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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

In de literatuur zijn reeds vele schakelingen van aktieve banddoor

latende filters beschreven. 

Bij de meeste bestaat het passieve deel uit discrete weerstanden en 

condensatoren. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van RC

netwerken met verdeelde parameters, al dan niet in combinatie met dis

crete elementen. [1] t/m [8]. 

De RC-netwerken met verdeelde parameters bestaan uit dunne lagen weer

standsmateriaal, isolatiemateriaal en geleidend materiaal. Er wordt 

dan aangenomen dat minstens een van de weerstandslagen zo dun is, dat 

de veldsterkte in de dikterichting van zo'n laag in de berekening 

verwaarloosbaar klein kan worden genomen. Het is in dat geval mogelijk 

het RC-element te simuleren door een oneindig aantal secties met dis

crete weerstanden en condensatoren. Op deze manier wordt dan de dif

ferentiaalvergelijking van het systeem opgezet. Uit de oplossing hier

van volgen de vierpoolparameters van het netwerk. 

In dit proefschrift wordt het gedrag en het ontwerp van een aktief 

banddoorlatend filter, bestaande uit een spanningsversterker en een 

RC-element, beschreven. Het RC-element heeft echter niet de tot nu 

toe gebruikelijke structuur van dunne lagen. De dikte van een bepaalde 

laag is, zoals zal blijken, zeer essentieel voor de eigenschappen van 

het filter. Bij deze eigenschappen behoren ook de zogenaamde gevoelig

heden, in de literatuur vaak aangeduid met "sensitivities". Het hier

voor gebruikte symbool is sY , waarmee wordt bedoeld de gevoeligheid 
X 

van de grootheid y voor variaties in de grootheid x. De definitie is: 

ii=!xlz=~~ 
X 'OX/X y dX 

Ook wordt dit wel geschreven in de vorm: 

()(ln y) 
() (ln x} 

( 1.1) 

(1.2) 

Een andere belangrijke eigenschap van een filter is de kwaliteits-
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factor Q. Voordat echter kan worden overgegaan tot het definieren van 

de kwaliteitsfactor van het aktieve filter zullen eerst enkele ge

bruikelijke definities van Q genoemd worden. 

over de Q van een banddoorlatend filter kan alleen maar gesproken 

worden indien dit filter een 2~ orde systeem is. De overdrachtsfunctie 

van dit filter kan in het algemeen worden geschreven in de vorm 

T(p) (1. 3) 

De noemer van deze overdrachtsfunctie kan ook als volgt geschreven 

worden: 

( 1.4) 

Hierin worden 

( 1. 5) 

en 

(1.6) 

respectievelijk de poolfrequentie (of de frequentie van de vrije onge

dempte trillingen) en de pool-Q genoemd. Om een pool-Q te verkrijgen 

die groter dan i is, moet ai < 4a2a0 zijn. Dat wil zeggen dat de 

polen van (1.3) toegevoegd complex zijn. Indien deze polen genoemd 

worden: 

(1. 7) 

kunnen Q en wn ook in a en 8 uitgedrukt warden, namelijk: 

( 1.8) 
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en 

(lj = 
n 

(1.9) 

Afhankelijk van de coefficienten van de teller van (1.3) zijn er twee 

gevallen waarin aan oo een eenvoudige betekenis kan worden toegekend. 
n 2 

1. b2 = b0 = 0 (en a 1 < 4a2a0). 

2. 

De functie heeft nu twee complexe polen en een nulpunt in de oor

sprong (fig. 1.1) 

:y.-- i3 
I 
I 
I 

Fig. 1.1 Poten en nutpunten van 
I 

blp I 
I ·- -i3 2 

ail + alp + ao 

Het blijkt, als T(joo) wordt berekend, dat w
0 

samenvalt met de fre

quentie waarvoor IT(joo) I maximaal wordt. Tevens wordt T(joo ) reeel, 
. n 

zodat wn ook de resonantiefrequentie is. In dit geval is Q gelijk 

aan het quotient van w en de -3dB bandbreedte. 
2 n 

b
2 

= b
1 

= 0 (en a 1 < 4a
2
a0) 

De functie heeft nu alleen het complexe poolpaar (fig. 1.2}. 

.,._ 
/3 

I 
I bo 

c>c Fig. 1.2 Polen van 2 I ail + alp + ao 
I 
I ·- -/3 

Als de frequentie waarvoor IT(jooll ~maal wordt oom genoemd wordt, 

geldt: 

(1.10) 
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Als Q niet te klein is geldt bij goede benadering dat Q gelijk is 

aan het quotient van wm en de -3dB bandbreedte. Het verschil 

tussen wm en wn is bij Q 20 slechts 0,06%. 

De gevallen dat het nulpunt niet in de oorsprong ligt of dat er twee 

nulpunten aanwezig zijn, zijn voor dit proefschrift niet van belang. 

Het in de volgende hoofdstukken te beschrijven aktieve filter heeft 

een oneindig aantal polen en nulpunten, waarvan de plaats niet bekend 

is. Uit de berekeningen in hoofdstuk 4 zal echter blijken dat de over

drachtsfunctie, voor frequenties in de omgeving van wm' zich gedraagt 

als een systeem met slechts een poolpaar. Blijkbaar liggen alle andere 

polen en nulpunten zo ver van de imaginaire as dat zij voor genoemde 

frequenties geen rol spelen. 

Daarom zal hier ook Q gedefinieerd worden als het quotient van wm en 

de -3dB bandbreedte. 

Het idee voor de constructie van een aktief filter, zoals beschreven 

in dit proefschrift, is ontstaan als gevolg van een onderzoek dat 

werd gedaan naar de mogelijkheden tot integratie van een schakeling 

als in fig. 1.3 getekend. Ben dergelijke schakeling heeft namelijk 

aantrekkelijke eigenschappen voor toepassing in een aktief filter. 

flm{H} 

Re{H} -
Fig. 1.4 

In. 

Passief deeZ van een 

aktief filter 

Po lair diagram van de 

spanningsove~raaht van de 

schakeZing van fig. 1.3 

Bij toepassing van dit circuit in het terugkoppelcircuit van een ver-
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sterker met versterking A ontstaat een aktief banddoorlatend filter 

dat, bij juiste dimensionering, voor ~en waarde van A een gevoeligheid 

si= 0 oplevert. Deze schakeling is geptibliceerd in [9] en [6]. Het 

circuit van fig. 1.3 kan als element met verdeelde weerstand en capa

citeit vervaardigd worden (fig. 1.5). 

geleidende 
elektrode 

2 
geleidende elektrode 

~weerstandslaag 
- dHHektricum 

i ""weerstandslaag 

geleidende elektrode 

Fig. 1.5 Vier~aags RC-element 

Aktieve filters waarin dit vierlaags element wordt toegepast zijn be

schreven in [10] en [11]. Een groot nadeel van filters die gebruik 

maken van RC-secties zoals getekend in fig. 1.1, of zij nu geconcen

treerde of verdeelde weerstanden en capaciteiten gebruiken, is de grote 

gevoeligheid van Q voor variaties in de verhouding van de weerstanden 

in de serietakken en in de paralleltakken. Daar in het vierlaagsele

ment van fig. 1.5 om redelijke afmetingen te verkrijgen deze twee 

weerstanden van verschillend materiaal gemaakt moeten zijn, kunnen 

temperatuurvariaties grote Q-variaties veroorzaken. 

Indien in de schakeling van fig. 1.3 de plaatsen van R2 en C worden 

verwisseld (fig. 1.6), zal het gedrag van dit netwerk niet veranderen. 

--.02 

Fig. 1.6 Circuit uan fig. 1.3 met 

van p~t8 verwisseZde 

3o R2 en C 
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Men kan zich nu echter nog andere elementen met verdeelde weerstand 

en capaciteit dan getekend in fig. 1.5 voorstellen, die de structuur 

van de schakeling van fig. 1.6 benaderen. In fig. 1.7 en fig. 1.8 zijn 

twee nieuwe, nog niet geptibliceerde, mogelijkheden getekend. 

geleidende 
elektroden 

3 

lgeleidende elektrode 

,~---u2 

weerstandsmateriaal 

geleidende 
elektrode 

Fig. 1.7 en fig. 1.8. TWee mogelijkheden tot integratie van 

het circuit van fig. 1.6. 

De uitvoering volgens fig. 1.7 bestaat uit opgedampte lagen op een 

glassubstraat. In de uitvoering volgens fig. 1.8 neemt een blokje weer

standsmateriaal de plaats in van de weerstanden R1 en R2 uit fig. 1.6. 

De lengte- hoogteverhouding van dit blokje zal een soortgelijke para

meter zijn als de verhouding R1/R2 in de figuren 1.6 en 1.3. Aangezien 

het hier om een homogeen blokje materiaal gaat kan verwacht worden dat 

temperatuurvariaties veel minder invloed op deze verhouding zullen 

hebben dan dit het geval was op de weerstandsverhouding van de confi

guratie van fig. 1.5. Dit proefschrift beschrijft de eigenschappen en 

het ontwerp van een aktief banddoorlatend filter waarin een RC-element 
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volgens fig. 1.8 is toegepast. 

Als het element als een tweepoort gezien wordt met klem 1 als ingangs-, 

klem 2 als uitgangs- en klem 3 als gemeenschappelijke elektrode moet 

de spanningsoverdracht van 1 naar 2 berekend worden. 

In de netwerktheorie is het gebruikelijk om bij dergelijke problemen 

{bv. bij RC-netwerken met dunne lagen en bij lange leidingen) door 

middel van discretisatie een differentievergelijking af te leiden om 

vervolgens door een limietovergang tot een differentiaalvergelijking 

te komen. In dit geval zou dan een twee-dimensio~ale discretisering 

moeten worden toegepast, die uiteindelijk zou leiden tot de verge

lijking van Laplace met een aantal randvoorwaarden. Deze vergelijking 

wordt daarom hier direct gebruikt als uitgangspunt voor de berekening 

van de potentiaalverdeling in het weerstandsmateriaal en daaruit de 

overdrachtsfunctie. 

In hoofdstuk 2 wordt deze potentiaalverdeling berekend indien tussen 

de klemmen 1 en 3 een spanning wordt aangelegd. 

In hoofdstuk 3 wordt uit de berekende potentiaalverdeling de span

ningsoverdracht als functie van de frequentie bepaald. 

De toepassing van dit RC-element in een aktief filter wordt behandeld 

in hoofdstuk 4. Hierin komt onder andere ter sprake het verband tussen 

de afmetingen van het RC-element, de benodigde versterking van de 

toegepaste spanningsversterker, de kwaliteitsfactor Q van het filter 

en de frequentie fm waarbij de modulus van de overdracht maximaal is. 

De gevoeligheden worden besproken in hoofdstuk 5. Aan de orde komen 

de gevoeligheden van Q en van fm voor variaties in de versterking en 

voor variaties in de lengte- dikteverhouding van het Re-element. 

In hoofdstuk 6 warden de procedures behandeld welke nodig zijn om de 

diverse benodigde berekeningen aan het filter uit te voeren. 

Hoofdstuk 7 bevat gegevens over een praktische uitvoeringsmogelijk

heid. 

Tenslotte wordt in de appendix de synthase besproken van een RC-net

werk dat zo goed mogelijk de overdrachtsfunctie van het verdeelde 

Re-element simuleert. Daarbij is gestreefd naar een RC-netwerk met zo 

weinig mogelijk componenten. Deze synthase is uitgevoerd om een be

vestiging te krijgen van het vermoeden dat het verdeelde RC-element 

niet gesimuleerd kon worden met een laddernetwerk met weinig componen

ten, zodat ook een eendimensionale discretisering niet mogelijk was. 

15 
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HOOFDSTUK 2 

Berekening van de potentiaalverdeling 

In fig. 2.1 is het weerstandsdeel van het RC-element getekend met de 

coordinaatassen. Dit is dus een homogeen blokje weerstandsmateriaal 

met afmetingen aXbXd. 

y 

Fig. 2.1 Positie van de coordinaatassen 

X 

Op het vlak door x=a ;venwijdig aan het y-z vlak wordt het dielektri

cum en daarop een geleidende elektrode aangebracht welke de aardelek

trode genoemd wordt. Een tweede elektrode wordt in de vorm van een 

geleidende laag aangebracht op de zijde van het blokje die in het 

x-z vlak ligt. Tussen deze elektrode en de a.ardelektrode zal straks 

een spanning worden aangelegd. 

De soortelijke weerstand van het materiaal zal worden aangeduid met de 

letter p (in Om) en de capaciteit per oppervlakte-eenheid in het vlak 

x=a met de letter r (in F/m2). 

Voor de potentiaalverdeling in het blokje geldt de vergelijking van 

Lap lace 

V~= 0 waarin V V(x,y,z,t) 

met een aantal randvoorwaarden. 

Vanwege de geometrie van het blokje en de elektroden is het duidelijk 

dat de potentiaal in een punt niet afhankelijk zal zijn van z, met 
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andere woorden de afqeleiden van V naar z zijn nul. De verqelijking 

voor de potentiaalverdelinq luidt nu: 

(2.1) 

De oplossing van deze vergelijking zal worden besproken in par. 2.3. 

Dan zal alleen de stationaire toestand bij harmonische tijdsafhanke

lijkheid beschouwd worden. Eerst zullen echter de randvoorwaarden be

paald worden. 

2. 2. De randvoorwaarden 
------------------

In fig. 2.2 is een doorsnede evenwijdig aan het x-y vlak qetekend. 

y 

bl---..., 

0 X 

Fig. 2.2 DooPsnede evenwijdig aan 

het :x:-y v Zak 

De spanning wordt aangesloten tussen een elektrode op de rand y=O en 

de "aardelektrode". Deze aanqeleqde spanning zal voorlopiq v1 = f(x,t) 

qenoemd worden. Later zal v1 onafhankelijk van x genomen worden zoals 

in het begin van dit hoofdstuk, bij de besprekinq van de plaats van de 

elektroden, reeds is aangegeven. Er gelden nu de volgende randvoor-:

waarden 

av 
0 voorx=O (2.2) <lx = 

!!.= 0 
<ly voor y = b (2. 3) 

v = v1 voory 0 (2.4) 

Voor de rand x=a wordt de voorwaarde als volqt afgeleid; 
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Voor de stroomdichtheid in het blokje geld: 

(2.5) 

Daar de stroom in de z-richting nul is, bestaat ~ uit twee componen

ten. Voor een willekeurig punt (x,y) kan geschreven worden: 

en: 

J (x,y,t) 
y 

_ .!. <lV(x,y,t) 
P <lx 

1 <lV(x,y,t) 
- P ay 

(2.6) 

(2. 7) 

De stroom in de x-richting gaat ter plaatse x=a over in een dielek

trische verschuivingsstroom, zodat daar geldt: 

_ .!. <lV(x,y,t) 
p ax 

r av(x,y,t) 
at 

Of met weglating van de indices: 

Hierin is: 

' = pr 

(2. 8) 

(2.9) 

(2.10) 

Daar in het vervolg in dit proefschrift alleen maar de spanningsover

dracht van het RC-element en van het aktieve filter als functies van 

de frequentie zullen worden bekeken, wordt nu overgegaan op de sta

tionaire toestand bij harmonische tijdsafhankelijkheid. Uitdrukking 

(2.9) gaat dan over in: 

av + jw< v = o 
ax 

(2 .11) 
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Dit is dus de vierde randvoorwaarde. Deze geldt voor x=a. 

De vergelijking (2.1) kan worden opgelost volgens de methode van het 

scheiden van variabelen. De oplossing is: 

V= (c1 sin ax + D1 cos ax) (c2 sinh ay+ o2 cosh ay) (2.12) 

Door invullen van de eerste en tweede randvoorwaarde (2.2) en (2.3) 

wordt gevonden: 

0 en 

Invullen van deze waarden in (2.12) en combinatie hiervan met de 

vierde randvoorwaarde (2.11) levert: 

a tan aa = jwT 

Na vermenigvuldiging van beide zijden met a: 

aa tan aa jawT 

of: 

z tan z p 

Hierin is z = aa en p = jawT = jrl 

(2 .13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2. 16) 

Uit (2.16) kan z en daarmee a worden opgelost. De oplossing van deze 

vergelijking wordt behandeld in par. 2.4. Voorlopig is slechts nodig 

te weten dat er oneindig veel oplossingen an (n= ••• -2,-1,1,2, ••• ) voor 

a blijken te zijn. 

Als (2.13) wordt ingevuld in (2.12) en o
1
o

2 
(2.12) over in: 

D 
V= cosh ab cos ax cosh a(b-y) 

20 
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Voor _iedere waarde an van a die voldoet aan (2.16), is er een oplos

sing, zodat de algemene oplossing zal zijn: 

.. 
V ~ coa:na b cos anx cosh an(b-y) 

n=l n 
{2.18) 

De som ook uitstrekken over negatieve waarden van n is niet nodig 

zoals in par. 2.4 zal blijken. 

Invulling van de derde randvoorwaarde (2.4) levert: 

cos a x 
n (2.19) 

Dn kan hieruit worden opgelost door beide kanten te vermenigvuldigen 

met cos amx dx en te integreren tussen de grenzen 0 en a. De functies 

cos anx {n ~ 1,2, •• ), waarin de an's wortels zijn van {2.15), vormen 

een volledig orthogonaal stelsel in L2 CO,a). Zie [12] en [13]. Daaruit 

volgt: a 

sin 2a a Jvl 
-...,--n;;;_ + .! 

4an 2 0 

Na uitwerking, met gebruikmaking van (2.14) wordt dit: 

D 
n . 2 

{jwT+a(a 
n 

2 2 2 
w -r )}cos a a 

n 

cos a x dx 
n 

(2. 20) 

(2. 21) 

v
1 

mocht tot dusver nog een functie van x zijn. Als v1 onafhankelijk 

is van x gaat Dn over in: 

(2.22) 

Door teller en noemer met a te vermenigvuldigen en weer in te voeren: 

jaw< = p en 
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wordt verkregen 

2 
D =V 

n 1 2 2 
(p + P + zn (p)) cos a. a 

n 

(2.23) 

Invulling van (2.23) in (2.18) levert nu de formule voor de poten

tiaalverdeling in het weerstandsdeel van het Re-element: 

V(x,y) = V ~ 
1 £., ( 2 

n=1 P + P + 
2 

zn(p}) 

cosh an(b-y) 
(2.24) 

cos a. a cosh a b 
n n 

V(x,y)/V
1 

is de spanningsoverdrachtsfunctie van het verdeelde RC-ele

ment, van de ingangselektrode naar een willekeurig punt (x,y). Deze 

wordt in het volgende hoofdstuk aan een nadere beschouwing onder

worpen. 

Na substitutie van z = u+jv gaat de op te lossen vergelijking over in 

(u+jv) tan(u+jv) = jQ (2.25) 

Na splitsing in reeel en imaginair deel levert (2.25) twee verge

lijkingen: 

U tan U - V tanh V - Q tan U tanh V = 0 (2. 26) 

en: 

U tanh V + V tan U - Q 0 (2. 27) 

Na eliminatie van Q uit (2.26) en (2.27) en uitwerking wordt gevonden: 

u sin 2u - v sinh 2v = 0 (2. 28) 

Daar v sinh 2v altijd niet kleiner dan nul is, moet dit ook gelden 
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voor u sin 2u. Dit betekent dat u alleen kan liggen in de intervallen: 

(k-1)~ ~ u ~ (k-i)~ k. 1,2,3, ••• {2.29a) 

of in de intervallen: 

(k+1)~ ~ u ~ (k+t>~ k = -1,-.2,-3, ••• {2.29b) 

Door uit (2.261 en (2.271 tanh v te elimineren ontstaat: 

u tan u - .!. W-v tan u)- £ tan u W-v tan u) u u 0 (2. 30) 

Dit kan uitgewerkt worden tot: 

of: 

(2.31) 

Wil er voor een bepaalde waarde van u een waarde van v gevonden wor

den, dan moet de discriminant van deze vierkantsvergelijking gelijk of 

groter dan nul zijn: 

(2. 32) 

Hieruit volgt: 

(2. 33) 

Daar u sin 2u niet negatief kan zijn (hetgeen volgt uit 2.28) gaat 

(2.33) over in: 

0 ~ u sin 2u ~ 12 (2. 34) 

23 



Het gevolg hiervan is dat niet de gehele intervallen (2.29a) en (2.29b) 

oplossingen kunnen bevatten. In fig. 2.3 is de functie u sin 2u gete

kend. Aangegeven is, voor een bepaalde waarde van ~. in welke delen 

van de 1ntervallen wortels kunnen liggen. 

' 

/ 
/ 

/ 

u 

Fig. 2.3. DeZen van inter

vaZZen waarin 

worteZs kunnen 

Ziggen. 

Zowel positieve als negatieve waarden van u voldoen aan de voorwaar

den (2.28) en (2.34}. Er zal nu aangetoond worden dat v altijd het

zelfde teken heeft als u. Na eliminatie van tan u uit (2.26) en {2.27) 

en na verdere uitwerking ontstaat: 

(2.35) 

Voor Q > 0 is het rechter lid positief. Het linker lid moet dit dus 

·ook zijn, waaruit volgt dat u en v hetzelfde teken moeten hebben. Voor 

n = 0 worden de formules (2,26) en (2.27) 

utanu-vtanhv=O (2. 26a) 

en 

utaphv+vtanu=O (2. 27a) 

Vermenigvuldiging van (2.26a) met tanh v en van (2.27a) met tan u en 

aftrekken levert: 

2 2 v(tanh v + tan u) ,. 0 
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waaruit volgt dat v = 0 als n 0. 

De conclusie is dus dat z 6f reeel is of het reele en imaginaire deel 

hebben hetzelfde teken. In formule (2.35) is te zien dat indien twee 

positieve waarden u en v voldoen, ook de waarden -u en -v zullen vol

doen. Voor elke positieve wortel z = u + jv is er dus ook een nega

tieve z = -u - jv. Deze negatieve wortels zullen verder buiten beschou

wing blijven omdat ze voor de berekening van H niet nodig zijn. Dit 

blijkt uit (2.17) waarin de functies van z (hier nog van a= z/a) alle 

even functies zijn. De factor 2 die daardoor in (2.18) gemist wordt 

komt in de constante D terecht. 
n 

Vervolgens zal aangetoond worden dat in die intervallen waarin voor u 

twee separate gebieden zijn aan te wijzen (fig. 2.3), slechts dat ge

bied dat het dichtst bij de oorsprong ligt aan (2.26) en (2.27) en dus 

aan (2.25) voldoet. 

Door uit (2.26) en (2.27) v te elimineren ontstaat: 

u 2 
u tanh V + (tanh V - O)tan u = n (2. 36) 

Dit is te herleiden tot: 

tan2u = Q - U tanh V tanh V 
u-s&tanhv 

(2. 37) 

Voor die intervallen waarin twee separate gebieden liggen is in fig. 

2.3 te zien dat geldt voor het tweede gebied in ieder interval: 

u > n 

Door te schrijven u = n +wen dit in (2.37) in te vullen ontstaat: 

tan2u = !2(1 - tanh v) - w tanh v tanh v 
0(1 - tanh v) + w 

(2. 38) 

Daar n, w en tanh v positief zijn en omdat tanh v < 1 is zal gelden: 
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Daar alleen die intervallen waarin tan u > 0 ·is beschouwd worden, 

qeldt: 

o < tan u < 1 (2. 39) 

Biermee is aangetoond dat in die intervallen waar om aan (2.34) te 

voldoen twee gebieden bestaan, slechts dat gebied dat in het eerste 

deel van het interval ligt geldig is. In fig. 2,4 zijn deze gebieden 

aangegeven. Voor de hogere wortels nadert de waarde van aet re~le 

deel van de wortel dus steeds meer naar een veelvoud van~. 

u sinlu 
/ 

/ 

Fig. 2.4. Delen van intervallen ~aarin 

de wortels liggen. 

Er zal nu worden bewezen dat er in ieder interval waarin een waarde 

van u kan liggen er slechts een waarde van u ligt. Dit wordt bewezen 

door aan te tonen dat als u een interval van een lagere naar een 

hogere waarde doorloopt 0 monotoon zal toenemen, zodat voor een waar

de van rl er niet meer dan een waarde van u per interval bestaat. 

De intervallen worden ieder in twee delen gesplist. Elk eerste deel 

wordt gekenmerkt door het feit dat u sin 2u toeneemt bij toenemende 

waarde van u. In elk tweede deel neemt u sin 2u af bij toenemende 

waarde van u. 

a. ~~~~!-~~!-Y~-9~-!~~~f!~!!~~ 

Voor u = 0 , u = ~ , u = 21T enz. volgt uit (2.28) dat v = 0 en daarna 

uit (2.27) dat Q 0. Als u toeneemt vanaf het begin van het interval 

zal u sin 2u van nul af toenemen. Volgens (2.28} zal dan ook v sinh 2v 

van nul af toenemen. Bij iedere waarde van v sinh 2v behoren twee waar-
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den van v nl. een positieve en een negatieve (fig. 2.5). Hiervoor is 

echter al aangetoond dat voor positieve waarden van u, v alleen. maar 

positief kan zijn zodat de negatieve oplossing vervalt. Bij toenemende 

waal:de kan v sinh 2v behoort dus een toenemende waarde van v. 

Als dus u in Het eerste deel van een interval van nul af toeneemt, 

zal ook v van nul af toenemen. Uit (2.27) volgt dan dat ook n van nul 

af zal toenemen. 

fv sinh2v 

Uit (2.26) is nog af te leiden: 

u coth v - v cot u = Q 

Fig. 2. 5 Symmetrie van de functie 

v sinh 2v 

(2.40) 

Bij toenemende waarde van u in het tweede deel van een interval, zal 

u sin 2u afnemen en daarmee zal volgens (2.28) v afnemen. Dan neemt 

coth v toe, terwijl cot u afneemt. Uit (2.40) volgt dan dat !l toeneemt. 

Aan het einde van de intervallen: 

31! 51! 
u = 2 , u =-

2 
enz. 

is u sin 2u = 0 , dus v = O. Uit (2.36) volgt dan dat !l oneindig zal 

worden. In ieder interval begint !l dus bij 0 en stijgt monotoon tot ~. 

De conclusie hieruit is dat voor een bepaalde waarde van 0 er in 

ieder interval slechts een waarde van u zal bestaan. Een rekenmachine

programma voor de berekening van de wortels van z tan z = jO is ge

schreven volgens de methode Newton-Raphson. In fig. 2.6 zijn in de 

eerste drie intervallen de plaats van de wortels in het z-vlak gete

kend. De parameter ll loopt van 0 tot ~. De beschrijving van het reken-
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programma, de procedure WORTEL volgt in hoofdstuk 6. 

28 

u-

Sl-.... 
1 

20 

Fig. 2.6. PLaats van de worteZs in het z-vZak. 



HOOFDSTUK 3 

De overdrachtsfunctie 

Als het "blokje" als een tweepoort wordt beschouwd, met de capaci

tieve elektrode als gemeenschappelijke elektrode voor in- en uitganq 

terwijl de uitqangselektrode zich in een willekeurig punt (x1,y1) be

vindt (fig. 3.1) kan de spanningsoverdrachtsfunctie worden opgeschre

ven. Hiertoe wordt nog gesteld: 

b 
y, .J • l IX1 a t + 

+ 
V 

o~--------~-----------0 

b 
-=r 
a 

Fig. 3.1 RC-el.ement met 

pl.aateaanduiding 
van de uitgangs

el.ektr>ode 

De overdrachtsfunctie, die gedefinieerd is als H = V(x1 ,y1)/V1, wordt 

dan: 

H = ~ 
~ (p2 + p + 

(3 .1) 

Met behulp van een computerprogramma, dat in hoofdstuk 6 beschreven 

zal worden, kunnen het reele en imaginaire deel en daaruit modulus en 

argument van H worden berekend voor een aantal waarden van 0 = awT, 

waarbij dus p = jO. G kan als een genormeerde frequentie worden be

schouwd. Een bewijs voor de convergentie van de reeks is in het alge

meen niet mogelijk. Wel zal in de volgende paragrafen de convergentie 

bewe;en worden voor G = 0 en voor 0 = ~. Als echter een aantal termen 

berekend worden blijken zowel de reele als de imaginaire delen hiervan 
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snel kleiner te wc;>rden. Daarom wordt de berekeninq na een k.lein aan

tal termen afgebroken. 

Voor de waarden 0 = 0 en 0 + ~ is het programma niet bruikbaar zodat 

die apart bekeken moeten worden. 

3.2. De overdrachtsfunctie voor 0 = 0 
--------------------------------

Voor 0 = 0 zijn de wortels z
1

, z
2

, z
3

, enz. reeel en hebben achter

eenvolgens de waarden: 

0, '11" 1 2'11", enz. (Zie par. 2.4 fig. 2.6). 

Van de termen van H voor n = 2 en groter zijn de tellers nul terwijl 

de noemers niet nul zijn. De overdracht is dus gelijk aan de eerste 

term van de som. Deze zal a
1 

qenoemd worden. Door teller en noemer te 

delen door pen door gebruik te maken van {2.16) wordt gevonden: 

2 cos yz
1 

(p) cosh orz
1 

(p) 

Voor n = 0 wordt H gelijk aan de limiet van a
1 

voor p + 0 

lim Hl = 1 
p+O 

Dit resultaat was ook wel te verwachten daar het blokje zich bij 

n = 0 gedraagt als een stroomloze weerstand. 

(3. 2) 

(3. 3) 

Het is nu nodig de differentiaalvergelijking (2,1) nogmaals op te 

lossen echter met enigszins gewijzigde randvoorwaarden. In de rand

voorwaarde (2.11) wordt nu w oneindig. Aangezien ~! een eindige waar

de heeft moet V = 0 zijn. 

De vier randvoorwaarden zijn nu: 
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0 ax- voor (3.4) 



av 
0 y .. b (3.5) (ly .. voor 

V= 0 voor x=a (3,6) 

v .. v
1 voor y=O (3,7) 

Uit de eerste twee randvoorwaarden volgt evenals dat in hoofdstuk 2 

het geval was dat: 

en 

Invullen van de derde randvoorwaarde (3.6) in (2.16} levert nu: 

of: 

oos aa = 0 

a = (2k-1) 1T 
2a 

Invullen van (3.8) en (3.9) in (2.16) levert na enig omwerken: 

V• t 
k=l 

(2k-1)1TX t(2k-1)1T(b-y) 
2a cos~ 2a 

(3.8} 

(3.9) 

(3 .10) 

Deze moet nu nog voldoen aan de vierde randvoorwaarde: V • v1 voor 

y = 0 , zodat; 

(2k-1)'1TX 
Dk CO 2a (3.11) 

De factor Dk wordt op de manier zoals in hoofdstuk 2 beschreven is 

afgeleid uit (3.11). Er ontstaat dan: 

a 

v1 J cos 

0 

(2k-1) 1rx dx 
2a 

(3.12) 
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waaruit volgt: 

(3 .13) 

Door deze waarde in te vullen in de formula voor de potentiaalver

deling voor n = ~ (3.10) is de overdrachtsfunctie voor een willekeu

rig punt (x
1

,y
1

} te berekenen: 

"' HI =!"' fl="' 'IT~ 
k=l 

Hierin geldt weer: y 

2k-1 
cosh -2--- or'IT (-l)k-1 2k-1 

2k-1 2k-1 cos -2--- yn 
cosh - 2- r1r 

(3.14) 

b 
r = 

a 

Voor y = 1 , d.w.z. de uitgangselektrode in het vlak x a (fig. 

2.1), zal Hln=.,= 0 zijn. 

Voor alle waarden 0 ~ y < 1 is Hln="' te berekenen door een aantal 

termen van de convergente reeks (3.14) te berekenen. De gevonden 

waarden zijn positief reeel, wat ook bij het circuit van fig. 1.1 het 

geval was. 

Dat deze reeks convergeert wordt als volgt aangetoond: 

Beschouw eerst de reeks: 

2k-1 
cosh -

2
- orn 

2k-1 
cosh 2"" rn 

(3 .15) 

Het geval o = 1 wordt buiten beschouwing gelaten (dan zit de uit

gangselektrode aan de ingangselektrode vast). De~ term van de reeks 

is: 
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u = n 

2n-1 
cosh z- or1T 

2n-1 
cosh - 2- r1T 

(3.16) 



Er zal nu worden onderzocht of deze reeks aan het convergentiekenmerk 

van d'Alembert voldoet. 

u +1 
n --= u 

n 

2n+1 cosh - 2- orn 

2n+1 cosh - 2- r'lf 

2n-1 
cosh - 2- rn 

2n-1 cosh - 2- orn 
(3.17) 

In alle vier de factoren wordt nu de cosh uitgeschreven in e-machten. 

Voor grote waarden van n overheersen dan de e-machten met positieve 

exponent in elke cosh, zodat 

u +1 
_n_ = 2n+1 2n-1 2n+1 2n-1 ~rn) lim u exp(-2- orn + - 2- rn - - 2- rn - 2 u 

n+oo n 

exp(o-1)rn (3 .18) 

Aangezien gold 0 s o < 1 is deze limiet kleiner dan 1 en is dus aan 

het kenmerk van d'Alembert voor convergentie voldaan. 

Beschouw nu de waarde van 

I 
(-1)k-1 2k-1 I 
2k-1 cos -2- yn (3.19) 

Deze zal in een geval 1 zijn, namelijk als y 

andere gevallen kleiner dan 1. 

De reeks: 

0 en k 1 en in alle 

!: 
2k-1 cosh - 2- orn 

2k-1 
cosh - 2- rn 

(-1)k-1 2k-1 l 
2k-1 cos -2- yn (3.20) 

k=1 

zal dus ook convergeren. 

Dan zal ook de reeks (3.14) convergeren omdat de convergentie van een 

reeks met positieve termen niet verandert, als van een begrensd of 

onbegrensd aantal termen het teken wordt veranderd. 
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3.4. conclusies 
----------

Berekeningen van modulus en argument van de overdrachtsfunctie H 

hebben aangetoond dat de in hoofdstuk 1 uitgesproken verwachting 

juist is. Het polaire diagram van H heeft een vorm zoals in fig. 1.2 

aangegeven is. 

· Fig. 3. 2. Gedee Uen van po

Zaire diagrammen 

voor r=J,5 4,0 4,5 

In fig. 3.2 zijn gedeelten van enkele polaire diagrammen getekend, 

zoals die berekend zijn voor o = 0 , y = 1 en drie verschillende 

waarden van r. Het reele en imaginaire deel van H wordt voorgesteld 

door resp. x en y. (Deze x en y hebben hier dus een andere betekenis 

dan in hoofdstuk 2 waar het coordinaten waren). Slechts een deel van 

de polaire figuren is getekend omdat, zoals in het volgende hoofdstuk 

zal blijken, alleen die frequenties belangrijk zijn waarvoor de po

laire figuur de negatief reele as nadert, zoals voor r = 4,0 het 

gebied 0 = 1,75 tot Q = 4. 



HOOFDSTUK 4 

Toepassing van het netwerk met verdeelde parameters in een aktief 

~ 

In dit hoofdstuk worden de eigenschappen bekeken van een aktief band

doorlatend filter, samengesteld uit het in de vorige hoofdstukken be

sproken netwerk met verdeelde parameters en een spanningsverschil

versterker. Oeze versterker wordt verondersteld ideale eigenschappen 

te hebben, dat wil zeggen: de ingangsimpedanties zijn oneindig groot, 

de uitgangsimpedantie is nul, de versterking is frequentieonafhanke

lijk en er treedt geen distorsie op. Het zal blijken dat het filter 

de volgende eiqenschappen heeft: 

a. In de buurt van de frequentie waarvoor de modulus van de spannings

overdracht maximaal is gedraagt het filter zich ongeveer als een 

systeem met slechts een poclpaar. Oeze frequentie wordt 0 
m 

genoemd, terwijl het betreffende poclpaar het "vervangende" 

poolpaar zal worden genoemd. 

b. Het feit dat voor het in hoofdstuk 1 genoemde filter, waarvan het 

passieve deel in fig. 1.6 is getekend, geldt dat bij geschikte 

dimensionering de gevoeligheid van Q voor variaties in A (S~) nul 

is, rechtvaardigt de verwachting dat dit ook hier het geval is. 

c. De frequentie waarvoor geldt S~ = 0, is nagenoeg gelijk aan de 

frequentie voor maximale overdracht n 
m 

Het zal blijken dat deze laatste eigenschap alleen optreedt indien de 

juiste schakeling gekozen wordt. Ook is daarvoor de plaats waar de 

spanning van het RC-element wordt afgenomen (de uitgangselektrode) 

van belang. 

De gewenste overdracht (banddoorlatend filter) wordt verkregen door 

het Re-element op te nemen in het terugkoppelcircuit van een span

ningsversterker. Het te gebruiken symbool voor het Re-element is 

getekend in fig. 4.1 
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SyrtiJoo~ voor het 

RC-element 

Klem 2 is de uitqangselektrode van het RC-element. Het terug te 

koppelen signaal kan aan klem 1 of aan klem 3 worden aangesloten. Op 

die wijze ontstaan 2 groepen van schakelingen. De basisschakelingen 

van iedere qroep zijn getekend in de figuren 4.2 en 4.3. 

p 
r-----------~~--------ovz 

+ 
E ,...._, 

>-...._ _______ 0 v, 

Q 

Fig. 4.2 BasissehakeZing van groep 1 

p 
r------------~------o~ 

+ 
E >-_._ _____ -ov, 

Q 

Fig. 4.3 Basisaohakeling- van groep 2 

De versterkingsfactoren A en B zijn beide gedefinieerd als 

v1/(va-vb) • 
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Het zal blijken dat voldaan moet worden aan A > 1 voor de eerste 

groep en 0 < B < 1 voor de tweede groep. 

Iedere basisschakeling kan nu nog uitgevoerd worden met of punt P of 

punt Q aan aarde en met of v1 of v2 als uitgangssignaal. Zo ontstaan 

acht mogelijke schakelingen die zoals zal blijken niet alle zinvol 

zijn. 

Ook de plaats van de uitgangselektrode op het Re-element kan nog ge

kozen worden, waarbij uit praktische overwegingen een plaats op de 

buitenkant de voorkeur verdient. 

+~+ 

: 
0 
____ __..1,__ _____ :"_ 

Fig. 4.4 RC-element ala tweepoo:r>t 

Indien de "open" spanningsoverdracht van het Re-element weer B ge

noemd wordt (H = vu/vi in fig. 4.4) worden voor het aktieve filter 

de volgende spanningsoverdrachtsfuncties gevonden: 

groep 1: 

P aan aarde: vl = A 
E l+AB 

(4.1} 

v2 AH 
E= - 'i'+Ai (4.2) 

Q aan aarde: vl = A(l-H) 
E -~ 

(4.3) 

v2 1-H 
-= 'i'+Ai E 

(4.4) 

groep 2: B 
A1 v1 r:B P aan aarde: -= =---E 1-r,L H 1+A1H 

1-B 

(4. 5) 

B (1-B) A1 (1-H) v2 r:B -= 1+A1H E 1-r,L H 
1-B 

(4.6) 
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Q aan aarde: 
B 

vl 1-B H A1H 
-= =---
E B 1+A

1
H 

1 1-B H 

(4.7} 

1 (A
1
+1}H v2 H H 

-'" l+A
1
H E B 

1 1-B H 

(4,8} 

In deze lijst van overdrachtsfuncties zijn er twee die verder buiten 

beschouwing kunnen blijven. Ten eerste is dit de uitdrukking (4.4} die, 

op een factor -Ana, gelijk is aan (4.3}, waarbij deze laatste het 

voordeel heeft van een lage uitgangsimpedantie {fig. 4.2}. Ten tweede 

de uitdrukking (4.8} die ook op een constante factor na gelijk is aan 

(4.7} waarbij ook weer de laatste afkomstig is van een schakeling met 

lage uitgangsimpedantie {fig. 4.3}. 

Er blijven zes schakelingen die, als A
1 

= A genomen wordt, twee aan 

twee dezelfde overdrachtsfunctie hebben (op het teken na), zodat 

slechts drie overdrachtsfuncties onderzocht behoeven te worden. Dat 

zal worden gedaan in de volgende paragraaf en wel in de volgorde 

(4.2}, (4.1) en {4.3}, 

4.3. ~=~!!~~-~~~-9=-~=~~~~=-~~~-~=-Y==~~==~!~2-Y~~-9=-~e=-~=-~e!=~ 
~~~~~!~2~~==~!==~==, 

Stel H = x+jy , waarin x en y functies zijn van ~ en r. 

De overdracht van het filter volgens (4.2) wordt nu: 

G 
AH H x + jy - I+Ai = - -1-- = - 1 

A+ H A+ X+ jy 

De modulus hiervan is; 

IGI 
2 2 

X + y 
1 2 2 

(A+ x) + y 

(4.9) 

(4.10} 

!GI is hierin een functie van A, x en y, dus is !GI een functie van 
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A, n en r. 

Het is niet mogelijk om de Q van het filter analytisch te bepalen en 

uit te drukken als een functie van de variabelen A en r. Daarom zal 

nu eerst bekeken worden voor welke waarde van A en bij welke n IGI 
maximaal wordt (bij een gegeven waarde van r). In hoofdstuk 5 waarin 

wordt behandeld hoe langs digitale weg verschillende afgeleiden be

rekend kunnen worden zal blijken dat het ook mogelijk is A zo te 

kiezen dat, bij gegeven r, Q maximaal is. Deze waarde van A blijkt 

niet dezelfde te zijn als de waarde benodigd voor een maximale IGI, 
maar bij een bepaalde keuze van de plaats van de uitgangselektrode in 

het Re-element vallen deze waarden van A toch praktisch samen. Voor 

een bepaalde constante waarde van r geldt: 

IGI • IG (O,A) I 
r 

(4.11} 

IGI heeft een extreme waarde indien aan de volgende drie voorwaarden 

is voldaan: 

alal 
0 ""'3A .. 

oiGI = 0 -:m-

Dit extreem is een maximum indien: 

of 

(4.12) 

(4 .13} 

(4.14) 

(4 .15) 

Uitwerking van de voorwaarden (4.12) en (4.13} leveren respectievelijk: 

A= 

en 

1 
X 

(4.16) 
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(4 .17) 

Als (4.16) wordt ingevuld in (4.17) ontstaat: 

(4.18) 

Deze laatste uitdrukking betekent dat in het x-y vlak (het complexe 

H-vlak) geldt: 

{4.19} 

Dat wil zeggen dat voor die frequentie, waarvoor IGI maximaal is, de 

raaklijn aan de polaire figuur van H door de oorsprong gaat. In fig. 

4.5 is een gedeelte van deze polaire figuur met de raaklijn getekend. 

1 

Fig. 4.5 DeeZ van polai~ diag~am met raak

Zijn door de oorsp~ong. 

Als dus nu A= -1/x1 genomen wordt zal het maximum van IGI optreden 

voor n = o1• 

Of aan de voorwaarden (4.14) en (4.15) voldaan wordt kan nu nog niet 

gezegd worden. Pas na de berekeninq van de diverse afgeleiden, wat in 

het volgende hoofdstuk ter sprake komt, kan dit worden vastgesteld. 

Het zal blijken dat aan deze voorwaarden ook wordt voldaan. 

Indien de voorgaande berekeninqen ook worden uitgevoerd voor de 

schakelingen volgens de formules (4.1) en (4.3) levert dat de volgen

de resultaten: 
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Voor de schakeling volgens formule (4.1) geldt 

IGI = ll+:al = 11:) = 
A 

1 (4. 20) 
1 2 2 {A+ X) + y 

IGI heeft een extreme waarde als aan de voorwaarden (4.12) t/m (4.15) 

is voldaan. 

Dit levert op: 

A= 

en 

1 
X 

l+x 
A ----y 

(4. 21) 

( 4. 22) 

Deze laatste uitdrukking betekent weer dat in het x-y vlak geldt: 

1 -+x 
SI.=-!..__.. 
dx y 

(4. 23) 

Als voorwaarde (4.21) in (4.23) wordt ingevuld wordt gevonden: 

(4. 24) 

De raaklijn aan de polaire figuur in het H-vlak loopt dus horizontaal 

indien de frequentie van het raakpunt de maximale waarde van IGI op

levert (zie fig. 4.6). 

Fig. 4.6 Deel van polair diagram met raak

lijn evenwijdig aan de x-aa. 
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Als A qekozen wordt zodanig dat A = -1/x
2 

zal de qrootste versterkinq 

optreden voor Q = Q2 , 

Voor de schakelinq volgens formule (4.3) geldt: 

IGI .. IA(l-H) I = 1!::!_1 
l+AH .!_ + H 

A 

2 2 (x-1) + y 
1 2 2 

(A+ x) + Y 

De extreme waarde van IGI treedt op als: 

A= 
1 
X 

en 

1 2 (A + x) {x-1) - y 

1 
y(A + 2x-1) 

oftewel: 

1 2 (A + x) (x-1) - y 
~ = - .....;.;;.....,__ ____ _ 
dx 1 

y(A + 2x-1) 

Als hierin voorwaarde (4.26) wordt ingevuld ontstaat: 

~-..L 
dx - x-1 

(4.25) 

(4.26) 

{4.27) 

(4.28) 

(4. 29) 

Dit wil zeggen dat voor die frequentie waarvoor IGI maximaal is de 

raaklijn aan de H-kromme door het punt (1,0) gaat (zie fig. 4.7). 

1 
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Fig. 4.7 Deel van polair diagram met 

raaklijn door het punt (1,0). 



Als A = -1/x3 gekozen wordt zal IGI zijn grootste waarde bereiken 

voor 0 • Sl3 • 

Met behulp van een rekenprogr.amma (de later te beschrijven procedure 

MAXIMUM) kan nu in de hiervoor genoemde drie gevallen de waarde van 

n0 en daarmee x0 bepaald worden die voldoet aan de voorwaarden zoals 

gegeven in respectievelijk (4.19), (4.24) en (4,29), De bijbehorende 

waarden van A zijn dan ook bekend. 

4.4. ~~~~~~~2-!~~-Q-~~-~~-e!~~~!-Y!~-~~~-:Y!!Y!~i~==-~!~~~ 

In een andere procedure (BANDBREEDTE) worden van een kromme IG(r,G,A) I 

waarvan de plaats van de top bekend is, de -3dB punten berekend. Bier

uit kan dan Q bepaald worden, waarbij is aangenomen, wat in par.4.5 zal 

worden aangetoond, dat het filter zich in de buurt van frequentie Gm 

gedraagt also£ slechts een poolpaar aanwezig is. De ligging van dit 

vervangende poolpaar wordt ook berekend en wel als volgt: 

De overdrachtsfunctie van een systeem met slechts een poolpaar is: 

(4. 30} 

Bierin is: 

a!. jl3 

Als p = jG genomen wordt kan de frequentie Gm berekend waarvoor IGI 

maximaal is. Bet blijkt dat hiervoor geldt 

o -VU (4.31) 
m 

Verder geldt nog: 

Q 
~ 

-2a 
(4.32) 

Uit deze laatste twee formules kunnen als G en Q bekend zijn, a en 8 
m 

berekend worden: 
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et = 
!1 

m en {4.33) 

De plaats van het vervangende poolpaar is nu bekend als functie van A 

en r, zodat poolbanen getekend kunnen worden {fig. 4.14). 

om te kunnen uitmaken welke van de in de vorige paragraaf genoemde 

schakelingen het geschiktst is voor de vervaardiging van een aktief 

banddoorlatend filter en ook om de beste plaats van de uitgangselec

trode van het RC-element te bepalen, is een rekenprogramma opgesteld. 

Hiermee wordt berekend, zoals in de vorige paragraaf reeds is vermeld, 

de waarde van A (A ~ A0) die nodig is om de modulus van de spannings

overdracht G maximaal te doen zijn tiGI = IG0 1> en de frequentie n0 
waarbij dit maximum optreedt, de ligging van het vervangende poolpaar 

en de waarden van Q en IG0 1. 
Vervolgens worden nog een aantal malen de frequentie nm en de waarde 

van het maximum IG I uitgerekend, maar nu bij gegeven waarden van A, 
m 

en wel een aantal waarden rondom A0 • Dit alles wordt gedaan voor de 

drie in de vorige paragraaf gevonden overdrachtsformules, waarbij 

ieder van deze drie nog twee maal berekend wordt, namelijk voor twee 

verschillende plaatsen van de uitgangselektrode van het RC-element 

(zie fig. 4.8). 

0!-----11~]...__' 0 ! uitg.l 

Fig. 4.8 VePSahillende plaatsen van de uitgangselektrode 

van het RC-element 

Als uitgangselektrode 1 gebruikt wordt betekent dit in formula (3.1) 

dat o = 0 en y = 1 • Voor uitgangselektrode 2 geldt: o = 0 en y = 0 • 

Alle berekeningen worden voor een aantal waarden van r (de lengte

hoogteverhouding) uitgevoerd. Uit de uitkomsten van deze berekeningen 

zijn de tabellen 4.9 en 4.10 overgenomen. Deze geven de resultaten 
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voor de overdracht volgens de formule: 

IGI =I t! AB I 
en met respectievelijk y = 1 en y = O, terwijl voor beiden o = 0 werd 

genomen. De waarde van r werd in beide gevallen zodanig genomen dat 

ongeveer dezelfde Q-waarden verkregen werden. IG I is de maximale 
m 

waarde van IGI voor de bijbehorende waarden van A en ~ • 
m 

A Q Q IG I m m 

78,4705 2,14627 21,1527487 15,9047104 

78,4735 2,14630 21,162?488 15,9047110 

78,4765 2,14633 21,1527487 15,9047116 

78,4795 2,14636 21,1527485 15,9047120 

78,4825 2,14639 21,1527482 15,9047124 

78,4855 2,14642 21,1527477 15,9047126 

78,4885 2,14645 21,1527471 15,9047128 

78,4915 2,14648 21,1527463 15,9047129 

78,4945 2,14651 21,1527454 15,9047128 

tabel 4.9 Resultaten van de berekeningen als 

uitgang 1 van het RC-element tJJOrdt 

gebruikt. 2" = 4,.05 

De cursief gedrukte getallen in de tabellen zijn de maximale waarden 

van IGml (dat is IG0 i> resp. Q. In tabel 4.9 liggen de maxima van IGml 

en Q zeer dicht bij elkaar. In tabel 4.10 is deze afstand iets groter, 

maar ook deze configuratie geeft goede resultaten. 

Voor de twee andere berekende overdrachtsfuncties (4.1) en (4.3} zijn 

de resultaten hier niet vermeld. De maxima van IGml en Q liggen zo ver 

uit elkaar dat de daarbij behorende schakelingen praktisch onbruikbaar 

zijn. 

Berekeningen met de uitgangselektrode op andere plaatsen, zowel op als 

binnen de omtrek van het Re-element, hebben uitgewezen dat de configu

ratie volgens het linker deel van fig. 4.8 de optimale plaats is voor 
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de uitgangselektrode. 

A rl Q IG I m m 

99,6596 1,4825 21,0082 14,9081 

99,9596 1,4841 21,0133 14,9084 

100,2596 1,4857 21,0177 14,9081 

100,5596 1,4872 21,0213 14,9073 

100,8596 1,4888 21,0241 14,9060 

101,1596 1,4903 21,0262 14,9042 

101,4596 1,4919 21,0275 14,9018 

10117596 1,4934 21,0280 14,8990 

102,0596 1,4950 21,0278 14,8956 

tabeZ 4.10 ResuZtaten van de berekeningen 

als uitgang 2 van het RC-eZement 

wordt gebruikt. r = 5, 41 

Er zal daarom verder alleen nog gewerkt worden met de overdrachts

functie volgens formule (4.2) en met de waarden o = 0 en y = 1 voor 

het RC-element. De twee schakelingen die hieraan voldoen zijn getekend 

in de figuren 4.11 en 4.12. 

~I 
t : T 
Fig. 4.11 SahakeZing met 

negatieve terug

koppe ling A > 1 

Fig. 4.12 Sahakeling met 

positieve terug

koppeling 0 < B < 1 

In de literatuur wordt een schakeling als in fig. 4.11 ingedeeld bij 

de typen met negatieve en die van fig. 4.12 bij die met positieve 

terugkoppeling. Er heeft een tijdlang de mening geheerst dat de eer

sten stabieler zouden zijn dan de laatsten vanwege hun kleinere ge-
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voeligheid voor variaties in de versterking. Later is door Moschytz 

[14] beweerd dat de laatsten te prefereren waren boven de eersten 

vanwege hun kleinere "gain selectivity" product. Uiteindelijk is door 

van Bokhoven (15],[16] aangetoond dat voor ieder aktief filter met 

negatieve terugkoppeling er een filter met positieve terugkoppeling 

bestaat met hetzelfde "gain sensitivity" product. Dit laatste blijkt 

ook voor de schakelingen van fig. 4.11 en 4.12 te gelden. In hoofd

stuk 5 wordt hierop nader teruggekomen. De schakeling van fig. 4.12 

heeft nog het voordeel dat, door de kleine benodigde versterking, deze 

tot hogere frequenties bruikbaar is als die van fig. 4.11 (als van 

dezelfde operationele versterker wordt uitgegaan). 

Om de reeds in hoofdstuk 1 geuite bewering, dat het aktieve filter 

zich in de omgeving van wm zal gedragen als een filter met slechts 

~~n poolpaar, te verifieren is een controleberekening gemaakt. Daar

toe is vergeleken de modulus van de overdrachtsfunctie van het filter 

met verdeelde parameters IGI met de modulus van een overdrachtsfunctie 

van de volgende vorm: 

IG' I ( 4. 34) 

Hierin zijn K, wn en Q zodanig gekozen dat de toppen samenvallen en 

ook de bandbreedtes gelijk zijn. 

In figuur 4.13 is uitgezet IGI als functie van n en daaronder e als 

functie van Q 

e: = IGI- IG'I 100 
IGI 

(4. 35) 

Het blijkt dat in het beschouwde gebied de verschillen kleiner dan 1t 

blijven, zodat het gestelde wel juist geacht mag worden. 

In fig. 4.14 zijn, voor een aantal waarden van r, gedeelten van de 

poolbanen getekend van ~~n pool van het vervangende poolpaar. De ver

sterking A is hierin de parameter voor iedere poolbaan. Indien met de 

schakeling van figuur 4.12 gewerkt wordt moet voor deze parameter 

worden gelezen B/(1-B). 
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I 
IGI 

Fig. 4.13 

3.2 

11=10 50 

2.8 

2.41 

1:6 

~L--------~Ott~-------~WI~~---~~~~0 12 

0.-

Fig. 

Vergelijking van de 

modulus van de over

draahtsfunctie van het 

filter met verdeelde 

parameters met de modu

lus van de overdraahts

funatie van een tweede 

orde filter'. 

4.14 Poolbanen van een 

van de vervangende 

polen, VOOP drie 

1i1aar-den van P, met 

A als parameteP. 

o = 0 en y = 1 

Uit fig. 4.14.blijkt dat bij een juist gekozen waarde van r dit 

circuit niet inst&biel kan worden door variaties in A. Verder blijkt 

uit deze fiquur en ook uit fig. 4.15, waarin Q als functie van A met 

r als parameter ~eqeven is, dat er voor iedere waarde van r een A te 
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vinden is waarvoor ~ = 0. Deze waarde van A ligt steeds in de om

geving van A = 80. Een ontwerp van het filter met als voorwaarde 

SQ = 0 zal dus ook mogelijk zijn. 
A 

1/ r= 
IKII--fY..-:;;.!-;;:-~Y~4.14 

80 
A-

120 

4.13 
4.12 
4.10 
4.0S 

Fig. 4.15 Q als funetie van A met 

P als papameteP. 

6=0 ~ y=l 

In fig. 4.16 is Q als functie van r gegeven bij een constante waarde 

van A. Hieruit blijkt al duidelijk dat, vooral bij grote Q-waarden, 

variaties van r veel invloed op Q zullen hebben. Daar r echter een 

verhouding van twee afmetingen van een blokje homogeen materiaal is 

mag verwacht worden dat variaties in r erg klein zullen zijn. 

zoo 
A"" 7~.49 

160 

40 J 
f...---' V 

0 
3.95 405 
r-

4:15 

Fig. 4.16 Q als functie van P voor 

A = 78,49. o = 0 , y = 1 

In het volgende hoofdstuk zullen een aantal gevoeligheden worden be

rekend en worden vergeleken met andere types aktieve filters. Verder 

zal daar ook het "gain sensitivity" product als maat voor de kwali

teit van een aktief filter ter sprake komen. 
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HOOFDSTUK 5 

Gevoelig!led.en 

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken, dat indien het filter ont

worpen is voor maximale IGI bij de gewenste frequentie, (d.w.z. dat 

aiGI/oA = 0 en oiGI/30 = 0) ook Q in dat punt praktisch zijn maximale 

waarde heeft, zodat daardoor 3Q/3A zeer klein zal zijn. 

In fig. 4.14 is al te zien dat voor een bepaalde waarde van r er al

tijd een punt op de poolbaan zal zijn waarin een lijn van constante Q 

deze poolbaan zal raken. Dus voor iedere waarde van r bestaat er een 

A waarvoor aQ/3A = 0. 

Hieruit volgt dat het ook mogelijk moet zijn het filter zodanig te 

ontwerpen dat niet oiGI/oA 0 maar aQ/3A = 0 bij een gegeven waarde 

van Qm en Q. In hoofdstuk 6 zal deze ontwerpmethode worden behandeld. 

In dit hoofdstuk zal de berekening van een viertal gevoeligheden be

sproken worden, en wel: 

a. De gevoeligheid van flm voor variaties in r: 

b. De gevoeligheid van flm voor variaties in A: 

c. De gevoeligheid van Q voor variaties in r: 

d. De gevoeligheid van Q voor variaties in A: 
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De in deze vier formules voorkomende parti~le afgeleiden moeten nu 

worden berekend. Eehter Q noeh 0 zijn als expliciete functies van r. 

en A bekend. 

5.2. Berekening van 30 /or en an /oA m m 
--------------------------------

Voor de modulus van de spanningsoverdracht van het filter geldt: 

IGI = f(x,y,A) = 
[ 

2 2 ]j_ X +y . 2: 

1 2 . 2 (i + x) + Y 

(5. 1) 

waarin x en y het retUe en imaginaire dell!! van de spanningsoverdracht 

van het Re-element voorstellen. Voor deze beide geldt: 

x = x(O,r} en y = y(O,r) 

Dan is !l.§J_ een functie van 0, r en A. Voor fl = 0 geldt: an m 

Hiermede is n gedefinieerd als functie van r en A. m . .· . . . 
Indien wordt aangenomen dat voor ~ = n geldt: 

m 

kan worden geschreven: 

en: 
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n m 

(5.2) 

(5.3) 

(5 .4) 

(5. 5) 



0 = 0 
m 

{5.6) 

Deze laatste uitdrukking komt later ter sprake. Eerst moeten nu 

oiGI/30 en 3IGI/3r berekend worden en daaruit a21GI/303r en a21Gitao2• 

Omdat IGI = f(x,y,A), waarin A onafhankelijk is van 0 en r, qeldt: 

(5. 7) 

en 

(5. 8) 

a IGI aiGI --ax- en ~ kunnen bepaald worden uit formule (5.1): 

_ [ x
2 

+ i ]i IGI - 1 2 2 
(A+ x) + Y 

1 2 2 1 2 2 
2x{(A + x) + y}- 2(A+ x) (x + y} 

. 1 2 2 2 
{(A+ x) + y } 

(5.9) 

wat na uitwerking oplevert: 

(5 .10) 

eveneens wordt zo gevonden: 
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(5.11) 

Nu moeten nog be.rek1:nd worden de vier afgeleiden van x en y naar n en r. 

Daar x en y beide bestaan uit de som van een oneindige reeks, zullen 

ook bovengenoemde afgeleiden uit sommen van oneindige reeksen bestaan. 

Gelukkig blijken ook deze reeksen, evenals die voor x en y snel te 

convergeren. In een iteratief proces in de procedure XDXYDY worden 

zowel x en y als de afgeleiden bepaald. Deze procedure zal nog ter 

sprake komen in hoofdstuk 6. Uit (5.7) volgt door differenteren naar r: 

(5.12) 

en door differentH!ren naar f:l: 

(5 .13) 

De tweede afgeleiden van x en y naar Q en r worden eveneens berekend 

in de procedure XDXYDY. Blijft nog de berekening van de tweede afge

leiden van IGI in (5.12) en (5.13). Deze worden gevonden door 2IGI/2x 

en 2IGI/2y (formules 5.10 en 5.11) ieder achtereenvolgens naar r en Q 

te differentieren. De uitkomsten zijn: 
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ax -+ ar 
2 

X 
2 

+ y 

(5.14) 



en analoge formules voor a2 1GI/cx3Q en a2
1GI/ayaQ 

Alle grootheden voor de berekening van ()Qm/ar zijn nu bekend. 

Op analoqe wijze geschiedt de berekening van 30 /cA • 
m 

n ... n 
m 

Achtereenvolgens worden gevonden: 

en 

3 1 
aiGI IGI (A+x} 
aA=-A2 2 2 

X + y 

2IGI(i:+x)(x~+y~)} 
( 2 2) 2 

X + y 

(5.15) 

(5.16} 

(5 .17} 

(5 .1 6) 

Omdat het systeem oneindig veel polen heeft waarvan de plaats niet be

kend is, is definitie van Q uit bijvoorbeeld de ligging van een domi

nant poolpaar niet mogelijk. Daarom is hier, zoals in hoofdstuk 1 reeds 

is uiteengezet, Q qedefinieerd uit de numeriek berekende frequentie van 

de maXimale spanningsoverdracht en de -3dB punten. 
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(5 .19) 

Bierin stellen n32 en n31 respectievelijk voor de frequenties van de 

-3dB punten qroter en kleiner dan nm. De bijbehorende waarden van de 

modulus van de overdrachts functie zullen I G
32

1 en I G
31 

I genoemd word en, . 

zodat geldt: 

(5. 20) 

Uit (5.19) volgt: 

wat na uitwerking wordt: 

(5. 21) 

3flm/3r is reeds berekend in par. 5.2. Voor de be:tekening van <l0
31

;ar 

wordt als uitgangspunt gekozen formule (5.20) 

Als A constant gehouden wordt, kan geschreven worden: 

dus: 
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en 

!Gm ,r) I 
1GW31 ,rl I - --=;j"'"'2 -

IG I= IGW ,rll m m 

0 

(5.22) 

(5.23) 



oftewel: 

(5.24) 

Daar zowel nm als n31 van r afhangen kan (5.24) beschouwd worden als 

een samengestelde functie van r, die constant gelijk nul is. Dan is: 

Invullen van (5.23) voor f levert: 

Daar aiG 1/aG = 0 is, volgt hieruit: m m 

(5.25) 

(5.26) 

(5. 27) 

of met een schrijfwijze die beter aansluit bij de berekeningsmethode: 

(5. 28) 

Op dezelfde manier wordt an32/ar bepaald. 

Voor de berekening van aQ/aA, die op analoge wijze geschiedt, zijn de 

afgeleiden van Qm' n31 en n32 naar A nodig. Als nu r constant gehou

den wordt, kan op dezelfde manier als in het voorgaande gesteld wor

den: 
IG(O ,A) I 

!Gm31,Al 1 - --.1r::::;-- 0 (5. 29) 
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In de vorige paragraaf is anm/<lA reeds bepaald evenals de daarvoor be

nodigde aiGI/an, a
2

1GI/an
2

, iliGI/ilA en a
2

1GI/ilAiln. 

Uit (5.29) volgt: 

(5.30) 

Analoog aan (5.21) is nu: 

ilQ Q ~ anm - [an32 - an31]} 
aA = Q ilA Q ilA <lA 

m 
(5.31) 

Er zijn nu genoeg gegevens bekend om de gevoeligheden 
n n 

s m s m SQ en SQ 
r ' A ' r A 

te kunnen berekenen. Daartoe is het rekenprogramma SENS opgesteld, dat 

de in de vorige paragrafen vermelde afgeleiden en daaruit de gevoelig

heden berekent. 

Een aantal resultaten is vermeld in tabel 5.1. Omdat hier voor iedere 

waarde van r telkens die waarde van A gekozen is waarvoor IG I maxi
m 

maal is, zijn in deze tabel IG I en In I en de gevoeligheden van n 
0 0 0 

vermeld. Verder zal in dit hoofdstuk meestal met nm gewerkt worden 

omdat n
0 

slechts een bijzonder geval van nm is. Alleen als getallen

waarden genoemd worden zal dit meestal in verband met Q
0 

zijn. 

De totale relatieve verandering die in Q kan optreden ten gevolge van 

variaties in r en A is: 

(5.32) 

In de tweede term hiervan is si zeer klein, in absolute waarde kleiner 

dan 1% (zie tabel 5.1), zodat de relatieve veranderingen van A voor 
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0 0 
SQ SQ r A 0 Q IG I s 0 s 0 

0 0 r A r A 

3,95 71,73 2,168 10,92 8,37 -1,71 0,373 19,5 -10,0.10 -3 

4,00 75,00 2,157 14,45 10,96 -1,74 0,373 25,6 -5,51.10 -3 

4,05 78,49 2,146 21,15 15,90 -1,78 0,372 37,3 -1,03.10 -3 

4,075 80,32 2,141 27,44 20,55 -1,80 0,371 48,3 1,20.10 -3 

4,10 82,22 2,136 38,92 29,03 -1,81 0,371 68,4 3,43.10 -3 

4,12 83,78 2,132 58,32 43,37 -1,83 0,370 102,4 -3 5,20.10 

4,13 84,57 2,130 77,58 57,60 -1,84 0,370 136,2 6,09.10 -3 

4,14 85,38 2,128 115,7 85,77 -1,84 0,370 203,0 -3 6,98.10 

4,15 86,19 2,126 226,8 167,9 -1,85 0,370 398,1 7,86.10 -3 

tabeZ 5.1 GevoeZigheden 

minder dan lt in de relatieve afwijking van Q zullen doorwerken. Voor 

de eerste term ligt dit anders. Voor silicium bijvoorbeeld wordt in 

de literatuur [17], [18] en [19] als thermische uitzettingscoefficient 
-6 opgegeven ongeveer 2,6.10 /K. De afwijkingen van deze waarde voor 

verschillende orientatierichtingeri van het kristal zijn ongeveer 
-7 2.10 /K zodat ook ~or 6r/r maximaal met een getal van deze grootte 

gerekend hoeft te wo~den. Dit alles maakt dat, hoewel s; van de orde 

van 100 is, de Q van het filter een zeer goede constantheid zal be-

zitten. 

Uit de gevoeligheden van Qm moeten eerst nog erikele andere gevoelig

heden afgeleid worden, want in werkelijkheid zijn niet de gevoelig

heden van de genormeerde frequentie Qm van belang, maar wel de ge

voeligheden van wm. Er geldt: 

Q Qm(r,A) (5. 33) 
m 

en 

(IJ .. Om/aT (5.34) 
m 

dus 

oom = oom(r,A,a,T) (5. 35) 
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maar omdat r b/a kan voor (5.35) beter geschreven worden: 

Voor wm zijn dus vier qevoeligheden te defini~ren, namelijk: 

w 
S m a , en 

w 
s m 

T 

Deze vier kunnen als volgt worden afgeleid: 

Invulling van (5.34) en uitwerking levert: 

w 
s m = -1 

T 

(5.36} 

(5.37) 

{5.38) 

Daar T = pf {zie hoofdstuk 2) kan (5.38) nog gesplitst worden in twee 

gevoeligheden, namelijk: 

w 
S m = -1 

p 
en 

w 
S m = -1 r 

Op dezelfde manier worden gevonden: 

Q (l 

n 
s m 

A 

(5.39) 

(5.40) 

(5.41) 

(5. 42) 

Nu zijn S m en 
a Sbm niet bekend, zodat die nog berekend moeten worden. 
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Met r ~ b/a levert dit: 

fl Q 
s m= -s m 

a r 

Eveneens wordt zo gevonden: 

Q n 
s m S m 
b r 

Hierdoor gaan (5.41) en (5.42) over in: 

(l) n 
S m -s m - 1 a r 

en 

(l) fl 
S m= s m 
b r 

De totale relatieve verandering van w is: 
m 

l::.w 
m --= w 
m 

w 
s m 

T 

Na invulling van (5.38) 1 (5.40) 1 (5.45) en (5.46) wordt dit: 

Aw 
m --= 

w 
m 

I::.T flm !:.A Q 1::. (l f:.b 
- - + S -- (S m + 1) ~ + s m-

T A A r a r b 

( 5. 43) 

(5.44) 

(5.45) 

(5.46) 

(5.47} 

(5. 48) 

Hieruit volgt o.a. dat als a en b 1 bijv. door thermische uitzetting 1 

zodanig zouden veranderen dat r constant blijft1 zodat !:.a/a = t:.b/b, 

er toch een term -!::.a/a in de relatieve verandering van w zal zitten. 
m 

Voor wat betreft de toleranties in de afmetingen a en b bij de ver-

vaardiging kan nog opgemerkt worden dat b met een grotere relatieve 

nauwkeurigheid gemaakt moet worden dan a omdat, zoals volgt uit tabel 5.1 
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5.5. Conclusies ----------
Vergelijking van de eigenschappen van dit filter met die van andere 

tweede orde aktieve filters met €:4ln versterker is niet zo eenvoudig. 

Bij het ontwerp van aktieve filters met discrete elementen heeft men 

meer vrijheid in de opbouw van het circuit, waardoor het o.a. roogelijk 
w 

is het filter zodanig te ontwerpen Oat of SAm of S~ nul is. 

"' Meestal wordt dan S m ~ 0 gekozen, waardoor vergelijking niet mogelijk 
A 

is, orndat hier si, :::: 0 is. Ook is g~hleken dat gevoeligheden alleen 

geen goede grootheden zijn om filters te vergelijken. Als voorheeld 

kan bier genoemd worden het filter van Sallen en Key [20]. In een uit

voering met negatieve terugkoppeling (21] heeft dit filter de volgende 

gevoeligheden voor variaties van A: 

w 
s 0 

A 

1 
2 en 

1 
2 

Dit lijkt erg gunstig, maar om een Q > 10 te halen moet de toegepaste 
2 spanningsversterker een zeer grote versterking (ong. 9Q ) hebben. Een 

dergelijke grote versterking kan nooit met kleine relatieve afwijking

en van de gewenste waarde gernaakt warden. ~A/A zal groot zijn, zodat 

ondanks de kleine gevoeligheden toch grote variaties in w
0 

en Q 

kunnen optreden. 

Een betere maat voor de kwalltBit van een aktief filter is het door 

G.S.Moschytz in 1971 voorgestelde "gain-sensitivity product" [14]. Dit 

wordt tegenwoordig meestal gebruikt om filters te vergelijken. 

Voor hier een vergelijking gemaakt zal worden met elders gepubliceerde 

aktieve filters zullen eerst nog de gevoeligheden en gain-sensitivity 

producten van de twee schakelingen, die in hoofdstuk 4 als de ge

schiksten gekazen waren, bekeken warden (fig. 4.11 en 4.12). 

De gevoeligheden van Q en wm voer variaties in de versterking (resp. 

A en B) zijn de volgende: 
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en 

w 
S m 

A 

"' m 

Indien nu, wat ook in hoofdstuk 4 gedaan isz om deze schakelingen te 

kunnen vergelijken B ~ A/(A+t} gekozen wordt, blijkt na berekening 

dat: 

SQ 
B 

en 
w 

S m 
B 

(A+1) 
w 

s m 
A 

(5.49) 

Omdat A >> 1 is1 blijkt dus de schakeling met positieve terugkoppeling 

(fig. 4~12} inderdaad, zoals reeds in hoo£dstuk 4 vermeld, grotere 

gevoeligheden voor variaties in de versterking te hebben dan een 

schakeling met negatieve terugkoppeling {fig. 4.11}. Worden echter de 

"gain-sensitivity" pr;:rlucten bekeken, dan blijkt dat 

en (5.50) 

zOOat beide schakelingen wat dit betre£t gelijkwaardig zijn. 

Uit tabel 5.1 worden de volgende waarden gevonden: 

"' AS 
0 

::' 30 
A 

en I AsQI < 0 7 
A ' 

De eerste is praktisch niet afhankelijk van r terwijl de tweede hier 

wel enigszins van afhangt, maar niet zeer sterk. Vergelijking van deze 

waarden met gain-sensitivity prcducten van andere aktieve filters 

geeft de volgende resultaten: 

a. Aktieve filters bestaande uit een versterker en discre~e R en C 
w 

componenten die ontworpen zijn voor SA
0 ~ 0. Als kleinste waarde is 

volgens opgaven in de literatuur (16], (22j tot nu toe bereikt: 
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b. Aktieve filters bestaande uit een versterker en een element met 

verdeelde weerstand en capaciteit. Het baste is hier een vergelijking 

te maken met het reeds in de inleiding genoemde vierlaagsfilter 

(fig. 1.5). De gegevens uit [11] waarin dit filter beschreven is, 

zijn niet direct bruikbaar voor vergelijking. Ten eerste zijn de ge

voeligheden van de genormeerde frequentie 0
0 

en niet van de werke

lijke frequentie w
0 

gegeven. Ten tweede is een van de variabelen 

waarvoor gevoeligheden vermeld zijn de grootheid a, dat is de ver

houding van de weerstand in lengterichting in de bovenste laag ·~ en 

de weerstand in dikterichting in de andere weerstandslaag Ra. Ge

voeligheden met deze weerstanden apart zijn niet gegeven, maar kunnen 

wel berekend worden evenals dat hiervoor met de gevoeligheden waarin 

a en b de variabelen zijn gedaan is. 

Voor de gevoeligheden van Q bestaat de bovengenoemde moeilijkheid 

niet omdat Q bij dit vierlaagsfilter alleen· afhangt van a en A, even

ala dat bij het filter van dit proefschrift het geval is met r en A. 

De volgende vergelijkingstabel kan opgesteld worden waarbij het fil

ter uit dit proefschrift met de naam "homogeen filter" wordt aange

duid. De letter C in de eerste kolom staat voor de totale capaciteit 

van de capacitieve laag van het vierlaagsfilter. 

Vierlaagsfilter Homogeen filter 

1. ASQ 
A 0 IAsil < 0,7 

w w 
2. ASO "' 42 AS 0 

"' 30 A A 

3. SQ " 1,15Q SQ "' 1, 76Q a r 

w w 
4. s 0 -1 s 0 -1 c r 

w 
5. s 0 -1 

p 

w w 
6. s 0 " -0,02 s 0 " 0,8 R a a 

w w 
7. s 0 "' -0,98 s 0 "' -1,8 

~ b 
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wat de eerste vier rijen van deze tabel betreft heeft het homogene 

filter betere eigenschappen dan het vierlaagsfilter. Weliswaar is 

SQ > SQ maar r is een veel constantere grootheid dan a. 
r a 

De laatste drie rijen bieden geen goed vergelijkingsmateriaal omdat 

de eerste kolom betrekking heeft op variaties in weerstanden, terwijl 

het in de tweede kolom gaat om variaties.in afmetingen. 
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HOOFDSTUK 6 

Rekenprogramma's 

In de beschrijving van diverse procedures zuilen verschillende span

ningsoverdrachtsfuncties ter sprake komen. Om verwarring uit t-e slui

ten worden deze hier eerst nog eens gedefinieerd. 

a. De overdracht van het RC-element en de modulus hiervan: 

H(r,Q) X + jy (6 .1) 

b. De overdracht van het aktieve filter en de modulus hiervan (alleen 

volgens 4.2): 

G(r,Q,A) X + jy 
1 
A+ X + jy 

IGCr,Q,A} I 
X + y 

1 
2 2 ~! 

= (.!. + x) 2 + i 
A 

c. De maximale waarde van IGI bij gegeven waarden van A en r: 

IG I 
m 

Dit maximum treedt op bij Q Q • 
m 

d. De maximale waarde van IGI bij gegeven waarde van r: 

IG I 
0 

(6.2) 

(6 .3) 

(6.4) 

Dit maximum treedt op voor A= A = -1/x en Q = Q
0 

(zie fig. 6.1). 
0 0 

Voor positieve waarden van r, Q en A volgt uit hoofdstuk 4 dat dit 

maximum eenduidig en stationair is. 
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:=if J=1 then 
20+101 else 

0-o,026+0,0011 

68 

then 
40+101 else 
A0-0,9+0,1I 

Fig.8.2 ~ogramma FILQ 



IG!l 
IG0 1--
1Gm12-
1Gm11-

Fig. 6.1. IGI als functie van Q met A als parameter. 

De berekeningen die voor de analyse en het ontwerpen van dit filter 

zijn gedaan, hebben uiteindelijk geleid tot twee analyse- en twee 

ontwerpprogramma's. De beschrijving hiervan volgt in de volgende 

paragrafen. 

Dit is een analyseprograJ!ll!la waarin, door middel van numerieke bereke

ningen, verschillende.eigenschappen van het filter warden bepaald. 

Aan de hand van het stroomdiagram (fig. 6.2) zal de werking~orden be

sproken. 

Het programma·be<;int met te vragen naar de gegevens r, schak en uitg. 

Als schak = 1 betekent dit dat met de overdrachtsformule (4.2) wordt 

gewerkt., voor schak = 2en 3 zijn dit respectievelijk (4.1) en (4.3). 

Met uitg = 1 of 2 worden twee plaatsen ~an de uitgangsel~ktrode van 

het Re-element vastgelegd, zoals gegeven in fig. 4.8. Als uitg = 3 

gekozen wordt, vraagt het programma om de waarden van 6 en y, zodat 

dan een willekeurige plaats van de uitgangselektrode gekozen Kan warden. 

Vervolgens worden in de procedure MAXIMUM de waarden van n , A en IG I 
0 0 0 . 
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write r,n0 ,Ao,Q,IGol 
an0;ar,aQ/ar,an0;aA,aQ/aA 

sQO SQ 
r ' A Fig.6.3 

P'X'o{fl'amma SENS 



berekend en in de procedure BANDBREEDTE de frequenties van de -3dB 

punten. Uit deze gegevens worden dan de kwaliteitsfactor Q en de 

plaats van het vervangende poolpaar in het complexe p-vlak berekend, 

zoals besproken in par. 4.4. De qevonden waarden worden nu afgedrukt. 

Daarna word en, nu voor een aantal gegeven waarden van A, die liggen 

rondom de hiervoor gevonden waarde A , in de procedure TOP de waarden . . 0 . 

van n en IG I berekend en daarna in de procedure BANDBREEDTE weer de m m 
-3dB punten. Ook. nu worden weer voor iedere waarde van A de kwaliteits-

factor Q en de plaats van het vervangende poolpaar berekend en de ge

vonden waarden afgedrukt. ne verdeling. van A rondom A
0 

wordt eerst 

grof en daarna fijn gekozen, door ~ddel van de variabele J. De met 

behulp van dit programma verkregen .gegevens zijn gebruikt om de gun

stigste schakeling en de qunstigste plaats van de uitgangselektrode 

te kiezen. Ook de tabellen. 4.9 en 4.10·en de figuren 4.14 t/m 4.16 

zijn aan deze gegevens ontleend. 

In hoofdstuk 5 is bij de beschrijving van de·berekening van de ge

voeligheden gewerkt met ~ zijnde de frequentie waarbij IGI maximaal 
111 ·. 

wordt bij een gegeven waarde van r enA. De numerieke berekeningen 

met het hier beschreven programma zijn uitqevoerd voor de frequentie 

no. welke een bijzonder geval is van om. Ook is de berekening alleen 

voor de overdrachtsformule {4.2) uitgevoerd. 

Het stroomdiagram is getekend ia fiq~ 6.3. Nadat r, o en y ingevoerd 

zijn, worden in de procedure MAXIMUM de waarden van 0
0

, A en IG I 
0 0 

berekend. In de procedure AFGELEIDEN worden dan diverse eerste en 

tweede afgeleiden van !Gl naar n, r en A berekend, voor Q = Q • Daarna 
0 

kunnen de partiele differentiaalquotienten cQ
0
/cr en 3Q

0
/3A worden be-

rekend zoals beschreven in par. 5.2. Om de afgeleiden bij de -3dB 

frequenties te berekenen worden daarna twee maal de procedures BAND

BREEDTE en AFGELEIDEN na elkaar aangeroepen, waarna alle gegevens voor 

de berekening van Q, cQ/cr en 3Q/<lA bekend ;~:ijn {par. 5.3). Hierna 

volgen nog de berekening van de vier gevoeligheden en het afdrukken 

van de verkregen resultaten. 

In deze ontwerpprogramma's worden, uitgaande van een gegeven waarde 
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write , UITG , 

r , A , , Q , I Gl 
<lQ/<lA en ciGI/dA 

nee 

Fig.6.4 Programma QMAX 



van Q, de benodigde waarden van r en A en de waarde van Q
0 

of nm be

rekend. Het verschil tussen de twee programma's is, dat het eerste 

als nevenvoorwaarde heeft dat IG(r,O,A)I maximaal is, terwijl voor 

het tweede de nevenwoorwaarde is dat Q(r,A) maximaal is. 

Ook kunnen de afmetingen van het Re-element berekend worden. Daarvoor 

is nodig dat van het gebruikte materiaal de soortelijke weerstand en 

van het dielektricum de capaciteit per eenheid van oppervlakte bekend 

is. Verder moet gegeven worden bij welke frequentie het maximum van 

IGI respectievelijk van Q moet optreden. De programma's zijn gemaakt 

voor een schakeling die aan de overdrachtsformule (4.2) voldoet. De 

uitgang van het Re-element kan gekozen worden. 

In fig. 6.4 is het stroomdiagram van het programma QMAX gegeven. Voor 

GMAX geldt hetzelfde diagram met dit verschil dat.op de plaats van de 

procedure RQMAX dan de procedure RGMAX staat en dat 0
0 

wordt afgedrukt 

in plaats van nm. 

De waarden van a en b worden als volgt berekend: 

n ~ awT = 21rfapr 

dus: 

n 
a "' 21rfpf 

en 

b = ra 

6.5. Procedures 

Deze procedure .qebruikt de Newton-Raphson methode voor het zoeken van 

de nulpunten van: 

f(z) = z tan z - jQ (6.5) 

Er moet een complexe z gevonden worden zodanig dat Re{f(z)} en Im{f(z)} 

tegelijkertijd nul zijn. Gesteld is .dat z = u + .jv. De gebruikte for

mules zijn dan: 

(6.6) 
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DU:=Re{f(z )/f'(z )} n n 
DV:=Im{f(zn)/f' (zn)} 
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Fig.6.5 

Px>oaedu:r>e WORTEL 



en 

(6. 7) 

De startwaarde voor v is nul gekozen, terwijl de startwaarde voor u in 

ieder interval ongeveer midden in het betreffende interval wordt ge

kozen. Het bleek dat indien wortels gezocht werden die dicht bij het 

einde van een interval lagen (dus voor grote waarde van Q) nogal eens 

een wortel in een verkeerd interval gevonden werd. De remedie is om, 

als dit gebeurt, de procedure opnieuw te starten, maar nu in plaats 

van naar de nulpunten van {6.5) te zoeken naar de nulpunten van: 

f(z) z - jQ cot z (6.8) 

Tevens wordt ook de startwaarde van u naar het eind van het interval 

verschoven, waardoor het aantal iteratieslagen vermindert. 

In fig. 6.5 is het stroomdiagram van de procedure getekend. Hierin is 

L het nummer van het interval waarin een wortel wordt gezocht. NR1 is 

het eerste deel van de Newton-Raphson procedure, waarin enkele hulp

variabelen worden berekend. NR2a en NR2b zijn ieder het tweede deel 

hiervan. Er wordt er een van gekozen, afhankelijk van het feit of 

naar de wortels van (6.5) of die van (6.8) gezocht wordt. 

6.5.2. Procedure XDXYDY ----------------
Deze procedure, die in alle programma's gebruikt wordt, berekent het 

reele en het imaginaire deel van de spanningsoverdracht H(r,Q) van 

het RC-element. Ook worden een aantal eerste en tweede afgeleiden naar 

r en Q berekend. De uitdrukking voor H(r,Q) is: 

H (r ,n) =t 
n=l {-02 

+ jQ + 
{6.9) 

De berekening van z (Q) geschiedt in de procedure WORTEL, welke in de 
n 

vorige paragraaf is beschreven. 

H(r,Q) kan worden gesplitst in een reeel en een imaginair deel: 
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L:=L+l 

Berekening van de n-de 
termen van de afgeleiden 

nee 

Fig.6.6 ~oaeduPe XDXYDY 



H(r,fl) x(r,fl) + jy(r,fl) (6.10) 

Hierin is: 

"' 
x (r ,fl) =I: xn (r ,fl) (6 .11 J 

n=1 

en 

00 

y (r ,fl) =I: yn (r,Q) (6 .12) 
n=l 

xn(r,Q) en yn(r,fl) zijn resp. het reele en het imaginaire deel van 

den-de term van H(r,O). 

De afgeleiden kunnen berekend warden door term voor term de afgeleiden 

te bepalen en te sommeren. 

Het blijkt dat de reeksen zowel voor x en y als voor de afgeleiden 

snel convergeren. 

De afgeleiden die berekend worden zijn: 

:lx ~ a2x a2 _x.. 
an ()Q a~i an2 

<ly a2x iL 
3r ~ en 31'23r 

Het stroomdiagram van de berekening is gegeven in fig. 6.6. De hierin 

voorkomende variabele L komt overeen met de L in de procedure WORTEL. 

Verder wordt in deze paragraaf en in het stroomdiagram gesproken over 

de n-de term van x, y en de afgeleiden. Hierbij moet bedacht worden 

dat in zo'n n-de term een wortel van (6.5} in het n-de interval ge

bruikt moet worden, zodat voor deze paragraaf L en n identiek zijn. 

6.5.3. Procedure MAXIMUM -----------------
In deze procedure warden de frequentie 1'2

0 
en de spanningsversterking 

A bepaald waarvoor JG(r,fl,A) I zijn maximale waarde bereikt, bij een 
0 

gegeven waarde van r. 

In hoofdstuk 4 zijn voor drie verschillende overdrachtsfuncties de 

voorwaarden afgeleid waaruit n en A bepaald kunnen worden (4.1, 4.2 
0 0 

en 4.3). In de procedure MAXIMUM kan een keuze uit deze drie gedaan 
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I 
r-- .L- --, 
I I 
L--r--_. 

Fig. 6. 7 noaedU!'e MAXIMUM 



worden. De toegepaste werkwijze is de Newton-Raphson methode: 

(6.13) 

Voor de belangrijkste overdrachtsfunctie (4.2) is de voorwaarde waar

uit Q
0 

gevonden wordt: 

:l.-~=0 
x dx 

Dus: 

fW) 

en 

f' ((!) 
-2 

X 

(6.14) 

(6 .15) 

De waarden van x en y en de afgeleiden hiervan naar ~ worden berekend 

in de procedure XDXYDY, die in de vorige paragraaf besproken is. 

Als ~0 gevonden.is en de daarbij behorende waarden van x
0 

en y
0 

kan de 

gewenste waarde van A berekend worden: 

A 
0 

1 
X 

0 

Tenslotte wordt nog de maximale waarde van IGI berekend: 

IG I 
0 

Fig. 6.7 geeft het stroomdiagram. 

6.5.4. Procedure TOP -------------

(6. 16) 

(6.17) 

Deze procedure berekent de waarde van Q die nodig is om IG(r,O,A) I 
m 

maximaal te maken bij gegeven waarden van r en A (formule 6.3). Om dit 
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maximum te vinden wordt ciG(r,Q,A) 1/cO bepaald en nul gesteld. De 

voorwaarde die hieruit volgt is: 

f(Q) (6. 18) 

Deze vergelijking kan weer met behulp van een Newton-Raphson proces 

warden opgelost. De bij 0 behorende waarden van x en y warden x en m m 
y genoemd. Tenslotte wordt dan nog IG I berekend volgens formula m m 
(6.3). Dezelfde berekeningen kunnen ook warden uitgevoerd voor de 

andere twee overdrachtsfuncties uit hoofdstuk 4 (4.1 en 4.3). 

Het stroomdiagram is niet getekend omdat dit praktisch hetzelfde is 

als voor de procedure MAXIMUM. 

6.5.5. Procedure BANDBREEDTE 

In deze procedure warden van de kromme IG(r,O,A)! de frequenties van 

de -3dB punten berekend. Als invoergegevens zijn nodig r, A en de 

frequentie van de top van de kromme. Deze procedure wordt gebruikt na 

een van de procedures MAXIMUM, TOP of QQA. 

Voor de overdrachtsfunctie (4.2) geschiedt de berekening als hieronder 

beschreven. De waarden van !GI, x en y bij de frequentie Q warden m 
IG I, x en y genoemd. 

m m m 
De frequenties van de -3dB punten warden n32 en n

31 
genoemd en hierbfj 

behoren !G32 1, x
32

, y32 en IG31 !, x
31

, y 31 • Nu geldt: 

!G I m 
72 id1,2} (6 .19) 

Hieruit volgt: 

(6. 20) 

Als het rechter lid D genoemd wordt gaat (6.20) over in: 

0 (6.21) 
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Fig.6.9 P~cedure QQA 
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Op soortgelijke wijze zijn ook vergelijkingen opgesteld voor de over

drachtsfuncties (4.1) en (4.3). Deze vergelijking, waarvan het linker 

lid een functie van 0 is, wordt weer met behulp van de Newton-Raphson 

methode opgelost. Met de waarde van de parameter bij de procedure

naam (1 of 2} kan gekozen worden of het -3dB punt op de linker, dan 

wel op de rechter flank van de kromme berekend moet warden. Het 

stroomdiagram is getekend in fig. 6.8. 

6.5.6. Procedure AFGELEIDEN 
--------------------

Ten behoeve van de programma's SENS, GMAX en QMAX moeten een aantal 

afgeleiden berekend worden, zoals dat in hoofdstuk S is beschreven. 

De berekening vindt in deze procedure plaats. Tevens warden de test

grootheden die aangeven of het in de procedure MAXIMUM gevonden ex

treem wel of niet een maximum is, zoals in hoofdstuk 4 beschreven 

(4.14} en (4.15), berekend. 

In deze procedure, die gebruikt wordt in het ontwerpprogramma QMAX, 

wordt bij een gegeven waarde van r, de waarde van A bepaald waarvoor 

geldt: 

~= 0 
()A 

(6.22} 

Tevens wordt berekend de frequentie van de top van de kromme waarvoor 

dit geldt. Qmdat de tweede afgeleide van Q naar A niet bekend is, 

wordt nu niet de Newton-Raphson methode gebruikt. Toegepast is een 

versie van het regula falsi proces waarbij uitsluitend ge!nterpoleerd 

wordt. Hierbij wordt een beginwaarde van de variabele vastgehouden, 

terwijl de andere beginwaarde zodanig wordt gekozen dat de functie 

hier een ander teken heeft als bij de eerste beginwaarde. Dit proces 

geeft, indien de eerste beginwaarde goed gekozen is, zekerheid van 

convergentie hoewel deze convergentie zeer langzaam kan zijn. Als 

startwaarden bleken goed te voldoen: 

A 
0 

r(15r - 41) en A - 7 
0 
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Fig.6.11 Procedure R~X 

Fig.B.10 Procedure RGMAX 
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De gebruikte formule is: 

Hierin is: 

A -A 

An+! = Ao - f(Ao) f(A0~ - f7An) 

f(A) 

(6 .23) 

(6.24) 

Om de convergentiesnelheid op te voeren wordt na iedere drie iteratie

slagen van het regula falsi proces een versnellingsstap ingevoegd. 

Hiervoor wordt gebruikt de h2-methode van Aitken [23]. Den-de term 

van de hierdoor ontstane nieuwe snel convergerende reeks wordt ge

vonden met de formule: 

A' 
n 

A 
n 

Het stroomdiagram van de procedure is getekend in fig. 6.9. 

(6.25) 

In deze procedures wordt de waarde van r berekend, die nodig is om Q 

de gewenste waarde te geven. 

In de procedure RGMAX wordt de procedure MAXIMUM aangeroepen omdat de 

nevenvoorwaarde is o!G!/aA = O, terwijl deze voorwaarde voor RQMAX is 

oQ/oA = 0 zodat daar de procedure QQA wordt aangeroepen. Voor de be

paling van r wordt weer het Newton-Raphson proces gebruikt: 

Hierin zijn: 

f(r) 

en 

Q- Q 
g 

f' (r) aQ 
= ar 

(6.26) 

(6. 27) 

(6. 28) 
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Q is de gewenste waarde van Q. 
g 

De stroomdiagrammen zijn getekend in de figuren 6.10 en 6•11. RQMAX 

is korter dan RGMAX omdat in de eerste de procedure QQA wordt gebruikt, 

waardoor alle benodigde afgeleiden reeds bekend zijn. RGMAX gebruikt 

de procedure MAXIMUM, waarvoor geen afgeleiden nodig zijn, zodat deze 

nog berekend moeten worden. 

De beginwaarden van r wordt bepaald uit een empirisch gevonden formule: 

r
0 

= 4 + 0,1 (6.29) 

omdat Q snel naar oneindig loopt voor r > 4,16 wordt er voor gezorgd 

dat r niet groter wordt dan deze waarde. Het is op deze manier moge

lijk filters te ontwerpen met een Q-waarde tussen 10 en 5000. 
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HOOFDSTUK 7 

De gegevens die voor het vervaardigen van het verdeelde Re-element 

van belang zijn, zijn behalve de materiaalkeuze de plaats van de 

uitgangselektrode en de lengte en hoogte van het blokje. De breedte 

kan, zoals aangetoond in hoofdstuk 2, vrij gekozen worden. De gegevens 

die verkregen worden uit een ontwerpprogramma, bijv. uit GMAX, zijn 

0
0 

en r. Hiervoor moet behalve de gewenste waarde van Q ook de plaats 

van de uitgangselektrode een invoergegeven zijn. Uit een aantal be

rekeningen is gebleken dat bij gebruik van uitgangselektrode 1 

(fig. 4.8) 0
0 

ligt tussen ongeveer 2,12 en 2,17 terwijl, als elektrode 

2 is aangesloten, 0
0 

tussen 1,483 en 1,485 zal liggen, afhankelijk van 

de gekozen waarde van Q. Nemen we als voorbeeld het laatste geval met 

Q = 20, dan moet 0
0 

= 1,484 en r = 5,4 zijn. 

Om tot een materiaalkeuze te kunnen komen zullen eerst enige ruwe 

schattingen gemaakt worden. 

Er geldt: 

Q aw 1: 
0 0 

of 
Q 

0 w = --
0 apr 

Laten we aannemen dat de capaciteit per oppervlakte-eenheid 

(7 .1) 

(7 .2) 

2 -4 2 r = 100 pF/mm = 10 F/m zal kunnen bedragen. Dit is in grootte-

orde wel een geschikte waarde voor verschillende fabricagetechnieken. 

Voor 0 
0 

= 1 ,5 wordt dan gevonden: 

3 
ap , 2,4.10 

fo 

waarin f de frequentie is waarbij IGI maximaal is. 
0 

(7.3) 

Daar in alle voorgaande berekeningen is aangenomen dat de toegepaste 
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spanningsversterker geen fasedraaiing heeft zou het wenselijk zijn 

metingen in een laagfrequent gebied te kunnen doen, waardoor de ge

noemde veronderstelling opgaat. Bijvoorbeeld voor £
0 

= 10 kHz geldt: 

ap ~ 0,24 (7.4) 

Als nu a in de orde van grootte van 1 mm gekozen wordt, zal p ~ 240 OM 

moeten zijn. Het blijkt dus dat hoogohmig materiaal noodzakelijk is. 

Het hoogohmig zijn van een materiaal kan veroorzaakt worden door: 

a. Bij homogene materialen. 

1. Gering aantal vrije ladingsdragers. 

2. Kleine beweeglijkheid van de vrije ladingsdragers. 

b. Bij inhomogene materialen door de samenstelling van het materiaal. 

Een voorbeeld van a.1 is laag gedoteerd silicium, van a.2 cadmium

suifide en van b cermet. 

Wat de uitvoering betreft kan gedacht worden aan twee fabricage

technieken. Bij de eerste wordt uitgegaan van een blokje weerstands

materiaal waarop in de vorm van dunne lagen het di~lektricum en de 

elektroden zijn aangebracht. De tweede is de monolithische techniek, 

waarbij een gesperde PN-overgang als capaciteit fungeert. In de volgen

de paragrafen zal verslag gedaan worden over de ervaringen met beide 

technieken. 

1.2. ~~~!=~~~~~~-~~~=-~~-~~~ee:~!2!~2-Y~-!!~-~!~_!e2!~-~~~~~ 
RC -element 

Er zijn met drie verschillende materialen proeven genomen om te onder

zoeken of hieruit een Re-element dat aan de gestelde eisen kan voldoen 

zou kunnen worden vervaardigd. Deze proeven zijn niet met resultaat 

bekroond. In het kort zullen zij hier worden vermeld met de reden 

waarom zij niet zijn voortgezet. 

Als eerste materiaal is laag gedoteerd silicium gebruikt. Gekozen is 

P-silicium omdat het aanbrengen, door opdampen, van aluminiumcontacten 

hierop eenvoudig te realiseren is. De soortelijke weerstand van het 

materiaal was ong. 8 Om. Proeven werden genomen met een blokje van 

2x1o,axs mm3• De eerste twee maten hierin zijn de afmetingen a en b 

uit de vorige hoofdstukken. Om een di~lektrische laag te verkrijgen 



van ong. 0,14 vm werd thermische oxydatie toegepast (1200°c in droge 

zuurstof gedurende 1,5 uur). Daarna werd aluminium opgedampt. Het 

bleek dat het op deze manier maken van een capaciteit met zo'n grote 

oppervlakte niet lukte zonder het optreden van "pin-holes" in het 

dielektricum waardoor de kwaliteit van de condensator slecht was. 

Bovendien is de op deze manier gevormde capaciteit een zogenaamde 

MOS-capaciteit. Deze is spanningsafhankelijk terwijl er verder in 

het weerstandsmateriaal vlak boven het dielektricum een laag gevormd 

wordt welke meer of minder geleidend is dan de rest van het materiaal, 

ook weer afhankelijk van de aangelegde spanning [24],[25]. Om deze 

redenen zijn proeven in deze richting niet verder voortgezet. 

Het tweede materiaal waarmee proeven genomen zijn was cadmiumsulfide. 

Dit materiaal heeft een zeer grote soortelijke weerstand welke. sterk 

afhangt van de intensiteit van het licht waarin het materiaal zich 

bevindt. Metingen zijn gedaan met een zodanige belichting dat de 

soortelijke weerstand 1000 Qm bedroeg. De afmetingen van het blokje 

waarmee is geexperimenteerd waren 1x5,4x2 mm3• Het dielektricum be

stond weer uit s1o2 dat was aangebracht door opdampen. Ondanks de 

kleinere oppervlakte vergeleken met de vorige proef, lukte het niet 

het dielektricum voldoende vrij van pin-holes te krijgen. Een andere 

moeilijkheid was dat door opdampen van aluminium geen goede ohmse 

contacten op het cadmiumsulfide verkregen werden. De moeilijkheid met 

de pin-holes zou kunnen worden opgelost door met nog kleinere blokjes 

te werken. De hanteerbaarheid zou dan echter zodanig moeilijk worden 

dat deze proeven niet meer zijn uitgevoerd. 

Als laatste zijn twee niet-homogene materialen onderzocht op hun 

bruikbaarheid en wel cermet en een uitgehard mengsel van grafiet en 

araldit. Cermet is een gesinterd product bestaande uit keramisch 

materiaal en metaaldeeltjes. Bij beide stoffen was de oppervlakte, 

ook na polijsten, nog zodanig ruw dat niet op de mogelijkheid van het 

aanbrengen van een goede dielektrische laag gerekend kon worden. 

Bij deze techniek vepvalt de moeilijkheid van het aanbrengen van een 

dunne laag homogeen dielektricum, omdat de capaciteit nu gevormd 
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wordt door de gesperde PN-overgang. Een moeilijkheid die nu echter 

ontstaat is dat de RC-elementen zeer klein worden, waardoor het werk

zame frequentiegebied opschuift naar hoge frequenties. Parasitaire 

effecten zullen nu bij het meten een grotere rol spelen. 

De PN-overgang moet zich bevinden tussen een licht gedoteerde laag 

waarin het weerstandsdeel van het element gevormd moet worden en een 

zwaar gedoteerde laag welke als geleidende elektrode moet fungeren. 

Bij de hier beschreven proeven heeft deze laatste laag als uitgangs

materiaal gediend. Het aanbrengen van de andere laag kan geschieden 

door diffusie of door epitaxiale groei. Er is gekozen voor de laatste 

methode omdat hiermede een laag kan worden aangebracht die dikker kan 

zijn terwijl de concentratie van de doopstoffen veel gelijkmatiger 

is dan bij diffusie [26]. 

Het materiaal dat besteld werd, waren plakken N-silicium ter dikte van 
-5 200 pm, met een soortelijke weerstand van 8.10 Om, met daarop aange-

bracht een epitaxiale laag van P-silicium ter dikte van 50 pm en een 

soortelijke weerstand van 1,25 nm. 
Door middel van een foto-etsprocede kan hieruit nu een element van de 

vorm van fig. 7.1 verkregen worden. 

Fig. 7.1. MonoZithisch RC-eZement. 
N+ 

Het aanbrengen van aluminium contacten tegen de zijkanten van het 

P-blokje is echter niet mogelijk, zodat een andere vorm gekozen m6est 

worden. Door voor het etsen vloeistoffen te gebruiken waarvan de ets

snelheid sterk verschillend is voor de verschillende kristalorientatie

richtingen, het zogenaamde selectieve etsen, is het mogelijk het 

weerstandslichaam de vorm van een afgeknotte vierzijdige pyramide te 

geven (fig. 7,2) [27),[28]. De kristalvlakken worden aangeduid met de 

zogenaamde Miller indices, dat zijn de reciproke waarden van de snij

punten van een vlak met de x-,y- en z-assen, Het bovenvlak is een 

(1,0,0) vlak. Als de mesa volgens fig. 7.3 uit de Si-plak geetst wordt 

zijn de zijvlakken (1,1,0) vlakken en maken dus hoeken van 45° met het 

grondvlak. 
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r----'/ 

N+ 

Fig. 7.2. Door eeleatief eteen 

ontetane mesa met mogelijke plaat

sen van de aontaaten. 

! !1.1.0hl ak 

Fig. 7.3. Siliaiumplak met 

geetste mesa. 

Aluminium contacten kunnen nu door opdampen worden aangebracht op de 

plaatsen a en b of a en c. Gekozen is voor a en b. Daar de vorm van 

het Re-element nu niet meer overeenkomt met de vorm waarvoor alle be

rekeningen zijn uitgevoerd, moesten de afmetingen experimenteel warden 

bepaald. Bij een rechthoekige doorsnede zou bij een dikte van 50 pm de 

lengte (voor r = 5,4} 270 pm moeten zijn. Voor de eerste proefneming 

zijn twee maten gekozen en wel 270 pm en 320 um ter plaatse van de 

PN-overgang. De breedte werd 200 pm gemaakt. Voor deze afmetingen 

werden maskers voor het foto-etsproc~d~ vervaardigd. Later bleek dat 

de epitaxiale laag 60 pm te zijn in plaats van de opgegeven 50 um 

zodat reeds te verwachten was dat de lengte van de elementen te klein 

zou zijn. 

Metingen werden uitgevoerd met behulp van de meetopstelling van 

fig. 7. 4 aan een element waarvan de lengte van de PN-overgang 271 pm 

bedroeg (deze afmeting is gemeten aan het Re-element) • De "network 

analyzer" meet de amplitude en de fase van het uitgangssignaal, met 

het ingangssignaal als referentie. De "source follower" is tussenge-
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schakeld om de belasting van het RC-element zo klein mogelijk te 

maken. 
---...--+ 

powcrr splittcrr 

l;:.:J-~:,;;-,--o-fl--o-~ 

Fig. 7.4. Meetopstelling. 

Ne.>twork 
Analyzer 

Uit de meetresultaten bleek dat inderdaad de lengte--dikteverhouding 

te klein was. In fig. 7.5 is voor het frequentiegebied van 1 tot 11 MHz 

het polaire diagram getekend en in fig. 7.6 de Bode-diagrammen. Door 

berekening is gezocht naar een configuratie met een blokvormig Re

element dat dezelfde maximale fasedraaiing heeft en bij de frequentie 

waar dit optreedt ook een verzwakking die dezelfde was als die van 

het gemeten mesavormig Re-element. Dit werd gevonden door r = 4,72 en 

o = 0, 375 te nemen (y = 0) • In fig. 7. 7 zijn de twee elementen ge

tekend die wat betreft de maximale fasedraai.ing gelijkwaardig zijn. 

2 

3 

Fig. 7.7. ~ee RC-elementen met dezelfde maximale fasedPaaiing. 
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Fig. 7.6. 
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9 fCMHz) 11 pu:nten) en van het 

/ 
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blokvormig element 

(berekend; kruisjes) 

voor o = 0~376 en 

y = o. 
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De Bode-diagrammen van het blokvormig element zijn eveneens in fig. 7.6 

gegeven. 

om een maximale fasedraaiing van ongeveer 175° te verkrijqen, hetgeen 

nodig is om Q de gewenste waarde te geven, zal het Re-element lanqer 

moeten worden. Een indicatie voor de gewenste lengte kan worden ver

kregen door voor het element zoals rechts in fig. 7.7 getekend, de 

waarde van r te bepalen, nodig om een maximale fasehoek van 175° te 

verkrijgen. Als deze waarde r 1 is moet het mesavormig element een 

factor r
1
/4,72 !anger genomen worden. In fig. 7.8 is de maximale hoek 

als functie van r uitgezet voor o = 0,375 en y = 0 • 

.A --..!:_. 5 
-61Tr 

6 'l 8 9 

l" '-..... ~ 
~'-..... 

-10 

" ~ '-..... 
"---

-1411 

-18 

~ 

' rf 

Fig. 7.8. ~m als funatie van r voor o = 0~375 en y = o. 

Hieruit volgt dat r 1 c 8,6 moet zijn zodat het mesavormig element een 

factor 1,82 langer zou moeten worden. 

Een andere methode om een grotere maximale fasehoek te verkrijgen is 

verplaatsing van de uitgangselektrode naar de zijkant van het element 

(plaats c in fig. 7.2). Uit de hiervoor vermelde resultaten van 

metingen en berekeningen kan aangenomen worden dat, op de in deze 

paragraaf aangegeven wijze, vervaardiging van een RC-element voor het 

aktieve filter mogelijk zal zijn. 
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Appendix 

Simulatie van de overdrachtsfunctie van het verdeelde netwerk, door 

een netwerk met discrete componenten 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld, is deze simulatie uitgevoerd 

om het vermoeden te bevestigen dat het verdeelde Re-element niet met 

een laddernetwerk met weinig componenten gesimuleerd kan worden, zodat 

ook een eendimensionale discretisering niet mogelijk zal zijn. 

De simulatie is geschied in twee fasen. Eerst werden met behulp van 

een optimalisatieprogramma de c~fficienten van een rationale functie 

bepaald. De modulus en het argument van deze functie, met een zo laag 

mogelijke graad van teller en noemer, moeten zo goed mogelijk de mo

dulus en het argument van de overdrachtsfunctie van het verdeelde 

RC-netwerk benaderen. De optimalisatie weid uitgevoerd bij een zes

tiental frequenties. 

De tweede fase was het synthetiseren van een netwerk, met een mini

maal aantal componenten, dat de polen en nulpunten van de in de eerste 

fase gevonden rationale functie heeft. 

De te simuleren overdrachtsfunctie, indien 

y = 1 en 0 .. 0 gekozen worden, is: 

H(Q) .. "" 2p £..., 2 2 
n=1 (p + p + z

0
(p)) cosh rz

0
(p) 

waarin p jQ en zn de n~wortel van z tan z jQ voorstelt. 

In hoofdstuk 3 is al aangetoond dat lim H(Q) = 0. 
f!+oo 

(a.1) 

Dit betekent dat van de op te stellen rationale functie de graad van 

het tellerpolynoom lager zal zijn dan de graad van het noemerpolynoom. 

Gekozen is voor een 4~ graads noemer en een ~ graads teller. Later is 

ook nog geprobeerd met een ~ graads noemer en 2~ graads teller, doch 

dit gaf een te slechte benadering. 
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Rekening houdende met het feit dat B(O) • 1 kan de overdrachtsfunctie 

van het simulerend netwerk van de volgende vorm zijn. 

s + x7 
s 2 + x

3
s + x4 

"' ~ x4 
B{s) = 2 2 

s + x1s + x2 s + X5S + x6 

x2 x6 

Hierin stelt s de complexe frequentie voor. 

Formule (a.2) kan ook als volgt geschreven worden: 

"' H (s) = s :7 x7 n (-s-2_+_:....;:;;;;.:_1_+_x...:m+;:.;....:.1 ( 

m-1~3,5 

waarin: q = (-l)!Cm+ll 

Overgaande op reele frequenties wordt {a.3): 

"' De modulus van H{Q) voor frequentie n
1 

is: 

[.; :; ":J lnl_<_xm+;;;.....;l'----fl=.~!.:::-l 2_1_+_n=.f....;x;=. 

m-1,3,5 

en het argument in graden: 

+i 
180 L: =-- + q arc tan 

1T 

flixm I uctan x7 
m-1,3,5 X -m+1 
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De modulus en het argument van de werkelijke overdrachtsfunctie H(G) 

zullen worden voorgesteld door respectievelijk K en ~ • 

Voor het bepalen van de co~fficienten x
1 

t/m x
7 

is gebruikt de metho

de van minimalisatie van de som van de kwadraten van de verschillen 

tussen berekende en werkelijke waarden van Ken ~. met behulp van de 

methode van F letcher en Powe 11 [ 29] • De te minimaliseren objectfunctie 

is dan: 

E 
n { "' 2 L: u (Ki-KiJ + 

i=l i Ki J (a.8) 

u
1 

en vi zijn gewichtsfactoren, waarmee het belang van een bepaald 

deel van het frequentiespectrum benadrukt kan worden. De index i is 

het volgnummer van de (genormeerde) frequentie n waarvoor E berekend 

wordt. Er is hier gewerkt met 16 frequenties, liggende tussen 0,001 

en 100. 

In het minimalisatieprogramma wordt ook het array van afgeleiden van 

de objectfunctie naar alle variabelen x
1 

t/m x
7 

gebruikt. Deze moeten 

eerst bepaald worden: 

(a.9) 

Hierin komen de partiele afgeleiden a~1;axk en a$1;a~ voor die dus 

eerst berekend moeten worden. Omdat de variabelen x
1 

t/m x
7 

niet op 

dezelfde wijze in de formules voor ~i en $
1 

voorkomen, worden ze in 

drie groepen gesplitst, namelijk voor k = 1,3 en 5, voor k = 2,4 en 6 

en voor k = 7. Na uitwerking worden de formules (a.lO) t/m (a.15l ge

vonden. 

a. k 1,3,5 

(a.lO) 
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waarin q = (-l)!(k+l) 

b. k 2,4,6 

'k waarin q = (-1)~ 

c. k 7 

(a.11) 

(a.12) 

(a. 13) 

(a.14) 

(a.15) 

Het bovenstaande is verwerkt in een procedure welke bij aanroep, met 

gegeven beginwaarden van x1 t/m x
7

, als uitkomst de waarde van E en 

de zeven waarden van het array G geeft. 

Na een aantal experimenten met verschillende beginwaarden en ver

schillende gewichtsfactoren, bleek een goede benadering mogelijk te 

zijn. Hierbij waren de gewichtsfactoren voor de modulus alle nul ge

nomen, zodat alleen op de fase geoptimaliseerd werd. Tabel a.l geeft 

de resultaten waarbij de werkelijke waarden K en $ berekend zijn voor 

"' een RC-element met lengte-dikteverhouding r = 4,05. $ en$ - $ zijn 

vermeld in graden. 
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~~ 
Q K K-K 100 V .p ~-.p K 

0,001 9,99.10 -1 
0,00 1 -0,49 -0,00 

0,01 9,97.10 -1 -0,00 1 -4,88 -0,02 

0,02 9,90.10 -1 -0,01 1 -9,73 -0,03 

0,05 9,42.10 -1 
-0,06 1 -23,69 -0,06 

0,1 8,13.10 
-1 -o, 18 1 -43,80 -0,05 

0,2 5,64.10 -1 -0,27 1 -72.00 0,05 

0,5 2,29.10 -1 
0,12 1 -115,53 0,18 

1,0 7,70.10 -2 0,20 2 -152,05 -0,11 

1,5 3,19.10 -2 -0,17 2 -169,89 -0,05 

2,0 1,54.10 -2 
-0,02 4 -176,12 0,10 

3,0 5,41.10 -3 0,17 2 -170,27 -0,14 

5,0 1,93.10 -3 -0,29 2 -147,11 0,07 

10,0 7,51.10 -4 0,19 1 -120,23 0,02 

20,0 3,53.10 -4 
0,02 1 -105,30 -0,09 

50,0 1,39.10 -4 -0,12 1 -96,14 -0,05 

100,0 6,91.10 -5 -0,14 1 -93,07 -0,03 

Tabe'l a.l Resultaten U7n de optima'liaatie 

VOOZ' 1:' = 4, 05 0 = 0 y = 1 

De waazden van x1 t/m x7 om deze resultaten te verkrijgen waren: 

2,564 

1,630 

4,995 x5"" 1,838 

. x6 0,2414 

De formule (a.2) kan nu als volgt geschreven wozden: 

"'H(s) = -3 (s + 4,819) (s
2
+ 4,995s + 11,84) 

6,896.10 2 2 
(s + 2,564s + 1,630) (s + 1,838s + 0,2414) 

4,819 

(a.16) 
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De polen zijn reeel, zodat (5.22) overgaat in: 

2 (s + 4,819) (s + 4,995s + 11,84) if (s) 
-3 6,896.10 (s + 0, 1423) (s + 1, 1638) (s + 1,4004) (s + 1,6960) 

(a. 17) 

Voor de complexe nulpunten wordt gevonden: 

-2,4975 + 2,3672j 

Fig. a.2 geeft de plaats van de polen en de nulpunten in het complexe 

vlak. Deze figuur is afgedrukt verderop in dit hoofdstuk, tesamen met 

fig. a.20. De complexe nulpunten wijzen al op de onmogelijkheid van 

een synthese van deze. simulatie in de vorm van een laddernetwerk. 

Als eerste werd een synthese uitgevoerd voor de overdrachtsformule 

(a.17) als geheel. Daartoe werd gebruikt de methode van Fialkow-Gerst 

[30] en Ozaki [31]. Voor deze methode was een rekenprogramma beschik

baar. Het resultaat, dat hier niet vermeld is, was een netwerk met 

vrij veel componenten (22 weerstanden en 22 condensatoren) waarvan 

bovendien de waarden nogal uiteenlopend waren. De structuur van dit 

netwerk vertoonde ook totaal geen overeenkomst met de vorm van het 

verdeelde RC-element, in die zin dat het discrete niet gezien kon 

worden als een "discretisering" van het verdeelde RC-element. Daarom 

werd een andere methode gebruikt, die ook wat meer aansluiting gaf bij 

de fysische vorm van het verdeelde netwerk. Daartoe werd het geheel 

samengesteld uit twee systemen van de tweede orde. Het laatste deel 

daarvan is eem laddernetwerk. Voor het eerste deel werden drie ver-

schillende synthesemethodes toegepast alvorens een bevredigende op

lossing werd gevonden. 

Aangezien de open spanningsoverdracht uitgedrukt in de vierpool-admit-
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tantieparameters gelijk is aan H(s) = -y12 1s)/y22 (s), zullen de nul

punten van de uitgangsadmittantie dezelfde zijn als de polen van H(s). 

Verder zal het laddernetwerk het reele nulpunt van H(s) en een nulpunt 

in het oneindige moeten bevatten. Fig, a.J kan hieraan voldoen. 

R3 
~ 

R1 
,..----;-., 

~ - ~ 

+-m 
Y22 

I R2 
= ~c1 <t-Y22 

= =C2 

""' 

Fig. a.3. TWeede 
deel van het net
UJel'k • ...... 

Voor de uitgangsadmittantie kan worden geschreven: 

(s + s
1

) (s + s
2

) (s + s
3

) (s + s
4

) 

(s + x) (s + y) (s + z) 
(a.18) 

Hierin hebben s
1 

t/m s
4 

de waarden die in de noemer van (a.17) voor

komen, terwijl x, y en z gekozen mogen worden, maar wel zodanig dat 

omdat de nulpunten en polen moeten alterneren op de negatief reele as. 

Gekozen is: 

X y 1,3 z = 1,5 

Door in (a.18) de haakjes weg te werken ontstaat: 

s 4 + AsJ + Bs2 + Cs + D 

s 3 + as2 + bs + c 

waarin alle coefficienten bekend zijn. 

(a.19) 
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Het afsplitsen van achtereenvolgens c1 , R1 , R2 en c2 en R3 kan 

nu volgens de daarvoor bekende methode gebeuren (Cauer methode voor 

RC-netwerken) [32],[33]. 

Bet resultaat van dit afsplitsingsproces geeft de volgende waarden 

voor fig. a.3 : 

1 0,6619 3,128 

1,375 0,3135 

De uitgangsadmittantie van het resterende eerste deel van het netwerk 

moet voldoen aan: 

(1) ls2 
+ ms + n (a. 20) y22 us +V 

waarin: 

1 0,3197 u 0,1619 

m 0,7863 V 0,2163 

n = 0,4754 

In het laatste deel van het filter is er reeds voor gezorgd dat het 

reele nulpunt van H(s) en een nulpunt in het oneindige aanwezig zijn. 

Bovendien is er voor gezorgd dat de nulpunten van de uitgangsadmittan

tie de polen van H(s) zijn. 

In het nu te synthetiseren eerste deel moeten dus de complexe nulpunten 

van H(s) en de constante factor verwezenlijkt worden, terwijl verder 

aan formule (a.20} voor de uitgangsimpedantie voldaan moet worden. 

Fig. a.4 geeft de eisen waaraan het netwerk moet voldoen. 

Fig. a.4 
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s + x
4

) 

ls2 
+ ms + n 

( ls
2 

+ ms + n 
US + V 

OVePdrachtsfunatie en uitgangsadmittantie van het eerste 

deeL van het fiLter. 



Hierin zijn x
3 

en x
4 

de in formule (a.2) reeds vermelde coefficienten 

"' van de kwadratische factor van de teller van H(s). Omdat a
1

(0) = 1 

moet zijn, moet gelden 

Verder zal genoemd worden: 

De getallenwaarden van ~ en S zijn: 

a. = 0,04015 a = o,2oo6 

De formule voor de overdrachtsfunctie van het eerste deel van het 

filter is nu: 

"' ~s2 + Ss + n 
Hl (s) = ls2 (a. 21) 

+ ms + n 

Verder moet voor de uitgangsadmittantie bij kortgesloten ingang van 

dit eerste deel gelden: 

ls2 
+ ms + n 

US + V 
(a.22) 

Het is mogelijk dit netwerk op verschillende manieren te synthetiseren. 

Iedere manier geeft een ander netwerk als resultaat. Er zijn drie syn

theses uitgevoerd, waarbij de derde een resultaat gaf dat qua aantal 

componenten en structuur het aantrekkelijkste was. 

Als eerste werd de methode Fialkow-Gerst toegepast. Het resultaat was 

het netwerk van fig. a.s. 

In deze figuur gelden de volgende waarden: 
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R .. 0,9965 
a 

~- 0,003523 

R = 0,01777 c 

Rd 0,006510 

c a 

cb 

c c 

cd 

c e 

0,7705 

61,11 

23,01 

144,1 

166,8 

Ra 

Fig. a.5. Reaul
taat van de Fialkow
Gerat ayntheae. 

Bij een tweede methode om een netwerk te realiseren dat voldoet aan 

(a.19) en (a.20) wordt eerst van y~;} een parallelcapaciteit afge

splitst, van een zodanige grootte dat de overdrachtsfunctie van het 

overblijvende deel de vorm krijgt: 

as
2 + Ss + n 

as2 + os + n 

"' 

(a.23} 

Dit wordt gedaan omdat dan, zoals zal blijken, 1 - H2 (s) als een een-

voudig laddernetwerk kan worden uitgevoerd. 

Stel de afgesplitste capaciteit heeft de waarde w, dan kan y~;) ge

schreven worden in de vorm: 

2 
ws + (1 - uw) s + (m - vw} s + n 

US + V 
(a.24) 

De overdrachtsfunctie als de capaciteit er af is wordt dan: 
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2 
~ as + Ss + n 
H2(s) = 2 

(1 - uw) s + (m - vw) s + n 
(a.25) 

Nu moet 1 - uw = a zijn, of 

1 - a w =---u (a.26) 

Daar 1 > a is deze afsp1itsing moge1ijk: 

Verder ge1dt nu: 

m- vw (a.27) 

De gevonden geta11enwaarden zijn: 

w = 1,727 en 0,4127 

De situatie is nu die van fig. a.6. 

2 
c3 1, 727 

2 
~ CIS + 13s + n H2 (s) w 

2 + os + n as 
3 

(2) 2 + os + n as 
y22 us +v 

Fig. a.6 

~ 

Er za1 nu, zoa1s hiervoor reeds verme1d, eerst de overdracht 1 - H
2

(s) 

bekeken worden. Dat is de overdracht van bovenstaand netwerk a1s de 

k1emmen 1 en 3 verwisseld zijn. De po1en van de overdrachtsfunctie en 

ook de uitgangsimpedantie veranderen daarbij niet. Fig. a.7 geeft de 

situatie. 

"' Er kan nu een synthese vo1gen vo1gens de laddermethode. Het 1 - H
2

(s) 

netwerk (alleen bekeken op admittantie en nog niet op overdracht} wordt 

dan zoals in fig. a.8. 
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(o - a> s 

Pig. a.?. 

1o-----~------~---o1 

De overdracht hiervan is: 

Hierin is y = nc
5

R5 ~ 0,3591. 

as
2 + os + n 

US + V 

Pig. a. B. 

(a.28} 

Nu is y < (o - S> zodat de overdracht in orde gemaakt kan worden door 

een spanningsdeler in te voeren (fig. a.9). Voor deze figuur geldt: 

c<l) c< 2 > c 
5 + 5 "' 5 

en 
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waaruit volgen de waarden: 

107,3 

Rs 

en c< 2> = 74,3 
5 

Fig. a.9. Het netwerk 

1 - Ji
2

(s) 

1o------L--~--------L----o1 

'V 
Het netwerk H2 (s) wordt nu zoals getekend in fig. a.lO. 

R 

1 o-----'----1 

Fig. a.lO Eerste 

deel van het 

_filter. 
30~------------------~------------~03 

Het gehele filter is gegeven in fig. a.11. 

Fig. a.ll. Het 
geheZe filter. 

0 

Tc3 Tc2 TC1 
0 
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Het gehele filter heeft nu elf elementen. Oat is minder dan het fil

ter waarvan het eerste deel was gerealiseerd volgens de Fialkow-Gerst 

methode (fig. a.S). 

Bij de derde methode werd gebruik gemaakt van een door Lucal gepu

bliceerde methode [34]. 

Het te synthetiseren netwerk heeft de overdrachtsfunctie: 

"-' + n H l ( s ) = ..:.;..;;.-:::-__:.;c;:__;;;c;. 

+ n 

en de uitgangsadmittantie bij kortgesloten ingang: 

ls
2 

+ ms + n 
US + V 

(a.29) 

(a.30) 

Een tweepoort met een gemeenschappelijke klem voor in- en uitgang kan 

in het algemeen worden voorgesteld door fig. a.12. 

Fig. a.l2. TWeepoort. 

Voor de spanningsoverdracht geldt: 

(a.31) 

en dus voor de overdrachtsadmittantie 

2 
as + as + n 

US+ V 
(a.32) 
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-y12 is geen RC-admittantie, want zij heeft complexe nulpunten. De 

drie admittanties van fig. a.12 worden gesplitst in parallele takken 

(fig. a.13}. 

1 

I 
L 

I 
I 

>11b I 
I 
I 
I 

__ _j 

Fig. a.13. ~-netwerk 
gesplitst in parallelle 
takken. 

3 o-~--------~~------~~-o3 

Het buitenste netwerk wordt zo bepaald dat dit uit RC-admittanties 

bestaat. In het binnenste netwerk zal dan in de -y
12 

tak een zelf

inductie verschijnen, maar door later op het binnenste ~-netwerk 

driehoek-stertransformatie toe te passen blijven hier ook alleen 

RC-admittanties over. 

De drie admittanties van fig. a.12 worden in de kanonieke vorm ge

schreven: 

= k s + k 
k1s 

-y12 ----00 s + cr (a.33) 
0 

1 s + 1 
1

1
s 

y22 +---
"" 0 s + cr (a. 34) 

m
1
s 

Yu =m s +m +---
00 0 s + cr (a.35} 

De coefficienten _in (a.33), (a.34) en (a,.35) warden gevonden door 

partiele breukontwikkeling van de formulas (a.32) en (a.30). Daaruit 

volgt dat 1
0 

= k
0 

• De coefficienten van y
11 

zijn onbekend maar mogen 

vrij gekozen worden omdat het netwerk wordt gevoed door een spannings

bron, zodat de admittantie y
11 

+ y
12 

geen rol speelt bij de overdracht. 

De enige voorwaarde waaraan moet warden voldaan is de residuvoorwaarde 

[32],[35]; 
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Om het - teken in -y12 weg te krijgen wordt de laatste term uitge

deeld. Er ontstaat dan: 

k
00

S + k - kl + 
k1cr 

-y12 0 s + a 
(a.36) 

Hierin wordt genoemd: 

k' k - kl 0 0 
(a.37) 

zodat: 

k s k' 
k

1
a 

-y12 + +---
CO 0 s + a 

(a.38) 

Nu wordt y 22 zodanig aangepast dat het resistieve deel ook k~ wordt. 

Uitgaande van (a.34) wordt dit: 

of daar 1 
0 

k 
0 

l_s + k' + 1 
- 0 0 

k
1 

k 0 + 1 

Nu worden gekozen: 

en 

1 

- k 
0 

m 
0 

Na invoering van (a.37) wordt y 11 
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k 
0 

s + a 

(a.39) 

(a.40) 



De drie admittanties zijn nu: 

(a.41) 

(a.42) 

(a.43) 

Het buitenste netwerk (met indices a) kan nu gerealiseerd worden en 

krijgt de configuratie van fig. a.14. 

1o 01---...,...--I o2 

Ra= ~ Ic3=1..-k-
Fia. a.14. Realieatie 
v~ het buitenste netwe'l'k. 

3o--------------------~---o3 

Het binnenste netwerk (met indices b) kan zoals gezegd niet zonder 

meer als een ~-netwerk gerealiseerd worden. Daarom wordt overgegaan 

op het T-netwerk van fig. a.15 met impedanties. 

Z11b-Z12b 
1o--c==r-~--~~--~2 

3o-------~~-------o3 

De transformatieformules zijn: 

Fig. a.l/5. T-netwe'l'k met 
impedantiee 
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waarin 

Na uitwerking van z12b blijkt dat, indien 

gekozen wordt, z12b een enkele capaciteit is. Deze keuze voldoet ook 

aan de residuvoorwaarde. De drie impedanties worden: 

s 
(a.44) 

(a. 45) 

(a.46) 

Het binnenste netwerk is getekend in fig. a.16. 

_(k'J+I1 )2 Tcs- al1 

Fig. a.16. Realisatie van het 
binnenste net::we!'k. 

30~---------~---------03 

Het gehele eerste deel van het filter wordt nu zoals getekend in 

fig. a.17. 
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Fig. a.l?. Eerste deel van 
het filter. 

3o---------~~-5------~---o3 
Op de weerstanden R 1 R en R wordt nu nog een driehoek-stertrans-

a b c 
formatie toegepast waardoor fig. a.18 ontstaat. 

Fig. a.18. Eerste deel van het 
filter na driehoek
ster-transformatie. 

De waarden die voor R4 1 R
5 

en R
6 

gevonden worden zijn de vo1gende: 

R4 
k1 

ko(k1 + 11) 
(a.47) 

R = 
11 (ko - k1) 

5 
ko(k1 + 1 ) 2 

1 

(a. 48) 

R "' 
kl 

6 ko(k1 + 11) 
(a.49) 
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Numerieke waarden van de bij deze derde synthesemethode gebruikte 

letters zijn: 

(;( = 0,04015 

B • 0,2006 

n "" 0,4754 

l = 0,3197 

m= 0,7863 

k = ~ = 0,2481 
00 u 

k = ~ = 2,198 
0 V 

k = - ! + ::.y_ + ~ 1,290 
1 U 2 V 

u 

cr = .Y = 1,336 
u 

k1 = k - k = 0,9076 
0 0 1 

1 = !. = 1,975 
00 u 

1 = ~ = 2,198 
0 V 

1 = ~- !.Y - ~ = 0,02029 
1 U 2 V 

u 

u = 0,1619 

V = 0,2163 

Bet schema van het totale simulerende netwerk is gegeven in fig. a.19. 

I C3 TC2 IC1 
30--------~---------~--------~-------~--03 

Fig. a.19. Volledig netwePk. 
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Hierin hebben de grootheden de volgende waarden: 

Rl 1,375 cl "' 1 

R2 0,3135 c2 0,6619 

R3 3,128 c3 1,727 

R4 = 0,4479 c4 0,2481 

R5 0,004875 CS 63,39 

R6 0,007041 

Ter verdere vergelijking van het netwerk met discrete componenten met 

het "blokje" met verdeelde weerstand en capaciteit, zijn de polen en 

nulpunten berekend van de schakeling van fig. 4.11, waarin op de plaats 

van het verdeelde Re-element het hiervoor berekende netwerk is opge

nomen. De onbelaste spanningsoverdracht van dit aktief filter is: 

(a. 50) 

In de figuren a.2 en a.20 zijn respectievelijk de nulpunten en polen 

van ~ en van ~ getekend. 

0 i 
rml!'>! 

1 

I 
I 

Tmlsl I 
0 

-- • 
I 

1--- .. - -·"-"" 
1 

2 
I 

I 
-.: • 

I 

~5l - ~ _, -3 ,. 0 r ... • 2 0 

I ·-- 1--- ' 

1-o -2 

' i 0 0 

I 

Fig. a.2 en a.20 Nulpunten en polen van Pe8peatievelijk H en ~. 
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'V 
De nulpunten zijn voor beide dezelfde. De polen van G bestaan uit twee 

complexe paren, waarvan een paar zo dicht bij de imaginaire as is ge

iegen dat van een dominant poolpaar gesproken mag warden. In fig. a.21 

is voor een van de dominante polen de poolbaan, bij variatie van A, 

getekend. In dezelfde figuur zijn met kruisjes aangegeven de plaatsen 

van een van de vervangde polen van het aktieve filter met het ver

deelde RC-element. Het blijkt dat de overeenstemming goed is bij 

waarden van A tussen 60 en 100. Bij grotere en kleinere waarden.van A 

:1ImlSf 

2,6 

Fig. a.21 Poolbaan van ~~n van 

de dominante polen. 

zijn er wat grotere verschillen. Dit wordt veroorzaakt door het feit 

dat de polen zich verder van de imaginaire as verwijderen, zodat deze 

pool van Cl.als het ware "minder dominant" wordt. 

De conclusie uit het voorgaande is, dat het netwerk met verdeelde 

weerstand en capaciteit, wat de spanningsoverdracht betreft, zeer goed 

te simuleren is door het in fig. a.19 getekende netwerk. Ook is ge

bleken dat een synthese in de vorm van een laddernetwerk en dus een 

eendimensionale discretisatie met hetzelfde aantal elementen hoogst

waarschijnlijk niet mogelijk is. 
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~~~Y!~~!~~ 

In dit proefschrift worden berekeningen uitgevoerd aan, en een ont

werp gemaakt van een aktief banddoorlatend filter, bestaande uit een 

versterker en een Re-element met verdeelde weerstand en capaciteit. 

In tegenstelling tot de tot nu toe geptibliceerde aktieve filters met 

verdeelde parameters bestaat hier het RC-element niet uit dunne lagen 

van weerstandsmateriaal, isolatiemateriaal en geleidend materiaal, 

maar heeft de weerstandslaag een bepaalde dikte. De lengte - diktever

houding is zelfs essentieel voor de eigenschappen van het filter. 

De berekening van de overdrachtsfunctie brengt een aantal problemen 

met zich mee. Conventionele berekeningsmethoden, welke gebaseerd zijn 

op een discreet model van het RC-element, zijn niet zonder meer toe

pasbaar. Wel bleek het mogelijk te zijn voor de overdrachtsfunctie 

een reeks te vinden direct uit de, het element beschrijvende, partiele 

differentiaalvergelijking en de randvoorwaarden. Deze reeks convergeert 

in het algemeen snel en leent zich daarom uitstekend voor numerieke 

evaluatie. 

Deze oplossing levert de basis voor een ontwerpmethode. Daarmee kan 

met verscheidene ontwerpeisen rekening gehouden worden. In het bij

zonder is de ontwerpmethode er op gericht de gevoeligheid van de kwa

liteitsfactor voor variaties van de versterkingsfactor van de toege

paste spanninqsversterker zo klein mogelijk te houden. 
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This thesis describes the analysis and the design of an active band

pass filter, consisting of a voltage amplifier and a RC-element with 

distributed resistance and capacitance, 

Unlike the active filters with distributed parameters published until 

now, the RC-element does not consist of thin layers of resistive 

material, isolating material and conducting material. Rather the 

resistive layer must have a certain thickness. The ratio of length 

and thickness is essential for the properties of the filter. 

The calculation of the voltage transfer function involves some problems. 

Conventional calculation methods, based on a discrete model of the 

RC-element are not applicable. It turned out to be possible to find a 

description for the transfer function in the form of the sum of a 

series. This series can be derived directly from the differential 

equation and the boundary conditions describing the element. The series 

converges rapidly and is therefore very suitable for numerical eva

luation. 

This solution provides the basis of a design method. Several design 

requirements can be taken into account. In particular the design method 

has been directed to reducing the sensitivity of the quality factor 

to variations in the gain of the voltage amplifier. 
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1. De suggestie van Bialko en Guzinski dat de variaties van de 
a-parameter bij het vierlaagsfilter met technologische middelen 

klein kan warden gehouden is in tegenspraak met het door henzelf 
gegeven voorbeeld. 

Bialko, M. en Guzinski, A., IEEE Tr. on Circuits and Systems, 

CAS-21, 1974, no. 1, pp. 87-90. 

2. Meer onderzoek naar de toepasbaarheid van gesperde PN-overgangen 
als capacitieve laag in verdeelde RC-netwerken zou, omdat dit een 

oplossing kan bieden voor het probleem van het afregelen, het 
gebruik van deze netwerken in aktieve filters bevorderen. 

Temes, G.C. and Mitra, S.K., "Modern Filter Theory and Design", 

John Wiley and Sons, New York 1973, p. 410. 

3. In het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs zou onderricht 
gegeven moeten warden in het 11 leren uit boeken'1

• 

Heijn, F.A., "Studenten en docenten bij het tertiair onderwijs", 

Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976, blz. 119. 

4. Een systeem van salarisbepaling voor docenten, waarbij het aantal 

bevoegdheden een rol speelt, kan beter vervangen warden door een 
systeem waarbij alleen de bekwaamheid van belang is. 

5. Een afstudeervoordracht is als beoordelingsobject van weinig waarde 
en kan als zodanig beter vervangen warden door een ondervraging 

door mensen die het afstudeerverslag van te voren gelezen hebben. 

6. Bij het verrichten van een ROntgen-nieronderzoek, het zogenaamde 
intraveneus pyelogram, zou het aanbeveling verdienen de druk in 
de compressieballon met een manometer te meten. 

7. WorUber man nicht schweigen kann, davon muss man sprechen. 

Ludwig Wittgenstein, "Tractatus Logico-Philosophicus", 

Routled~e and Kegan Paul, London 1961. 



8. Het zou zeer wenselijk zijn de verschillende in Nederland bestaande 
pensioenfondsen te koppelen, in die zin dat bij verandering van 
werkgever geen, voor het pensioen te11ende, dienstjaren verloren 
gaan. 

9. Het getuigt niet van een sociaal beleid dat de BTW op de drukkosten 
van een proefschrift wordt berekend volgens het lage tarief, 
terwijl bijvoorbeeld voor reparaties in woningen het hoge tarief 
in rekening wordt gebracht. 

10. Oat in onze maatschappij geld veel belangrijker wordt geacht dan 
menselijke waarden blijkt o.a. uit het feit dat het sluiten van 
een huwelijkscontract kan geschieden, tegen geringe kosten, voor 
een gemeenteam~tenaar, terwijl voor het sluiten van een koop
contract voor bijvoorbeeld een woonhuis een notaris moet warden 
ingeschakeld, waardoor de kosten oak veel hoger zijn. 

Eindhovens Dagblad, 13-10-1976. 




