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1.

Inl!3iding.

8ij een vaste frequentie kan elke reciproke lineaire tijds
•onafhankelijke driepoort beschreven VJorden door een symmt~sche

3x3 matrix met complexe coefficienten.Algemeen gebruikelijk.
zijn de imm~tantiematrixen,maaroak de verstrooiingamatrix

omdat deze als vi1orc;eel heeft dat elk netwerk ermee beschreven

kan worden.We noemen een driepoort reeel,wanneer die een reeele

immitantie of verstrooiingsmatrix heeft.

In lit ( 1) is beYJezen dat elke driepoort door aanslui ten van

verliesvrije tweepoorten getransformeerd kan worden in een

reeele driepoort .Met behulp van di:t bev'ijs en het bestaan
/

van de zogenaamoe inverse tweepoort is dan eenvoudig in te

zien det elke driepoort opgebouVJd kan varden als een reeele

'kerndriepoort' met aangesloten aan elke poort een verlies

vrije tweepoort.

Het in lit(1) gegeven bewijs vas nogal ingewikkeld.In dit

verslag wordt een ander bev'ijs geleverd, dat niet aIleen veel

eenvo~diger is,maar tevens expliciete formules voor de reeele

driepoort en de daarbij behorende verliesvrije tweepoorten.

Vervolgens I."ordt nag een synthese gegeven van dealgemene

passieve reeele driepoort.

·In het gehele verslag worden aIleen reciproke lineaire

tijdsonafhankelijke n-poorten bij vaste freouentie beschouwd.

Oak zander vermelding word?n deze eigenschappen aangenomen.
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2.
De transformatie van een complexe driepoort in een reeele

driepoort.

Door aansluiten van verliesvrije tweepoorten aan een driepoort

kan een verzameling driepoorten gegenereerd worden (fig.1).

In deze verzameling zullen altijd reeele exemplaren voorkomen;

dit leidt tot de volgende stelling.

Stelling: Elke complexe driepoort kan door aansluiten van

verliesvrije tweepoorten getransformeerd worden in een reeele

driepoort.

Van deze stelling zullen twee verschillende bewijzen geleverd

worden.Het ene bewijs is fysisch inzichtelijk,echter reken

technisch door een asymmetrische aanpak,niet zo elegant.Voor

het tweede bewijs geldt precies het omgekeerde.Expliciete

berekening is aIleen uitgevoerd bij het tweede bewijs.

Bewijs ,1.

Noem de impedantie Z. die bij aansluiten aan poort i de poorten
1

j en k (ifj,ifk,jfk) ontkoppelt,de ontkoppelimpedantie van

poort i.Elke poort heeft een eigen ontkoppelimpedantie.Oeze

zullen in het algemeen complex zijn.

Noem de ingangsimpedanties van de poorten 2 en 3 ,indien poort 1

afgesloten is met zijn ontkoppelimpedantie Z1 respectievelijk,., ,.,
22 en z3.•
Als eerste stap worden aan de poorten 1,2 en 3 respectievelijk,.. ,..
het reactieve (imaginaire) deeI van Z1,-Z2 en -Z3 aangesloten.

De resulterende driepoort heeft dan een reeele ontkoppelimpedantie

aan poort 1,en bij aansluiten hiervan zullen de ingangsimpedanties

van de poorten 2 en 3 eveneens reeel zijn.Een verstrooiingsmatrix

beschrijft een netwerk,wanneer het netwerk geexciteerd wordt

door bronnen met inwendige weerstand,bepaald door de gekozen

kenweerstanden.Kies nu voor die kenweerstanden van de poorten,., ,..

1,2 en 3 respectievelijk Re Z1,Re Z2 en Re Z3.0an zullen in

de resulterende verstrooiingsmatrix een aantal coefficienten

nul worden: S23wegens het afsluiten van poort 1 met zijn ont

koppelimpedantie, 522 en 533 wegens 'aanpassing'.Ooor aansluiten

van fasedraaiers kunnen de overgebleven coefficienten ong~lijk

nul reeel gemaakt worden.
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8ewijs 2.

Ook in dit bewijs spelen de ontkoppelimpedanties Z., zoals
1

in het voorgaande bewijs gedefinieerd,een centrale reI.

Als eerste stap wordt in serie met,elke poort het reactieve

deel van de ontkoppelimpedantie aangesloten,waardoor de

resulterende driepoort reeele ontkoppelimpedanties krijgt.

Vervolgens wordt de verstrooiingsmatrix met een slimme

keuze van de kenweerstanden bepaald.8ij een keuze van de

:~ntkoppelimpedantiesals kenweerstanden ontploft de ver

strooiingsmatrix.8ij een keuze van de tegengestelden van de

ontkoppelimpedanties verkrijgen we weI een mooi resultaat.

Uitgangspunt is de impe~antiematrix:

Z=

Z11 Z12 Z13

Z12 Z22 Z23

Z13 Z23 Z33

2.2

De ontkoppelimpedantie van poort 1 heeft dan de waarde:

Z12Z13
Z1 =--Z;;- Z11

Identieke'formules voor Z2 en Z3.

In serie met elke poort i wordt nu een reactantie gelijk Ban

het imaginaire deeI van Z. geschakeld.(fig.2)
1

Dit resulteert in een nieuwe driepoort (met 'l met impedantie-

matrix:

Z'=
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Het verband tussen de impedantiematrix en de verstrooiings

matrix op basis van spanningsgolven luidt: (APpendix A)

S=(Z-R) (Z+R)-1 Z=(I+S)(I-S)-1A 2.4

waarin: S verstrooiingsmatrix
Z impedantiematrix
R diagonaalmatrix met ·de resp. kenweerstanden
I eenheidsmatrix

Bij elke (reeele) keuze van A hoort bij elke reeele impedantie

matrix een reee~e verstrooiingsmatrix en omgekeerd.Kiezen we

voor de kenweerstanden de intussen reeele ontkoppelim~edanties

danblijkt de determinant van Z+A gelijk aan nul.Inverteren is

dan ~iet mogelijk en dus bestaat de verstrooiingsmatrix op

basis van die kenweerstanden niet.Kiezen we de kenweerstanden

gelijk aan het tegengestelde van de ontkoppelimpedanties:

A= DIAG (-AeZ 1,-AeZ2 ,-AeZ3 )=DIAG (~R1,-R2,-R3)

dan bestaat de verstrooiingsmatrix weI
" .

Z12Z13
Z12 Z13 1/A 1

0 0
Z23

S' =1/0 Z12 Z12Z23 Z23 0 1/A2
0

Z13 2.5

Z13 Z23
413Z23 0 0 1/A3

Z12.

z Z .
o = 12 13, Z12Z23 Z13Z23

Z23A1 ~+ Z13A2 + Z12A3 - 2
--_. ----:Onmiddelijk is in te .zien:

Arg(sii)+Arg (Sjj)=2 Arg(Sij) i,j=1,2,3 ifj

Plaatsen we Ban elke poort i een fasedraaierrmet argument

~ Arg(S .. ) dan zullen in de verstrooiinosmatrix arele coefficienten
~~ -

reeel worden;de resulterende driepoort is reeel.Oit is echter

niet de enige mogelijke oplossing.Aansluiten van extra 90

graden fasedraaiers Ban elke poort resulteert:~ok in een reeele

driepoort: de gehele verstrooiingsmatrix wordt vermenigvuldigd

met min sen.Ook het aansluiten van 180 graden fasedraaiers

leidt tot een aantal andere oplossingen: dit zijn echter slechts

ompolingen van poortklemmen en worden dus niet als 'echte'

nieuwe oplossingen beschouwd •
.-

.,
I

.'" .
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~e verkrijgen dan de volgende verstrooiingsmatrixen:

T
S"~

1,2 101 o

o

o 0

o

met T1 2= +1,-1,
na:aansluiten aan poort i (i=1,2,3) van een fasedraaier met

argument:

q>i" = ~ Arg(O)
1

-~

1
-~

2.8

Terugtransformatie naar de impedantiematrix levert

R.
1

]
]

[ Zilikl~ _ ~iljkl~ _IZjkZik 1
+1 0

1ZOk R. Z'k R j Z.. RkJ 1 1 h 1J

Zo OZOk!1 ~ 1 ZjkZOk 1 -1 0
1

1J 1 __ + 1 ' __ +' 1 -
Zjk RoZ. k R ° Zi . Rk1 ' 1 J J

T

met T naar keuze +1' of -1.
-
'We hebben nu bewez~n dat door aansluiten van verliesvrije

tweepoorten de complexe driepoort getransformeerd kan worden

in een reeele driepoort.

Blijkbaar ~eidt ons probleem tottwee oplossingen voor de

reeele driepoort.Oe vraag rijst or dit de enige oplossingen

zijn.Allereerst kan opgemerkt worden dat de ideale transfor

mator zowel verliesvrij als reeel is.Aansluiten van een wille-

,keurige ideale transformator,betekent dus aansluiten van een

verliesvrije tweepoort,zonder de realiteit van een driepoort

Ban te tasten .Beide reeele driepoorten 'vertegenwoordigen dus

een hele verza~eling reeele drieooorten.

Interessanter is de vraag of er nog oplossingen mogelijk zijn

anders dan de reeds gevonden oplossingen met eventueel
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aangesloten ideale transformatoren.Dit komt neer op de vraag

of het mogelijk is met anders dan een zuivere fasedraaier de
•

driepoort Z' (formule 2.5) te transformeren in een reeele

driepoort.

Stel dat dit mogelijk is met asymmetrische verliesvrije twee

poorten.Dan moet het ook mogelijk zijn met symmetrische ver

liesvrije tweepoorten omdat elke asymmetrische tweepoort op

gebouwd kan worden als een cascade van een symmetrische twee

poort en een ideale transformator.Deze laatste heeft geen

invloed op de realiteit van de oplossing en mag dus weggelaten

worden.

bij aansluiten van eenR1 van poort 1

aan poort 2 :

y2 _X2 +jXR
= jX +R 2

2

reeel is,dus:

De driepoort Z' heeft reeele ontkoppelimpedanties.Een reeele

driepoort heeft uiteraard ook reeele ontkoppelimpedanties.

We zoeken dus een symmetrische verliesvrije tweepoort<die

een reeele impedantie transformeert in de reeele ontkoopel

impedantie.

Een symmetrische verliesvrije tweepoort heeft een impedsntie

matrix:

Z =[jX jY]
jY jX

De ingangsimpedantie

reeele impedantie R2
R !::: jX _ (jy)2

1 jX + R
2

Geeist wordt dat R
1

Im(R1)=O·
_ (y2_ x2)x +XR2 = 0

2
<R2 = y2 _ x2

2
Substitutie in 2.10

R1 = R
2

Hieruit voIgt dat bij aansluiten van de reeele impedantie R
2

aan de tweepoort de ingansimpedantie van de tweepoort even-

eens R2 .R2 is gelijk aan de ontkoppelim~edantie.Detweepoort

zal bij een keuze van R2 ,dus de ontkoppelimpedantie,als

kenweerstand refiectievrij zijn.Een reflectievrije verlies

vrije tweepoort is een fasedraaier.



3.
De synthese van de reeele passieve driepoort.

Uitgangspunt van de synthese is de impedantiematrix :

Z11 Z12 Z13

Z = Z12 Z22 Z23 aIle Z reeel 3.1

Z13 Z23 Z33

Sluit nu een ideale transformator aan tussen de poorten

1 en 2 (willekeurige keuze ) volgens fig. 3.

De impedantiematrix van de resulterende driepoort Z'

Z11 Z12#.1Z 11 2'3

Z' 2 12+NZ 11
2

Z23+N2,3 3.2= 2
22

+2N2
12

+N 2
11

~

Z13 Z23#.1Z 13 233 ""'

Door een goede keuze van de ideale transformator kan 2b

gelijk aan nul gemaakt worden :

N = -2
12

/2
11

3.3

Door nogmaals op identieke wijze als in fig. 3 een ideale

transformator aan te sluiten, maar nu met N'= ~~,ontstaat

de originele driepoort weer.Hierdoor is het synthese probleem

van de,driepqort ~eruggebracht tot het synthese probleem
\".~ .. -

van een driepoort,waarvan in de impedantiematrix een buiten-

diagonaalcoefficient nul is.

De synthese van de drlepoort met impedantiematrix

2
11

0 Z13
2

Z' 0 Z22
Z12 rZ-12213

3.~= - -- Z ------ .~.

Z11 23 'Z·-- J.-- 11'

2
13

2
12

2 13
2

332 - -----23 2
11

De poorten 1 en 2 zijn ,wanneer poort 3 onbelast is ( i 3 =0 )

ontkoppeld.Een structuur die aan deze voorwaarde voldoet

is gegeven in fig. 4 .Wezullen bewijzen dat voor elke keuze

van 2' ,mits passief, de geschetste structuur voldoet.



De impedantiematrix van de $chakeling van fig. 4 is :

2 0 N1N381N1A1

Z
,

0 2
N~382 3.5== R N2A20

N1N38 1 N2N38~ ~3(A1+A2)

3.5
Z33(Z110 + Z~3(Z11Z22 -Z~2))

0(Z110 +Z~3(Z11Z22-Z~2))
2

Z33(Z"Z33- Z'3)

2 Z11
N =-R

1 0

A2 _ 82 = 1 en R is de kenweerstand van de verzwakkers.
i i a

R mag vrij gekozen worden.
a

Gelijkstelling van 3.4 en 3.5 levert

Z33(Z110 + Z~3(Z11Z22 - Z~2))
A =

1 0(Z11Z33 Z~3)
~------;:;-----,

Z33(Z11Z33 - Z~3)

222
met 0 = Z11 Z22Z33+ 2Z12Z13Z23-Z1,Z23-Z22Z'3-Z33Z12

We moeten nu nag bewijzen dat voor elke passieve driepoort

de componenten allen bestaan,d.w.z. de verzwakkers passief

( A~1 ) en de ideale transformatoren reeel ( N~O ) zijn.

Een reeele driepoort is passief wannesr aIle hoofdonder

determinanten en de determinant van de impedantiematrix

groter of gelijk aan nul zijn.Ooor invullen hiervan in 3.5

blijkt direkt dat aIle wortels een niet negatief argument

hebben.Oan blijkt bij elke (positieve) keuze van R dat aIle

A. en N~ groter dan nul zijn.Uit B. =~i2 -,' bli~kt dat
1. 1. 1. V

een nodige voorwaarde voor het bestaan van de oplossing is

dat A~)-1, omeat anders 8 i imaginair,wordt.Nu zijn aIle N
i

reeel (immers Ni~o ) en geldt :
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: '~' R
O

" N1, N3 en Z13 zijn aIle reeel,dus moet ook 8,

reeel zijn.Evenzo voor 82 .Hieruit voIgt datlbeide verzwakkers

bestaan.

3.?

Kiezen we

het teken

Sign

Sign-

voor 8 i altijd de positieve oplossing,dan

van N1,N2 en N3 eenvoudig bepaald :

(N 1N3 ) = Sign ( Z13)

(N2N3 ) = Sign (Z23 - Z12Z13/Z11)

wordt

Een van de tekens mogen we dus vrij kiezen.

We hebben nu de driepoort met impedantiematrix van formule

3.4 gerealiseerd.Sluiten we nu een ideale transformator met

N' = -N (formule 3.3 ) Ban volgens fig. 3 dan ontstaat de

driepoort met impedantiematrix van formula 3.1.Hiermee is de

synthese een feit.

De strctuur wordt wat eleganter door een VBn de ideale
I

transformatoren naar binnen te trekken (fig.S).Die transfor-

mator krijgt dan de waarde :

N ==4 3.8

AIle andere componenten behouden de waarden gegeven in 3.6
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4.
Een synthese van de passieve driepoort.

Met elke verliesvrije tweepoort is een andere verliesvrije

tweepoort,de 'inverse', geassocieerd zo dat cascade schakeling

van beide tweepoorten een doorverbinding vormt.Oe ketting

matrixen van beide tweepoorten zullen elkaars inverse zijn.

Voor de immittantie of verstrooiingsmatrixen geldt dit uiter

aard niet.Fysisch gezien wordt de inverse van een tweepoort

geconstrueerd door in omgekeerde volgorde,reactanties met tegen

gestsld teken en ideals transformatoren 'omgekeerd' (1:n.n:1)

aan te sluitsn.(fig.6)

Stel driepoort A ontstaat uit driepoort B na aansluiten van

bepaalde verliesvrije tweepoorten,dan ontstaat driepoort B uit

driepoort A na aansluiten van de respectievelijke inverse

tweepoorten.Kiezen we voor driepoort A een reeel exemplaar

dit is altijd mogelijk zoals reeds bewezen,dan geeft het tweede

deel"van de vorige zin aan,dat de driepoort opgebouwd kan

worden als een reeele kerndriepoort met daaraen aangesloten

verliesvrije tweepoorten.

De eerste stap van de synthese is het transformeren van de

driepoort in een resele driepoort.Naar keuze mag de oplossing

met T is plus of min een (formule 2.5) gekozen worden.Oeze

reeele driepoort wordt vervolgens opgebouwd zoals beschreven

in hfst. 4 .Van de verliesvrije tweepoorten,die gebruikt zijn

om de driepoort te transformeren in een resele driepoort,

een serieschakeling van een reactantie en een fasedraaier,

worden de inversen bepaald.Aan die inverse verliesvrije twee

poort wordt de ideale transformator,die de reeele driepoort

aan elke poort vertoont,toegevoegd.Elke verliesvrije tweepoort

ken opgebouwd worden als een cascade van een fasedraaier,
•ideals transformator en een fasedraaier.Oe resulterends structuur

voor de passieve driepoort is gegeven in fig.7.Het totaal

aantal componenten bedraagt 2 verzwakkers + 6 fasedraaiers +

4 ideale transformatoren is twaalf.Oit aantal is precies gelijk

Ban het aantal parameters dat een driepoort bepaalt.

Appendix B
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5.

Passiviteit van driepoorten.

Een passieve impedantie blijft passief wanneer deze bekeken

wordt door een verliesvrije tweepoort.Evenzo geldt deze eigen

schap voor reactanties resp. actieve impedanties.Ooor aansluiten

van verliesvrije tweepoorten aan een driepoort worden de passi

viteitseigenschappen daarvandus niet aangetast.We kunnen dus

de passiviteit van een driepoort toetsen aan de bijbehorende

reeele driepoort.

Door middel van ideale transformatoren, dit zijn verliesvrije

elementen , kunnen de diagonaalscoefficienten Z.. van de
1.1.

impedantiematrix genormeerd worden op plus of min een.

Er ontstaat dan de volgende matrix

+1 Z12 Z13

Z = Z12 +1 Z23 5.1

Z13 Z23 +1

Een driepoort is dan en slechts dan passief wanneer zijn impe

dantiematrix positief semidefiniet is.Een matrix is positief

semidefiniet wanneer.alle hoofdonderdeterminanten en de deter

minant groter of gelijk aan nul zijn.Oit toegepast op 5.1

levert :

A. aIle diagonaalcoefficienten moeten grater of

gelijk aan nul zijn,dus aIle een plus teken
2 2 2

B. Z12"1 , Z13'1 , Z23~1
2 2 2

C. 1 + 2Z12Z13Z23 - Z12 - Z13 - Z23 ~ 0 5.2c
Beschouw nu slechts de passieve driepoorten,dus die driepoorten

die voldoen aan de voorwaarden 5.2. De ontkoppelimpedanties

van de genormaliseerde driepoort zijn

5.3

Dan geldt :

(Zi +1)(Zj +1) =zij
Met behulp van voorwaarde 5.2b levert dit :

O~(Zi +1)(Z j +1 )'1
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Hieruit voIgt direct dat tenhoogste sen ontkoppelimpedantie

groter dan nul,dus passief, kan zijn.We kunnen de driepoorten

blijkbaar onder verdelen in driepoorten,waarbij aIle ontkop

pelimpedanties actief zijn en driepoorten met sen passieve

ontkoppelimpedantie.

Nu geldt :

Z..Zik -Z·k Yjk Iz I
Z = 1J J = - 5.4

i Zjk Zjk

hierin is Yjk de jke coefficient van de admittantiematrix

van de driepoort gegeven door 5.1.lzl is de determinant <

van Z.Drie maal toepassen van 5.4 levert

Z12Z13Z23Z1Z2Z3 = Y12Y13Y231Zr3

Hieruit voIgt direct dat de produkten Z12Z13Z23 en Y12Y13Y23

A.zelfde teken hebben indien de driepoort sen passieve

ontkoppelimoedantie heeft.

B.verschillend teken hebben indien aIle ontkoppelimoedanties

actief zijn.

De inverteringsregel voor een matrix levert :

_ ZikZik - Zij
Yij - Z I

Drie meal toepassen van deze formule leidt tot
. (2 2 2 2 2 2 2 2 2

Y12Y13Y23= Z12Z13Z23+Z12Z13+Z12Z23+Z13Z23-,
." < 2 2 2 3

Z12Z13Z23(1+Z12+Z13+Z23))/[ZI

Indien het produkt Z12Z13Z23 negatief is,wordt de uitdrukking

rechts positief.Blijkbaar kunnen de produkten Z12Z13Z23':8n

Y12Y13Y23 niet tegelijknegatief zijn.

Resumerend :van driepoorten met sen passieve ontkoppelimpedantie

zal het produkt Z12Z13Z23 en het produkt Y12Y13Y23 positief

zijn; van driepoorten met aIleen actieve ontkoppelimpedanties

zullen de beide produkten verschillend te~en hebben.
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6.
Synthese van de reeele passieve driepoort •

De structuur van de passieve driepoort, zoa1s gegeven in

hfst. 3,is door het ontbreken van symmetrie niet zo elegant.

We zul1en nu een structuur bekijken dieJwe1iswaar symmetrisch

is ,maar niet a1gemeen.

Beschouw de structuur gegeven in fig. 8.Oe driepoort is op

gebouwd in een driehoeksstructuur en bevat drie verzwakkers

en drie idea1e transformatoren.Oe impedantiematrix is:

AI, Nt 13,
Nt

t ( A,.,. AJ)

IJt IJJ "B.J

hierin is R de kenweerstand
t \. 1A· - ~ i :, .

Ge1ijkste11ing met

(

i!. '2/4.

~ ~ ~:~ ~Z1
~'3 "2-2~

van de verzwakkers en ge1dt

D:- Z/lc U.2]) + 2?u.'2ri·~'\.1

Z!1I~i~~~Z~'3-Cl1~~ .

1evert de waarden van A1,A2 ,A3 en N1,N2 en N3 •

Na enig rekenwerk vinden we: ""'2 .., L
P, _ . D - 2'2,~ l!.\ ~t.'J -+- L,.'l;"13 ell..

,- VD(D - t.{~lt~ll"'l\.3) r
Soortge1ijke formu1es voor A2 en A3 •

"'?_ Vt> ( D - l(~ 11,:e I ~11:)1
I - 2.'R Leu.~·l1- ~,,\)

Soortge1ijke formu1es voor N2 en N3 •

De op1ossing bestaat a11een wanneer a11e N~ groter dan nul en

a11e Ai groter dan nu1.Voor e1ke passieve driepoort ge1dt dat

de determinant van de impedantiematrix groterdan of ge1ijk

Ban nul is.Een vo1doende voorwaarde is dan i Z12Z13Z23~O

Zoa1s eerder afge1eid zijn de ontkoppe1impedanties van een

driepoort,die aan deze voorwaarde vo1doet a11e k1einer dan

nul (Bctief).

Vervenging van de ~e~~~~~~keli0ge~~dQorpara11e1schake1ingen

levert een structuur waarvoor een vo1doende voorwaarde voor

het bestaan van de op1ossing 1uidt: Y12Y13Y23~O.



Appendix A.

De verstrooiingsmatrix.

De spanning V en de stroom I in een lange leiding kunnen

beschreven worden door een links en rechts lopende spannings

en stroomgolf.Indien de lijn de reeel veronderstelde karak

teristieke impedantie RO heeft,geldt ter plaatse x:

v-= A;JP+·o~J~~ l'

1- .!. AR.J~'1 - .L D....Jfl
X I- R. Ro

v= a 4- b A.1 ~ ~
T>:.!.C-. -b~ ~ -
- R..~ ~

)(~

a en b zijn de rechts en links lopende spanningsgolven en

kunnen uitgedrukt worden in de spanning en de stroom:

Q; -t (V -I- 'RQI)

Bij de lange leiding zijn de golven fysisch.Bij een netwerk

kunnen we de golfvoorstelling met behulp van verge A.2 oak

invoeren.De karakteristieke impedantie AO wordt dan vervangen

door een willekeurig te kiezen kenweerstand.a is een rechts,

door de bron geleverde, en been links lopende,door de belasting

gereflecteerde golf .Het verband tussen '_.d§!. ver'h.ouding van a en

b en de belastinsimpedantie Z wordt gegeven door:

S J.( 1.:, V- Rot _ '2 - R0

q V+RoI - e+'Ro

S is de reflectiecoefficient.S is zowel afhankelijk van de

impedantie Z als van de gekozen kenweerstand=inwendige weer

stand van de bron.In. het geval dat Z is Ro is de reflectie

coefficient nul: de bron en de bslasting zijn aangepast.

Oak bij een n-poort kunnen we de golfvoorstelling invoeren.

De verstrooiingsmatrix geeft het verband tussen de uit de

n-poort lopende golven en de in de n-poort lopende golven.
Q:: (ahC(, ) __ Qh)T

be (b,.bzi ,__ b",)T

S = s'Q
Het verband tussen de impedantiematrix en de verstrooiingsmatrix

wordt eenvoudig afgeleid:
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Stel

y = (V1'··· vn)~
I = (i ,... i)
A = DIAG(A1'·.~ An)

Hierin Ai de kenw~erstand van poort i.

Dan geldt door toepassen van verge A.2~

Q: ~ (v~Ri) b~ i(V-Ri)
Substitutie van Q=zI:

0:. i: (=l +R)I o~
c - .!.. ("( -R)l
D - 1-

b ; (:2 - R ) (e + Ri' Q =S a
De verstrooiihgsmatrix beschrijft de n~poort wanneer aIle

poorten afgesloten zijn met hun respectievelijke kenweerstanden.

De verstrooiingsmatrix is dus afhankelijk van de gekozen ken

weerstanden ...

Een fasedraaier heeft esn verstrooiingsmatrix:

J"JS~~[;~ ~
De impedantiematrix luidt

[
, + .(.lJV

~::: I ~..t.tJ'f 21. J 'f

tyha.-t:. B'l._ A'l. =1 J

ep: ARC.TAN ('/A)

[
J A
JB

...J/l] R
JA

Elke symmetrische,verliesvrije tweepoort gedraagt zich

blijkbaar als een fasedraaier,wanneer er een kenweerstand

gelijk aan de wortel van de determinant van de impedantie

matrix,mits deze maar reeel is,gekozen wordt.

Een verzwakker heeft een verstrooiingsmatrix:

Sr ~ Gr 'J
De impedantiematrix luidt dan:

., [ 1+ (}.r -r]
~r; i _e-2r 2.i..r ,:Liu R-=

m~{;; A'-n1. =1
r : - ~ £0' (A -IJ/(A +/)}

De fasedraaier en de verzwakker zijn ~eide ref1ectievrij wat

wil zeggen dat afsluiten van een poort met de kenweerstand

ertoe leidt,dat de andere poort een ingangsimpedantie gelijk

aan de kenweerstand vertoont.
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Appendix 8

Algemene synthese verliesvrije tweepoort.

Jxn.J
JXtt

Een verliesvrije tweepoort

impedantiematrix:

[
JXII

z=
.JX'l

heeft een zuiver imaginaire

Transformatie in een verstrooiingsmatrix op basis van de

kenweerstend A :

[
eJXII-R)(JXn+R) + XI~

s= YD +'2J X'lR
1.b:: (J X" +R)(J Xu. t- R) + X'1-

Merk op dat Arg(S11) +Arg(s22)=.~~2_A!-gls12)

, Door aansluiten van fasedraAiers ken de tweepoort reeel gemaekt
:.~...

worden.oe resulterende reeele tweepoort is eveneens verliesvrij.

Oat is dus een ideale transformator.

De tweepoort i.is dus op te bouwen sIs een cascade van een

fasedraaier,ideale transformator en een fasedraaier.
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VERUESVRIJ

fig. 1. Door aansluiten van verliesvrije tweepoorten wordt

een verzameling driepoorten gegenereerd.

j Im(Z,)

2 Door aansluiten van reactanties worden defig. •
ontkoppelimpedanties reeel.
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+ 3

fig. 3. Het aansluiten van de ideale transformator.

1

IDEAlE TR"NSFORl.'ATOR-- .-

3

fig. 4. structuur voor een driepoort met Z12 is nul.
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2

3
fig. 5. Synthese van de algemene passieve reeele driepoort.

1 : N N 1

jY -jY

fig. 6 Een verliesvrije tweepoort en zijn inverse.



IDEALE TRAN SFORl,'ATOR-

I
-- FASffiRAAIER

FAS~DRAPJ:ER

fig. 7. Structuur van de passieve driepoort.
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IDEALE TAANSFORMATOR~

~

3
IDEALE TAANSFORMATOR
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2

~ig. 8. Symmetrische structuren voor de reeele passieve driepoort.
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