (hier sinusoïdale) wisselstroom, algemeen geschreven als

Ieff. = (I m )/ 2.
Alle wisselstroommeters duiden deze stroomwaarde aan, en niet de ogenblikkelijke waarde of
de gemiddelde waarde van de stroom. Door de sinusvormige stroom te kwadrateren, kunnen
er in dat kwadraat geen negatieve waarden voorkomen, zodat dit kwadraat over de ganse
periode positief is, en aldus ook boven de tijdslijn, gedurende de volledige periode van de
wisselstroom, moet voorgesteld worden:

De gemiddelde waarde van het kwadraat van de wisselstroom is daarbij gelijk aan het
kwadraat van de gelijkstroom. Dat is de betekenis van de hier bovenstaande

I2 = (Im )2 /2

.De effectieve waarde van de wisselstroom staat in een zeker verband met de

hierboven berekende gemiddelde waarde Igem. en dit verband wordt uitgedrukt door de
verhouding: effectieve waarde gedeeld door gemiddelde waarde over een halve periode.
Deze verhouding wordt soms de 'vormfactor' f genoemd, een ongelukkige keuze, want
verwarbaar met het symbool f van ‘frequentie’. Voor een sinusoïdale stroom bedraagt hij:

Ieff.
I
2*I
= ( m )/ m =
I gem.
π
2
1
=(
)/(0,637) = 0,707/0,637 = 1,11.
2

f =

Deze waarde heeft haar belang,

bv. in de theorie van de gelijkrichters. (omzetters van een wisselstroom in een gelijkstroom of
van een wisselspanning in een gelijkspanning).
Een algemene uitdrukking om de effectieve waarde van een niet-sinusoïdale wisselstroom
te zoeken, is de wortel uit het gemiddelde kwadraat van de stroom over een gehele periode
1 T2
=
* i *dt
T = 2*π/ω:
eff.
T 0

I

De (i2 )*dt



onder het wortelteken kan ook een [f(t)]2*dt zijn.Als men in de uitdrukking i

of f(t) vervangt door Im.*sin(ωt + φ) ,dan vindt men eveneens
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Uit de hierbovengevonden waarde van het wisselstroomvermogen:

P = (Im )2*R*[1-cos(2*φ)]/2

waarin men

φ= ωt

kan stellen, blijkt dat in het geval van

een sinusoïdale of cosinusoïdale stroom, het vermogen varieert van de waarde nul [als
cos(2*ωt= 1)] tot de topwaarde

(Im )2*R [als

cos(2*ωt= -1)]

Men zegt dan dat het gemiddeld vermogen gelijk is aan

met de dubbele frequentie.

[(Im )2*R]/2

, hetgeen gelijk is aan

het product van de effectieve waarde van de wisselspanning met de effectieve waarde van de
(sinusoïdale) wisselstroom:

Pgem. = [(I m )2*R]/2 = Ieff.*Veff. ] =

Im
2

*

Vm .
2

In Duitse technische publikaties, zal men Vm geschreven zien als Um, terwijl de Engelsen en
sommige Philips publikaties, dan weer Em gebruiken. Wereldwijde standaardisatie op gebied
van symboliek of normen (bv. D.I.N. t.o.v. N.B.N.) is er spijtig genoeg nog niet.
Als bv. 5 amperen gelijkstroom vloeien doorheen een weerstand van 4 ohm, dan gaat in die
weerstand een vermogen verloren van 5 2*4 = 100 W. In het geval van een wisselstroom,
verandert de grootte van de stroom en neemt van ogenblik tot ogenblik een andere waarde
aan. Daarom heeft men er naar gestreefd een gemiddeld vermogen te zoeken dat dezelfde
waarde heeft als in de gelijkstroomtoestand, en dat is dan de effectieve waarde geworden.
Wenst men de effectieve waarde te bepalen van een wisselstroom die niet sinusoïdaal is, dan
kan men daarvoor de volgende schakeling gebruiken, die (volgens de formule hierboven) de
ingangsspanning v(t)= f(t) kwadrateert, er het gemiddelde van maakt, en er daarna de
vierkantswortel uit trekt:
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Enkele mogelijke vormen van netwerken.
A) Dipool, vierpool, actief, passief.
Een passief netwerk is een netwerk zonder inwendige bronnen of generatoren, en zal onder de
twee meest voorkomende vormen, ofwel twee klemmen, ofwel vier klemmen hebben, d.w.z.
dat ingewikkelder netwerken tot deze twee basis-structuren kunnen vereenvoudigd worden of
in meerdere van deze grondvormen opgedeeld.
Soms ziet meer een netwerk met drie klemmen (bv. de gelijkwaardige schakeling van een
transistor, of van meerdere transistorversterkers in cascade, dat is op elkaar volgend in serie),
maar deze drie klemmen zijn er.in werkelijkheid vier. In het eerste geval spreekt men over
een dipool, (2 klemmen), en in het tweede geval over een vierpool of quadripool.
Deze heeft twee ingangsklemmen, ook ingangspoort of *input' genoemd, en twee
uitgangsklemmen, ook uitgangspoort, of ‘output' genoemd.

De Engelse benamingen input en output, duiden ook de spanningen, stromen en vermogens
aan die men over de in-en uitgang kan meten, alsook de golfvorm(en) van deze grootheden.
Engelse termen treft men vaak aan, omdat de Amerikanen (en Engelsen: denk bv. aan de
uitvinding van de [‘thermische’] diode door Fleming in 1904, en de Engelse oorlogs-uitvinding
van de radar in 1941) pioniers waren op het gebied van de elektronica en de
telecommunicaties. Als men niet weet wat er zich binnenin een voorgesteld vierpoolnetwerk
bevindt, noemt men de vierpool “een zwarte doos”.
B) Symmetrisch, asymmetrisch.
Netwerken kunnen symmetrisch (= balans-netwerken), of asymmetrisch zijn.
Symmetrische netwerken gedragen zich op dezelfde wijze, d.w.z. ze vertonen gelijkaardige
eigenschappen, als men de ingangsklemmen, en de uitgangsklemmen omwisselt.
Dit is typisch voor passieve netwerken.

Symmetrische passieve netwerken, zijn meestal opgebouwd uit componenten die op dezelfde
wijze geplaatst zijn t.o.v. een aardingslijn (—'massa') of een aardingsvlak, en die loodrecht op
die aarding, in het midden van het netwerk een spiegellijn hebben.
Als men daarrond de opstelling, ook ‘configuratie' genoemd, laat draaien, dan vindt men de
andere helft, als symmetrische voorstelling terug. Typische voorbeelden hiervan zijn het Tnetwerk, het π- (pi-) netwerk, en het vaknetwerk (=' lattice' in het engels).
Bij asymmetrische netwerken is dit niet het geval, omdat het ingangsgedeelte verschillend is
van het uitgangsgedeelte, bv. omdat dit laatste éen of meerdere generatoren of bronnen
bevat, die ontstaan door de aansturing van de ingangspoort d.m.v. een stroom of spanning.
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D.m.v. deze elementaire netwerkdelen, ook ''cellen” genoemd, kan men een samengesteld
netwerk opbouwen ladder-' netwerk geheten: Het bestaat uit een opeenvolging,
cascadeschakeling- of serieschakeling van een aantal elementaire T- of pi-cellen.
Men kan ook soms een halve cel aantreffen, L-cel genoemd (rechts op de figuur hier boven).
Symmetrische vierpoolnetwerken.
Symmetrische vierpoolnetwerken worden niet alleen door een ingangs- en uitgangspoort
gekenmerkt, maar ook door een kenmerkende-of karakteristieke impedantie Zo, gezien vanuit
de ingangsklemmen, wanneer over de uitgangsklemmen eveneens Zo gesoldeerd is, alsook
een voortplantingsconstante of voortplantingscoëfficient gamma (γ).
De karakteristieke impedantie wordt ook golfweerstand genoemd, omdat ze/hij zich op
wisselspanningsgebied als een zuiver ohmse weerstand gedraagt.
a) De karakteristieke impedantie.
De karakteristieke impedantie of golfweerstand Zo is een weerstand met constante waarde
(bv. 50, 75, 100, 150, 300, 600 ohm), (600 Ω is typisch voor toepassingen in de telefonie),
(800 Ω als afsluitweerstand voor ruitantennen, enz.). Men meet Zo over de twee klemmen van
de ingangspoort, als van daaruit een oneindig aantal gelijke cellen elkaar opvolgen in een
serie-of kaskadeschakeling. Men meet Zo ook aan de ingang van 1 cel, indien deze over haar
uitgangspoort afgesloten wordt (d.w.z. over de twee uitgangsklemmen gesoldeerd) met een
zuiver ohmse weerstand, met waarde Zo.

b) de voortplantingsconstante γ.
Deze wordt bepaald door de natuurlijke-of neperiaanse logarithme van de verhouding tussen
de ingangsstroom-en de uitgangsstroom van een netwerk dat aan beide zijden (dus ingangsen uitgangspoort) afgesloten is op Zo.

Bekijken we dit netwerk, waarin een ingangsstroom I1 en een uitgangsstroom I2 vloeit. I1 zal
bij een passief netwerk meestal groter zijn dan I2 (zodat het netwerk verzwakt), en een
hoekverschuiving β*s t.o.v. een referentie-as hebben, die verschillend is van deze van I2.
De verhouding I1/I2 is dus een complexe vector (zie de studie van de complexe getallen), en in
feite zouden deze stromen dik gedrukt moeten voorgesteld worden, ofwel met een
vectorstreepje er boven.
De voortplantingsconstante gamma γ is eveneens complex, en zou bijgevolg ook dik moeten
voorgesteld worden. Internationaal schrijft men γ = α + j*β.
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Men is internationaal eveneens overeengekomen, de verhouding van de ingangs- tot de
uitgangsstroom, als volgt te schrijven:

Hierin is ε = 2.71828 het getal van Neper, basis van het Neperiaans logarithme-stelsel.
α= de verzwakkingsconstante, uitgedrukt in Nepers o£ in decibels, β= de faseconstante,
uitgedrukt in radialen of in graden.
γ = α + j*β is de voortplantingsconstante.
Neemt men de modulus van de verhouding der stromen, als:

I
I2

|α| = ln(| 1 |)

Nepers dan is 1

neper= 8,686 dB en ln(x)= 2,303*(log(x)) zodat |α|= (2,303)*(8,686)*log|(I1/I2)| =
20*log(|I1/I2|) dB als de verzwakkingsconstante van het netwerk. Indien n gelijke cellen in
cascade staan, bedraagt de totale verzwakking van het netwerk n*α nepers of decibels en de
totale faseverschuiving n*β radialen of graden.
Tussenschakelverlies.
Indien men een passief netwerk schakelt tussen een generator en een belasting, dan krijgt de
belasting niet het volle vermogen, dat door de generator wordt geleverd, maar slechts een
(normaal gezien: groot) deel daarvan, omdat er een deel van dit bronvermogen verloren gaat,
e wijten aan de verzwakking van het netwerk via:
-de misaanpassing tussen de inwendige impedantie (of weerstand) van de generator, naar de
ingangsimpedantie (of weerstand) van het netwerk.
-de misaanpassing tussen de uitgangsimpedantie van het netwerk, en de impedantie van de
belasting.
Het totaal vermogenverlies Pverlies is gelijk aan de som van deze verliezen.
Indien P1 het vermogen is, dat de belasting rechtstreeks krijgt van de generator, en P2 het
vermogen is, dat de belasting krijgt, indien het netwerk tussen de generator en de belasting
geschakeld wordt, dan is het tussenschakelverlies van het netwerk bepaald door:
10*log(P1/P2) dB.

Hierin is
en

P1 = (I1)2*ZL

P2 = (I2 )2*ZL

(het reëel gedeelte van dit vermogen).
(het reëel gedeelte).

(I1)2
| = 20*log| (I1) | dB.
Bijgevolg is het tussenschakelverlies 10*log|
2
(I2 )
(I2 )
Hierin is I1 de stroom doorheen de belasting als het netwerk niet aanwezig is, en I2 de stroom
doorheen de belasting, als het netwerk geschakeld is tussen de generator en de belasting.
Voorbeeld.
Men vraagt het tussenschakelverlies te berekenen of te meten van het volgend L-vormig LCnetwerk.
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Om het tussenschakelverlies te meten, kan men de volgende opstelling toepassen:

Hierin wordt opeenvolgend, het netwerk, ofwel de geijkte verzwakker, tussen de generator, en
de belasting R geschakeld, samen met een vermogenmeter of een mA-meter, die in serie staat
met de belasting.
Men schakelt eerst het netwerk in de keten, en regelt de generator-spanning op een zodanig
niveau, dat aan de belasting, een aannemelijk vermogen wordt afgeleverd, met een stroom die
valt binnen het schaalbereik van de mA-meter. Het netwerk wordt vervolgens uitgeschakeld,
en de verzwakker ingeschakeld. Deze is geijkt, en wordt nu zodanig ingesteld, en geregeld,
opdat de vermogenmeter, of de mA-meter juist dezelfde waarde aanduiden als daarjuist,
wanneer het netwerk ingeschakeld was.
Het tussenschakelverlies kan dan rechtstreeks in dB afgelezen worden op de geijkte
verzwakker, die soms attenuator genoemd wordt.
D)Asymmetrische netwerken.
Dit zijn netwerken, waarvan de in-en uitgangsklemmen niet zonder meer kunnen omgewisseld
worden.
a)Iteratieve impedanties.
De ingangsimpedanties aan de twee uiteinden van een asymmetrisch vierpoolnetwerk, zijn
verschillend, en worden iteratieve impedanties genoemd.
In het volgend netwerk, worden deze ingangsimpedanties Z 1 en Z2 genoemd.
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SpiegeIbeeldimpedanties.
De spiegelbeeldimpedanties (er zijn er twee bij een vierpool), zijn bepaald door de uitdrukking:

Z = ZKK*ZOK

. Hierin betekent ZKK dat men de uitgangsklemmen van de vierpool

kortsluit (KK=kortgesloten kring) en dat men dan ZKK meet over de ingangsklemmen.
ZOK betekent dat men de uitgangsklemmen openlaat en dan ZOK meet over de ingangsklemmen.
In het hieronderstaand voorbeeld, worden de spiegelbeeldimpedanties ZA (links van de
vierpool) en ZB (rechts van de vierpool) genoemd.
Voorbeeld:
Een asymmetrische vierpool heeft twee ingangsklemmen 1, 2 en twee uitgangsklemmen 3, 4.

Als men 3, 4 kortsluit, dan meet men tussen 1, 2 275 Ω en als men 3, 4 open laat, dan meet
men tussen 1, 2 500 Ω.
De weerstand die men meet over 3, 4 als 1, 2 open is, bedraagt 400 Ω.
Als opgave, vraagt men het T-ekwivalent schema te tekenen van het netwerk dat met deze
eigenschappen overeenstemt en de weerstandswaarden van de drie weerstanden in te vullen,
en er de spiegelbeeld-impedanties en het tussenschakelverlies van te bepalen.
Oplossing.
We hebben reeds een T-getekend, maar dat was vooruitlopen op de oplossing. In feite zijn we
vertrokken van een rechthoek, dus een zwarte doos als vierpool, maar nu men ons een Tvraagt, kunnen we die ook tekenen en benoemen. Volgens de opgave is
R1 + R2= 500 Ω of

R2= 500 - R1.

(1) en

R1 +

R 2 *R 3
= 275 Ω (2)
R 2 +R 3

R 2 + R 3= 400 Ω (3) .
Uit (1) en (3) volgt
R1 - R3 = 100 Ω (4)
Door de vervanging van deze waarden in (2) bekomt men:

R1 +

(500-R1)*(R1 − 100)
= 275 Ω (5)
400

of

(R1)2 - 1000*R1 + 160000 = 0 , anders geschreven: (R1 - 800)*(R1 - 200)= 0 waaruit R1=

800 Ω ofwel 200 Ω.

Dit is ook een vierkantsvergelijking a*x2 + b*x + c = 0 met wortels
- b ± (b)2 - 4*a*c
=
, (a is hier gelijk aan 1), aanleiding gevend tot: R2= 500 -

x1,2

2*a

800= -300 Ω: te verwerpen als negatieve weerstand.
Bijgevolg is ook R1= 800 Ω te verwerpen en R1= 500 Ω - 200 Ω= 300 Ω.
Als enige mogelijkheden blijven dan over: R2= 300 Ω, R1= 200 Ω, R3= 400 Ω - R2= 100 Ω:
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De spiegelbeeldimpedanties volgen hieruit:

volgens:

Z = ZOK *ZKK .

Voor ZA geldt: ZOK= 200 +300= 500 Ω.

ZKK= 200 + [(300*100)/400]= 275 Ω zodat

ZA = 500*275 = 371 Ω.

Voor

ZB geldt: ZOK= 100 +300= 400 Ω.
ZKK = 100 + [(300*200)/500]= 220 Ω

zodat

ZB = 400*220 = 297 Ω.

b) Tussenschakelverlies.
Vermits men voor de maximale vermogen-overdracht bij de beste aanpassing (een theorema
hierover volgt lager) de afsluitimpedanties van vierpolen gelijk moet kiezen aan de
spiegelbeeldimpedanties, kiest men in het geval van het hier bovenbeschouwde voorbeeld, de
inwendige weerstand van de generator gelijk aan 371 ohm en de waarde van de belasting,
gelijk aan 297 ohm.
Het tussenschakelverlies wordt dan op de hoger aangegeven wijze berekend.
1) Zonder het T-netwerk tussen de generator en de belasting:

We noemen de generatorspanning V, en de stroom doorheen de belasting I1.
Dan is
2)

I1 =

V
V
=
371+297 668

amperes.

Met het T – netwerk:
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We noemen de ingangsstroom van het netwerk I1, en de stroom doorheen de belasting I2.

I1 =

V
V
=
371+371 742

Stroomdeler:

I2 = I1*

amperes.

300
300*V
=
.
300+100+297 697*742

Het tussenschakelverlies = 20*log(I1/ I2 )=

= 20*log[(

V
697*742
)*(
)] = 20*log(2,58) = 8,232 dB.
742
300*V

Besluit.
A) Een asymmetrisch netwerk heeft twee verschillende spiegelbeeld-impedanties, en wel
zodanig, dat indien één daarvan het netwerk afsluit aan de uitgang, de andere gezien wordt
aan de ingang, en omgekeerd.
B) Netwerken worden voor aanpassingsdoeleinden, op iteratieve basis in cascade verbonden.
C) Netwerken worden verbonden op basis van beeldimpedanties, wanneer ze de maximale
vermogenoverdracht moeten toelaten tussen de generator en de belasting.
D) Bij een symmetrisch netwerk, zijn de twee iteratieve impedanties, en de twee
beeldimpedanties, allen gelijk aan elkaar, en deze ene waarde, wordt de karakteristieke
impedantie genoemd, of de golfweerstand.
Hoofdstuk 2.
De Superpositiewet.
Het ontleden van elektrische en elektronische schakelingen (digitale inbegrepen) wordt vaak
sterk vereenvoudigd door er de superpositiewet op toe te passen.
Voorbeeld.
1) In een keten, gevormd door een batterij met een spanning E1 en een weerstand R
(waarbij de inwendige weerstand van de batterij in R opgenomen gedacht wordt), vloeit
een stroom: I1 = E1/R.

Indien de spanning E2 is, en de totale weerstand opnieuw R, dan is de stroom: I2 = E2/R.

Indien de beide spanningen in serie werken, dan is de spanning E 3= E1 + E2 terwijl de totale
weerstand R gelijk blijft. De stroom is dan: I 3= E3/R= E1/R + E2/R= I1 + I2 en is dus gelijk aan
de som der stromen, die door ieder der beide spanningen afzonderlijk wordt veroorzaakt.
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Dit noemt men de superpositiewet. Deze wet geldt echter alleen indien de waarde van de
weerstand R lineair is, d.w.z. onafhankelijk van de stroom die erdoor vloeit. (bij bv een
gloeilamp is dit niet het geval omdat bij stroom-doorgang de draad warm wordt, en de
weerstand toeneemt).
2) Werkt men met wisselspanningen i.p.v. met gelijkspanningen, dan blijft de regel geldig voor
de ogenblikkelijke waarden van de stromen.
3) Opdat dit ook waar zou zijn voor de effectieve waarden, moeten de spanningen
E1 en E2 dezelfde frequentie en dezelfde fase hebben, dan is: I3= I1 + I2.
4) Is de frequentie dezelfde, maar bestaat er tussen E 1 en E2 een faseverschil dan moet men
vectorieel optellen:

I3 = I1+ I2

5) Zijn de frequenties en de fazen verschillend, dan is:
2
2
I3 = I1 + I2 = I12 + I22eff.
eff.

2

.

eff.

De superpositiewet, toegepast op lineaire systemen.
We bekijken een veralgemening van het vorig voorbeeldje.

De ingangsgrootte en de uitgangsgrootte, zijn meestal fysisch meetbare waarden.
Nemen we aan dat in het voorgesteld geval e1(t) een uitgangswaarde w1(t) produceert,
afhankelijk van de overdrachtsfunctie van het lineair systeem, en e2(t) een respons w2(t).
Symbolisch mag men dan schrijven: e1(t) —> w1(t) en e2(t) —> w2(t).
Voor een lineair systeem geldt dan: e1(t) + e2(t) —> w1(t) + w2(t).
In het bijzonder geval, dat alle ingangsspanningen zouden gelijk zijn, zou gelden door
algebraische optelling of door de som te maken van alle ogenblikkelijke waarden n*e n(t) —>
n*wn(t).
Hieruit blijkt, dat een eigenschap van lineaire systemen is, dat dezelfde schaalfactor n
voorkomt zowel aan de in- als aan de uitgang van het systeem.
Men noemt dit een eigenschap van homogeenheid. De nodige en voldoende voorwaarde, opdat
een systeem lineair zou zijn, is dat de superpositiewet er op toepasselijk is.
De superpositiewet laat toe, ingewikkelde golfvormen samen te stellen, die als spanning
beschikbaar worden aan de uitgang van een daarvoor speciaal gebouwde signaalgenerator.
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Voorbeeld:

Men kan uit eenvoudige golfvormen die bijvoorbeeld t.o.v. elkaar in de tijd verschoven zijn,
ingewikkelder golfvormen samenstellen, zoals in het voorbeeld hier boven. Nemen we daarbij
als overeenkomst aan, dat f(t-t0), de functie f(t) voorstelt, die naar rechts verschoven over
een tijd t0 terwijl f(t+t0) de voorstelling is van dezelfde functie f(t) naar links t.o.v. de
oorsprong 0 verschoven over een tijd -t0.
Met een optelnetwerkje dat bestaat uit drie of vier weerstanden, gevolgd door de ingang van
een operationele versterker, kan men door een gekozen kombinatie van de voorgestelde
krommen, ingewikkelde golfvormen samenstellen.
Ander voorbeeld: we maken een rechthoek-impuls met een gekozen basisbreedte:
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v1(t)
v1(t)
v2(t)
v2(t)

=
=
=
=

0 voor t
V voor t
0 voor
-V voor

< t0
> t0
t < t0 + T
t > t0 + T

Het rechthoek- impuls in de derde figuur, is ontstaan uit de superpositie, d.w.z. de
algebraische som van de stapspanningen v1(t) en v2(t) => v(t) = v1(t) + v2(t).
Deze v(t) = 0 voor t < t0
v(t) = V voor t0 < t < t0 + T
v(t) = 0 voor t0 + T < t
De superpositiewet zegt:
In een (eventueel ingewikkeld) netwerk van generatoren en lineaire impedanties, is de stroom
in elke tak, gelijk aan de algebraïsche som van de stromen, die teweeggebracht zijn in die tak
door elke generator, wanneer deze generator afzonderlijk werkt, en alle andere generatoren
vervangen zijn door kortsluitingen, of door hun inwendige impedanties, of inwendige
weerstanden wanneer deze aanwezig zijn.
Voordelen: dit theorema is belangrijk omdat
1) het niet meer nodig is, ingewikkelde gelijktijdige vergelijkingen op te lossen zoals de
toepassing van de mazenwet van Kirchoff.
2) het toelaat duidelijk de zin van de afzonderlijke stromen te bepalen, alsook de zin van de
totale stroom die vloeit doorheen een gekozen component of element van het netwerk.
3) het toelaat ingewikkelde stroomvormen te berekenen en te tekenen ook wanneer alle
generatoren werken op een verschillende frequentie.

Men kan de superpositiewet gedetailleerder omschrijven:
De uitgangsspanning van een lineair systeem met constante parameters R, L, C, M t.o.v. een
aantal gelijktijdig (of eventueel zelfs op andere tijdstippen) op dezelfde plaats of op
verschillende plaatsen (d.w.z. onregelmatig verspreid liggend in een netwerk) er op toegepaste
seinspanningen (die in het geval van wisselspanningen een verschillende golfvorm en een
verschillende frequentie mogen hebben), is gelijk aan de som van de gedeeltelijke
uitgangsspanningen die men bekomt, door elk van de ingangsspanningen afzonderlijk te laten
werken.
Hierbij worden alle spanningsbronnen, behalve de ene die men laat werken, vervangen door
kortsluitingen of door hun inwendige weerstand (dit laatste, teneinde de samenstelling en de
eigenschappen van het netwerk niet te veranderen).
Hierdoor zullen er in het netwerk een aantal meestal eenvoudige serie-en parallel-combinaties
van weerstanden of impedanties ontstaan, die berekend worden om de stromen te zoeken die
veroorzaakt worden door de op dat ogenblik werkende spanningsbronnen.
Deze werkwijze wordt voor alle in het netwerk aanwezige spanningsbronnen herhaald.
De stroom in een bepaalde tak van het netwerk is gelijk aan de som van de stromen die door
elke spanningsgenerator in die tak wordt veroorzaakt wanneer hij alleen werkt.
Past men op een lineair systeem met constante parameters R. L. C. M een wisselspanning toe
met frequentie f bv. 1000 Hz, dan zal er na een korte tijd, gedurende dewelke er misschien
overgangsverschijnselen zullen ontstaan, en na het verdwijnen van deze laatsten, enkel deze
frequentie van de generator (hier 1000 Hz) in het netwerk kunnen bestaan.
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M.a.w. zal een stationair niet in de tijd variërend lineair systeem nooit zelf nieuwe frequenties
kunnen opwekken of veroorzaken. Stationair betekent dat wanneer e(t) een weergave w(t)
veroorzaakt, ook e(t-T) —> w(t-T) tot gevolg zal hebben, waarin T een willekeurig tijdsinterval
is. Men kan hierbij blijven opmerken, dat het gemakkelijk is, samengestelde golfvormen te
verkrijgen door de ogenblikkelijke waarden van afzonderlijke golfvormen algebraisch op te
tellen.
Voorbeeld: met het spanningsverloop van een opladende condensator:

v c (t) = v1(t) + v 2 (t) :

Beperkingen:
1)In een R, L, C, M -netwerk moeten de zelfinductie-en capaciteitswaarden van spoelen en
condensatoren, onafhankelijk zijn van de stromen die er doorheen vloeien en van de
spanningen die er op inwerken. Indien zich bv. in de keten spoelen met een ijzeren kern
bevinden, waarbij door de verzadiging van het ijzer de zelfinductie verandert (bv. doordat de
stroom door de spoel te groot wordt), dan geldt de superpositiewet niet.
2)De superpositiewet zal ook niet kunnen toegepast worden op de mengtrap van een
superheterodyne ontvanger (radio of TV) ten eerste omdat deze mengtrap een niet-lineaire
karakteristiek heeft en de er gelijktijdig op toegepaste oscillator - en hoogfrequente
spanningen niet zonder meer bij elkaar mogen opgeteld worden.
Ze zullen op een ingewikkelder manier op elkaar inwerken, namelijk door een zweving
die meer neerkomt op het maken van hun product dan op een som, zelfs bij een zogenaamde
"additieve" (dus optel-) menging, een term die uiteraard misleidend is.
Het superpositiebeginsel houdt in dat elke sturende grootheid aan de ingang van een lineair
systeem, de andere afzonderlijk werkende grootheden niet beïnvloedt. In een lineair netwerk
bestaat er geen interactie of wederzijdse beïnvloeding tussen stromen en spanningen met
verschillende frequenties. Men zegt dat men ze volgens het superpositiebeginsel van elkaar
kan isoleren. Het lineair netwerk zelf, kan wel invloed uitoefenen op de fase en de frequentie
van deze stromen en spanningen waardoor in bepaalde gevallen een
3) lineaire vervorming kan ontstaan, maar bv. geen harmonischen opwekken zoals dat het
geval is in een niet-iineaire frequentievermenigvuldigingstrap met varactoren. (speciale
dioden). Een varactor of sommige andere niet-lineaire elementen kunnen bovendien het
vermogen-niveau van een harmonische component vergroten. Een lineair passief netwerk kan
dit niet, en zal eerder dit niveau verkleinen door te werken als filter, waardoor sommige
spanningen met een bepaalde frequentie sterk verzwakt worden.
4) In een niet-lineair netwerk dat gekenmerkt wordt door spanning-stroom- en
temperatuurafhankelijke weerstanden, spoelen, condensatoren, en halfgeleider-elementen, zal
naast een eventueel lineaire vervorming (dit is vooral een vervorming in amplitude of grootte
van spanningen en stromen, en eventueel een vervorming in fase) ook een niet lineaire
vervorming ontstaan doordat er in het uitgangssignaal componenten ontstaan die niet in het
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ingangssignaal voorkomen (hogere harmonischen sommen-en verschillen van frequenties die
in het ingangssignaal voorkomen).
5) De superpositiewet moet met de nodige voorzichtigheid toegepast worden op vermogens
omdat daarbij een niet-lineaire vermenigvuldiging van spanning en stroom kan optreden.
Wanneer de generatoren v1, v2, .....vn werken in een netwerk en ik (met k= 1, 2, 3,.. n.) is de
stroom doorheen een weerstand, te wijten aan vk, dan is de totale stroom doorheen de
n
i .
weerstand wanneer alle bronnen tegelijkertijd werken gelijk aan de som: i =
k=1 k
Indien pk het gedissipeerde vermogen wanneer vk alleen werkt dan is pk = R*(ik)2.
(k= 1, 2,..., n) Het vermogen dat door de weerstand gedissipeerd wordt wanneer alle



n

generatoren tegelijkertijd werken is

p = R *  ( ik )

2

k=1

We kunnen nu vaststellen dat de som van de vermogens, te wijten aan de afzonderlijk
werkende generatoren niet gelijk is aan het vermogen, te wijten aan alle tegelijkertijd
werkende bronnen

n

n

i = ( ik )   (ik )2 .
2

2

k=1

k=1

Voorbeeld
In het onderstaand lineair netwerk vraagt men de stroom I 3 doorheen Z3.
Het netwerk zou de twee transistoren van een differentiaalversterker kunnen voorstellen.

Oplossing: Men begint steeds met in iedere tak een stroomzin als de positieve aan te nemen.
De stromen welke zouden vloeien, indien E1 alleen zou werken, duiden we aan door
I1' , I'2 , I '3 ; de stromen die zouden vloeien indien E2 alleen werkte, duiden we aan door

I1" , I"2 , I"3 .

De stromen welke vloeien als E1 en E2 samen werken, noemen we

Wanneer E1 alleen werkt, dan ziet deze bron een impedantie:

Werkt alleen E1, dan is

I1' = E1!

Z1

en

is

I1 , I2 , I3 .

Z1' = Z1 + Z2 * Z3 .
Z 2 + Z3

I1' * Z2 * Z3 = I3' * Z3
Z 2 + Z3

Z 3 is gelijk aan deze spanning gedeeld door Z 3 , dus:
E1 *Z2
=
(Z1 *Z2 +Z1 *Z3 + Z2 * Z3)

De stroom door

Z

E

Z

E *Z

1
2
I3' = I1' * 2 = 1' * 2 =
=
Z2 +Z3 Z1 Z2 +Z3
Z 2 * Z3
(Z2 +Z3 ) * ( Z1 +
)

Z 2 + Z3
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=

E1 *Z2
(Z1 *Z2 +Z1 *Z3 + Z2 * Z3)

te verwisselen, dus:

I3" =

1" afleiden door de voetcijfers 1 en 2 om

E2 *Z1
(Z1 *Z2 +Z1 *Z3 + Z2 * Z3)

Volgens de superpositie-wet is

I3 =

Hieruit kan men

I3= I3' + I3"

of de gevraagde stroom

I3 is:

E1 *Z2 + E2 *Z1
(Z1 *Z2 +Z1 *Z3 + Z2 * Z3)

Indien de frequenties van Ē1 en Ē2 gelijk zijn, dan vindt men

I3 door deze uit te rekenen met

de methode van de complexe getallen, of met vectoren. Zijn Ē1 en Ē2 niet in fase, dan is
daarmee rekening te houden.
Wanneer bv. Ē2 negatief ls, wordt de teller

E1 *Z2 - E2 *Z1 .

Voorbeeld: elektronische optelschakeling net optelnetwerk aan de ingang van een versterker.
We bekijken een eenvoudig voorbeeld met gelijkspanningen als ingangsspanningen.
Het kunnen natuurlijk evengoed wissel-ingangs-spanningen zijn:

Men zou de stroom I3 kunnen vinden, door eerst E 1 alleen te laten werken
en de deelstroom, door E1 doorheen R3 veroorzaakt, te berekenen, en vervolgens hetzelfde te
doen door E2 afzonderlijk te laten werken, en de daardoor veroorzaakte deelstroom te
berekenen. De som van deze twee deelstromen is de gevraagde stroom. Om tijd te sparen,
berekenen we I3 met de hierbovengevonden uitdrukking:

I3 =

E1*R 2 + E2*R1
+ 40000 =
1
= 60000
R1*R 2 + R1*R 3 + R 2*R 3
108 + 2*106
103 +20

Ampère of ongeveer 1

mA, en de spanning over R3 aan de ingang van de versterker, is deze stroom vermenigvuldigd
met R3 of ongeveer 100 x 0,001= 0,1 volt.
Opmerking: wanneer de inwendige weerstand van de batterijen of van de wisselspanningsgeneratoren gegeven is, moet daarmee ook rekening gehouden worden: voorbeeld:

Bekijken we eerst de middelste figuur.
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Bij het kortsluiten van de 12V batterij, blijft haar inwendige weerstand 0,4 Ω op die plaats
invloed uitoefenen door in serie met de 3 Ω weerstand de stroom I’2 door die tak te verkleinen.
Hetzelfde geldt bij het kortsluiten van de 8 V e.m.k. van de 8 volt batterij in de middelste
figuur.
Zoals hierboven I' berekend Is, (hierdoor alleen de 8V batterij te laten werken), berekent U
eens i" door enkel de 12V batterij te laten werken, alsook I= I’ + I”. We geven nog het
voorbeeld van een deel van de oplossing:
Voor de middelste figuur (12 V kortgesloten) geldt:

4*3,4 = 3,839 Ω . I! =
8
R' = 2 + 4+3,4
= 1,981 amp.
1
0,2+3,839
Deze stroom splitst zich in het knooppunt a in twee delen volgens een stroomdeler, waarvan
de stroom door de middelste tak als oefening verder te berekenen is. Die stroom zal dan
moeten opgeteld worden bij de op een gelijkaardige manier gevonden stroom door de
middelste tak, als enkel de 12V batterij werkt.
Een computeroplossing zoeken voor superpositie-toestanden.
We zullen vaak te maken krijgen met input/output (invoer/uitvoer) bewerkingen bij het
opbouwen van netwerk-overdracht-functies, zodat het berekenen van de weergave aan de
uitgang van het netwerk meestal slechts een klein gedeelte van het programma zal uitmaken.
Dikwijls zal men bij een computeroplossing aan de ingang van een netwerk een
"eenheidsstap"-functie [δ(t)] toepassen, en daarvan de weergave zoeken aan de uitgang.
Voorbeeld.
In de volgende RC -kring is de weergave als reactie op het toepassen van de ingangsspanning
v1(t) = [δ(t)] gelijk aan:

v 2 (t) = h(t) = (

1
)*ε[-t/(R*C)]*v1(t).
R*C

Men vraagt de weergave te zoeken als v 1t) = [V*sin(ωt)] voor bepaalde waarden van R, C en
ω. Er worden N steekproeven genomen van v2(t) telkens gedurende een interval Δt, om de
kromme te kunnen plotten.
Volgens de uitgebreide wet van Ohm en volgens het superpositie-beginsel, is v1 = v2 + vR.
Daaruit kan men v2 afleiden. Merken we hierbij op, dat voor een R, L keten, er maar weinig
zou veranderen:
de tijdsconstante R.C. zou vervangen worden door de tijdsconstante van de spoelweerstand kring, namelijk L/R.
In het hieronderstaande BASIC-programma zijn onder meer de volgende veranderlijken
gebruikt: ω*Δt wordt WDT, Δt/R*C wordt DTRC zodat bij een sinusoïdale ingangsspanning:
10 DIM V2 (1000)
20 INPUT “hoeveel steekproeven wilt u nemen? (suggestie: tussen 10 en 1000)”; H
30 PRINT “Geef R in ohms, C in farad, DT in seconden (suggestie: bv. DT= 0.2 sec)”
40 INPUT “Geef de waarde van R, C, omega= W, delta t = DT:”; R, C, W, DT
50 V=0
55 WDT = W*DT
60 DTRC = DT/R*C
70 FOR N = 1 TO H
60 V2(N)=0
90 FOR M = 1 TO N
100 NM = N-M
110 V2(N) =V2(N) + SIN(WDT*M)/EXP(NM*DTRC)
120 IF (ABS(V2(N)) >V) THEN V2(N)= ABS(V2(N))
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140
150
160
170
180
run

NEXT M
NEXT N
FOR L=l TO H
PRINT TAB(5*V2(L)) ; " * ";TAB(65);5*V2(L)
NEXT L

Met de eenvoudige grafische afdrukroutine op het einde van het programma, wordt de tijds-as
vertikaal en niet horizontaal getrokken. Merk eveneens op, dat bij een sinusoïdale
ingangsspanning, de uitgangsspanning ook sinusoïdaal of cosinusoïdaal is, en niet geïntegreerd
tot een zaagtand, (omdat de integraal van een sinus gelijk is aan (min) een cosinus).

Hoofdstuk 3.
Het reciprociteitstheorema of de wederkerigheidswet.
Wanneer een netwerk samengesteld is uit passieve, bilaterale elementen, dan kan men
aantonen, dat een spanning v, toegepast aan de ingang van een eerste element van een
netwerk, en de stroom i, gemeten aan de uitgang van een tweede element, gelijk blijven in
amplitude en fase, wanneer men de posities van v en i omwlsselt.
Dat wil zeggen, dat v, nu werkend over de ingang van het tweede element, een even grote
stroom i zal veroorzaken doorheen het eerste element.
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De verhouding v/i wordt de transfer- of overdracht- impedantie genoemd Ze is in de beide
richtingen, van het eerste element naar het tweede, of van het tweede element naar het
eerste bekeken, even groot.
De reciprociteitswet, is voor het eerst, op gelijkspanningsgebied, vastgelegd door Maxwell, en
in 1873 gepubliceerd in zijn werk “Over elektriciteit en magnetisme”.
In hetzelfde jaar beschreef Rayleigh enkele werktuigkundige toepassingen van de
wederkerigheidswet. In 1877 hernam (op elektrisch gebied) John R. Carson hetzelfde
theorema en hij heeft ook bewezen, dat het theorema toepasbaar is op een passief driedimensionaal midden. Later werd de theorie uitgebreid met het begrip '’wederzijdse
impedantie', zelfs op hoogfrequent wisselspanningsgebied, bv. tussen twee met elkaar
gekoppelde spoelen of antennen, waarbij een verhouding gedefinieerd werd tussen de e.m.k.
die in een tweede passieve (=ontvangst-) antenne, geïnduceerd werd door de
bekrachtigingsstroom in een eerste (exciterende of actieve of zend-) antenne, die met de
tweede, op een afstand, gekoppeld was.
Het begrip ‘bilateraal’.
Bekijken we een netwerk met vier klemmen, dat inwendig geen generatoren bevat, maar enkel
passieve lineaire elementen, en dat zowel van links naar rechts, als van rechts naar links
bruikbaar is:

Men noemt een lineair bilateraal element, een element, waarvoor de betrekking tussen
spanning en stroom lineair is: V= I*Z en waarin de waarde van de impedantie Z onafhankelijk
is van de zin van het spanningsverval over het element. In het door een vierpool voorgesteld
netwerk spelen vier elementen een rol: de stroom i1, de spanning of het spanningsverval
tussen A en B, de stroom i2, en de spanning of het spanningsverval tussen C en D. Vermits de
componenten binnen in het netwerk lineair verondersteld werden, is het verband tussen de
spanningen V1 en V2, en de stromen i1 en i2, lineair:
en
De impedantie-coëfficient Z11 is de ingangsimpedantie tussen A en B wanneer de klemmen C
en D open zijn (i2= 0); Z22 is de ingangsimpedantie tussen de klemmen C en D, wanneer de
klemmen A en B open zijn, dus onbelast. Z 21 en Z12 zijn de transfert-impedantie –coëfficienten
van het netwerk. Wegens de bilaterale eigenschap van de componenten van het netwerk, zal
Z12= Z21 zijn. Soms drukt men het gedrag van het netwerk uit, d.m.v. admittantievergelijkingen:
De admittantie-coefficient Y11 is de ingangsadmittantie, gemeten tussen A en B, wanneer men
de klemmen C en D met elkaar verbindt, dus de uitgang van de vierpool kortsluit. Y 22 is de
admittantie, gemeten tussen C en D wanneer men de ingang AB kortsluit. Y 12 en Y21 zijn de
overdracht-admittantie coefiicienten, waarvan men kan bewijzen dat Y12= Y21 indien de
elementen in het netwerk bilateraal zijn. Het is niet moeilijk te bewijzen, dat tussen de
impedantie- en adnittantie-coefficienten van het netwerk de volgende betrekkingen bestaan:

Neemt men aan, dat het netwerk reciprook is, dan is het bepaald door, slechts drie van elkaar
onafhankelijke parameters, en kan het voorgesteld worden door ofwel een T - ofwel een Piequivalent schema:
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en voor de Pi-cel

Voor de T-cel geldt:

Voor de π-cel geldt:

De betrekkingen tussen de elementen van de T en van de Pi-cel zijn:

ZA = Δ
Z2

ZB = Δ
Z3

ZC = Δ
Z1

Het Reciprociteits-theorema:
Meet men in een willekeurige tak van een netwerk een stroom ten gevolge van een
spanningsbron, die elders in het netwerk staat te werken, en verwisselt men vervolgens de
stroommeter en de spanningsbron van plaats, dan meet men met de stroommeter precies
dezelfde waarde van stroom in grootte en in fase, indien het over een wisselspanning en
wisselstroom gaat. Opdat de wederkerigheidswet zou gelden is het nodig dat het netwerk
samengesteld is, uit lineaire elementen, d.w.z. elementen zoals weerstanden en impedanties,
waarvan de waarde niet verandert, indien men de spanningsbron verplaatst, want daardoor
veranderen de stromen in de verschillende takken van het netwerk, en dit mag niet tot gevolg
hebben, dat de impedanties in die takken veranderen.
En dit zou in strijd zijn met de voorwaarde, dat het netwerk stroom voert, tengevolge van de
werking van slechts 1 spanningsbron. De schakeling of het netwerk, mag bijgevolg geen
transistoren of andere bronnen bevatten, die noch passief, noch lineair zijn.
Het reciprociteits-teorema zegt, dat de impedantie-matrix van een dergelijk netwerk
symmetrisch is, d.w.z. dat het element Zij= het element Z ji. Deze eigenschap volgt uit de
symmetrie van de vergelijkingen van Maxwell. Vermits de admittantie Y gelijk is aan 1 / Z , is Y
eveneens een symmetrische matrix, en geldt Yij= Yji.
Stelt men beperkter Z12= V1/I2 en Z21= V2/I1 dan heeft Lorentz bewezen dat in een systeem
geen energie kan verloren gaan (natuurwet) indien men het systeem in zijn geheel beschouwt.
Dan is. V1 x I1= V2 x I2. Hieruit volgt:
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Deze opvatting stemt overeen met deze van Rayleigh, die het algemeen
wederkerigheidsbeginsel geformuleerd heeft, dat op de twee hier onderstaande
vierpolen toepasselijk is.

Noemen we i 1 en i 2 de in- en uitgangsstroom van de vierpool op het ogenblik dat over
de ingangsklemmen AB een generator e.m.k. V G = V 1 toegepast wordt, over een
generator inwendige impedantie Z T . De stroom i 2 vloeit doorheen de belastingsweerstand ZL, die over de klemmen CD geschakeld staat. Past men nu in serie met ZL
een generator e.m.k
V’ G = V 2 toe, dan vloeien er stromen i' 1 en i' 2 , waarbij i' 1 vloeit
doorheen Z T , die nu dienst doet als belastingsimpedantie over de klemmen AB waar
de generator weggenomen werd en verplaatst naar tussen de klemmen CD.
Volgens Rayleigh is dan V G *i' 1 = V' G *i 2 , hetgeen overeenkomt met hetgeen Lorentz
gevonden had. Indien men V’ G = V G kiest, dan is i' 1 = i 2 .
Het reciprociteitsteorema is toepasselijk op bilaterale netwerken in standvastige
toestand.
Indien een spanningsbron e in een tak a van een netw erk, een stroom i voortbrengt in
een tak b, dan kan de bron verplaatst warden van de tak a naar de tak b, en in d e tak
a vervangen worden door een kortsluiting , waarmee in serie, een amperemeter zonder
inwendige weerstand kan geplaatst worden.
De spanningsbron wordt opgenomen in d e tak b. Dezelfde stroom, die oorspronkelijk
door de tak b vloeide, zal nu vloeien doorheen d e tak a.

Bekijken we als voorbeeld de volgende schakeling:

Netwerken

-33/39-

Drie impedanties Z1, Z2 en Z3 zijn in ster geschakeld. Links werkt er een spanning E, en rechts
meet men een stroom I2. Deze stroom kan men ook berekenen uit de volgende vergelijkingen:


 I1*Z1 + I3*Z3 = E 




 I2*Z2 + I3*Z3 = 0

Gemakshalve noemen we

Z1 + Z3 = Za en Z2 +Z3 = Z b

.

Men kan de hogerstaande gelijkheden eveneens schrijven als:

I3 = I1 + I2 en E =I1*Z1 + I1*Z3 +I 2 *Z3
E = I1*Za + I 2 *Z3 en 0 = I 2 *Zb + I1*Z3

of nog anders als

waaruit

I1 = - I2*Zb .
Z3

Vervangen we deze waarde in de voorgaande uitdrukkingen:

E = I2*(

- Za *Zb
+Z3)
Z3

of

I2 =

E
- Za *Zb
+ Z3
Z3

Beschouwen we nu de volgende opstelling:

Deze is uit de eerste afgeleid door d e spanningsbron e n de amperemeter van plaats te
verwisselen. Men heeft nu:
E
I'1*Za + I'2 *Z3 = 0 en E = I'2 *Zb + I'1*Z3 waaruit: 1 =
- Zawant
*Zb de tweede leden
We zien dat I’1 in het tweede geval gelijk is aan I2 in het eerste geval
+ Z3
zijn gelijk.
Z3
Reciprociteitstheorema: werkt op een plaats A in aan netwerk een spanning E, die op een
plaats B een stroom i veroorzaakt, dan zal deze spanning, werkend op de plaats B, dezelfde
stroom i veroorzaken op de plaats A.
Deze stelling werd aangetoond voor het bovenstaand netwerk, echter kan elke vierpool, d.w.z. een

I'

netwerk met twee paar klemmen, wat stromen en spanningen betreft, vervangen worden door een
netwerk dat bestaat uit drie impedanties, geschakeld zoals in de bovenstaande figuur. De
reciprociteitswet geldt dus algemeen.
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Voorbeeld: transformator.

Een wisselspanning van 1 Veff. word aangesloten op de primaire klemmen van een transfo.
De transformatorverhouding is 10/1 en d e secundaire spanning is dus 0,1 V, en d e secundaire
stroom 0,01 A. Verwisselt men de spanningsbron e n d e amperemeter A van plaats, dan bekomt
men de rechtse schakeling. Vermits d e amperemeter praktisch geen (inwendige) weerstand heeft,
zijn de twee linkse klemmen kortgesloten en is de impedantie gemeten tussen de rechterklemmen dus
ook nul. Daardoor wordt de secundaire zijde: 1(A)//10 zodat de stroom door de weerstand 0,1 A is.
De transformatorverhouding is 10:1 zodat d e stroom door de amperemeter aan de primaire zijde 0,01
A is t.t.z. gelijk aan de stroom welke de amperemeter in het eerste geval (linkse figuur) aanwees.
Op een ingewikkeld netwerk toegepast: De stroom die door een bron E teweeggebracht wordt in
een willekeurige tak, bv. AB is even groot als de stroom welke zou teweeggebracht worden in de tak
CD, door de bron op die plaats door een kortsluiting (of door haar inwendige bronweerstand) te
vervangen, en ze over te brengen naar de tak A B.
De overdracht-impedantie van een vierpool.
Bekijken we een van de volgende vierpolen:

De betrekkingen tussen stromen en spanningen kunnen voorgest eld worden door twee
spanningsvergelijkingen, waarin zogenaamde impedantieparameters z voorkomen:

V1 = Z11*I1 + Z12*I2
V2 = Z21*I1 + Z22*I2
In de bespreking van transistorschakelingen zullen de z -parameters bijna altijd met
kleine letters geschreven worden. Hetzelfde geldt dan ook voor de y - en h-parameters
(= admittantie- en stroom-parameters).
De waarde van de z - parameters kan gemeten worden door aan de ingang van de
vierpool een stroom I1 te laten naar binnen vloeien, en de uitgangsklemmen open te
laten, waardoor de stroom I2 nul wordt.
Dan is z11= V1/I1 en z12= V2/I1.
2) Door aan de uitgang van de vierpool een stroom I2 naar binnen te sturen, en de
ingang niet te belasten, zodat I1= 0 wordt.
Dan is z21= V1/I2 en z22= V2/I2.
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De overdrachtimpedantie z21 van de rechtse tak 2 naar de linkse tak 1, is gelijk aan
de verhouding van de gemeten spanning in tak 1, tot de stroom in tak 2, wanneer alle
andere spanningen in het netwerk kortgesloten zijn.
In de algebra werkt men vaak met voorstellingen waarbij ‘determinanten’ betrokken
zijn.
De determinant van de z - parameters van de twee vergelijkingen is:

Δ=

z11 z12
z 21 z 22

= z 1 1 *z 2 2 - z 2 1 *z 1

Als men rechts daarnaast de stromen I1 en I2 vertikaal onder elkaar schrijft, kunnen
de twee hierboven staande spanningsvergelijkingen terug worden gezocht door z11 te
vermenigvuldigen met de I1 en op te tellen bij z12 vermenigvuldigd met I2, en deze
werkwijze te hernemen met z21 en z22.
Wanneer men het stelsel van de twee spanningsvergelijkingen oplost om er de
stromen uit te zoeken, vindt men:

I1 =

V1* z22 -V2*z12
Δ

en

I2

=

V2* z11-V1*z21
Δ

Voorbeeld.
In het volgend netwerk is E=16 volt, R1= 2 ohm, R2= 3 ohm, R3= 12 ohm, R4= 6 ohm, R5= 4
ohm, en de inwendige weerstand van de bron, in dit geval een batterij, is verwaarloosbaar.
Dit is ook het geval met de inwendige weerstand van de amperemeter.

Gevraagd wordt in de links staande figuur de stroom te zoeken doorheen de amperemeter in
het punt B wanneer de spanning E toegepast wordt in A, en in de rechts staande figuur de
stroom te zoeken doorheen de amperemeter in A wanneer de spanning toegepast wordt in B.
Tevens wordt gevraagd, de grootte van de overdrachtsimpedantie te bepalen.
Oplossing:
De batterij in A ziet een weerstand die gelijk is aan:

R = R1+R 2 +

R 3*(R 4 +R 5 )
= 5 + 12*10 = 5 + 5,45 = 10,45 Ω.
R 3 +R 4 +R 5
22

I = 16 = 1,53 amp.
10,45

De stroom in B is volgens het stroomdeler principe:

IB =

12 *1,53 = 0,835 amp.
12 + 10

Wanneer de batterij van plaats verwisseld wordt met de amperemeter, dan ziet de batterij een
totale weerstand, gelijk aan:

R = R 4 +R 5 +
Netwerken
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I = 16 = 1,182 amp.
13,53

en de stroom afgelezen op de amperemeter in A is, volgens het

stroomdeler principe:

IA = 12 *1,182 = 0,835 amp.
12+5

Bijgevolg is

IA= IB.

De overdrachtsweerstand of transfert-weerstand is:

Rt =

16
= 1, 915 Ω.
0,835

De volledige wederkerigheidswet.
Op het ogenblik dat het reciprociteit-theorema geformuleerd werd, bestonden er enkel
spanningsgeneratoren Van stroombronnen was er geen sprake. Door de komst van de
transistoren en van de halfgeleidertechnologie, is het gebruik van stroombronnen
veralgemeend. Het lijkt daarom nuttig de reciprociteitswet te herformuleren , teneinde hem
toepasselijk te maken op ketens die zowel
door spannings-als stroombronnen kunnen
aangestuurd worden .Wanneer in een vierpool een paar klemmen A gestuurd wordt door een
generator- en een ander paar klemmen B belast is door een verbruiker , en men verwisselt de
verbruiker van plaats met de generator , met het gevolg dat de stroom door de verbruiker
dezelfde blijft als in het eerste geval , dan is het netwerk reciprook. In het volgend netwerk,
veroorzaakt de spanningsbron een uitgangsstroom I=E*Y.

Wanneer Yl en Y2 van plaats verwisseld worden, zodat in feite A in de plaats komt van B, blijft
de stroom even groot. Als een ideale spanningsbron v(t) in de tak A is opgenomen, en een
stroom i(t) veroorzaakt in de tak B, dan zal in een reciprook netwerk een even grote stroom in
de tak A vloeien, wanneer de spanningsgenerator overgebracht wordt naar de tak B.
Indien het netwerk getuurd wordt door een stroombron, dan zal de spanning, gemeten over de
uitgangsklemmen B, gelijk zijn aan Z*I:

I is een constante stroombron. Daardoor blijft V even groot, ook wanneer Z1 en Z2, die
verschillend in grootte mogen zijn, van plaats verwisseld worden, en de stroomgenerator I
naar de uitgangsklemmen B verplaatst. Inderdaad, in het voorgestelde geval wordt dan in A
eveneens V= I.Z gemeten met I constant en onafhankelijk van de Z2 of de Z1 die ermee in
serie staat.
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Wanneer een ideale stroombron i(t) in de knoop A wordt binnengestuurd en aan de uitgang B
ontstaat daardoor een spanning v(t), dan zal het binnensturen van dezelfde stroom i(t) in de
knoop B een even grote spanning v(t) veroorzaken in A.
De algemene bepaling van de overdracht- impedantie of de transfert-, of transferimpedantie ZT, is de verhouding van de spanning over de belastingsweerstand, tot de
ingangsstroom. [hier juist boven werd daarover reeds een becijferd voorbeeld opgelost=> te
herbekijken].

ZT = (VZL)/io
In het geval, waarbij.de uitgangsklemmen onbelast zouden zijn, wordt deze verhouding, de
nul-overdracht-impedantie genoemd.
ToepassingsvoorbeeId.
Wanneer men de stroom I aan de linkerzijde in het volgend netwerk naar binnen stuurt, dan
meet men aan de rechterzijde, over de condensator (hier als uitgangselement beschouwd), de
spanning Vx. Indien men vervolgens deze uitgangsspanning omwisselt met de ingangsstroom,
dan vraagt men, na te gaan of aan de reciprociteitswet voldaan is.

De stroom l2 is volgens de formule van een stroomdeler:

I2 = I*(

5+j*5
5+j*5
) = [5*ε j90° ]*(
)= 4,64111,8°.
7+j*3
7+j*3

Dan is de spanning
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Meet men nu de spanning Vx over de ingangsklemmen, zoals op de reohtse figuur, nadat de
stroom I toegepast werd over de klemmen van de condensator, dan kan men uit de
stroomdeling van de reactantie –j*2 van de condensator, met de impedantie van de rest van
de schakeling afleiden:

-j*2
-j*2
) = [590°]*(
) = 1,31 − 23,2°.
7+j*3
7+j*3
= [1,31-23,2°]*(5+j*5) = 9,2821,8°volt. Daaruit

I1 = I*(

Vx

blijkt

dat

aan

de

reciprociteitswet voldaan is.
Eigenschap.
Wanneer in een netwerk met vier klemmen, de eigenschap geldt: Z1*Z2= Z2, dan zegt men
dat Z1 de reciproke of inverse impedantie is van Z2 m.b.t. Z2. Wanneer Z hierin een zuivere,
frequentie-onafhankelijke weerstand is, met bv. waarde= 1 (Ω), dan kan men Z beschouwen
als een constante, en dan is Z2 het omgekeerde van Z1.
Het Reciprociteit-theorema voor antennen.
Indien een e.m.k. toegepast wordt op de klemmen van een antenne A en de stroom gemeten
over de klemmen van een andere antennne B, dan zal een gelijke stroom bekomen worden
(zowel in amplitude als in fase) over de klemmen van de antenne A indien dezelfde e.m.k,
wordt toegepast over de klemmen van de antenne B. Er wordt dan verondersteld dat de
e.m.k.'s dezelfde frekwentie hebben en dat het voortplantings midden lineair, passief en
isotropiseh is, Een belangrijk gevolg van dit theorema is dat onder deze voorwaarden de zenden ontvangst stralingsdiagramma’s van een antenne dezelfde zijn.
Uit het reciprociteits-of wederkerigheidstheorema volgt, dat het stralingsdiagram, de
openngshoek, de stralingsweerstand van een antenne dezelfde zijn, onafhankelijk van het feit
dat de antenne gebruikt wordt als ontvangstvangstantenne of als zendantenne. Wei kan de
stroomverdeling op de antenne verschillen als men er mee zendt of er mee ontvangt.

Vervolg in deel 2.
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