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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
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Netwerken, deel 2.
door Willy Acke ON4AW.

Twee antennen 1 en 2 bevinden zich in een lineair, passief, isotroop, bilateraal midden:

De uitgang van een zender (met frequentie f), waarvan de uitgangsimpedantie nul wordt
verondersteld, wordt over de klemmen van de antenne 1 geschakeld en doet in de stand
‘zenden’ een stroom I1 vloeien in de eerste antenne, die een elektromagnetisch veld
voortbrengt, dat een e.m.k. V21 induceert in de tweede antenne, gemeten over de open
klemmen van deze antenne. Brengt men nu de zender over naar de plaats waar antenne 2
staat, en legt men zijn uitgang over de klemmen van antenne 2, dan zal op een gelijkaardige
wijze een e.m.k. V12 geïnduceerd worden in de antenne 1 en over haar open klemmen kunnen
gemeten worden. De twee antennen kunnen samen met het lineair midden dat zich tussen
beiden bevindt, vervangen worden gedacht door een vierpool, waarvoor geldt:

V21 V12
=
I1
I2

M.a.w., de reciprociteitswet voor antennen zegt, dat indien een stroom I 1 die vloeit in de
antenne 1 een e.m.k. induceert in de antenne 2, gemeten over de open klemmen daarvan, een
stroom I2 die vloeit in de antenne 2, een e.m.k. V2 zal induceren in de antenne 1, gemeten
over de open klemmen daarvan. Indien I2= I1 in grootte en in fase, dan zal V12= V21 zijn. In
de figuur is Z11 de zelf-impedantie van antenne 1, Z22 de zelf-impedantie van antenne 2, en Zm
is de wederkerige impedantie van de
antennen 1 en 2,gegeven door

Z12 = Z21 = VI21

=

V12
= Zm .
I2

1
Soms wordt de gelijkwaardige vierpool, die bestaat niet de twee antennen en de ruimte er
tussen, enigszins anders voorgesteld:
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Za, Zb, Zc is een netwerkje dat de ruimte voorstelt tussen de twee antennen 1 en 2. Z1 en Z2
zijn de impedanties van de antennen 1 en 2.
1.Passen we een e.m.k. Ea toe op de klemmen van een antenne A hier onder:

Deze antenne werkt als zendantenne en energie gaat over van A naar antenne B, de
ontvangstantenne, zodat een geïnduceerde stroom Ib doorheen de amperemeter vloeit die over
haar klemmen geschakeld is. Er wordt verondersteld dat de generator welke de e.m.k. levert,
en de amperemeter voor het meten van Ib nul impedantie hebben ,of indien deze impedanties
of inwendige weerstanden niet nul zijn, dat ze gelijk zijn.
2. Indien een e.m.k. E b wordt toegepast over de klemmen van antenne B, dan werkt deze
als een zendantenne en energie gaat over naar antenne A.

Indien

Ea= Eb, dan is volgens het reciprociteitstheorema Ia= Ib.

Men noemt Ea/Ib de transfer impedantie Zab.

Men noemt Eb/Ia de transfer impedantie Zba.

a
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Herhaald: Men noemt Ea/Ib de transfer impedantie Zab.
Men noemt Eb/Ia de transfer impedantie Zba.
Uit het reciprociteitstheorema volgt dat deze impedanties gelijk zijn:

E
Ea
= Zab = b = Zba .
Ib
Ia
Opmerking en samenvatting.
We kunnen de antennen en de ruimte er tussen vervangen door een netwerk van lineaire,
passieve, bilaterale impedanties, waarop we dan kunnen redeneren zoals op de hoger staande
passieve vierpool.

De antenna heeft dezelfde eigenschappen, als men ze gebruikt als zendantenne of als
ontvangstantenne. Dat wil onder meer zeggen dat de antenne dezelfde gain, winst of
versterking zal hebben in een welbepaalde zin en richting, als ze werkt als ontvangstantenne
of als zendantenne. Een antenne die met een sterk richtingseffect uitstraalt als zendantenne,
zal sterk gericht in dezelfde richting en zin ontvangen als ontvangstantenne. Een antenne is
een transductor, d.w.z. een omzetter van het hoogfrequent vermogen van de zender in
elektromagnetische energie. De ontvangstantenne zet de elektromagnetische energie om in de
omgekeerde zin, zij het door de ontvangst met verliezen op grote afstand, in een kleiner
hoogfrequent (ingangs)vermogen. De polarisatie van de zend- en ontvangstantenne, moet wel
dezelfde zijn, d.w.z. dat ze ofwel beiden in een horizontaal vlak moeten opgesteld zijn,
voldoende hoog boven de aarde, ofwel beiden vertikaal opgesteld, opdat de reciprociteitswet
zou gelden. Verder moeten de antennen goed aangepast zijn aan de uitgang van de zender, en
aan de ingang van de ontvanger. Reciprociteit in de telecommunicatie-techniek, bestaat er in,
dat men zegt: 'als ik hem (haar) kan horen, dan kan hij (zij) mij horen'. Volgens de
reciprociteitswet betekent dit dat elke antenne zowel dienst kan doen als zend-of als
ontvangstantenne, als beiden werken op dezelfde frequentie.
In de volgende figuur stelt A de zendantenne voor, gevoed in 0 door de voedingslijn naar de
antenne, en B stelt de ontvangstantenne voor, waaraan de ontvanger in 0’ verbonden is.
De ruimte tussen de zend- en de ontvangstantenne wordt voorgesteld door een passief
netwerk, namelijk een vierpool netwerk, waarin de op de figuur aangegeven spanningen V 1 en
V2 en stromen i1 en i2 in een lineair verband met elkaar staan:

De overdracht - impedantie coëfficienten voldoen aan de reciprociteits-voorwaarde: Z12= Z21
die de koppeling aangeeft tussen de twee antennen.
Netwerken deel 2
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De impedantiecoëfficienten in het equivalent T- netwerk, zijn functie van de vorm van de
antennen, van het medium tussen de antennen, van de afstand tussen de antennen, en de
soort voedingslijnen en hun aanpassing. Er kan onderzocht worden, in hoeverre deze
opgesomde factoren voldoen aan de standpunten van een onderzoeker (Sommerveld).
Hoofdstuk 4.
Het théorema van Thevenin.
Het “Théorème de Thevenin” werd in 1883 op twee bladzijden gepubliceerd door Leon Louis
Charles Thevenin. Er is nochtans gebleken dat 30 jaar vroeger in 1853 de Duitser Helmholtz
dit theorema eveneens zou vermeld en bewezen hebben in een 50 bladzijden tellende
uiteenzetting betreffende "De wetten over de verdeling van elektrische stromen, en hun
toepassing in experimenten over elektriciteit in dieren." Deze verhandeling werd nochtans
slechts in 1936 voor het eerst gepubliceerd, dit is 10 jaar na de dood van Thevenin.
De regel van Thevenin kan belangrijke diensten bewijzen, doordat hij toelaat veel
berekeningen te vereenvoudigen en te verkorten. Meestal krijgt men door het toepassen van
de regel ook een beter inzicht in de werking van het bekeken netwerk, en de ermee
samengaande verschijnselen. Het theorema van Thevenin is bijzonder waardevol voor het
zoeken van de stroom in een enkele tak van een netwerk. Alhoewel het theorema gemaakt
werd voor gelijkstroomketens, is het even goed bruikbaar op wisselstroomgebied met
sinusoïdale en niet sinusoïdale stromen en spanningen, en in ketens met overgangsverschijnselen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Steinmetz j-operator, de Heaviside
p-operator en de Laplace s-transformatie. In het geval van wisselspanningsgeneratoren zal
men steeds proberen alle generatoren op dezelfde frequentie te laten werken, teneinde de
oplossing te vereenvoudigen.
Het teorema van Thevenin zegt,dat de grootte (en de fase) van de stroom doorheen een
impedantie,geplaatst tussen twee gekozen klemmen van een lineair netwerk (dat zeer
ingewikkeld mag zijn, als het maar lineair is, d.w.z. geen gelijkrichters bevat en andere
elementen, waardoorheen de stroom niet recht-evenredig is met de erover toegepaste
spanning),dat spanningsgeneratoren, stroomgeneratoren en
impedanties bevat, kan
verkregen worden door het oorspronkelijk netwerk te vervangen door een ander, dat slechts
twee elementen bevat. Eén daarvan is een generator met een e.m.k. E∞ en nul impedantie,
en vertegenwoordigt de nullastspanning over de twee gekozen uitgangsklemmen van het
netwerk. Het tweede element is een serie-impedantie Z.
Herhaald:
Een lineair netwerk dat bestaat uit impedanties en generatoren, kan bekeken vanuit twee
punten van dat netwerk, vervangen worden door een equivalente spanningsbron met e.m.k.
E∞ (dit is de open klemmen spanning tussen de twee beschouwde punten) en de impedantie
Z, dit is de impedantie tussen de twee punten als alle generatoren door hun inwendige
impedantie zijn vervangen in het netwerk als het spanningsgeneratoren zijn, en door open
ketens als het stroomgeneratoren zijn.
De regel van Thevenin luidt:
Als een impedantie Z wordt verbonden tussen twee willekeurige punten A en B van een
schakeling, dan vloeit er doorheen deze impedantie een stroom I, die berekend kan worden
door het potentiaalverschil E∞ (dit is de nullastspanning) dat tussen de twee punten voor het
verbinden van Z bestaat, te delen door de som van Z en de impedantie Z AB of Zeq of Zin, die
tussen de punten A en B zou worden gemeten, indien alle in de schakeling werkzame stroomen spanningsbronnen vervangen zouden worden door hun inwendige impedanties (of
weerstanden), d.w.z. dat de elektromotorische krachten zouden vervangen zijn door
kortsluitingen en de stroombronnen uitgeschakeld, d.w,z. vervangen door oneindige
impedanties.
Het theorema van Thevenin, nader omschreven:
1) Voor zover dat een dipool (=schakeling met twee klemmen) geen elektromagnetische
energie aflevert aan een verbruiker, verbonden over zijn klemmen,
2) de karakteristieken van de werkingselementen lineair zijn, d.w.z. dat de impedantie van
deze elementen onafhankelijk is van de amplitude van de spanningen waaraan ze normaal
onderworpen worden,
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3) is een dipool gelijkwaardig met een generator waarvan de e.m.k. E∞ gelijk is aan de
spanning, die staat over de klemmen A, B en waarvan de inwendige weerstand deze is,
gemeten over de klemmen, wanneer de bronnen in de dipool vervangen worden door passieve
impedanties, gelijk aan hun inwendige weerstand. (de inwendige bronnen worden door
kortsluitingen vervangen als het spanningsbronnen zijn en door open ketens als het
stroombronnen zijn.)

Bewijs:
a)We bekijken een dipool waarvan de nullastspanning E∞ is:

b)We sluiten hem aan op een impedantie Z. Daardoor gaat er een stroom I vloeien.

c)Indien we in het geval a) tussen de klemmen een generator zouden aanbrengen met
gelijke en tegengestelde e.m.k. E∞ en impedantie nul, dan zou er in de keten geen stroom
meer vloeien,

d)Dit zal ook zo zijn als we in serie met G de impedantie Z opnemen.

Netwerken deel 2

-8/51-

e) Teneinde de voorwaarden van b) te herstellen, voegen we aan de schakeling een generator
G' toe, gelijk aan G maar in tegenstelling daarmee.

f) Vermits G evenwicht maakte met de e.m.k’s e 1,e2,...verandert er niets aan de schakeling
als men zowel e1,e2,... laat vallen als G, waardoor e1, e2,.. geen rol meer spelen, behalve door
hun inwendige weerstand.

De stroom in de kring is dus I= (E∞)/(R+Z). Wanneer we stellen: R= ZAB wordt I=
(E∞)/(R+ZAB). Deze uitdrukking wordt ook bekomen door de dipool te vervangen door een
generator met e.m.k. E∞ en inwendige weerstand of impedantie R.(spannings-equivalent.)
Wanneer het gewenst is de stroom te kennen doorheen een tak van een netwerk
a) open de tak waardoorheen de stroom moet gezocht worden.
b) bereken de open klemmenspanning E∞ over deze onderbroken keten.
c) sluit alle spanningsbronnen in het netwerk kort of vervang ze door hun inwendige
weerstand.
d) bereken de weerstand tussen de onderbroken punten A en B=> ZAB= Zin= Zeq.
e) bereken de stroom I= (E∞)/(R+ZAB) indien Z wordt aangesloten tussen A en B.
Alle spannings-en stroombronnen binnen het netwerk, of een kombinatie daarvan (bv. van
sinusvormige golfvormen met dezelfde frequentie), kunnen vervangen worden door een enkele
spanningsgenerator met een e.m.k. E∞ in serie met Zin of Zeq die dan inwerkt op de tussen
de klemmen A en B verbonden verbruiker of belasting. E∞ is de nullast- e.m.k. die men
tussen de klemmen A en B van deze dipool meet, als de belasting verwijderd is. Zowel E∞ als
Zin kunnen functies zijn van de frequentie. De Thevenin en Norton (volgt hier achter)
vervangingsschema's zijn namelijk gelijkwaardige schakelingen op een enkele frequentie.
Dit geldt zowel voor Zin of Zeq, als voor E∞ en de kortsluitstroom (A=B) Ik= Isc die allen
afgeleid werden uit de impedanties in complexe vorm, in het netwerk. Meestal kan men echter
stellen, dat de Norton en de Thevenin vervangingsschema's niet op een enkele frequentie
gelden, maar voor een betrekkelijk brede frequentieband rond deze centrale frequentie. Indien
or geen impedanties in de oorspronkelijke schakeling voorkomen, maar enkel zuiver ohmse
weerstanden, dan gelden de vervangingsschema' s natuurlijk voor alle frequenties.
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Om het theorema van Thevenin te bewijzen, steunt men ofwel op de superpositiewet, of op de
wetten van Kirchoff, of op beiden. Superpositie wordt gebruikt om in het punt x een bron E∞
in te voeren, met een zodanige waarde en polariteit, dat de stroom doorheen de uitwendige
belasting Z nul wordt.

In een lineair stelsel geldt de superpositiewet: de stroom doorheen de belasting Z tussen de
klemmen A en B, is gelijk aan de som van de stromen, veroorzaakt door de bronnen, wanneer
deze afzonderlijk werken. Anderzijds is de stroom I, te wijten aan een uitwendige bron E∞ die
de inwendige bronnen vervangt. Soms is het nodig de nullastspanning E∞ te zoeken met de
superpositiewet. Wanneer E∞ volgens de superpositiewet alleen werkt is de stroom gelijk aan
I = E∞/(Z + Zin).
Enkele eenvoudige voorbeelden.
1)spanningsdeler die bestaat uit de weerstanden R1 en R2 over een batterij E. De impedantie,
gemeten tussen de uitgangsklemmen, indien E wordt kortgesloten (in werkelijkheid zal men E
verwijderen en dan pas de klemmen waartussen E zat, kortsluiten), bestaat uit de parallelschakeling van R1 en R2: R= [(R1)*R2]/(R1+R2).

De nullastspanning, gemeten tussen de uitgangsklemmen, op het ogenblik dat de batterij nog
in de schakeling werkt, en niet kortgesloten is, is= V:
E∞=E *(R2)/(R1+R2)= V.
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De gelijkwaardigs schakeling o£ de vervangingsschakeling, is in elk opzicht in haar werking,
identiek aan de oorspronkelijke schakeling.

R =(R1*R2)/(R1 + R2).
Voorbeeld:
E = 10 V. R1 = 15 kΩ. R2 = 10 kΩ.
V = 10*(10/(10+15)) = 100/25 = 4 volt.
R = (15 x 10)/(15+10) = 150/25 = 6 Ω.
Uit de vergelijking
van
de figuren volgt, dat Zin kan bepaald worden door de nulllast
spanning E∞ te delen door Ik, d.w.z. de kortsluitstroom, die in de kortsluiting tussen A en B
zou vloeien. Men kan deze kortsluitstroom soms gemakkelijker berekenen dan Zin zelf, daarom
deze methode.
2) Een netwerk, dat opgebouwd is uit lineaire elementen, bevat stroom-en spannings-bronnen.
Men neemt aan, dat alle bronnen harmonische functies zijn van de tijd, met een bekende
frequentie. Dit maakt het gebruik van de schrijfwijze met complexe getallen mogelijk, en
beperkt de algemene geldigheid niet.
Voorbeeld.

Past men het theorema van Thevenin toe op de linkse schakeling, dan is de Thevenin

1

v=

j*ω*C
R+ 1
j*ω*C

nullastspanning:
Hieraan ziet men dat de Thevenin spanning v in
grootte en fase verandert met de frequentie. Een oplossing, om deze moeilijkheid te omzeilen,
bestaat er in, de condensator C voorlopig te beschouwen aIs belasting tussen de klemmen A
en B in de volgende opstelling:
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Dan is v= e*R2/(R1 + R2) en R =(R1*R2)/(R1 + R2)
Als nu C aangesloten wordt tussen de klemmen A en B, kan deze C de ontkoppelcondensator
voorstellen van een laagdoorlaatfilter van een gelijkrichter, of van een synchronisatiescheider
in een televisie-ontvanger.
Ketens met terugkoppeling. Wanneer aan de lineariteit-voorwaarde voldaan is, garandeert dit
nog niet dat de energiebronnen in een netv/erk onafhankelijk zijn van de netwerkstromen.
Een storende factor is de terugkoppeling, die afhankelijke energiebronnen creëert, en fouten
kan veroorzaken. Thevenin schreef zijn theorema voor ketens met van elkaar onafhankelijke
lineaire generatoren. Bij veel transistorschakelingen zijn echter een aantal bronnen als
generatoren afhankelijk van elkaar. Bovendien kan bij transistorschakelingen het theorema
van Thevenin enkel toegepast worden in het lineair gedeelte van de karakteristieken.
Toepassingsvoorbeelden.
1) Een spanningsbron met e.m.k. E en inwendige weerstand R i is belast met een potentiometer
die bestaat uit de weerstanden R1 en R2. Gevraagd wordt de stroom door een weerstand R te
herekenen, die parallel met R2 wordt geschakeld.

Als R niet aangesloten is, is de spanning tussen A en B

gelijk aan: E =

E*R 2
R i +R1+R 2

en ZAB uit de toepassing van de regel van Thevenin is hier de parallelschakeling van R 2
Ri en R1 in serie:

ZAB =

met

(R i +R1)*R 2
.
R i +R1+R 2

Volgens Thevenin is de stroom I doorheen R, bij de aansluiting van R tussen A en B:

I=

E*R 2
E
R i +R1 +R 2
=I
=
R+R AB R+ (R i +R1)*R 2
R i +R1 +R 2

=

E*R 2
R *(R i +R1+R 2 ) + (R i +R1)*R 2

2) Vraagstuk.
In de onderstaande schakeling wordt gevraagd de stroom I
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E =100 V; R1=R2=R3=R4 = 5 Ω
Oplossing.
Het gedeelte van de schakeling, links van de klemmen A en B wordt in de rechtse figuur
vervangen door een ekwivalente spanningsbron E∞ en een gelijkwaardige weerstand r= R AB.
Na het vervangen van E door een kortsluiting, wordt de ekwivalente

r = R AB

= 5*5 = 2,5 Ω
5+5

belasting :

E = 100*5 = 50 volt.
5+ 5

zodat de stroom

I=

en bij open klemmen A en B , wordt na het verwijderen van de

E
50 = 4 Ampere.
= 12,5
r+ R +R
2

3

3) Vraagstuk.
Zoek de stroom doorheen de weerstand R4 van de brugschakeling:

Om de gelijkwaardige inwendige weerstand van de Thevenin schakeling te zoeken, wordt de
generator E =100 V vervangen door een kortsluiting. De netwerk impedantie bekeken tussen
de klemmen A en B bestaat dan uit een serie-parallel schakeling van weerstanden:
4) Als toepassing vraagt men de stroom te berekenen doorheen de belasting R L, rechts van de
klemmen A en B in de volgende schakeling:
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We lossen het vraagstuk op, door de stelling van Thevenin tweemaal toe te passen.
De schakeling wordt in stukken gesneden langsheen de lijn X en Y. Voor het gedeelte van de
schakeling links van X,Y geldt :dat door hetgeen zich daar bevindt als spanningsdeler, de
spanning gemeten tussen en Y is:

8* 4 = 16 volt = E
2+4

3

De schakeling ziet er nu anders uit. (rechts hier onder)

Past men de stelling van Thevenin nu toe op het gedeelte links van de klemmen A en B, dan
ziet men met de twee batterijen vervangen door kortsluitingen tussen A en B:

2*(2 + 4 / 3) 5
= Ω = Z'.
2+2+4/3 4

De spanning die men dan meet tussen A en B is V’=E∞=

E = (4+I'*2) volt =4+ 1 *2 = 4,5 volt ,
4

aan

want de rechtse figuur toont dat I’ gelijk is

I' = 16/3)-4 = 1 ampere.
4+4/3

4

De stroom heeft de zin, die op de figuur is aangegeven, omdat 16/3 volt groter is dan de 4 volt
die er mee in tegenstelling staat. Tenslotte kan de oorspronkelijke schakeling links van de
klemmen A vervangen worden door haar gelijkwaardige schakeling en de stroom doorheen de
belasting kan berekend worden, voor bv. twee verschillende waarden van R L, namelijk 2 ohm
en 1 ohm:

I = E
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(a) RL = 2 Ω;
(b) RL = 1 Ω;

I L = 9/2 = 18 = 1,384 ampere.
5/4+2 13
I L = 9/2 = 18 = 2 ampere.
5/4+1 9

5) Toepassingsvoorbeeld.
De hier onderstaande schakeling
mazenvergelijkingen:

kan

beschreven

worden

door

de

twee

volgende

6*I +2*I =V1 7*I +8*I =V2
1

2

1

2

Men kan deze vergelijkingen als volgt herschrijven:

2*I +8*I =V2 − 5*I

6*I +2*I =V1
1

2

1

2

1

We weten dat de nullastspanning E∞ die we hier soms V’ noemen, gevonden wordt door de
belasting over de uitgangsklemmen tijdelijk te verwijderen, waardoor de stroom I2 gelijk aan
nul wordt.
Waardoor in dit geval I2 gelijk aan nul wordt. De vergelijkingen worden dan

6*I1 = V1. ; 2*I1 = V2 -5*I1 of V2 =7*I1. ;waaruit V' = V2 = V = 1,66*V1.

We weten dat de ekwivalente impedantie RAB =Zeq., hier Z' genoemd, bepaald wordt door de
gecontroleerde bronnen in het netwerk (hier V1) kort te sluiten. Dan worden de oorspronkelijke
vergelijkingen:

6*I1 + 2*I2 = 0. 7*I1 + 8*I2 = V2.

Door

de

eerste

vergelijking

te

vermenigvuldigen met 7 en de tweede met 6, en dan de eerste van de tweede af te trekken,
bekomt men

6*V2 = 34*I2.

Z' = (V2/I2) = 34/6 =

waaruit

5,66 Ω.

De aldus gevonden waarden leiden naar de volgende equivalente Thevenin schakeling:
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Lineaire tweepolen. De tweepool (of dipool).
Een tweepool is een netwerk, dat twee klemmen heeft, en langs die klemmen geen
elektromagnetische energieuitwisseling toelaat met de omringende omgeving.
Men noemt een tweepool lineair wanneer zijn werking kan beschreven worden d.m.v, lineaire
vergelijkingen met constante coëfficienten. Deze drukken uit dat het verband tussen de
uitgangsklemmenspanning en de stroom doorheen de belasting tussen deze klemmen
rechtlijnig is => e = R*i of i=G*e.
In hetgeen volgt zullen we bijna steeds actieve tweepolen beschouwen. Een tweepool is actief
als hij spannings-en/of stroombronnen bevat. In het tegenovergestelde geval is hij passief. Op
een actieve tweepool kan een nullast-en een kortsluitproef uitgevoerd worden, met de
bedoeling hem te vervangen door een ekwivalente spanningsbron volgens Thevenin of een
gelijkwaardige stroombron volgens Norton. [het Theorema van Norton is het volgende
hoofdstuk].Bij omzettingen van serieketens naar paralieI-ketens, heeft men bijna steeds te
maken met combinaties van de drie elementaire passieve (en lineaire) dipolen. De daarop
toegepaste spanningen en stromen zijn functie van de tijd, en de Thevenin - spanning en
vervangings-impedantie -of weerstand kunnen frequentie-afhankelijk worden.

Vraagstuk.
Een condensator is reeds opgeladen tot een aanvangsspanning v c(0) = Vo. Deze spanning is
ook
zijn
nullast-klemmenspanning.
Hieruit
volgt
onmiddellijk
zijn
Thevenin
vervangingsschema: Een geladen condensator die reeds tot een spanning Vo opgeladen was, is
gelijkwaardig met de serie-kombinatie van een gelijkspanning Vo met de ongeladen
condensator.
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De condensator kan op de klassieke manier over een weerstand opgeladen geweest zijn tot
zijn beginspanning, volgens een exponentiele kromme, waarbij hij na 1 tijdsconstante 63 %
bereikt van de spannings-waarde van de er op toegepaste voedingsspanning. De lading
gebeurde daarbij vanaf nul spanning, van toen C nog helemaal ledig was (geen lading).

Men kan nu nagaan, wat er gebeurt, indien de condensator opgeladen wordt door hem parallel
te schakelen met de weerstand van een spannings-deler:

Indien C er niet was, dan zou tussen de klemmen A en B als nullast-spanning (volgens
Thevenin) staan:

E1*

R1
= E.
(R1+R 2 )

De uiteindelijke klemmenspanning E van de condensator, zal kleiner zijn dan de waarde van de
generatorspanning E1. De inwendige weerstand van de Thevenin- generator bestaat uit de
parallelschakeling van R1 en R2, zodat het vervangingsschema volgens Thevenin is:
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Vraagstuk.
Vervang het volgend actief netwerk door een Thevenin gelijkwaardig netwerk, namelijk een
dipool met uitgangsklemmen A en B.

Oplossing.
De oplossing is hier uit af te leiden:

De met I aangeduide stroom is

0°
I = (1020
= 1,4717,1°.
+ 3 -j*4)

Deze veroorzaakt over de 10 ohm weerstand een spanningsverval:

V10 = I*10 = 14,717,1° volt.

De open kIemmenspanning over A en B is gelijk aan de som van de twee reeds in de schakeling
werkende spanninqen, en het spanningsverval over de 10 ohm weerstand is:

De Thevenin inwendige impedantie van de dipool, bekeken vanuit de open klemmen A en B is:
.
Daardoor wordt de ekwivalente schakeling volgens Thevenin:
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Opmerking. Soms kan men in schakelingen met reactanties, vermijden dat de frequentie er
aan te pas komt, zoals in het volgend geval:
Twee spoelen L1 en L2 zijn met elkaar gekoppeld:

De koppelcoefficient

k=

M
1
= .
L1*L2 2

Als de schakelaar S gesloten wordt, dan daalt de spanning tussen de punten a en b tot de helft
van de waarde, die daar gemeten wordt, als S open is. Men vraagt de grootte van de
zelfinductie van de spoel L3 te berekenen, als die van L1= L2= 100 μH.
De eigen weerstand van de spoelen wordt verwaarloosbaar klein verondersteld.
Oplossing:
We vervangen de transformator door het gekende T-schakeling- ekwivalent.

Hierin is de wederzijdse inductie M = k*L1 = (1/2)*100 μH = 50 μH .
Volgens Thevenin, kan men het links van de schakeling gelegen gedeelte vervangen door een
nullastspanning E∞ in serie met de inwendige reactantie die gevonden wordt door de bron kort
te sluiten, dus L - M parallel met M. En dan bekeken van rechts naar links vanuit de klemmen
a en b, dus deze parallelschakeling staat nog in serie met
L2 - M:
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Vermits we uit de opgave weten, dat bij het sluiten van S, de spanning tussen a en b tot de
helft van de oorspronkelijke waarde daalt, moet deze wisselspanningsdelings-schakeling, met
uitsluitend de reactantie van de spoelen L3, dus een reactantie hebben, die gelijk is aan de
inwendige reactantie van het netwerk, links van de klemmen a en b.
Bijgevolg is:

L3 = L2 - M +
= L2 *(1 −

(L1 - M)*M
M (L - M)
= L2 * (1 − ) + 1
*M =
L1
L2
L1

M
M
) + (1 − )*M.
L2
L1

Vervangen we hierin alle waarden die we reeds kennen in

micro-Henries, dan wordt de gezochte L3:

L3 = 100*(1- 1 ) + (1- 1 )*50 = 50 + 25 = 75 μH.
2
2
Vraagstuk.
Zoek het Thevenin equivalent van de volgende schakeling, en belast vervolgens de
uitgangsklemmen met een condensator C Wat stelt U vast?

Oplossing.
De gelijkwaardige schakeling volgens Thevenin is:

met een nullastspanning:

In de veronderstelling dat doorheen de kondensator C een stroom i2 vloeit, kan men dan
schrijven:

Netwerken deel 2

-20/51-

De oplossing van deze gelijkheid hangt af van de gegeven waarde van v 0 en dus van v.
Merken we nochtans op, dat zowel de differentialen als de integraal in de vergelijking, de
oplossing niet vergemakkelijken, en daarom neemt men vaak zijn toevlucht tot een
voorstelling d.m.v. de Laplace transformatie en de daarin gebruikte symbolen s of p = j*ω.
Ander vraagstuk. Zoek het Thevenin equivalent, namelijk de grootte van de gelijkwaardige
spanningsbron en de inwendige impedantie van:

Oplossing:
Door de belastingsweerstand R te verwijderen van tussen de klemmen A en B, valt de stroom
i2 op nul. Dan is (met Laplace):

I1(s) =

V1(s)
R1+s*L

V (s) =

Hierin I1(s) vervangen:

R1
*V (s).
R1+s*L 1

De spanningsbronn wordt nu vervangen door een kortsluiting,

en vanuit de klemmen A en B ziet men dan de ekwivalente impedantie:

R * (s*L)
Zeq. = R AB = R 2 + 1
.
R + (s*L)
1

Volgens Thevenin geldt met
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Vraagstuk.
Een wisselspanningsbron met een e.m.k. E en te verwaarlozen inwendige impedantie is over
een condensator aangesloten op een trillingskring, die bestaat uit een spoel met een
zelfinductie L en een weerstand R, waarmee een condensator met capaciteit C parallel is
geschakeld. Gevraagd wordt de spanning E L over de spoel te zoeken wanneer het stelsel in
resonantie is:

Voor het oplossen veronderstellen we, dat eerst de condensatoren C1 en C ingeschakeld
worden, en vervolgens de spoel L. Als de spoel niet ingeschakeld is,

-j
1
)
E*
E*C1
ω*C
C
E =
=
=
-j
j
(
( C1 + C ) C+C1
ω*C ω*C1
C*C1 C*C1
E*(

is de Thevenin nullastspanning:

De impedantie Z (of de Thevenin RAB) wordt door het kortsluiten van E gevonden en bestaat
uit de capacitantie van de condensatoren C en C1 in parallel = (C + C1):

Z=

-j
.
ω*(C+C1)

Bijgevolg is het vervangingsschema volgens Thevenin:

Hieruit kan de stroom berekend worden, en uit het schema blijkt dat resonantie optreedt voor:

ω2*L*(C+C1) = 1

( serieresonantie).Op resonantie is de stroom door de spoel:

en de spanning over de spoel is dan:

I = E
R

EL = I*(R+j*ω*L) = E*C1 * (R+j*ω*L) = E*C1 * Q.
(C+C1)

R

(C+C1)

De kwaliteitsfactor Q van de trilkring (met vooral de spoel) speelt belangrijk mee, hetgeen te
verwachten was.
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Vraagstuk.
De antenne van een radiotoestel is bij benadering voor te stellen door een spanningsbron met
e.m.k. Ea in serie met de antennecapaciteit Ca. Deze antenne wordt bij middel van een
condensator met capaciteit C1 in een stroomkoppeling verbonden met een afstemkring de
bestaat uit een condensator C, en een spoel met zelfinductie L en een weerstand R. Bereken
de resonantiefrequentie van het stelsel, en de spanning over de afstemspoel in resonantie.

We beginnen met de spoel weg te nemen en berekenen de nullastspanning tussen A en B,
maar dit is de spanning over C1 want er vloeit geen stroom door de uitgangskring.
Spanningsdeler met twee condensatoren in serie, en de spanning over C1 is gelijk aan de
stroom I door C1, vermenigvuldigd met de reactantie van C1:

EC1 = Ea *I*

1
j*ω*C1

E = EC1 = Ea *(j*ω)*

Ca *C1
* 1
(Ca +C1) j*ω*C1

=

Ea *

Ca .
(Ca +C1)

De totale capaciteit van de twee condensatoren in serie is gelijk aan hun product gedeeld door
hun som.

Op

resonantie

I = E = Ea *

is

R

Ca * 1
(Ca +C1) R

EL =I*(R+j*ω*L) = E *Ca * (R+j*ω*L)
R
a

(Ca +C1)

Hier is ω*L >>R, dus is de laatste met goede benadering gelijk aan ω*L/R= Q
en bijgevolg is op resonantie

EL = E *Ca
a

(Ca +C1)

*Q .

Met Ea kortgesloten en de klemmen AB open, is:
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zodat op resonantie:

ω*L =

1
ω*(C1+Ca )*C
C1+Ca + C

of ω =

C1+Ca + C
(C1+Ca )*(L*C)

Hoofdstuk 5
Het Theorema van Norton
De verdienste, om als eerste een theorema te publiceren over het equivalent schema van een
stroomgenerator die parallel staat met een belasting onder de vorm van een admittantie,
wordt toegeschreven aan Dr. E.L. Norton van de Bell Telephone Laboratoria in de USA,
alhoewel ook hier weer beweerd wordt, zoals in het geval Thevenin-Heimholtz, dat een
genaamde Mayer daarover reeds in een vroeger stadium zou gesproken hebben. In het
bijzonder in verband met een eerste vermelding van het theorema van Norton, verwijst men
naar een niet gepubliceerd patent van 3 november 1926.De eerste gedrukte vermelding van
het theorema verscheen in de eerste uitgave van de amerikaanse professor W.L. Everitt, over
netwerk-teorie, gepubliceerd op het einde van de jaren 1920. Professor Everitt bezocht de Bell
Telephone Laboratoria, en sprak er met K.V.L. Hartley (de uitdenker van de Hartley oscillator).
Deze laatste vermeldde het theorema, sprak over de inhoud ervan, en zei dat het toe te
schrijven was aan Norton. Hij steunde zich daarbij op zijn briefwisseling met K.I. Norton, die
later, op 24 april 1963, gepuhlioeerd werd. Norton formuleerde zijn theorema specifiek voor
een periodisch standvastige-toestand regime, hetgeen origineel was en afweek van het
theorema van Mayer Het Norton theorema werd vastgelegd in het Bell Telephone patent BTL
Patent Application, gedateerd 3 November 1926, echter niet in het openbaar. Dit gebeurde
slechts enkele jaren 'later. Mayer daarentegen veropenbaarde zijn theorema eveneens
in
November 1926, en wel via een officiële publicatie.
Het theorema van Norton is het duale van het teorema van Thevenin, en het zet een netwerk
met een groot aantal inwendige e.m.k's. bekeken vanuit een gekozen paar uitgangsklemmen,
om in een stroombron die een oneindig grote inwendige impedantie heeft, en die parallel staat
met een andere impedantie. Deze laatste heeft een waarde, die men meet tussen de onbelaste
uitgangsklemmen van het netwerk (als dipool), d.w.z. met de belastingsimpedantie verwijderd
uit de kring.
E.L. Norton van de Bell Laboratoria formuleerde het duale van het theorema van Thevenin als
volgt: De stroom doorheen een impedantie ZL die verbonden is over de twee uitgangsklemmen
van een netwerk, is dezelfde als indien ZL
verbonden zou zijn over een constante
stroomgenerator, waarvan de stroom gelijk is aan deze, die vloeit doorheen de twee
uitgangsklemmen, indien deze kortgesloten worden. De constante stroomgenerator staat
parallel met een impedantie, die men ziet als men kijkt door de onbelaste uitgangsklemmen
van het netwerk, waarin alle spanningsbronnen vervangen zijn door kortsluitingen, en alle
stroombronnen door open ketens.

Wanneer men het Theorema van Thevenin toepast, dan blijkt uit de figuur
(b) dat I = Eoc /(ZG + ZL) met Eoc = E∞
Sluit men de uitgangsklemmen kort, dan is de kortsluitstroom
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Isc = Eoc/ZG.

In de figuur (c) is de stroom doorheen ZL gelijk aan I

= (Isc*ZG )/(ZG +ZL ) .

Combineert men de twee vorige uitdrukkingen van
Isc en I met elkaar, dan vindt men de eerste uitdrukking terug: I = Eoc /(ZG + ZL) hetgeen de
gelijkwaardigheid bewijst tussen de Thevenin en de Norton equivalente schema’s.
Opmerking.
De gelijkwaardigheid van de Thevenin en Norton theorema's bestaat vooral aan de zijde van de
belasting, en voor de belastingsstroom, en is niet gebaseerd op overwegingen aan de
generatorzijde. Op wisselstroom - of wisselspanningsgebied, geldt de gelijkwaardigheid
nochtans meestal slechts op een enkele frequentie, namelijk deze waarop de overeenkomende
impedanties of admittanties berekend werden. Dit is het gevolg van het feit dat elke reactantie
in een netwerk frequentie-afhankelijk is.
Bewijs van het theorema van Norton.

Op grond van het superpositiebeginsel, kan men schrijven: U = ZL*I + Ë∞.
Sluit men het netwerk kort, dan is U=0 en de stroom I die dan vloeit noemt men de
kortsluitstroom Isc of Ik. Uit de hierbovenstaande uitdrukking volgt, dat
Isc of Ik dan gelijk is aan

Ik = ZE of als men stelt: Y = 1/Z
in

in

dan is

in

I = ZU

+ E = U*Yin +Ik
in Zin

zodat het hier onder staand netwerk (waarin ZL=Zin is gekozen), geldig is, en het Thevenin
equivalent netwerk vervangt.

Hieruit volgt dan het theorema van Norton, dat als volgt kan geformuleerd worden:
1) Sluit de belastingsweerstand kort. Dit is de weerstand (of de impedantie) waardoorheen
men uiteindelijk de stroom wil bepalen.
2) Bepaal de grootte van de stroom door deze kortsluiting, en noem deze stroom Ik = Isc..
3} Verwijder zowel de kortsluiting als de belastingsweerstand, tussen de uitgangsklemmen A
en B van de tweepool.
4) Vervang alle bronnen van een e.m.k. door kortsluitingen binnenin het netwerk, en zoek de
impedantie tussen de klemmen A en B. Dit is de inwendige impedantie Z in of Zeq. van het
Norton vervangingsschema.
5) Zin of Zeq. word nu in parallel geplaatst met de stroomgenerator I k = Isc. en de
belastingsweerstand staat parallel met deze kombinatie.
6) Volgens de regel van de stroomdeler, vloeit er nu doorheen de belastingsweerstand RL of de
belastingsimpedantie ZL tussen de klemmen A en B, een stroom:

I=

(Isc*Zeq. )
Zeq. + ZL .
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Het toepassen van het theorema van Norton.

Voorbeeld:
Men kan het Norton theorema toepassen op de collectorkring van een transistor,en de
transistor voorstellen door een parallelkring, waarin een stroomgenerator geshunteerd wordt
door een inwendige impedantie ,alsook de impedantie van de belasting, zoals dat gebeurt in
het rechter gedeelte van een transistor h-parameter ekwivalent schema, en het linker en
rechter deel van een y-parameter gelijkwaardig schema.
Vraagstuk
Zoek het Norton ekwivalent schema van de volgende schakeling.

Bij open klemmen A en B, en met de generatorspanning vervangen door een kortsluiting, ziet
men vanuit A en B, de ekwivalente impedantie:

Zeq = R 2 +

R1* R 3
R1 +R 3

De open klemmen spanning Eoc =E∞ is bepaald door as spanningsdeling van V over R 3 en R1:

Eoc =

V*R 3
.
R1 +R 3

In schakelingen met stroombronnen, zoals het geval is bij Norton-netwerken

verkiest men dikwijls te werken me admittanties, zoals

Yeq = 1

Zeq

De kortsluitstroom is dan gegeven door:

V*R 3
R1 +R 3

V*R 3
Eoc = I =
R1 +R 3
V*R 3
=
=
sc
Zeq
Zeq R + R1*R 3 R1 * R 2 + R 2*R 3 + R1*R 3
2
R1 +R 3
Netwerken deel 2

-26/51-

Dit levert het volgend ekwivalent schema op:

Ander voorbeeld;

Sluit de klemmen A en B kort om de kortsluitstroom te zoeken. De condensator verdwijnt uit
de schakeling en i(t)= isc(t)= v(t)/0.5= 2*v(t). Om de inwendige impedantie van het Norton
ekwivalent schema te vinden, vervangt men v(t) door een kortsluiting en kijkt tussen de
klemmen A en B waar men een parallelschakeling ziet van de 2 μF condensator met de
weerstand van een halve ohm.
Voorbeeld.
Men vraagt de stroom te zoeken doorheen de 6 Ω weerstand tussen de klemmen A en B in de
onderstaande schakeling. Deze is reeds voorgesteld met de klemmen A en B kortgesloten, om
de kortsluitstroom Isc = Ik te zoeken. Deze stroom volgt uit twee mazen-vergelijkingen volgens
de wet van Kirchoff, namelijk:
15 (V)= 12*I1 + 0*l2 en 21 (V)= 0*I1 + 12*I2. Hieruit volgt: I1= 15/12 A en l2= 21/12 A.

Volgens de knooppunt- wet van Kirchoff, en de superpositiewet, is de totale stroom doorheen
de kortsluiting tussen A en B: Isc = I1 +I2 = (15/12 +21/12)= 36/12 A.=3 A.
De ekwivalente weerstand van het Norton vervangingsschema, vindt men, door tussen de
open, onbelaste klemmen A en B te kijken op het ogenblik dat alle spanningsbronnen in het
netwerk vervangen zijn door kortsluitingen en alle eventueel aanwezige stroombronnen,
vervangen zijn door open kringen. Dit levert de volgende toestand op:
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zodat Req. = 6 Ω door de parallelschakeling van twee keer 12 Ω. Hierdoor wordt het
uiteindelijk vervangingsschema van Norton:

Uit deze figuur leidt men door het toepassen van de stroomdelerregel, of hier gewoon op het
zicht, dat de 6 ampère van de Norton stroomgenerator, zich in het knooppunt B splitst in twee
gelijke delen, zodat de gevraagde stroom doorheen de belastingsweerstand gelijk is aan 1,5 A.
Andere werkwijze om het theorema van Norton toe te passen.
Bekijken we een elektrisch of elektronisch netwerk (a), dat in twee delen getekend is, met
elkaar verbonden over de klemmen A en B, en waarbij het linkse gedeelte I wel spannings- en
stroombronnen bevat en het rechtse gedeelte lI, niet.

Nemen we aan, dat hierdoor een spanning v(t) verschijnt over de klemmen A en B van de
belasting II, veroorzaakt door een stroom i(t) doorheen deze belasting.
Schakelen we nu zoals in de figuur (b) een uitwendige stroombron i(t) tussen de klemmen A
en B die in tegenstelling staat met de door de dipool I geleverde stroom aan de belasting II,
zodat de spanning over deze belasting daalt tot nul. Vermits de spanning over de belasting
toch nul is, mogen de klemmen A en B kortgesloten worden, zoals in de figuur (c), en aan de
werkingstoestand van de linkse schakeling verandert er niets, als men dan zelfs die belasting
verwijdert.
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Omdat de spanning tussen A en B nul is, vloeit er geen stroom doorheen de kortsluiting zelf.
Voor de schakeling die overgebleven is links van dec klemmen A en B, is de grootte van de
stroom door de kortsluiting, gelijk aan de superpositie van de uitwendig toegepaste
stroombron i(t) en de kortsluitstroom is(t)= isc(t) van de bronnen binnen in de dipool I, maar
omdat er geen spanning stond over de kortsluiting, kan er ook geen stroom door vloeien, dus
is(t) - i(t)= 0 (de twee stromen stonden in tegenstelling), vandaar het, min-teken bij de
superpositie, zodat is(t) = i(t).
Indien we de aangenomen stroomzin van i(t) omkeren, en al de bronnen verwijderen uit de
dipool I, dan zal de oorspronkelijke spanning v(t) weer verschijnen over de belasting II, indien
de kortsluiting verwijderd wordt. Deze moet inderdaad weggenomen worden, omdat er maar 1
stroombron meer werkt, die wel degelijk stroom levert aan de verbruiker. De schakeling,
afgebeeld in (d) zal bijgevolg een even grote spanning en stroom leveren aan de belasting II,
als de oorspronkelijke schakeling in (a). Vandaar de volgende interpretatie van het Theorema
van Norton: ”Een dipool die spannings-en stroombronnen alsook passieve lineaire elementen
bevat, mag vervangen worden door een stroombron, parallel met deze dipool, waaruit alle
bronnen verwijderd werden. De inwendige weerstand van de dipool is daardoor dezelfde als bij
het theorema van Thevenin, namelijk gelijk aan de waarde, gevonden door bij kortgesloten
spanningsbronnen, en opengelaten stroombronnen, te kijken vanuit de onbelaste klemmen A
en B. De waarde van de uitwendige stroombron met dezelfde zin als die waarin de inwendige
stroombronnen werkten, is echter gelijk aan de stroom die men vindt en meet tussen de
klemmen A en B door deze klemmen rechtstreeks kort te sluiten.
Voorbeeld.

Equivalente of gelijkwaardige bronnen.
Een spanningsbron die in serie staat met een passief netwerk, kan vervangen worden door een
stroombron in parallel met dat zelfde passief netwerk, waarbij de stroom die geleverd wordt
door de stroombron, gelijk is aan de kortsluitstroom van de oorspronkelijke schakeling (zoals
bij het theorema van Norton). Qmgekeerd kan een stroombron die in parallel staat met een
passief netwerk, vervangen worden door een spanningsbron die in serie staat met dezelfde
kringelementen. De spanning van de spanningsbron, is gelijk aan de nullastspanning van de
oorspronkelijke schakeling. Voorbeelden:
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Algemene opmerkingen bij d e vergeliiking tussen het theorema van Thevenin en het
theorema van Norton.
Bij het theorema van Thevenin voert men een nullastproef uit, en bij het theorema van
Norton een kortsluitproef.

Nullastproef

Kortsluitproef

Thevenin generator

Norton generator.

Door deze theorema's toe te passen, vermijdt men vaak, dat men mazen-vergelijkingen en
knooppunt-vergelijkingen moet toepassen volgens de wetten van Kirchoff, maar dan bovendien
ook nog deze vergelijkingen moet oplossen. Deze werkwijze duurt langer en is moeilijker dan
het bepalen van de ekwivalente bronspanning of bronstroom en de inwendige gelijkwaardige
impedantie of admittantie van de Thevenin en Norton vervangingsschema's.

Vraaqstuk.
Van de onderstaande schakeling, vraagt men het Norton gelijkwaardig schema te tekenen met
als uitgang de klemmen A en B. Er wordt eveneens gevraagd, vervolgens de stroom te zoeken
doorheen twee verschillende impedanties Z1 en Z2 die opeenvolgend verbonden worden als
belasting over de klemmen A en B en de grootte van het vermogen dat aan Z 1 en Z2 geleverd
wordt.
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Oplossing:
Door de klemmen A en B kort te sluiten, kan de kortsluitstroom bepaald worden:
Isc =

I' =

500°
=1090°.
-j*5

Vervangt men de generator door een kortsluiting, dan ziet men als ekwivalente impedantie van
de dipool vanuit de open klemmen A en B:

+ j*5) = 5 - j*5.
z' = (-j*5)*(5
(5 + j*5) - j*5
Daardoor wordt de Norton equivalente schakeling deze van de figuur (a):

Schakelt men Z1 over de klemmen A en B, (zie fig. (b)) dan is de stroom doorheen Z1:

Z'
(5 - j*5)
= (1090°)*
= 590°.
Z'+Z
(10
j*10)
1
Stroomdeler:
P =5*(I1)2 =125 watt.
en het vermogen dat geleverd wordt aan Z1 is: 1
I1=(I')*

Schakelt men Z2 over de klemmen A en B (zie fig, (c)), dan is de stroom doorheen Z2 :

I2 =(I')*

(5 - j*5)
= 4,4763,43°.
(15 - j*5)

en het vermogen, geleverd aan Z2 is:

P2 =10*(I2 )2 =200 W.
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Vraagstuk.
Laten we hetzelfde vraagstuk nu oplossen met het theorema van Thevenin, De stroom I uit de
lus op de figuur (d):

I=

500°
=100°.
5 + j*5 - j*5

De Thevenin spanning tussen de open klemmen A en B is

VAB =V =I*(5 + j*5)=70,745 volt.

De ekwivalente inwendige impedantie van de schakeling werd reeds hierboven berekend:

+ j*5) = 5 - j*5.
z' = (-j*5)*(5
(5 + j*5) - j*5
Het equivalent schema van Thevenin is voorgesteld in (a) en deze spannings-generator is
belast door Z1 in (b) en door Z2 in (c):

De respectievelijke gevraagde stromen en vermogens zijn:

I1 = (70,745)/(5 - j*5 +5 - j*5) = 590.

P1 = 5*(I1)2 =125 W.
I2 = (70,745)/(5 - j*5 +10) = 4,4763,43. P2 =10*(I2 )2 =200 W.
Opgelost vraagstuk over de theorema’s van Thevenin en Norton.
1)Voor de hieronder volgende linkse figuur, zoek het ekwivalent Thevenin en Norton schema.
Oplossing: a) de e.m.k.’s van de spanningsbronnen vervangen door een kortsluiting, zodat
enkel hun inwendige weerstand overblijft.

Zoek de stroom door een R=10 Ω belastingsweerstand: daarvoor hebben we RAB nodig, die
volgt uit de rechtse figuur, als RAB= 2 Ω in serie met de parallelschakeling van tweemaal 6 Ω,
dus RAB= 2 +3= 5 Ω.
b)In de gesloten lus van de linkse figuur geldt:3*I+10+3*I-6*I-20= 0 en 12*I+10= 20
of 12*I= 10 volt , waaruit I= 10/12 A. Spanningsverval over de 6 ohm is:
6*(10/12)= 5V waaruit in de linkse figuur EAB volgt als EAB= E∞= 20V-5V= 15V.
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Van zodra we nu in het rechtse schema een belastingsweerstand aansluiten

E
15
=
= 1 A.
R AB +R 5+10
E 15
=
= 3 A. (te vinden door
c)Norton equivalent: Stroomgenerator= I =
R AB 5
tussen A en B, vloeit daardoor een stroom : I

=

de klemmen A en B in het Thevenin equivalent kort te sluiten)
Norton’s inwendige admittantie

YAB =

1 1
= = 0,2 mho.
R AB 5

zodat

het gelijkwaardig Norton schema er als volgt uitziet:

Overgang van een vervangingsschema met Norton generatoren naar een
vervangingsschema met Thevenin generatoren.
Beschouwen we het netwerk weergegeven in fig.(a) dat een typisch voorbeeld is van een
netwerkcombinatie waarin drie stroombronnen voorkomen.

Passen we op het netwerk uit fig(a) de stelling van Thévenin toe, dan bekomen we de
schakeling uit fig(b). Deze schakeling kunnen we vereenvoudigen tot de schakeling
weergegeven in fig(c).
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Uit deze laatste figuur (c), leiden we de stroom I als volgt af:

I=

I1*Z1 + I2*Z2 + I3*Z3
Z1+Z2 +Z3

n

I=

of algemeen:

1 (In*Zn )
n

1 Zn

Vraagstuk.
u1= 96*sin(ω*t) V en u2= 36*cos(ω*t) V. Teken van deze schakeling het vervangingsschema van
Thevenin en leg de daarin voorkomende grootheden vast. Leid daaruit het Norton
gelijkwaardig schema af.
Oplossing.
Thevenin:

We herleiden de e.m.k.’s der bronnen tot nul en bepalen de weerstand tussen de klemmen A
en B. We vinden:

R AB = 3 x 6 + 6 = 8 kΩ.
3+6

De open klemmenspanning E∞ of hier U∞ als spanning tussen A en B wordt bepaald door toepassing van het superpositiebeginsel:

U AB = u1*

3 (kΩ)
6 (kΩ)
+ u2 *
= u1* 1 + u2 * 2 =
3
3
3 (kΩ) + 6 (kΩ)
3 (kΩ) + 6 (kΩ)

= 32*sin(ω*t) + 24*cos(ω*t) V =
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Gelijkwaardig schema volgens Norton.

Hoofdstuk 6.
Spanning -en stroombronnen.
Een serie-of een parallelschakeling van spannings-en stroombronnen, kan een onderdeel, een
tak of een maas van een netwerk vormen. Schakeit men twee spanningsbronnen in serie, dan
heeft deze schakeling dezelfde eigenschappen als die van een spanningsbron waarvan de
e.m.k. gelijk is aan de som van de e.m.k's ,en de inwendige weerstand gelijk is aan de som
van de
inwendige weerstanden. Deze eigenschap geldt ook voor n spanningshronnen.
Spanningsbronnen mogen slechts dan parallel geschakeld worden, wanneer hun e.m.k.'s
identiek zijn, en het is best dat ze ook dezelfde inwendige weerstand hebben. Natuurlijk
mogen ook slechts de klemmen met dezelfde polariteit met elkaar verbonden worden. Anders
treden er vereffenningsstromen op tussen de spanningsbronnen onderling en deze stromen
hebben geen nut voor de uitwendige belasting,
Voorbeeld.
e1 is groter dan e2 waardoor e1 een vereffeningsstroom I doet cirkuleren doorheen e2,
die niet vloeit doorheen de aan te sluiten verbruiker tussen de klemmen A en B.

Met betrekking tot stroombronnen gelden de omgekeerde eigenschappen, hetgeen betekent
dat er geen enkel bezwaar bestaat om stroombronnen parallel te schakelen, die vervangen
gedacht worden door een enkele stroombron, met een stroomwaarde die gelijk is de som van
de stroomwaarden van de twee parallel geschakelde stroombronnen.
De vervangingsweerstand van de twee bronnen is gelijk aan de parallel schakeling van de
afzonderlijke inwendige weerstanden. Dit volgt uit het superpositiebeginsel. Schakeit men twee
ongelijke stroomgeneratoren in serie, dan zal elke stroombron haar eigen stroomwaarde willen
handhavenhandhaven, en dit zal leiden tot vereffeningsstromen doorheen de paralIelstaande
inwendige weerstand van de stroombronnen. Dit geldt ook voor paralielgeschakelde
transformatoren op wisselspanningsgebied, en dan vooral voor de secundaire wikkelingen. In
het ideaal geval van twee identieke spanningsbronnen in parallel, levert elk slechts de helft
van de stroom aan de belasting.
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Bekijken we (hier boven rechts) twee parallelgeschakelde spanningsbronnen met dezelfde
e.m.k. en verschillende inwendige weerstanden R1 en R2, en een uitwendige belastingsweerstand R. Met de superpositiewet, kan de stroom berekend worden, die elk van de twee
generatoren aan R levert, door de e.m.k. van de andere kort te sluiten, en daarna de stromen
bij elkaar op te tellen. Als de rechtse spanningsbron is kortgesloten, levert de linkse (via een
stroomdeler) een stroom I1:

I1 =

R
e*R 2
e
e
* 2 =
=
R
R*R 2 R+R 2
R*(R1+R 2 )+R1*R 2
R*(1+ 1 )+R1
R1 +
R2
R+R 2

Op dezelfde wijze levert de rechtse spanningsbron een stroom:
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De totale stroom door R is volgens de superpositiewet de som van de afzonderlijk berekende
stromen, en in het ideaal geval dat R1= R2= Rg is die stroom dan:

In de meeste gevallen is het gewenst, dat een zo groot mogelijk vermogen wordt afgeleverd
aan de belasting R. Dan moet Rg zo klein mogelijk zijn, althans toch volgens de laatste
uitdrukking. In de praktijk zal men inderdaad streven naar spanningsbronnen met een kleine
inwendige weerstand t.o.v. de grootte van de belastingsweerstand –of impedantie.
Bij stroombronnen die parallel staan met de belasting streeft men naar een kleine inwendige
admittantie = grote inwendige weerstand zodat de grootst mogelijke stroom door de belasting
blijft vloeien, en slechts weinig stroom afgeleid wordt naar de daarmee parallel staande grote
inwendige weerstand.
Afhankelijke, gestuurde of gecontroleerde bronnen.
Een ideale of onafhankelijke bron, is er ene, die een funktie genereert v(t) of i(t) of eventueel
V(s) of I(s) [s=p=j*ω van de Laplace transformatie] die onafhankelijk is van de elementen, die
verbonden worden over de klemmen van de bron.
Veel netwerken bevatten echter afhankelijke bronnen. Schakelingen met transistoren behoren
tot die groep. De theorema's van Thevenin en Norton zijn toepasselijk op netwerken die
minstens 1 onafhankelijke bron bevat ten, maar ze falen indien in het netwerk een dergelijke
bron niet voorkomt. Toch wenst men ook in een dergelijk geval een ekwivalente schakeling en
generator te construeren. In een aantal gevallen wordt de generator of de bron gecontroleerd
of gestuurd door een spanning of een stroom die buiten het netwerk gelegen is. Een voorbeeld
van een afhankelijke bron vindt men in de rechterlus van het hier onderstaand netwerkje: k*i
hangt af van de ingangsstroom i,
dus van de generatorspanning e:

In veel praktische schakelingen vindt men bijgevolg niet echt fysisch zichtbare bronnen, die
gestuurd worden door een netwerk-veranderlijke. Zo zal bv. in een versterker, de
uitgangsspanning= G maal de ingangsspanning zijn, indien G de versterkingsfactor van de
versterker is. Onder deze omstandigheden wordt de uitgangsspanning gecontroleerd door, of is
ze afhankelijk van de ingangsspanning.
Een bron met waarde p*L*i of s*L*i is afhankelijk van de elementen van de schakeling:

Een rèsistieve bron kan voorgesteld worden door de kombinatie van een onafhankelijke en van
een afhankelijke bron:
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Dergelijke afhankelijke bronnen en hun invloed begrijpt men het best door het compensatietheorema te bestuderen, dat ook het substitutie-theorema genoemd wordt en dat zelfs
bruikbaar is in schakelingen met wederzijdse inductie. Schakelingen die gecontroleerde of
afhankelijke generatoren bevatten, kunnen door het compensatie theorema vereenvoudigd
worden.
Bekijken we een netwerk N dat een stroom i(t) trekt, die een willekeurige functie van de tijd is.

A*i(t) is de spanning van een stroomgecontroleerde spanningsbron. A is een reeel getal.
Wanneer het netwerk en de generator zodanig met elkaar verbonden zijn dat de stroom i
doorheen de gecontroleerde bron vloeit in de zin van het potentiaalverval, dan blijven de
stromen en spanningen ongewijzigd in het netwerk, wanneer de gecontroleerde bron wordt
vervangen door een weerstand van A ohms. Het bewijs van dit theorema volgt uit de
algemene lusvergelijkingen van Kirchoff. [Opm.:de wetten van Kirchoff worden lagerstaand
besproken].

Deze figuur toont de duale vorm van het theorema. In dit geval kan de
spanningsgecontroleerde bron A*e(t) die aangesloten is over de spanning e(t) vervangen
worden door een conductantie van A mhos, zonder dat de spanningen en stromen in het
network veranderen. Het bewijs hiervan volgt uit de knooppuntvergelijkingen van Kirchoff.
Deze overwegingen zullen terug aan bod komen in het volgend hoofdstuk dat handelt oer het
‘compensatie-theorema’.
De benaming scompensatie' kan eenvoudig uit de volgende beschouwingen afgeleid worden.
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In (a) is het spanningsverval over ZA gelijk aan I1*ZA met de voorgestelde polariteit. In (b)
vervangt de compensatiebron VC= I1*ZA, de impedantie ZA met de erdoor vloeiende stroom.
We weten dat volgens de overeenkomsten van de wet van Kirchoff, binnen een generator de
stroom gericht is van - naar +.
Wanneer tijdens de working van de schakeling, waarin deze eenvoudige impedantieketen
opgenomen is, de stroom I1 zou veranderen in (a), dan moet VC in (b) meeveranderen.
Daarom wordt VC een afhankelijke bron genoemd. Omgekeerd is het compensatie theorema
(dat hieronder uitvoeriger besproken volgt) ook nuttig voor het bepalen van de stroom-en
spanningsveranderingen wanneer de waarde van een impedantie in een network verandert.

In de figuur (a) veroorzaakt de spanningsbron V toegepast qp de schakeling, een stroom i=
V/Z. Wanneer de impedantie Z verandert in (Z + δZ), dan wordt de stroom I' = V/(Z + δZ).
De compensatiebron Vc = I*δZ
werkt nu in de schakeling in serie met de keten die Z en δZ
bevat, en waarbij de oorspronkelijke spanningsbron gelijkgesteld is aan nul.
De stroom wijzigt dan met Δi, en Δi is de grootte van de stroomverandering die het gevolg is
van een verandering δZ van de impedantie van de keten. Volgens de superpo-sitiewet is I + Δi =
I' of Δi = I' – I

Toepassingvoorbeeld.
In de rechtse schakeling gaat de impedantie Z= 3 + j4 over in 5 + j5, d.w.z. dat
Gevraagd wordt, de stroomverandering te zoeken, die daarvan het gevolg is.
Oplossing.
Voordat de verandering optreedt is

I=

δZ = 2+ j1.

V
500°
=
= 10-53,1°.
Z 553,1°

Wanneer δZ aan de schakeling toegevoegd wordt, dan ontstaat de volgende toestand:

en dan is

I' =

V
500°
=
=7,07- 45°.
(Z+δZ)
5+j*5

De verandering in grootte van de stroom is \
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Δi = I' -I=(5-j*5) - (6-j*8) = -1+j*3 = 3,16108,45°.
De compensatiebron wordt dan

Vc =I*δZ = (1053,1°)*(2 + j*1) = 22,35-26,5°volt.

Voegen we deze bron toe aan de schakeling die Z en δZ bevat, en stellen we de 50 < 0° (volt)
spanningsbron gelijk aan nul, dan is de stroomverandering:

I' =

-Vc
(Z+δZ)

=

-22,35-26,5° = 3,16108,45°.

5+j*5

Dit is hetzelfde resultaat, als hierboven reeds gevonden.
Wanneer men bijgevolg een impedantie van waarde verandert in een schakeling, en men zoekt
de hieruit voortvloeiende stroomverandering ΔI, dan vindt men deze ΔI door de
compensatiebron alleen te laten werken, en in het netwerk alle generatoren gelijk te stellen
aan nul.
Hoofdstuk 7.
Het Compensatie-theorema.
[Dit wordt soms ook het Substitutie- theorema genoemd].
We hebben in hetgeen voorafgaat, reeds enkele essentiele begrippen bekeken over het
compensatie theorema. Dit theorema houdt rekening met een wijziging in de toestand binnen
een tak van een netwerk.
De Compensatie-stelling is gebaseerd op een basisconcept. Volgens de wet van Ohm zal er,
wanneer er stroom door een weerstand stroomt, een spanningsval over de weerstand
ontstaan. Deze spanning is wegens “een verval” tegengesteld aan de bronspanning. Vandaar
dat het spanningsverval over een weerstand in elk netwerk kan worden aangenomen als een
spanningsbron die tegengesteld werkt aan de bronspanning.
Verklaring van de compensatiestelling.
Volgens deze stelling kan elke weerstand in een netwerk vervangen worden door een
spanningsbron die geen inwendige weerstand heeft, en een spanning gelijk aan de
spanningsval over de vervangingsweerstand, als gevolg van de stroom die er doorheen
stroomde. Deze denkbeeldige spanningsbron is tegengesteld gericht aan de spanningsbron van
de vervangen weerstand. Denk aan een resistieve tak van een complex netwerk waarvan de
waarde R is. Laten we aannemen dat stroom I door die weerstand R stroomt en dat de
spanningsval als gevolg van deze stroom over de weerstand V= I*R. is. Volgens de
compensatiestelling kan deze weerstand worden vervangen door een spanningsbron waarvan
de gegenereerde spanning V (= I*R) is en wordt gericht tegen de richting van de
netwerkspanning of de stroomrichting.
Voorbeeld van een compensatiestelling-toepassing.
De compensatiestelling kan gemakkelijk worden begrepen door het volgende voorbeeld.

Hier in het netwerk voor een 16V-bron, worden alle stromen die door de verschillende
resistieve takken stromen in de linkse figuur weergegeven. (de cijfers staan in ohms).De
stroom door de meest rechtse tak in de figuur is 2A en de weerstand is 2 Ω. Als deze meest
rechtse tak van het netwerk wordt vervangen door een spanningsbron
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V = (2 Ω x 2 A) = 4 V gericht zoals weergegeven in de tweede, rechtse figuur, dan blijft de
stroom in de andere takken van het netwerk hetzelfde, zoals weergegeven in de rechtse
figuur.
Voorbeeld van een netwerk, waarvan 1 tak in detail is voorgesteld:

Indien in een lineair netwerk, een impedantie Z waardoorheen een stroom I vloeit, gewijzigd
wordt met een hoeveelheid ΔZ, dan is de stroom-verandering die daardoor ontstaat in een
willekeurig punt van dat netwerk, gelijk aan de stroomverandering die in dat punt zou teweeggebracht worden door een e.m.k. I*ΔZ, in serie geplaatst met de gewijzigde impedantie Z.
M.a.w. wordt de impedantieverandering gecompenseerd door het in serie plaatsen van een
spanningsbron I*ΔZ met Z waarin I [of I(s) of I(p) ] de stroom door de tak voorstelt vóor
de impedantieverandering. De compenserende bron moet zorgen voor een spanningstoename
in de zin van I. De bron is een generator, waarvan de grootte en fase in dezelfde zin werken
als het oorspronkelijk spanningsverval I*Z over Z. Wanneer anderzijds de spanning over een
impedantie Z, V is, dan kan dat element of die tak vervangen worden door een spanningsbron
die een stroom doet vloeien = I = V/Z.
De stromen en spanningen blijven na de vervanging in het ganse netwerk ongewijzigd.
De volgende figuur geeft weer hoe het compensatie theorema wordt toegepast in een tak, die
oorspronkelijk een impedantie bevat tussen de punten 1 en 2 maar waarvan de impedantie
verandert met ΔZ(s). (hierin is s=p=j*ω = de Laplace operator die toelaat te rekenen zoals
met gewone algebra).\

Wanneer men een impedantie van waarde verandert in een schakeling, en men zoekt de
hieruit voortvloeiende stroomverandering ΔI, dan vindt men deze ΔI door de compensatiebron
alleen te laten werken, en in het netwerk alle generatoren gelijk te stellen aan nul.
Een compenserende e.m.k. V c= - I*ΔZ wordt tegelijkertijd aangebracht met ΔZ (waar
doorheen de takstroom I vloeit) in de gekozen tak van de schakeling.,
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De twee veranderingen hebben gelijke en tegenovergestelde uitwerkingen. Daardoor blijft de
stroom in deze tak ongewijzigd, net als de stromen in alle andere punten van de schakeling.
Men voert een tweede e.m.k. in zodat volgens de superpositiewet, de stromen in alle punten
van de schakeling gewijzigd worden. Nochtans is V + V c= 0. Daarom moet de
impedantieverandering ΔZ dezelfde uitwerking hebben als V = (-) Vc= - I*ΔZ.
Bijzonder geval.
1)Het kan zijn dat ΔZ oneindig groot is, namelijk in het geval dat de tak een open keten is.
Bekijken we zo'n tak Z T waar-doorheen een stroom IT vloeit. Veronderstellen we nu dat op een
bepaald ogenblik ZT oneindig wordt. Indien Zi de ingangsimpedantie is van het netwerk, dan is
volgens het theorema van Thevenin IT = V/(ZT + Z) waarin V de spanning is over de klemmen
van ZT op het ogenblik dat ZT oneindig is. Als men een e.m.k. gelijk aan -V invoert, dan mag
men de tak openlaten, zonder dat de stromen in de rest van het netwerk verstoord worden. De
verandering in de netwerkstromen, veroorzaakt door het openen van een tak, is gelijk aan de
stromen die zouden voortgebracht worden door een e.m.k. - V = - IT*(ZT + Z) die in serie
werkt met ZT
2) Het kan ook gebeuren dat men in een netwerk op een tijdstip t=t 0 een schakelaar sluit,
waardoor een stroom I verandert tot I + ΔI. ΔI is dan een verstorende term, die kan berekend
worden met de substitutiemethode. De verstoring van de veranderlijken van een lineair net,
die voortkomen uit het sluiten van een schakelaar op een ogenblik t 0 kunnen bekeken worden
in de statische toestand, waarbij de bronnen binnen het net vervangen zijn door kortsluitingen,
en een spanningsbron Vc in de plaats komt van de schakelaar.
Op het ogenblik t0 is de spanning Vc dan gelijk en tegengesteld aan de spanning die gemeten
werd over de klemmen van de schakelaar, op het ogenblik dat deze laatste geopend was.
Besluit:
Algemeen onderscheidt men twee vormen van het compensatie (of substitutie-) theorema. Een
impedantie in een lineair of niet lineair netwerk kan vervangen worden door een generator met
nul inwendige impedantie, waarvan de opgewekte spanning of e.m.k. op elk ogenblik gelijk is
aan de ogenblikkelijke waarde van het potentiaalverschil over de te vervangen impedantie,
veroorzaakt door de stroom die er doorheen vloeit.

Het compensatie theorema betreft een lineair tijdinvariant netwerk waarin de weerstand (R)
van een ontkoppelde tak, die een stroom (I) voert, gewijzigd wordt door een
weerstandverandering (ΔR).
De stromen in alle takken zullen veranderen en hu waarde kan bepaald worden door aan te
nemen dat er een ideale spanningsbron (Vc) bestaat, die gelijk is aan Vc= I*ΔR in serie
staande met (R + ΔR) wanneer alle andere bronnen in het netwerk vervangen worden door
hun inwendige weerstanden. De Compensatiestelling substitueert dus een originele stroom I in
een tak van een netwerk door een bronspanning (V c).
In eenvoudige woorden uitgedrukt kan de compensatiestelling worden vermeld als:” een
weerstand in elk netwerk kan worden vervangen door een spanningsbron, met een spanning
die gelijk is aan het spanningsverval over de vervangen weerstand.
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We beschouwen nu een belastingsweerstand RL die verbonden is over de uitgang van een
netwerk waarin een gelijkspanningsbron werkt, warvan de bron van het Thevenin ekwivalent
V∞ = Vo genoemd wordt, en de RAB van Thevenin = RTH.\

I=

V0
R L +R TH

Indien de belastingsweerstand RL zou gewijzigd worden tot (RL + ΔRL), dan zal de rest van de
schakeling ongewijzigd blijven en het gelijkwaardige netwerk van Thevenin blijft hetzelfde als
weergegeven in het onderstaand schema:

I' =

V0
(R L + R L ) + R TH

De verandering van de stroom wordt ΔI genoemd. ΔI= I’- I.
Daarom is:
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I*ΔR L
(R L + ΔR L )+R TH
V0
(I =
) vervangen
R L +R TH

en we krijgen de volgende vergelijking:
en hierin kunnen wede waarde van I

I =

uit de eerste vergelijking hier boven.

Vc = I*ΔRL staat bekend als de compensatiespanning. Vandaar, dat de Compensatiestelling
ons vertelt dat met de verandering van een tak-weerstand, takstromen veranderen, en de
verandering is gelijk aan een ideale compenserende spanningsbron in serie met de tak,
gebaseerd op de originele stroom, en waarbij alle andere bronnen in het netwerk worden
vervangen door hun inwendige weerstanden.
Toepassingsvoorbeelden:
1)
Gelijkspanningsketen. Men wenst de grootte van de stroomverandering Δl te
berekenen in de volgende schakeling, als de rechts getekende weerstand van 100 Ω die een
tolerantie heeft van 20 %, vergroot tot 120 Ω door stijging van de omgevingstemperatuur.

In de oorspronkelijke schakeling (a) is

I2 = ( 10 )/2 = 1 A.
150
30

In de schakeling (b) waarin de 100 Ω weerstand vergroot is tot 120 Ω (en ΔR= 120 -100= 20
Ω), is er volgens het compensatie theorema een spanning E= l2*ΔR= (1/30)*20= 2/3 volt in
serie met de 120 Ω weerstand opgenomen.[zie rechtse figuur :de totale weerstand is
100+50= 170 Ω). Volgens de superpositiewet is Δl= (2/3)*(1/170).*(1/2)= 1/510 amperes .
2) Bekijken we een weerstandsbrug in een elektrische toestand, waarbij de weerstandswaarde
van R4 zodanig is, dat de brug in evenwicht is. Noemen we de waarde van R4 op dat ogenblik:
R4,0.
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Omdat er bij evenwicht van de brug geen enkele stroom vloeit doorheen R 5, kan men de
stroom I4,0 doorheen R4,0 berekenen uit de waarden van R1, R2, R3, R6, R4,0 en E6.
Volgens het compensatie theorema is, wanneer de weerstand in tak 4 overgaat van de waarde
R4,0 naar zijn gewijzigde waarde R4, de compensatie e.m.k.
V4= - I4,0-*(R4 - R4,0) waarin I4,0 de stroom doorheen tak 4 was, vóor de weerstandsverandering.

Deze e.m.k. staat in de vierde tak in serie met R4 en werkt daardoor in op de weerstanden in
de andere takken van de brug. Omdat er geen stroom door R5 vloeide, wanneer de brug in
evenwicht was, levert de stroomverandering, te wijten aan de verandering van R 4,0 tot R4 nu
wel een stroom op door R5, veroorzaakt door E6. De brug is dus niet meer in evenwicht.
Men kan de driehoek ABC vervangen door een ekwivalente ster 0, A, B, C waarvan de waarden
r1, r3 en r6
gegeven zijn door: r1= (R3 + R6)/R, r3= (R1 + R6)/R, r6= (R1 + R3)/R, waarin
R= R1 + R3 + R6.
De brug wordt op deze wijze getransformeerd in een andere vorm, waarin het misschien
gemakkelijker is, de grootte van de onevenwichtsstroom door R6 te berekenen.
3) Wisselspanningsketen:
Bekijken we het volgend netwerkje, waar door veroudering of door een te hoge
omgevingstemperatuur een verliesweerstand van 10 Ω ontstaan is in serie met de condensator
C.
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Doordat in serie met C een 10 Ω weerstand verschijnt, veranderen de stromen in de drie
takken van het netwerk. Men zal dan meestal de grootte en fase van deze stromen willen
zoeken. De impedantieverandering in de middentak kan gecompenseerd worden door het
invoeren van een compensatie e.m.k. met waarde (1+j*2)*10= 10 + j*20 volt.
Daardoor worden de takstromen opnieuw gelijk aan hun oorspronkelijke waarden. Elke
takstroom wordt nu veroorzaakt door de gelijktijdige toepassing van drie spanningsbronnen,
waaronder de 10 + j*20 compensatiegenerator.
Men kan de superpositiewet toepassen, en de stromen, veroorzaakt door de
compensatiespanning, zoeken door de spanningsbronnen (100 - j*40) en (60 - j*40) kort te
sluiten.

Het vraagstuk herleidt zich tot het oplossen van een eenvoudige serie-parallelschakeling.
De parallelketen heeft een impedantie van

20*(j*10) = 4 + j*8 
Zp = 20
+ (j*10)
zodat de compensatiebron een totale impedantie ziet, gelijk aan
ZT = 10 – j*40 + 4 + j*8 = 14 – j*32 Ω. De stroomverandering bedraagt dan:

ΔI2 = 10 + j*20 = - 0,41 + j*0,492 A.
14 - j*32

Het spanningsverval over de parallelketen is:
Vp = (4+j*8)*(-0,41 + j*0,492) = - 5,58 - j*1,312 volt.

ΔI1 = - 5,58 - j*1,312 = - 0,279 - j*0,0656 A.

20
ΔI3 = - 5,58 - j*1,312 = - 0,1312 + j*0,558 A.
j*10

In de volledig gecompenseerde schakeling is elke takstroom 180° uit fase met deze, die te
wijten is aan de verandering van de tak-impedantie, hetgeen met eenvoudiger woorden
uitgedrukt betekent dat de stroomveranderingen die opgetreden zijn door het verschijnen van
de 10 Ω weerstand in serie met C, moeten afgetrokken worden van de oorspronkelijke
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stromen die door de drie takken vloeiden. Bijgevolg is de nieuwe stroom door tak 1-2: (1 ΔI2)= 1,279 + j*0,0656 ampere.
De nieuwe stroom door de tak 2-4 is: [(1+j*2) - ΔI2]= 1,41 + j*1,508 ampere en in tak 3-2
is de stroom (j*2- ΔI3)= 0,1312 + j*1,442 ampere.
De schakeling ziet er dan na het verschijnen (of aanbrengen) van de 10 Ω weerstand als volgt
uit:

Praktische demonstratie of aantonen van het compensatie theorema: Bouw de
onderstaande schakeling:

Proef.
1) Kies voor R1 een waarde van 47 kΩ.
2) Pas aan de ingang van de schakeling tussen de + klem en de aarde, een gelijkspanning toe,
betrokken van een regelbare voeding, en stel een spanningswaarde V0 in tussen 150 en 250
volt, afgelezen op de voltmeter V.
3) Lees de stromen I1 en I2 af op de twee mA-meters in de schakeling.
4) Wijzig de waarde van de weerstand R1 tot 22 kΩ en lees opnieuw de grootte van de stroom
af op de milliamperemeters.
5) Bereken het potentiaalverschil VR over R1 wanneer de waarde van R1 veranderd wordt van
47 kΩ tot 22 kΩ, uit: VR= I1*(47-22)*10-3 volt (de factor 10-3 mag weggelaten worden, indien
I1 staat in milliamperes).
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6) Regel de gelijkspanning aan de ingang bij tot de meter I2 dezelfde waarde aangeeft, als
oorspronkelijk toen R1= 47 kΩ was, en noteer de grootte van deze gelijkspanning.
7) Haar waarde zal nu gelijk zijn aan (V 0 - VR). Dit wijst er op dat een weerstandsverandering
kan gecompenseerd worden door een verandering in de spanning, die gelijk is aan de wijziging
in de grootte van het spanningsverval dat veroorzaakt is door de aanpassing van de grootte
van de weerstand.
Hoofdstuk 8.
Het reductie-theorema.
Het reductietheorema is in feite een uitbreiding van het substitutie-of compensatie theorema.
Het laat toe stroomgecontroleerde bronnen te elimineren in sommige schakelingen. Bekijken
we de vereenvoudiging van schakelingen in de aard van:

Het netwerk N1 in de figuur (a), is een lineair netwerk met twee klemmen en met een
klemmenspanning e1(t), die een willekeurige functie van de tijd is. N2 is een ander lineair
netwerk met 2 klemmen. De constante A van de spanningsgecontroleerde spanningsbron
A*e1(t) is een reëel positief of negatief getal. De twee netwerken en de spanningsbron, staan
in serie, zodat de spanningen e1(t) en A*e1(t) algebraisch of vectorieel optellen in de lus die ze
vormen. Het theorema zegt, dat alle stromen in N1 en N2 ongewijzigd blijven, indien de bron
A*e1(t) vervangen wordt door een kortsluiting en indien :1) elke weerstandswaarde,
zelfinductie van een spoel, de elastantie 1/C en de grootte van de bronspanning in N 1,
vermenigvuldigd wordt met (1+A) of
2) elke weerstandswaarde, zelfinductie van een spoel, elastantie en spanningswaarde van een
bron in N2, gedeeld door (1+A).
Het bewijs van dit theorema is gebaseerd op de vorm van lusvergelijkingen. Het is duidelijk
dat indien alle weerstandswaarden, zelfinductiewaarden van de spoelen, elastanties en
waarden van de spanningsbronnen, vermenigvuldigd worden met dezelfde arbitraire factor,
dan elke term in het stelsel van lusvergelijkingen die het systeem beschrijven,
vermenigvuldigd wordt met dezelfde factor en al de lusstromen ongewijzigd blijven. Als
bijgevolg al de parameters en de spanningsbronnen in N1 vermenigvuldigd worden met (1+A)
zoals vermeld is in het eerste deel van het theorema, en indien A*e 1(t) vervangen wordt door
een kortsluiting, dan is de spanning die toegepast wordt op N 2 nog steeds (1+A)*e1(t) en al
de stromen in N1 en N2 blijven ongewijzigd. Alle spanningen in N1 worden vermenigvuldigd
met een factor (1+A), maar de spanningen in N2 zijn ongewijzigd. De stroombronnen in N1 en
N2 zijn ongewijzigd door het reductie-proces.
Nadat de hierboven beschreven transformatie vervolledigd is, kunnen alle weerstandswaarden,
zelfinductiewaarden van spoelen, elastanties en spanningen van spanningsbronnen in het
samengesteld netwerk N1 - N2 gedeeld worden door de factor (1+A) zonder dat daardoor de
stromen in N1 - N2 veranderen.
Indien alle stromen en spanningen in het netwerk sinusoidaal zijn met dezelfde frequentie, dan
kan de constante van de gekontroleerde bron uitgedrukt worden onder de vorm van een
complex getal.
Het duale van het reductietheorema, namelijk met stroomgecontroleerde bron i.p.v. met
spanningsgecontroleerde bron, is toepasbaar op schakelingen met algemene vorm:
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Deze vorm heeft als eigenschap dat alle spanningen in het netwerk ongewijzigd blijven, als de
stroombron A*i(t) vervangen wordt door een open keten, en indien
1) alle conductanties. capacitanties en reciproke inductanties, alsook de waarde van de
stroombronnen in N1 vermenigvuldigd worden met (1+A).
2) alle conductanties. capacitanties en reciproke inductanties, alsook de waarde van de
stroombronnen in N2 gedeeld worden door (1+A).
Het bewijs van de duale vorm van het theorema volgt uit de knooppunt-vergelijkingen en is
het duale van de hierbovenstaande beredenering. [=>wat ‘duaal’ is, legt het volgend
hoofdstuk uit].
Als men het reductie theorema toepast, dan is het essentieel dat in de twee netwerken:
1) de klemmenspanning (-of stroom) van het netwerk N1 de controlerende grootte is voor de te
elimineren bron.
2) geen stroom het netwerk mag binnen-of buitenvloeien door een andere klem dan de twee
klemmen waardoor de netwerken en de gecontroleerde bron in serie of in parallel verbonden
worden.
Enkele toepassingen van het reductie theorema.
1) De cascode versterker

De (rechtse) schakeling werkt met twee gelijke transistoren T1 en T2 (zoals de linkse= HF
versterker met geringe ruis en grote stabiliteit). De weerstanden R4 en R5 stellen de juiste
polarisatiespanning in. Een model van de schakeling is:

Vermits er geen wisselstroom vloeit doorheen R4 en R5 spelen deze weerstanden geen actieve
rol in de werking van de schakeling, en ze mogen in het model weggelaten worden. De basisemitterspanning van T1 is ebe1= e1 + R3.*i.
Daarom kan de schakeling vereenvoudigd worden door het substitutie-theorema toe te passen,
waardoor de gelijkwaardige schakeling wordt:
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Deze schakeling wordt gesplit3t in twee netwerken N1 en N2 die in serie verbonden zijn door de
gecontroleerde bron A*e2 ter voorbereiding voor het toepassen van het reductie theorema. Als
men de spanningsbronvorm van dit theorema toepast, dan vindt men het gereduceerde
netwerk

Hierin komt geen terugkoppeling meer voor. De twee transistoren in de cascode kunnen
vervangen worden door 1 enkele ekwivalente versterker met een eigen versterkingsfactor en
een eigen inwendige weerstand.
In sommige cascodeschakelingen wordt een emitter-volger toegepast. Ook daarop kan men
het reductie theorema toepassen en er de ekwivalente schakeling van zoeken.
2) Getransistoriseerde micro-ampere-meter.

Dit is een gevoelige meetschakeling. Als een weerstand over de ingang verbonden wordt, in
serie met een 1,5 volt cel, dan kan men de meter ook als ohmmeter ijken en gebruiken, of
zonder batterij, als voltmeter met een voldoende grote voorschakelweerstand.
De ijkweerstand (potentiometer) R3 is zodanig in de schakeling opgenomen dat hij het statisch
werkpunt niet beinvloedt.
Men zou de stroombron i aan de ingang kunnen vervangen door twee bronnen tussen de
klemmen AA' en AA". Omdat de schakeling symmetrisch is, kan men het reductietheorema
toepassen op het rechtse gedeelte van de schakeling.
3) Samengestelde transistor (Darlington schakeling).
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De Darlington schakeling is hier opgebouwd als emitter-volger met een grote
stroomversterking en een hoge ingangsweerstand.
De transistoren hebben een hfe= β van minstens 50. De kondensator C moet een voldoende
grote kapaciteitswaarde hebben om een kortsluiting te vormen op alle (ook nog lage)
frequenties.
Door het reduktietheorema toe te passen, kan men de gekontroleerde bronnen uit de
schakeling verwijderen zodat de ingangsstroom ongewijzigd blijft.
Nog twee voorbeelden van Darlington-schakelingen:

Vervolg in deel 3.
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