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Sa.1Jlenvatting.

Om de tegenkoppeling in een cascade schakeling van niet-lineaire

versterkers zo te dimensioneren, dat de niet-lineaire vervor~ing

in het uitgangssignaal minimaal wordt, bestuderen we eerst, hoe

we de lineaire en kwadratische overdrachtsfunctie van het gehele
systeem eenvoudig kunnen uitdrukken in de lineaire en bvadratische

overdrachtsfuncties van de afzonc.erlijke versterkers en cie
overdrachtsfuncties van de aangebrachte tegenkoppelnetwerken.

Daar er een wezenlijk verschil is tussen frekwentie afhankelijke

en onafhankelijke systemen, berekenen we eerst de optimale

tegenkoppeling in een cascade schakeling van frekwentie onaf

hankelijke versterkers. Vervolgens bekijken we de overdracht

van een stochastisch signaal en in het bijzonder het stationaire

ruissignaal met een normale verde ling door een niet-lineair

frekwentie afhankelijk systeem. Voor dit signaal definieren we

een maat voor de niet-lineaire vervorming.

Tot slot berekenen we de optimale tegenkoppeling voor twee en

drie niet-lineaire frekwentie afhankelijke versterkers in cascade

en geven we aan, hoe deze tegenkoppeling te berekenen is voor
N versterkers in cascade.



1. Inleiding.
De hoogste eis, die men aan een ideale versterker zou kunnen
stellen, is dat het afgegeven signaal op ieder ogenblik op een
konstante factor na, gelijk is aan het inkomende signaal. Daar
het systeem daartoe vertragingsloos zou moeten zijn, is dit
- trivialiteiten als een uit weerstanden bestaande spanningsdeler
uitgezonderd - niet te verwezelijken. De beste benadering van
deze ideale v~~~terk~r is die waarbij het uitgaande signaal in
de tijd verschoven ligt ten opzichte van het ingangssignaal, maar
overigens een getrouwe afbeelding hiervan is. Een eerste voor
waarde hiertoe is dat het systeem lineair is, terwijl de Fourier
analyse leert dat van zo'n lineair systeem de amplitude karakte
ristiek frekwentie onafhankelijk moet zijn en de fase evenredig
met de frekwentie (enkele weinig zinvolle mogelijkheden.uitge
zonderd). Ook dit is elektronisch niet realiseerbaar, maar de
afwijkingen hiervan hoeven niet groot te zijn, als men de alge
meenheid van signalen enigsinds beperkt. Met behulp van terugkop
peling is het mogelijk dat in een frekwentiegebied de!~plitude

karakteristiek vlak verloopt en de fase in goede benadering even
redig met de frekwentie is, zodat voor signalen welke uitsluitend
komponenten in dit frekwentiegebied bevatten, slechts kleine af
wijkingen hoeven op te treden.
De vervorming welke bij lineaire systemen optreedt en een gevolg
is van de afwijking in de amplitude en fase karakteristiek, noemt
men lineaire vervorming en deze kan dus in bepaalde gevallen ge
reduceerd worden door toepassing van terugkoppeling.
Zodra men bij een versterker strengere eisen gaat stellen aan het
lineaire verband tussen de amplituden van het in - en uitgangs
signaal, kan het niet-lineaire gedrag van verscheidene elementen,
in het bijzonder de actieve, niet langer verwaarloosd worden.
Dit zal in het algemeen ook aanleiding geven tot cen zekere ver
vorming en in dit geval spreekt men van niet-lineaire vervorming.
Het is ons doel, de invloed van de terugkoppeling, in een kaskade

schakeling van versterkers, op de niet-lineaire vervorming te
onderzoeken en de vraag te beantwoorden, welke terugkoppelingen

nodig zijn om de vervorming zo klein mogelijk te maken. Daarvoor
zal het nodig zijn zowel de spectrale verdeling van lineaire en
niet-lineaire overdracht van de actieve elementen als de stabili
teit van het systeem te beschouwen. We zullen ons slechts voor
enkele van de vele facetten, die in verband staan met de dimen

sionering van de terugkoppelingen in versterkers, interesseren

5



en we zullen daarbij zoveel vereenvoudigen, dat de resultaten die
bij de beschouwingen ontstaan, overzichtelijk blijven.
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2. Overdrachtsfuncties van lineaire en niet-lineaire systemen voor
kleine ingangssignalen.

~t)o-----...,... .......I---oY(V
Figuur 1: Afbeelding van een overdrachtssysteem als black-box.

Voor een lineair tijdonafhankelijk en bronloos systeem kunnen we
de transformatie x(t)~ yet) eenvoudig beschrijven met de con
volutie integraal

f;

yet) =jh(t-r)x(r) d"t'" (2.1)--De functie h(t) speelt hier de rol van een geheugen functie.
Wanneer we voor het ingangssignaal een Dirac-puIs kiezen, x(t)=~(t),

wordt het uitgangssignaal y(t)=h(t). h(t) is dus de impulsres
ponsie van het systeem.
Bekijken we in plaats van de be ide tijdfuncties x(t) en yet) hun
Fourier-getransformeerde X(jw) en Y(j~) dan gaat vgl. (2.1) over
in

Y(jw) = X(j~)H(jw) (2.2)

Hierin is H(j w) de Fourier-getransformeerde van h(t), de zo
genaamde overdrachtsfunctie van het systeem.
Wanneer de impulsresponsie h(t) zelf weer een Dirac-puIs is, dus
h(t) = C$(t), dan hebben we te maken met een systeem zonder ge
heugen ofwel een frekwentie onafhankelijk systeem.

2.2 Ni~t=lin~air~ Qv~r~r~cht~sxs1emeg.

Net zoals bij lineaire systemen kunnen we voor bronloze tijdonaf
hankelijke niet-lineaire systemen een onderscheid maken tussell
systemen zonder geheugen en met geheugen. Bij een systeem zonder
geheugen is yet) een functi~(t), dwz. onafhankelijk van de

va. ....

voorgeschiedenis;

yet) = F{X(t)}

Voor kleine ingangssignalen x(t) en geringe niet-lineairiteiten
kan deze functie door een machtreeks worden voorgesteld.
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2yet) == a 1x(t) + a2x (t) + ...••••.••

Bij een systeem met geheugen beinvloedt de Yoorgeschiedenis
van x(t) de waarde van het uitgangssignaal y op een bepaald
wae.rnemingstijdstip. Het is nu mogelijk het verband tussen in- en
ui tgangssignaal voor een zeer algernen f? klasse bronloze, tijdollEtf
hankelijke niet-lineaire overdrachtssystemen met geheugen door de
Volterra reeks weer te geven.

yet) =f~ (r)x(t-T)dr +11::;(7:1' r 2 )x(t-r1 )X(t-L2 )dr1d'2 + •••••

=0L.f..fh (r1~~.• ,r )x(t-T1 ) .•••••x(t-T)dr1 •••dr (2.5)
n=1 (n) n n n n

We zien dat een niet-lineair systeem door oneindig veel. functies
(de kernen van de Volterra reeks)
h1(t), h2(t1,t2 ), h3(t1,t2 ,t3 ) enz.

gekenmerkt wordt.
Voor een systeem zonder geheugen worden de kernen gegeven door
impuls functies h1(t) = a1~(t), h2 (t 1,t2 ) == a 2J(t 1)!(t2 ), .••.
~(t1' .•• ,tn ) == an6(t1)···J(tn) zodat we voor yet) de machtreeks
terug krijgen.
Net zoals we een lineair systeem kunnen beschrijven door zijn over
drachtsfunctie H(p), kunnen we ook een niet-lineair systeem be
schrijven door de systeemfuncties

H1(p), H2(P1,P2)' H3(P1,P2,P3) enz.
iP

met H1(p) =~h1(t)~Ptdt,

H2 (P1,P2) == ~ h2(t1,t2)e-P1t1-P2t2 dt 1dt2 ' enz.
de een of meer dfmensionale Laplace-transformaties van de kernen
van de Volterra reeks. De inverse Laplace-transformaties worden
gegeven door j_

h 1(t) = 2~' ~H1(p)eP~dP'
J"J- 11-

h2(t1,t2 ) = (2~j)2.J H2(ppP2)eP1t1+P2t2 dP1dP2' enz.

De Laplace-getransformd~~e van het uitgangssignaal is

Y( p) = H1(p )x( P ),_+ 2~j I~;( P-P1 ' P1 )x( P-P1 )x( P1 )dP1 + .

(2~)2~;r H3(P-P~~P2.P1.P2)X(P-P1-P2)X(P1)X(P2)dP1dP2 + •••••
-.j_ (2.6)
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De systeemfuncties kunnen we nu vinden door het systeem met de
som van exponentiele signalen te exciteren en de amplitude van de
wisselwerkingstermen te bepalen. We nemen nu als ingangssignaal
de som van de twee exponentiele signalen

x1Ct) = eP1t en x2 Ct) = eP2t ,

waarvan we aannemen dat ze reeds op het tijdstip t=-oo zlJn inge
schakeld. Het ingangssignaal is aIleen dan reeel en fysisch zinvol,
als P1 en P2 reeel of elkaars complex toegevoegde zijn. Op papier
is het echter mogelijk met complexe ingangssigDf,len te rekenen,
het uitgangssignaal is dan natuurlijk ook complex. Om te vermij
den dat voor t = -00 de amplitude oneindig is, nemen we aan dat

vo ldaan is aan Re Cp1) ~ 0 en Re CP2) ~ O.
Voor het uitgangssignaal yCt) vinden we dan met vgl.C2.5):-yCt) = / h,Czo){eP1Ct-r)+ eP2 Ct - r )}d T +

JJ~Cr1' L2){eP1Ct- T1 )+ eP2 Ct -11 )}{eP1Ct-72)+eP2Ct-L2)}d7:1d'2
o 0

+•••••••

De kernen van de Volterra reeks zijn sYillIDetrisch in hun variabele

en dus geldt ook H2CP1,P2) = H2CP2,P1). De systeemfunctie H2CP1,P2)
wordt dus gegeven door de halve amplitude van de wisselwerkings

term e CP1+P2)t. Evenzo wordt H3CP1,P2,P3) gefeven door 1/6 deel
van de amplitude van de wisselwerkingsterm e P1+P2+P3)t.

Litteratuur L1, L2.
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2.3 Qa~c~d~ ~cha~eli~_v~_N_niet-lige~i~e_sxs1emeg.

We beperken ons nu tot zulke ingangssignalen en systemen dat het
uitgangssignaal door de eerste twee termen van de Volterra reek2
kan worden beschreven. De eigenschappen van zo'n systeem worden

dan bepaald door de systeemfuncties H1(p) en H2 (P1,P2)'

r---oy(t)
~

Pigu.ur 2. Niet-lineair systeem met systeemfunctie~

H1(p) en H2 (P1,P2)'
We nemen nu twee van deze systemen in cascade en exciteren het
systeem met het signaal

x(t) = eP1t + eP2t •

I II

po
H1(p) ... H1(p) .....
H2 (P1,P2)

-----+ ...,
H2 (P 1' P2) ~-

x(t) z(t) y(t)

Figuur 3. Twee niet-lineaire systemen in cascade.

Voor het signaal z(t) na een trap krijgen we

() I() P t I() p t I( ) (p +P )tz t = H1 P1 e 1 + H1 P2 e 2 +2H2 P1' P2 e 1 2 + •...••

In deze uitdrukking hebben we aIleen de lineaire termen en de
wisselwerkingsterm meegenomen, daar de andere termen eenvoudig
gevonden kunnen worden door de variabele in de systeemfuncties
te veranderen, de amplitude van bv. e2P1t wordt gegeven door

H2 (P1,P1)' Voor het uitgangsignaal yet) krijgen we nu

yet) = H~(P1)H~I(p1)eP1t + H~(P2)HfI(p2)eP2t +

I( ) II( ) (p +P )t2 H2 P1,P2 H1 P1+P2 e 1 2 +

2 H~(P1)H~(P2)H~I(p1'P2)e(P1+P2)t + •••.••.

I II t I II t
= H1(P1)H1 (P1)eP1 + H1(P2)H1 (P2)eP2 +

{
I( ) IIc ) I() I( ) II( 1 (p +P )t2 H2 P1,P2 H1 P1+P2 + H1 P1 H1 P2 H2 P1,P2 je 1 2

+ •••••••

(2 • .5)

(2.9)

In deze uitdrukking hebben we weer aIleen de lineaire termen
en de wisselwerkingstermen van de tweede orde meegenomen. De

hogere orde termen zullen we kunnen verwaarlozen indien rx( t ~ klein is.
Vvanneer we nu de twee systemen in cascade als een niet-lineair



systeern beschouwen, kunnen we yet) schrijven als

(2.10)
+••••

hierin is

tot .1 IIH1 (p) = H1(p)H11P) en

H~ot(P1'P2) = H~(P1'P2)H~I(P1+P2) + H~(P1)H~(P2)H~I(P1'P2)·

Op dezelfde wijze vinden we voor drie niet-lineaire systemen in
cascade, voor de eerste twee systeemfuncties van het gehele systcem.

x(t)

H1 ,2(P)

H2 2 (P1 ' P2),

H1 ,3(P)

112 3(P1,P2) yet)

Figuur 4. Drie niet-lineaire systemen in cascade.
3

= H1 1(p)H1 2(p)H1 3(P) =TT H1 n(p)
, , , n=1'

(2.11)

3 n-1

=~ TI;
H1,1(P1)H1,1(P2)H1,2(P1)H1,2(P2)H2,3(P1,P2)

{H1 r(P1 )H1 r(P2)}' H2 n(P1 ,P2) .fr H1 s(P1+P2)
? , , s =n+1 '

Ive kunnen di t nu ui tbreiden tot N-systemen in cascade.

(2.12)

y(t)

Piguur 5. N-niet-lineaire systemen in cascade.
N

H1,tot(p) =77 H1 n(p)
n=1 '

H2 ,tot(P1' P2) =
N n-1 1

~=l ~ {H1,r(P1 )H1,r(P2)[' H2,n(P1,P2)

(2.13)

De Lineaire term H1,tot(p) wordt gegeven door de uitdrukking die
we krijgen wanneer we N lineaire systemen in cascade hebben. De

kwadratische term H2,tot(P1,P2) wordt gevormd door een som van

termen, die elk bestaan uit een cascade schakeling van een
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lineair, een zuiver kwadratisch en een lineair systeem. De hogere

orde termen zullen we verwaarlozen door ons te beperken tot in

gangssignalen met voldoende kleine amplitude. Voor het lineaire

en het kwadr9.tische gedeelte is het systeem van fig1..cur 6 eouivdlent
uan het systeem van figuur 5.

-----;»

x(t)
~t---~---{J
L yet)

Viguur 6. Voor lineair en kwadratisch gedeelte equivalent met

systeem van figuur 5.

H1 (P1 )H1 (P2)}L (P 1+nJ,n ,n I,n'~

of

(2.16)
N

·L
n=1

We definieren nu de relatieve kwadratische overdrachtsfunctie

Q(P1,P2) van een niet-lineair systeem, als het quotient van de

kwadratische Qverdrachtsfunctie en het product van de lincaire



overdrachtsfuncties voor de "frekwenties" P1' P2 en P1+P2.

H2 (P1,P2)
Q(P1,P2) = H1(P1)H1CP2)H1(P1+P2) (2.17)

Vgl. (2.16) wordt dan
N

Qtot(P1,P2) =L 1
·Qn(P1'P2 )n-1 .

n=1 l~ H1,r(P1+P2)

1
(2.18)

De relatieve kwadratische overdrachtsfunctie van het gehele sy-s

teem is dus de som van een reeks van N termen. Iedere term van

deze reeks wordt gevormd door het product van, het reciproke

van de lineaire overdrachtsfunctie van de sy-stemen 1 tim n-1 voor

de" frekwentie" P1+P2' de relci tieve kwadratische overdrachtsfunctie
van het ne systeem, en het reciproke van het product van de line8ire

overdrachtsfunctics VHn de systemen n+1 tim N voor de "frekwenties"

P1 en P2·

\Ie gaan nu een versterker, die gekenmerkt wordt door de systeem

functies H1 (p) en H2 (P1,P2)' met behulp van een netwerk, met
overdrachtsfunctie ~(p), tegE:'nkoppelen. Zie figuur 7.

r----- ---- --,
z(t)

I

I
I
I

_ __ __ __ _..J

l!'iguur 7. Versterker met frekwentie afhankelijke

(t)

teeenkoppeling.

+ ••••••

Hoewel de versterker een kwadratisch systeem is, zal de Volterra
reeks van het gehele systeem oneindig veel termen bevatten. We

beperken ons ook nu weer tot ingangssignalen, waarvan Ix( t)1
voldoende klein is, zodat we het gehele systeem weer voldoende

l1cJuwkeurig door een kwadratisch systeem kunnen appoximeren.

Voor het ingangssignaal nemen we weer x(t) = e P1t + eP2t •

Voor het signaal z(t) schrijven we

= A e P1t + A eP2t + Be(P1+P2)t
1 2z(t)

waarin we de termen met de "frekwentie" 2P1 , 2P2 en hoger niet
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uitgeschreven hebben. Het uitgangsignaal yet) wordt nu

yet) = H1(P1)A1eP1t + HI (P2)A2eP2t +

{H1(P1+P2)B + 2 H2 (P1,P2)A1A2}e(P1+P2)t + •.••. (2.2C;

Het tussen signaal z(t) is echter ook hot verschil van het in
gangssignaal en het door het lineaire systeem ~(p) getransfor
meercie signaal yet). Dus

z(t) = e P1t + eP2t -r.>(P1)H1(P1)A1eP1t -r(P2)H1(P2)A2eP2t +

- ~(P1+P2).{H1(P1+P2)B + 2 H2(PI'P2)A1A2}e(P1+P2)t + ••• (2.21)

Door gelijkstelling van de vgl. (2.19) en (2.21) krijgen we

1 1
A 1 = , A

2
= ------- en

1 +f(P1 )H1 (P1) 1 +~(P2)H1(P2)

B = - 2 ~(P1+P2)H2(P1,P2)

{1 + ~(P1)H1(P1)l{1 +~(P2)H1(P2)}{1 + ~(P1+P2)B1(P1+P2)J

Hiermee krijgen we voor de systeem functies H1 t(p) en H2 t(P1,r2), ,
van het systeem x(t)~ yet)

H
1

(p)

Deze laatste uitdrukking kunnen we herschrijven tot

(2.22 )

De relatieve kwadratische overdrachtsfuncties van het tegengel;:op
pelde en niet tegengekoppelde systeem zijn dus gelijk. De kWElclratische
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overdracbtsftillctie van een teruggekoppeld systeem wordt dus een
voudig gegeven door

Wanneer we nu N systemen met systeem functies H1 (p) en,n
H2 ,n(P1,P2) in cascade zetten, dan zijn er tN(N+1) mogelijkheden
om terug te koppelen. Door nu bet systeem, bestaande uit N secties

met een aantal terugkoppelingen, te exciteren met x(t)=eP1t + e P2 t ,

kunnen we de H1,tot(p) en n2 ,tot(P1,P2)van bet totale systeern
berekenen.

r-----------I~,!312(p) :1-------,

if> 2 (p) ,1-----1. -f f3 ~ (p) It-----'
,..---;-":"'1L....--'----tIt3 23 (p) 1/-' -"'

1------------1~t3123 (p)~I---------------'

Figuur 8. 3 niet-lineaire versterkers in cascade met 6 lineaire

terugkoppelingen.

Voor N = 3 met 6 lineaire terugkoppelingen zoals in figuur 8 is
aangegeven, krijgen we

(2.26)

Hierin is

LJ. (p) = 1 + ~1 (P)H,,1 (p) + f32(P)~,2(P) +~3(P)H,,3(P) +

(~1(P)~2(P)+f!,2(P)}Ej,1(P)I1,2(P) + ;11 (P)j%(P)H1,1(P)H1 ,3(P) +
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{(32(P)~3(P)+~23(P)}H1,2(p)H1 ,3(P) +

.......--------/. ~, 3 ( p )

~1( PJf2 (P )~3 ( P) +~1 (p)f23 ( p ) +~12 ( P )P3( P ) +~123( P~R1, 1 (p) IiI, 2 ( p ) •

~( p ) == 1 +f2 (P )~;. ( p ) +(33 ( P )~,3 ( P ) +{f32 ( P 'Jj3 3( p ) +(!J2 3( p )}~,2 ( P )H" 3( p )

6:(p) = 1 +j'31(p)H1,1(P)

~"(p) = 1 +(33(p)H1 ,3(P)

J.H(p) = 1+P1 (P)~,1 (P)+P2(P)~2(P)+{~1 (P)(12(P)-t(312(P)}H1, 1 (p)H1,2(P)

Om de lineaire en de kwadratische overdrachtsfuncties van het
gehele systeem te berekenen met behulp van de excitatie
eP1t + eP2t is voor N = 3 reeds zeer veel rekenwerk vereist.We

zullen nu laten zien, dat H1,tot(p) en H2 ,tot(P1,P2) veel een
voudiger te bepalen is.
Voor vgl. (2.27) kunnen we ook schrijven

+

(2.28)

In deze vergelijking is

H1 ,2(P )H1 ,3(P )

~ (p)

H1 ,3(P)

l!!.' (p)

H1,1(P)H1,2(P)

!i://(p)

de lineaire overdrachtsfunctie van het

2 e 3e ten sys eem,

de lineaire overdrachtsfunctie van het

1
e tsys eem,

de lineaire overdrachtsfunctie van het

3e tsys eem en

de lineaire overdrachtsfunctie van het

1e en 2e systeem.
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De relatieve overdrachtsfuncties Qn(P1,P2) van de afzonderlijke
sys temen veranderen niet door de terugkoppelingen over dez,e

systemen. De lineaire overdrachtsfuncties in de drie termen van
vgl. (2.28) worden echter weI door de terugkoppelingen bepaald.

De lineaire overdrachtsfunctie H1,tot(p) van een cascade schake
ling van systemen met een aantal terugkoppelingen kunnen we ook

meteen bepalen met behulp van de graphe theorie voor lineaire
netwerken.
In figuur 9 is de flow-graphe gegeven van een cascade schakeling
van lineaire versterkers die met lineaire netwerken zijn terug

gekoppeld.

y

Figuur 9. Flow-graphe van een lineair overdrachtssysteem.

Voor de

l=
X

overdrachtsfunctie
N

TT An=1 n

~

geldt nu

(2.29)

waarin ~- 1 = sam van aIle rondgaande kringen plus de som
van aIle producten van kringen die elkaar
niet overlappen.

Litteratuur L3.

y
Dus y=

De lineaire overdrachtsfunctie H1,tot(p) van een cascade schakeling
van N niet-lineaire versterkers met een aantal terugkoppelingen

wordt dus

(2.30)

waarin ~(p) volgens bovenstaande definitie wordt gevormd.



Zoals we gezien hebben, levert elke relatieve kwadratische

overdrachtsfunctie Qn(P1,P2) een bijdrage tot de relatieve

kwadratische overdrachtsfunctie Qtot(P1,P2) van het gehele sys
teem. De waarde van Qn(P1,P2) wordt niet veranderd door de terug
koppelingen over het ne element van het systeem, dE: grootte Vall. de

bijdrage van Qn(P1,P2) tot Qtot(P1,P2) wordt, net als in vgl.
(2.18), echter bepaald door het reciproke van de lineaire over

drachtsfunctie voor de "frekwentie" P1+P2 van het deel van het

systeem veer het n e element en het reciproke van het product
van de lineaire overdrachtsfuncties vaar de "frekwenties" P1 en P2

e .
van het deel na het n element. We delen het systeem voor iedere
n dus in drie delen, waarbij we de terugkoppelingen over het lIe

element doorknippen. Zie figuur 10.

'-------...........------./
n'H
1

(p)
'(

H~~p)

Figuur 10. Bepaling van de relatieve kwadratische overdrachtsfunctie.

N

=~
(2.31 )

n' nl(
De lineaire overdrachtsfuncties H1(p) en H1(p) kunnen eenvoudig

bepaald worden met een flow-graphe. De kwadratische overdrachts

functie is nu



3 Niet-lineaire frekwentie onafhankelijke versterkers.

We zullen nu het eenvoudige geval bekijken dat de versterker

frekwentie onafhankelijk is en het verband tussen in- en uitgangs

signaal geschreven kan worden in de vorm

yet) = ax(t) + bx2(t) (3.1)

x(t~0---1 ax + bx
2 ~y(t~

Figuur 11. Niet-lineaire frekwentie onafhankelijke versterker

met systeem functies H1(p) = H1 = a en H2 (P1,P2)=H2 = b.

De vervorming welke in het uitgangsignaal voorkomt zal niet

aIleen van de grootte maar ook van de vorm van het ingangssig
naal afhangen. Is het ingangssignaal sinusvormig dan komen in het
uitgangsignaal aIleen harmonische voor. Voor x(t) = A coswt
worQt het uitgangsignaal dus

yet) = aA cos wt + tbA2 + }bA2cos 2wt .

Bestaat het ingangssignc1.al ui t de som van twee sinusvormige sig

nalen met verschillende frekwenties, dan krijgen we bovendien

som en verschil frekwenties. Voor x(t) = A(cos w1t + cos w 2t)

wordt het uitgangssignaal

Als een maat voor de niet-lineairiteit van zo'n systeem wordt

de klirrfactor K2 gebruikt. Dit is het quotient van de uitgeil1gs

spanningen van de tweede en eerste harmonische bij een mono

zromatische excitatie, K2 is frekwentie onafhankelijk. Wamleer
de 8lnpli tude van de geexci teerde sinus A iB, dan i~3 de 1<1irl'factor

b A

a 2
=

H2 A__0-
H 21

(3.2)
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Orr de invloed van de terugkoppeling op deze niet-lineaire vervor

TIling na te gaan, beschouwen we het geval van figuur 12, wa8rin

de terugkoppeling r frekwentie onafhankelijk is.

~ -I-
x(t) 2ax + bx y(t)

Figuur 12. Frekwentie onafhankelijke teruggekoppelde versterker.

Het verband tussen in- en uitgangssignaal wordt door een onein

dige machtreeks beschreven, waarvan de eerste coefficient,

volgens vgl. (2.30), gegeven wordt door

a
1 + a(3

en de tweede coefficient, volgens vgl. (2.32), door

(3.4)

.Dus yet) a
a(3 x(t)

b 2= 1 + ( 1 a~)3 x (t) + •••••+ +

a
a~ x(t) b f xC t) ~

2
(3 '"= 1 + 1 + a~ 1 + a(3

+ •••• ../ )+

Bij a~> 0 zien we dat de vervorming kleiner wordt en dat de
afwijking van het lineaire verband tussen yet) en x(t) minder

wordt, naarmate de terugkoppeling groter wordt. Wanneer we de

lineaire versterking met een factor 1+a~ mogen verminderen, dan
rnoeten we de amplitude A van het sinu8vormig ingangssignaal 1+8(3
maal zo groot nemen, om dezelfde uitgangsspanning te krijgen. De

klirrfactor wordt dan

=
b A

a (1 + a(!J) 2" =
(3.6)

De klirrfactor van het teruggekoppelde systeem is dus een factor

1+a~ kleiner geworden.

'Nanneer we nu N versterkers, elk met overdrachtsfunctie

F (x) = a x + bn~2, in cascade hebben, krijgen we voor den n
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lineaire term van het gehele systeem, volgens vgl. (2.30),

N
TTa
n=1 n

en voor de bvadratische term, volgens vgl. (2.32)

1 }N r')

IT (a~/)
s=n+1

(3.8)

De vraag is nu hoe we dit systeem moeten terugkoppelen, opclat
de niet-lineaire vervorming en dus de klirrfactor K2~ minimaal

wordt, wanneer de lineaire versterking H1,tot een factor d klei
ner mag worden gemaakt.

Voor N = 2 hebben we 1·2(2 + 1) = 3 mogelijkheden om terug te
koppelen. Zie figuur 13.

x(t)
--'~

Figuur 13. Twee niet-lineaire versterkers in cascade met drie

frekwentie onafhankelijke terugkoppelingen.

Vanwege de stabiliteit moet voor de terugkoppelingen gelden dat

R 1f31 ~ 0, a2(J2~ 0 en a 1a 2(312). o.
De lineaire versterking wordt volgens vgl. (2.30)

=

De kwadratische term wordt volgens vgl. (2.32) en (2.31)



(3.10)

We zullen nog aannemen dat de versterkers dezelfde overdrachts

functies hebben en dUB geldt a 1=a2= a en b1=b2 = b. De klirrfactor

K2 wordt dan

, ,
1'~2 :=

met M(~1'f2) = (1 + a~2)2 + a(1 + a~1)

Als we K2 minimaal willen maken , moeten we dus IM(P1'~2)1
minimaal mf:lken met in achtname van de voorwaarden af1 ). 0, af2~ 0,

a (g 12) 0 en d = 1 + a <r 1 +(3 2) + a
2
(~1 2 + (31 ~2 ) •

en

a) 0

-M(x
1
,x2 ) = 1+a

~ M(x1 ' x 2 ) = 2 ( 1 +a)

M(x1,x2) =
M(x

1
,x

2
) =

In figuur 14 is de hoogtekaart van M(x1,x2 ) getekend voor a> 0

en in figuur 16 voor a <o.

2
= x2 +ax1 = constant voor a> O.
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TIe waarde van de hoogtelijnen M(x1,x2 ) = const. in figuur 14

neemt van links naar rechts toe. Uit de drie voorwaarden a~ ~O,

af32 'h 0 en a 2(?>12)/ 0 voIgt dat x1 en x2 in het gearceerde gebieu
illoeten liggen. Voor a) 0 is dus de minimale geoorloofde waarde

[Vl(X1 ,x2 ) = 1 +a, de kromme door het punt x 1 = 1 en x2 = 1.

IrI1((31'!32)1 is dus minimaal indien(31 =(:J2 = 0, dwz. dat iedere
term in .M({11'(l2) zo klein mogelijk moet zijn en slechts een

/J. a-1terugkoppeling 1""12 = ----aa:- over het hele sys teem aanbrengen, zie
fj_guur 15.

bx2 bx2 t)ax + ax +

K' b(1+a) A
d-1 2,min- ad r,

~12
c..

= ---ar
2

J.i1iguur 15. Optimale terugkoppeling voor a) 0 en H1 t a
=(f .,

Ivi ( x 1 ' x2 ) =

b (x1 ' x 2 ) = 0--

a(O

= 1 + a

2Piguur 16. De krommen M(x
1
,x2 ) = x2 + aX1 = constant voor a(O.

De waarde van de hoogtelijnen M(x1 ,x2 ) = const. in figuur 16

neernt van links naar rechts af. Volgens de voorwaarden ap1 ~ 0,

a(32~ 0 en a(312)., 0 moet x1 en x2 weer in het gearceerde gebied

liggen. Voor a(O is dus de minimale geoorloofde waarde
LVl(x

1
,x

2
) = d2 + a, de kromme door het punt x 1 = 1 en x2 = d.

IM(f31 '132)1 is dus minimaal voor ~1 = 0 en f12 = d~1 , ui t
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x 1x2 = d - a 2(312 voIgt nog dat f3 12 = o. VVe moeten dus de tweede
versterker zoveel mogelijk terugkoppelen, dit geeft de schakeling

van figuur 17.

x(t)
~

ax ax + bx2 I-+-----l~(_ot)

K' =2,min
b(d

2
+ a) A

ad "2

2
}l'iguur 17. Optimale terugkoppeling voor a <0 en H1 , t =f .

Indien d~v-a loopt de kromme M(x1 ,x2 ) = 0 door het gearceerde

gebied van figuur 16, we kunnen ~1 en P2 dan zo kiezen dat K2 = o.

Voor drie versterkers in cascade zijn er zes terugkoppelingen

mogelijk, zie figuur 8. Wanneer we nu H
1

(p) = H
1

= a en,n ,n
H2 ,n(P1,P2) = H2 ,n = b nemen, en aIle zes de terugkoppelingen
frekwentie onafnankelijk maken, dan krijgen we volgens vgl. (2.30)

voar de lineaire overdracht

3a
= T (3.12)

met

Q = 1+a((31 +fJ2 +(33) +a
2

((31P2 +fl1~3 +(32f.33 +(312 +(323) +a 3
([31 ~2(33 +131f32 3~2~3 -+(3123)

de factor waar we de lineaire versterking door terugkoppeling
IDee mogen verminderen.

Volgens de vgl.(2.32) en (2.31) wordt de kwadratische term

H
3 "[~.{1 + a ((32 + (33) ; a

2
((32f33+(323)}2 +

H2 ,t = 1,t a~ a

2
1 +af31 . b .{1 + a(33} +

a a'" a
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Voor de klirrfactor Ki vinden we dus

~ ~d·4-I· 1>J«(51·[J2{331"2y(512) (3.14)

M((31'·· ··,(b23) = {1 + a((!>2+~3) + a
2

(f2P3+fS23)}2 +
(3.15)

a( 1 +af1 )( 1+a~3)2 + a
2

{ 1 +E~ ((31 +(52 ) +a
2

(f1 f2 +f12)}

Om K2 minimaal te maken moeten we IM((3-I' ••• ,($23)\ minimaal maken.

Vanwege de stabiliteit moet gelden dat aP1~O, a,12~O, a~~>/o,
2 2 31< I)

a(?>12~O, ar23).o en a {"'123~O.
Voor a> 0 moeten we net als voor twee versterkers in cascade

de termen in vgl. (3.15) zo klein mogelijk maken. TIit bereiken

'Ne door (31=f12=~3=~12=(323= 0 te nemen. We krijgen dan de schakeling
van figuur 18.

K' =2,min
b( 1 +a+a2 ) A

a,d 2

3
Figuur 18. Optimale terugkoppeling voor a,> 0 en H1 t = T .,

Voor a(O zijn in vgl. (3.15) de eerste en de derde terrri positief,

de tweede negatief. In het interessante geval dat lal"» 1, is

de derde term de grootste. Vie moeten deze nu zo klein mogelijk

lliaken en de tweede zo groot mogelijk. Dit bereiken we wanneer we

(31 =[32=(112=(323= 0 maken, en (33' de terugkoppeling over de derde

versterker, zo groot mogelijk maken, dus (33 = d~1 en (3123= O.

x(t)
~

d-1
{33= a 1(2" • =,mrn

b{(1+a{33)2 C1 +a )+a
2
} A

ad

a 3
B'iguur 19. Optimale terugkoppeling voor a <-1 en H1 t= a .,
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2
K2 = 0 indien (1+(33a)2 = 1~a ' dit is sleohts mogelijk als

d~ V1~: ·
We nemen nu N versterkers in oasoade, elk met systeem funeties

E1,n(p) = H1 ,n = a en H2 ,n(P1 ,P2) = H2 ,n = b en brengen (111e
-1-N(N+1) terugkoppelingen aan. De lineaire overdraoht van het

totale systeem wordt dan volgens vgl. (2.30)

aN
H1 , t = 6

De kwadratisohe term wordt volgens vgl. (2.32) en (2.31)

H
2

-I = H 3 . ~N ~n-1 .~. ~'6n+1 )2 _
, ~ 1,t n-1 3 N-n -

n= a a a

3 b 1 kN
n-1 1\ 2

H1,t" 3' 2(N-1)' a· 6 n- 1 (un +1 )
a a n=

A heeft betrekking op aIle rondgaande kringen van delJ.-1
versterkers 1 tim n-1,

A heeft betrekking op aIle rondgaande kringen van de11+1
versterkers n+1 tim N.

Warmeer de lineaire versterking met een faotor d mLg verminderen,

dan wordt dus met ~= d de klirrfaotor

~
i

1" - t . JlA. _
\..2 - H 2-

1 , t =

Vanwege de stabiliteit moeten aIle rondgaande versterkingen
weer positief zijn.

Voor a) 0 geldt dus A n _1).1 en6n+1~ 1. Ki wordt minimaal indien
~ 1 =1::1 1 = 1, dwz. dat aIle rondgaande versterkingen 0 moetenn- n+
zijn. De optimale terugkoppeling wordt weer verkregen door sleohts
een terugkoppeling over aIle versterkers aan te brengen.
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(
N )K' -.E-. L an - 1 . ..!..

2,min- ad n=1 2

Voor a <.<. -1 is, net als voor twee en drie versterkers in cascade,
N-1 A ( )de laatste term a '~N-1 in de so@natie van vgl. 3.18 Q2

grootste term, deze moet zo klein rnogelijk worden gema8kt.

Analoog aan het systeem voor N =2 en N = 3 moeten we al1een de

laatste trap zoveel mogelijk terugkoppelen.

!'v_et (3N = d~1 krijgen we dan voor de klirrfactor

b
ad

N-1-a ,
= ""'=>~~:----' 11.iervoor moet d /7

- an - 1

n=

N-1-a
N-1

b n-"]
a

Yl=

De niet-lineaire vervorrning van een cascade sc11.akeling van
niet-lineaire frekwentie on8f11.ankelijke versterkers met over

drac11.tsfuncties ax + bx2 kan dus minimaal gemaakt worden door
slechts een terugkoppeling aan te brengen. Voor a> 0 moet deze

over het 11.ele systeem worden aangebrac11.t en voor a <0 aIleen
over de laatste trap. Indien we de laatste trap, in het geval

dat a <0, voldoende mogen terugkoppelen, kunnen we de kwadra

tische term van het gehele systeem nul rnaken.



4. Bepaling van een maat voor de niet-lin~Aire vervorming va~~
frekwentie afhankelijk systeem.

In het vorige hoofdstuk zijn we er van uitgegaan, dat de actieve

elementen frekwentie onafhankelijk z.ijn. Hit de practijk vveten
we echter, dat de actieve elementen een eigentraagheid bezitten

en de dimensionering van de terugkolpelingen wordt dan ook pas

interessant wanneer we deze tr.aagheid in rekening brengen. Bij

de dimensionering van terugkoppeling in versterkers IDet meer deIJ
twee signii'icante tijdconstanten is het stabiliteitskri teriUlli
van beslissende invloed; bij een fre}::wentie onafhankelijk systeem
kan dit helemaal niet optreden. Bet is dus logisch dat de reductie
van de niet-lineaire overdracht van de versterker door terugkoI:
peling niet kan worden onderzocht aan de hand van een, model van
een met weerstanden tegengekoppelde frekwentie onafhankelijke
versterker. Om nu deze frekwentie afharllielijkheid in rekening te
kunnen brengen, zullen we de algemene klasse van bronloze en

tijdonafhankelijke overdrachtssystemen beschouwen, waarvan het

verband tussen in- en uitganessignaal beschreven kan worden door
een Volterra reeks. Het niet-lineaire systeem wordt dan geken-

merkt door de oneindige reeks functies ~(t), h2(t
1
,t2 ), h3Ct

1
,t2 ,t3),

enz. Wanneer we zo'n systeem IDet een enkel sinusvormig signaal

exciteren, dan zal de amplitude van de deelsignalen van het uit
gangssignaal frekwentie afhankelijk zijn. Als een maat voor de
vervorming kunnen we dan ook niet meer volstaan met de klirr-

factor, daar deze nu een functie is van de frekwentie. De ver

vorming,welke in het uitgangssignaal voorkomt, zal niet alleen

van de grootte maar ook Van de vorm van het ingangssignaal afhan
gen, het is dus IDoeilijk een onder aIle omstandigheden adequate

luaat voor de vervorming te definieren.
Ue zullen nu een maat definH~ren voor de I;l.iet-lineaire vervorming,
waarbij we voor het ingang.ssignaal een stochastisch sign8c~1 nemen
met een normale verdeling.

Ben random functie wordt gedefinieerd als een functie, die voor
bepaalde waarden van de tijd een random verdeling heeft. Als



resultaten van een experiment kan een random functie vele ver

schillende waarden aannemen. ledere functie welke ontstaat uit

de resultaten van een experiment wordt een realisatie van een

random functie genoemd. VIe kunnen de random functie beschouwell

als een oneindige reeks van random variabelen, welke afhangen

van een of meer continu varierende parameters t. Bij iedere

waarde van de parameter t is er een corresronderende rando~

variabele xt . Al deze variabelen samen definieren de random

functie ~(t). Bet is dUidelijk dat de random functie eenveel

eecompliceerder wiskundig object is dan de random variabele, het

is in feite een oneindige verzameling van random variabelen.

Voor een gegeven tijdstip t is de waarcie van de random functie

~(t) algemeen een random variabele ~t' daarom moeten we, om
de gehele statistische karakterisering van x(t) te geven, de

distributie van de random variabele ~t voor iedere t geven.
De een-dimensionale distributie van x(t) hangt af van t en een
parameter x, en ze kunnen gespecificeerd worden door de een

dimensionale waarschijnlijkheidsdichtheid functie f 1(x;t). Om

problemen op te lossen waar de waarde van de random functie

samenhangt met twee of meer waarden van de tijd, moeten we de

gezamelijke dichtheidsfuncties met verschillende waarden van de

tijd invoeren. De n-dimensionale verdeling van de random functie

x(t) is de gezamelijke verdeling van de waarden ~(t1)' ~(t2)' .... '
~(tn) voor arbitrair geselecteerde wa~rden t 1 , t 2 , .... ,tn van

de tijd t. Deze geven we aan met de n-dimensionale kansdicht
heidsfunctie f (x1, ..• ,x ;t1, ... ,t ). Wanneer we de n-dimensio-n n n
nale kansdichtheidsfunctie kennen, kennen we automatisch aIle

lagere orde kansdichtheidsfuncties (het omgekeerde geldt algemeen

niet)
00

fn_1(X1'·"'Xn_1;tl' ••• ,tn_1) = jfn(X1,···,Xn;t1,···,tn) d"n (4.1)
-00

Als de waarden van de random functie ~(t) voor ieder stel ver

schillende waarden van de tijd t 1, ••• ,t
n

onafhankelijke variabelen.

zijn dan geldt echter

(4.2)

voor iedere n = 2,3, ...
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De random functie die ongecorreleerd is, is wat algemener dan

de random functie die onafhankelijk is, onafhankelijk is een

strengere eis dan ongecorreleerd, deze kan echter niet in de

meest algemene zin volledig gekarakteriseerd worden door een

eindige dimensionale verdelingswet. Zo'n random functie moeten

we dus karakteriseren door een meer of minder aantal van ha8r
distributie functies van hogere en lagere dimensie. In de praktijk

zijn deze verdelingsfuncties te gecompliceerd en moeten we daarom

volstaan met eenvoudigere en dientengevolge minder volledige
karakterisering.
Hiervoor zijn ingevoerd de gemiddelde waarde C1 e moment) ,

de variantie Cdispersie, 2 8 centrale moment) en de covariantie
C2 e gezamelijke centrale moment).
De gemiddelde waarde van een random functie ~Ct) wordt gedefini

eerd als een functie JU1Ct), zodat haar wasrde voor iedere ge
geven waarde van de tijd t gelijk is aan de mathematische ver

wachting van de waarde van de random variabele ~ voor deze t.
~

.#1 ( t) = E{~C t )} = Jx .f 1Cx ; t) dx
- 00

De variantie is
00

~2(t) = EKxCt) -)U1Ct))2} = ~Cx -;U1Ct) )2. f1Cx ;t) dx
- 0-

De covariantie van de waarden ~Ct1) en ~Ct2) van de random
functie ~Ct) is natuurlijk een functie van de twee gescheiden
parameters t 1 en t 2 , en deze wordt gegeven door

C4.3)

}-l11 Ct1,t2 ) = E{(xCt1 ) -;U1Ct1)}(~Ct2) -).L1 Ct2))}
0- C4.5)

~ j (X1 -!'1(t1 ) ).( x2 -)<1( t 2 ) ) . f 2 ( x1 •x2 ; t 1 • t 2 )dX1dX2--
Ret signaal ~Ct) wordt nu witte ruis genoemd indien voor het

gemiddelde geldt ~(1Ct) = 0 en voor de covariantie ~11Ct1,t2) =
GCt 1)'hCt2-t1), waarin GCt 1 ) de intensiteit van de witte ruis is.

Bet gezamelijke centrale moment van de orde n wordt gedefiniEerd

door
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-OQ dx1 ···dxn.

iVanneer .2£( t) een stationaire functie is in ruimere zin, dan

gelat voor het gemiddelde

en voor de covariantie

)'11 (t1,t2 )==E{eX(t1 )-",u1)' (X(t2 )-P1)} =;U11 (t1-t2 ) =~11 ('t).

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Het gemiddelde is dus onafhankelijk van de tijd en de covariantie
is een functie, die slechts afhangt van het verschil van de tijd

t 1-t2 = r. ])e variantie is dan,p. 2 =)411 (0) •
Ben signaal .2£(t) is stationair in engere zin indien aIle ne orde
moment en onafhankelijk van de tijd zijn. Wanneer we het voortaan
over een stationair signaal hebben, bedoelen we stationair in
ruimere zin, tenzij anders vermeld wordt.

4.2 De_oyerd~aQh1ya~ ee~ ~tQcha~tisch_sig~gl_dQo~~e~ ~i~t~lineair

fr~k~e~tie_afha~elilk_s~s1e~m~

We beperken ons tot zulke kleine ingangssignalen, dat we het uit

gangssignaal voldoende nauwkeurig met de eerste drie termen van
de Volterra reeks kunnen beschrijven.
Wanneer het ingangssignaal ~(t) een stochastische functie is,

wordt ook het uitgangssignaal ~(t) een stochastische functie en
kunnen we schrijven

00 --

,y( t) = / h 1 ("r)~( t- 7:) dr + /lh2 (7:1, r2 )~( t- 7:1)~( t-7:2 )d1 1d7:2

o+ ~~(T1' T2 , 13):(·t- 7:1)~(t-T2 )~( t-'3)df1d '2dT3"
000

De statistische eigenschappen van ~(t) zullen we weer met de
gemiddelde waarde, de variantie en de covariantie beschrijven.
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Bet gemiddelde van ~(t) wordt
0-

P;(t) = E{;.y:(t)} = Jh1(r)E{~(t-'t)}d'C

+'~ ( .1' r2 )E{.J!, ( t- T, ).J!,( t- r2 )} d T1d 1'2
•• ~ (' 1 11 )

+ a;( 7:1 ' '2' 1'3 )E{.J!,(t-.1 ).J!,( t - 7:2 ).J!,( t- 7:3}i r, d:~d~J
co ••

De variantie van ~(t) wordt

.M~(t) :: E {(;.y:( t ) -.P~(t) ) 2} = E{(~( t ) ) 2} - c;u1(t ) ) 2 ( 4 • 11 )
-coO

met E {(~( t)) 2} = fl, ('1 )h1 ('2 )E(X(t- 7:1 ).J!,( t- t2 )} df, dT2

+ 2 fff:;C7: 1)~(:2' f
3

)Ef.J!,(t-.1 ).J!,(t- r 2 ).J!,(t-.
3

)} dr1dr2df
3

o OP

+ fllf;. (r1 ' '2 )h2 (7: 3"4)E {;X(t- r 1 )x( t- r2 )l£( t- '3 )2£( t-L4)} d ["1 d'2d l:3d t:,
°00

+2 ~1 ('1 )~C".2'l'3'.4 )E~X(t-.1 ).J!,( t-7:2 ).J!,( t- .3).J!,( t-7:4 )} dT1d1:2dr.)dl:,
o

+ ••••• (4.12)

"M~1(t1,t2) = Ef.Y(t1)-).l~(t1))'(~(t2)-:P~(t2))}

= E{;.y:(t 1 ).;y(t2 )} -)-t1(t 1)~~(t2) (4.13)

-
met E{;.y:(t 1 ).Y(t2 )} = l/h1(7:1)h1(l"2)E{X(t1-'1)2£(t2-Z"2)}dr1df2

OCt D

+ !lfh1('1 )~(r2,r3)E{x(t1-X1)2£(t2-T2),2£(t2-l3)}dL1d r2dt3D -
+ fJlh1(r1 )h2 ('r2 , l"3 )E{,2£( t 2-'1 )2£( t 1-t2 ).2£( t 1-'3)} dt'1 dl:2dt'3

0_

+ J/J{h.jl1'T~~(~ 7:4 ) Efx( t 1-7:1 ).2£( t 1-t'2 ).2£( t 2 -'l'3 )x( t 2 - 1"4)} df1d t 2dr3drL~
0_

+ ilJIJ,( t1)hj.r2,T3,~ )E{~( t 1-'1 ),2£( t 2 - T2 )2£( t 2 -!"3 )l£( t 2 -!"4)} dr1d l"2 d t"3d t"4
0_

+ 1JJh,(r1)~(r';!r:"r~ E~(t2-r1 ).2£(t1-r2)2£(t1-T3)~(t1-'t"4)}dr1dr2dr3dt"1-
t:I#

+ •••••
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Op de eerste plaats rijst de vraag of de integralen van vgl.(4.9)
bestaan en op de tweede plaats of de bewerkingen integratie en
mathematische verwachting verwisseld mogen worden in de vgl.(4.10),
(4.12) en (4.14). Een nodige en voldoende voorwaEtrde hiervoor is,
dat de mathematische verwachtingswaarden van ~(t) niet oneindig
worden.Voor het bewijs zie 14.
We zien dus dat, wanneer we de statistische eigenschappen van het
uitgangssignaal X(t) met het gemiddelde, de variantie en de co
variantie willen beschrijven, we de eerste en hogere orde dimen
sionale kansdichtheid functies van het ingangssignaal ~(t) moe
ten kennen, om de ne orde momenten te berekenen. Verder zien we,
dat ~(t) aIleen dan een stationaire functie zal zijn, indien
aIle momenten van ~(t) in de vgl. (4.10), (4.12) en (4.14) onaf
hankelijk van de tijd zijn, ~(t) moet dus een stationaire functie
in engere zin zijn. Een proces dat hieraan voldoet, is het stati
onaire proces IDet een normale (Gaussische) verdeling.

4.3 De_ove~d~acht_v2P_een_siaiionair~ign~al mei eeg gOEm~l~ ~eEd~ling

~oQr_e~n_niei-lige~iEfr~k~egtie_afh~nkeli~k_s~sie~m~

Wanneer het signaal ~~t) een normale verdeling heeft, wil dat
zeggen dat het aggregaat van haar waarden ~(t1)' ~(t2), .•.. ,~(tn)
mag worden beschouwd, als de componenten van een normaal ver
deelde random vector voor iedere n.
Voor zo'n stationaire functie x(t) met gemiddelde 0 worden de
momenten gegeven door

(4.15)

(4.16)

en

(4.18)

~4(t1,t2,t3,t4) : JU11(t1-t2);U,,(t3-t4) + ;U11(t1-t3 )jM11(t2-t4 )

+ )..<1' (t1-t4 ))A11 (t2-t3 )

)-t6( t, •t.2 •••• t6 l = ll11 (ta -tb l)l11 (to-tdl}'!" (te-tfl

Bommeren over aIle combinaties t n voor n:1,2, •• ,6,



34

Ret bewijs hiervan wordt in bijlage 1 gegeven.
Voor het gemiddelde van ~(t) vinden we volgens vgl. (4.10) met
de vgl. (4.15), (4.16) en (4.17),

--
,uf(t) = E{~(t)} = !lh2("[1,r2))'-~1(r1-r2)dr1d12 =;«f

00

(4.20)

De covariantie wordt volgens vgl. (4.13) en (4.14) met de vgl.
(4.16) en (4.18),

#-f1(t 1' t 2 ) = -"uf(t 1);U~ (t 2)

--
+ JJh1C'1 )h1 (r2)'fA~1 (t1-t2-t1r2)d't"1dl2

IJ 0

;u~1(r 1-"l"2)j< ~1(r 3- 1:"4)-
+ I!Ij~p,.rA(S.T:4)· ~ (t,-t2- " +',f"'1~(1-tz- '2 + '4) d 1:, •• dZ"4

t>

<Nt

+ JI/fi, (~)~(t2'S"7:¥ - )-<~1(t1-t2- ",+7:1 )f'~1( '2 - '4) dr,-. d'4
D

+ ••••• (4.21 )

Deze uitdrukking wordt met vgl. (4.20) en t 1-t2 =r-
)'t1~(t1 ,t2 ) = _y<~)2 + ffi1 ('t"1 )h1(1:"2))"~1 (t-'t"1 +'z;2)d'1 d'2

D

+ {jl~('1.r2)f'~1 ('1-7:2 )dr1dr2Y
+ 2 ./Jlfi.2 ( 7:1' r 2 )h2 ( r 3' 1:4 );U ~1('C- '1 +T3~1~ ( r - ("2 +'4 )d Z;••dt"4

o
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tIP

+ I/IIh1(r1)~("T:2,7:3 ..r:4)
o

ft f 1 (I" - '1 + 1"2 ))A f 1 ( r3- t"4 )

+f'f1 (r-'1 +l3))-Lf1 (t 2-t"4) dr., ••• d'Z""4

+f4f1 ("t"-"r1+'t"4)/f1 (l2- r 3)

0-

+ /J!fi.1 (r; )h3(f2"3,r4 ) :.-Mf1 ('-[3+[1 ):Pf1 (r2-"t4 ) dT1 ···dT4
o

+ ••••

(4.22)

Het gemiddelde van ~(t) is constant, onafhankelijk van de tijd,
en de covariantie van X(t) is slechts een functie van het ver
schil van de tijd t 1-t2=T. ~(t) is dus weer een stationaire
functie.
Wanneer ~(t) nu ergodisch is en er dus geldt

r

E{x(t)",(t-r )} = ft~1 (1) = fxx(l) = ~~_ ~ jx(t)X(t-r ) dt, (4.23)
o

is ook ~(t) ergodisch, omdat X(t) stationair is en er geldt dus
T

E{;Y:( t);y:( t- I)} =)<11 (t)+(}'1i= .¢yy<r) = ~~) fr( t )y( t-l) dt

o (4.24)
We kunnen nu met vgl. (4.22) de autocorrelatie functie van het
uitgangssignaal, vgl. (4.24), uitdrukken in de autocorrelatie
functie van het ingangssignaal, vgl. (4.23), en de eigenschappen
van het overdrachtssysteem.

4.4 ~e_nie1-liueaire_v~rvormingva~ ee~ ~tQcha~tisQh_signa~l~~t

~e~ go~~le ye~deling.

Wanneer we overgaan op de Fourier getransformeerde van de auto
correlatie functie van het uitgangssignaal X(t), krijgen we de
spectrale vermogensdichtheid yan dit signaal.
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De spectrale vermogensdichtheid van het ingangssignaal ~(t)

wordt gegeven door

dr
-00

De spectrale vermogensdichtheid van ~(t) wordt volgens vgl. (4.22)

~yy(w) = IH1(iw) j2 ~xx (~)

+ 21T·~~"'){~tr_!;XX("'1)H2(h ,-jw1) d...,~2

+ ~ f~xx(w,) 4xx (<.>-wrIH2 (jW1 ,j("'_w1) )1
2

d W
1

+ :!r-;xx(W) Re [H1(j~1~3(-jW,-j"'1' jw1 ) +H3 ( -j",l' -j.... jW1 )

+H3 (-j"', • j",l' -j"')} Pxx (lJ 1) d<.'J

+ f{4x~(W)} (4.26)

De eerste term van vgl. (4.26) krijgen we, wanneer we aIleen
een lineair overdrachtssysteem hebben met overdrachtsfunctie H1(j~),

de overige termen worden veroorzaakt door de niet-lineaire
eigenschappen van het systeem. De tweede term geeft slechts

een verhoging van het gelijkspanningsniveau en laten we verder

buiten beschouwing, daar we dit niet als vervorming waarnemen.
De derde en hogere machten van ~ (w) zullen we verwaarloosbaax'f:xx
klein beschouwen en verder niet meenemen.

v"Janneer we nu het signaal ,2f(t) v66r het overdrachtssysteem door
een bandsperfilter sturen, zodanig dat ~ (~) = 0 en de rest

':t'xx a
van het spectrum ongewijzigd blijft, dan krijgen we aan de uit-

gang bij de frekwentiew een storend vermogen t.g.v. de nieta
lineairiteit. ..
.l.ystyoor CWa ) = TT1 f.t

xx
(' '1) ~xx(, 'a-(.)1) H ( . . (,. ,. )1

2
du (4 ')'"7)'I '! ...... ':r' - 2 JW1 , J .... a -w1 1 ' • c.

_.,0

zonder dit bandsperfilter hebben we

.:[ (t-J) J1\ stoorc"" ) + ~nuttig((..J )
~yy a = ~yy a ~yy ~ a (4.28)
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Vaor de verhauding V(w) van het storend en nuttig vermagen
krijgen we dus -

~~oor(W) 1 ~jfX]/"'l )itxx(loJ -"'1 )o1H2 (j"'l' j (.. -4 »12d<J1
V(w) - ----

- ~;ttig(..,) - ~xx(..,) IH1 (jw) 1
2

+ ~Re [H1(j~;[&:X("'l )(H3 • • ° }d"'D
(4-.29)

\Nanneer ;a:; (<oJ) voldoende klein is, kunnen we oak nag de tweede
':!xx

term in de noemer van vgl. (4.29) verwaarlozen t.o.v. de eerste
term. Voor V(w) krijgen we dan

1 f;r.CQ.:t. H
2

(jc.l , j (w -w
1

» 2

V(~) = 1T~xx(w)' ':t'xx(""1 )·'i'xx(t.J-"'1)· H
1

tjc.:1) dW1
-00

In een eerste benadering van V(w) is het dan voldoende de linea ire
en de kwadratische overdrachtsfuncties van het systeem te keru1en.
Voor het technisch interessante signaal, met spectrale vermogens
dichtheid

:t (lJ) = {~xx
li'xx 0

voor 1"'\ ~ Jt
voor I W, > SL

een frekwentie
inzicht geeft

vereenvoudigt vgl. (4.30) tot.,
~XX'Jl1 H2 (jW1 ' j (IJ- (J1 »

V(w) =
iT H

1
( j\J)

c.J _I

.:e hebben h~er dus een betrekkelijk eenvoudige ui tdrukking
gevonden als maat voor de niet-lineaire vervorming van een
lanerijke klasse van ingangsignalen.
We zullen vgl. (4.31) illustreren aan de hand van
onafhankelijke versterker, daar dit een duidelijk
in de resultaten, die op deze wijze ontstaan.

(4.31 )

be-

H1 (j"") = a

H2 ( jU1 ' jlJ2 ) = b

Figuur 20.Frekwentie enafhankelijke versterker.

Voer ~(t) nemen we een ergodisch signaal met een normale verdeling
en gemiddelde nul. De spectrale vermogensdichtheid wordt gegeven

door .:hxx('.') __ {~oxx Vv(a)Oarr I wi' Jt . ,If -- I &oJ I ') J\.' zie flguur 21a.

Voor het storend vermegen aan de uitgFing van figuur 20 krijgen we
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valgens vgl. (4.27)
Jl.

~;~aar(~) = ~. <}~., bl 2JdW
1 =

"'-.n
vaar O'!oJ '" 2Jl.,

(4.32)
zie figuur 21b, de bijdrage van de som en verschil frekwenties

is hierin aangegeven.
Het nuttig vermogen wordt

if\nuttig(W) = Ia 12. tI (...,) ::: {Ialo 2·4xx
~yy" xx

zie figuur 21b.

voor Iwt'.n
voor 1141>Jl.'

<Pxx

(b)

~nuttig('-'J)t
yy 1------....,

<pstoor (w)
yy

o o Jl. 2Jt

.B'iguur 21. Vermogens-spectrum aan de in- en uitgang van een
frekwentie onafhankelijke versterker voar een klein ingangssignfl.al.
a) ~ (w) vermogensspectrum van het ingangssignaal.

xx ~nuttigb) -- (,oJ) vermogensspectrum van het nuttig ui tgangsvermosen.yy

- - - A\stoor(w) vermogensspectrum van het storend uitgangsve:rmogen."J!yy

Ret storend vermogen hebben we dus verkre~en door een smalle band
6~~<Auit het ingangssignaal te filteren, figuur 22a, en het uit
gangsvermogen in die band te bepalen, dit is het praktisch niet

veranderde storend vermogen t.g.v. de niet-lineaire vervorming,
zie figuur 22b.



(a) (b)

~ (to») i1---------. .--------.

yy

..... ..... .....
..... ..... .....
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o o

]liguur 22.Bepaling van het storend verrnogen in de band AW •

a) ~ (w) verrnogensspectrurn van het ingangssignaal.
xx

b) ~ (w) vermogensspectr~un van het uitgangssignaal.'l!yy
- - - Storend vermogen (sterk vergroot).

Voor de kwadratische overdrachtsfunctie van een systeem kunnen

we volgens vgl. (2.17) voor P1 = jW1 en P2 = j~2 schrijven

(4.34)

V(ev)

Substitueren we vgl. (4.34) in vgl. (4.31) dan wordt de ver
houding v(~) van het storend en nuttig verrnogen

1

= ~..nAH1 (j"1 )H1 (j (t.> -"'1) )Q( j"'1 • j ((,)-"'1 ) 2

l..JJi. -(
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5 Optimale frekwentie onafhankelijke tegenkoppeling van niet

lineaire fre}~entie afbankelijke versterkers.

lVlathematisch kan men een grate klasse van niet-lineaire fre
IDventie afhankelijke systemen beschrijven met een cascade
schakeling van lineaire frekwentie afhankelijke systemen en
niet-lineaire frekwentie onafhankelijke systemen, figuur 23.
I~;ie L2.

Figuur 23. Model van een niet-lineair frebventie afhankelijk
systeem.

Om tot overzichtelijke resultaten te komen, zullen we ons
beperken tot het elementaire niet-lineaire systeem van figuur 24 •

..flliguur 24. Model van een elementair niet-lineair systeem.

Op deze wijze kunnen we dan een niet-lineaire frebventie afhan
kelijke versterker vervangen door de cascade schakeling van een
niet-lineaire frekwentie onafhankelijke versterker en een ge

schikt frekwentie afhankelijk lineair netwerk, dat de eigentraag
heid van de versterker weergeeft.

Vvanneer we er weer van uitgaan, dat we aIleen met kleine signalen

exciteren, kunnen we Vaal' het actieve deel de versterker van
figuur 11 gebruiken.
De eigentraagheid zullen we met het lineaire netwerk beschrijven,

dat als overdrachtsfunctie R(p) = 1/(1+ PTO) heeft, we beschouwen
dus slechts een tijdconstante van het systeem.

Vaal' de versterker krijgen we dan het schema van figuur 25.
De lineaire en de kwadratische overdrachtsfunctie van deze ver

sterkel' wordt dan volgens vgl. (2.13) resp. (2.14) Vaal' N = 2
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(t)
~

ax + bx2 r-- 1
'31+ PTOx(t)

~

]liguur 25. Vervangingsschema van een niet-lineaire frekwentie

afhankelijke versterker.

met H1,1(P) = a, H2 ,1(P1,P2) = b en H1,2(P) = 1/(1+ PLO)'

H2 ,2 (p1 ' P2) = 0,

= ..,.......=a__
1+ P~

= 1 1
= ~1-/r-a---:'+-p-"!- ( 5.1 )

en

b
1/a

b/a b/a (::j.2,
1/a + (P1+P2)T

Voleens vgl. (2.17) krijgen we vaal' de relatieve kwadratische
overdrachtsfunctie van de versterker

\~e zullen ons verdeI' beperken tot kleine Gaussische ruissignalen

x(t), waarvan de spectrale vermogensdichtheid gegeven wordt door

vaal' Iwl '" St
vaal' \ wi >.Q.

zodat we de vgl. (4.31) of (4.35) als een maat vaal' de niet
lineaire vervorming kunnen gebruiken.

Gaan we de versterker van figuur 25 tegenkoppelen met een lineair
frekwentie onafhankelijk netwerk met overdrachtsfunctie p , dan
wordt volgens vgl. (2.22) met vgl. (5.1) de lineaire overdrachts

functie vaal' P = j~



1
= 1! a + j W t" = __---r_1.:....- ____

A 1 p.. + 1/a + j ""r
1+ 1~·1/a + jw't'

Wanneer we aannemen dat de "openIoop" versterking zeer groat is,
dus a~oo, dan wordt vgl. (5.5)

(5.6)

(5.8)

(5.9)

Uit vgl. (4-.35) voIgt met vgl. (5.3) en (5.6) voor de verhouding
van storend en nuttig vermogen aan de uitgang

1

V(lJ) ~ ~SI.~ (3 +} "'1"C . (3 +j 1", -'-'1 )"C . (b/a)-( 1/a +jW,"C )0(' /a +j (w-w, ))I~Si'

SZ-1 ( 5.7)
Jl.

Met H1 , t (0) = ~ = A
O

en de aanname da t J2. 7: <<.. (3 resp. JtrAo <.<. 1

voIgt uit vgl. (5.7)

V(w) = ~X;.Q (AoJtt)4(b/a)2 f (lf)

waarbij ter verkorting
1

f( 's:.) ~ J( 1/(a!t"C) + jx) (1/(a$tC) + j (~ -x)) 12dX

t..J
Jt -1 1_j2(~ )2 d 2 "" 2(e.v,2 1 (v)5
- x Jl. -x x = '5 -.n. + 3 Jt) - 30 Jl. '

1-1

geschreven is. Zie figuur 26. Het aandeel van de somfrekwenties

("'1 )0, w-~ ) 0) in f( ~) bedraagt
w
3t

(2 ~ 2 1 ~ 5)X (Jt -x) dx = 30Cj't) ,

o

de verschilfrekwenties (W1 '> 0, w-""1 (0 en ""1 '-. 0,het aandeel van
"V -w1 ) 0) is

1

(2 w 2
/ x CJl -x) dx +

t..J

Jl.

o

(2 w 2)X (St -x) dx

'"--1Jl



43

2/5r---------,---------,

1/5

o 1/2

Figuur 26. De spectrale verdeling van bet genormeerde vermogens
spectrum van de vervorming volgens vgl. (5.8) van de
tegengekoppelde versterker van figuur 25.
-- totaal,
___ somfrekwenties aIleen.

~

I
x ( t )u--"-f
----+

H1 ,1 ( jW) +

H2 , 1 ( j <..)1 ' j (,,)2 )

- - .,
H1 2(jw),
H2 2 ( j ~1 ' j '-J2 ),

_...J

li'iguur 27. 'l'wee versterkers in cascade.

Voor iedere versterker nemen we het model van figuur 25, zodat
volgens vgl. (5.1)

1
H1 (ju) = 1/ .,n a + JW't"

(5.10)



en volgens vgl. (5.2)

(5.11)

geldt. (31' (32 en (312 zijn frekwentie onafhankelijk.
Volgens vgl. (2.30) wordt de totale lineaire overdracht

H1,1(jW)H1,2(jW)
H1, tot ( j (,J) = ---::-1-+----:A~HT1-, -1/(""';""jW-)'+----;:(3'2-i:H;..!.1-'-,-2/(""';""jw--::')\+~(~f3~1--;;P;-2-+--:(3-1 2-_"\"';)H:-;-'1-,-1/(-:j-c..J')-:;-;:H-

1
-,2-(/J:-'w~)

met vgl. (5.10) wordt dit

d.w.z.

(5.12)

2 1
= -(/-'-1-f-2-+(3-1-2-)-=-2+-w~2t'"--:2::-{"""(-~"':"'1+-(J-2-)2::::"'"--2-(f!'-1r-2-+-(l1-2---:~;--+ -w"""":'4-r ""':""4

hierbij hebben we aangenomen, dat a zeer groot is en dus geldt

/(31 1'» \~\, \13 2\ »\~\ en 1(112\ >'> ,~\. Wanneer we nu eisen dat
de amplitude karakteristiek maximaal vlak verloopt met

H1,tot(0) = AO' dan moet gelden

(31 P2 +(312 = 1/AO

en (~1+f2)2 - 2«(31~2+A2) = 0 ofwel,

De relatieve kwadratische overdrachtsfunctie van het gehele
systeem is volgens vgl. (2.31)

Qtot(jW1,j(J2) = Cb/aH1/a + jtv1'C)(1/a + j(J2't")·

'~~2+ je-J1t')(f2+ jCJ2't") + (~1+ j(tv1+!oJ2 )t)} (5.16)

Voor de vervorming krijgen we met de vel. (4.35) en (5.16)



de uitdrukking

~..n K. .
V(W): 7T JIH1,tot(J"'1)H1 ,tot(J(W_W1 ))

1-1 C1/a + ju1-c)(1/a +

2 2
.Cb/a) .

45

2
. C(32+j(.)17:)C~2+jCLJ-W1)7:) + C(31+j 'V"t") d~~C5.17)

Wanneer we aannemen dat

C5.18)

dan is H1 , tot Cjw) in de ruisband lw1~.n praktisch frekwentie

onafhankelijk, veronderstellen we verder nog dat 1/31 \ »JLT (5.19 )

en J132 1».Q,T C5 .20), dan is de lineaire overdracht van iedere

trap afzonderlijk in de ruisband frekwentie onafhcl:nkelijk en

mogen we voor vgl. C5.17) bij benadering schrijven Cbijlage 2)

C5.21 )

Hierin wordt fC~) weer gegeven door vgl. C5.9).

Willen we nu de vervorming minimaal maken, dan moeten we

C5.22)

onder de voorwaarden van vgl. C5.14) en C5.15) minimaal maken.

Vanwege de stabiliteit moet voor a) a nog aan de nevenvoorwaarden

131~ 0, (32~ a en (312 ~ a voldaan z ijn.

MC(31,(32) =

MC(31 '~2) =

Figuur 28. ])e kromme MC!3.. ,fl..,) = {3,., 2+(31 =

---+ ~1= 2/AO
= 1

constant voor a"> O.
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Qn dit extremum te bepalen, tekenen we de hoogtekaart van

M(~1'~2)' figuur 28, hierin zien we dat IM(~1'~2) I en dus ook
de vervorming minimaal is voor ~1 = 0 en (lJ2 = ~ 2/AO', volcens
vgl. (5.14) word t f3

12
= 1/A

O
•

~2 voldoet aan vgl. (5.20), maar ~1 voldoet niet meer aan vgl.
(5.19) zodat we voor vgl. (5.21) moeten schrijven

~xx·.Q 4 2/(3 2 12 (,Jyew) = IT ·(AO,nT). (b/a). 2 + (1 /a + JUT) .f(.n)'

met (32 = V2/ Ao' wordt vgl. (5.23) bij benadering

V(w) = ~~'Sl'(Ao)~(SlT)4(b/a)~{4 + (~)~(51TAo)2}.f(~).

Voor a <0 worden de nevenvoorwaarden wegens de stabiliteit

/31 , 0, ~2 , 0 en (312 ~ O.
Volgens vgl. (5.22) is M(~1'~2) = 0 voor ~1 = -~22, dit geeft

1;:l8t ~1 +(32 = -V 2/ AO'

(31 = -1(1 + 2 V2/ AO' - '.11+ 4V2/A~)

/32 = t(1 - V1+ 4 V2/A~')

en met vgl. (5.14) wordt

Voor vgl. (5.21) moeten we nu schrijven

yew) = ~~'~'(AoSlt)4(b/a)~1(322+ «(31+ 1/a + jc..Jl:)I?f(~), (5.25)

2met ~1+P2 ::; 0 geeft dit, afgezien van de directe omgeving
van t.J::; 0, bij benadering

Voor w::; 0 voIgt uit vgl. (5.25) een waarde die evenredig is
met (1/a)4; deze kunnen in het kader van onze benadering, die
slechts tot de orde (1/a)2 juist is, verwaarlozen.
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I(312 I

~) - H (ju) H (u) H1 ,3 (w) y(
... _ .... ..._ 1, 1 ..±o±o 1, 2 +?-
~l"~l (, . ) -12. 2( j (.,)1 ' j "'2 I ~.3( jc..>1 ' jW2 I- - :.1 J w1 ' J fo.)2 -

I (3. I I {3 I I f3 I
I 11 I 21 I '31

I P. I
2'31

I~ I
I 1231

Figuur 29. Drie niet-lineaire versterkers in cascade.

Voor de versterkers nemen we weer het model van figuur 25, dus
volgens vgl. (5.1) geldt dan

1
H1 ( j c.J) = 1/ '1',n a + JW

en volgens vgl. (5.2)

(5.27 )

(5.28)

AIle terugkoppelnetwerken zijn frekwentie onafhankelijk.
De lineaire overdracht van het gehele systeem is volgens vgl. (2.30)

H1 , tot (jw)

met

= H1 ,1(jw)H1 ,2(jw)H1 ,3(jW)

6Cw)

.6.(,,-» = 1 + (J1 H1,1(ju) + (32 H1,2(ju) +!33H1,3(jw)

+ ((11P2 +(312 )H1 ,1 (jW)H1 ,2 (jw) + ~1 (33H1 ,1 (jW)H1 ,3 (jw)

+ ((32f33+(323)H1,2(ju)H1 , 3(jw)

+ ((31(32(33+(3l323+f312~+/3123)H1, 1 (jU)H1 ,2(jW)H1 ,3(jW)
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Substitueren we vgl. (5.27) hierin dan krijgen we

1

H1,totCjw) = 0(.0 + 0(1 (1/a + jwt) + 0{2(1/a + jwt')2+ (1/a + j~"t)3
(5.29 )

hierin is,

(5.30)

(5.31)

Uit vgl. (5.29) voIgt met de aanname, dat a zeer groot is en

dus geldt Idol » \1/a\, \0(1\ » \1/a\ en \0(2\ »\1/a\,

1

We eisen weer een maximaal vlak verloop van de amplitude

karakteristiek met H1,tot(0) = AO' dus

(5.34)

01
1
2 _ 2ol

0
0i

2
= 0,

0(2
2

- 2OC1 = O.

(5.35)

(5.36)

Uit vgl. (5.35) en (5.36) voIgt

dit geeft met de vgl. (5.30), (5.31), (5.32) en (5.34)

(5.37)

(5.38)

(5.39 )
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De vgl. (5.37), (5.38) en (5.39) ZlJn de voorwaarden voor de
terugkoppelingen, die we krijgen, wanneer we eisen dat de polen

van H1,tot(p) op een halve cirkel in het linker complexe half
vlak liggen (Butterworth filter). Door deze drie voorwaaraen zijn
de terugkoppelingen nog niet €enduidig bepaald, we zullen nu
onderzoeken,hoe we deze terugkoppelingen moeten dimensioneren,
opdat de vervorming in het uitgangssignaal minimaal wordt.
De relatieve kwadratische overdrachtsfunctie van het gehele
systeem is volgens vgl. (2.31),

Qtot(j""1,jc.J2 ) = (b/a)(1/a + j W1"t)(1/a + jW2')'

• [f2~3+J32}+j<.J1T (P2 +/\) +( j"'1"[ )2J{(.I2 fl3+1323 +j<.J2 "[ «(.12 +(.13) +( j~1:);J
V

e
1 trap

+ {~1f32+f312 +j ("'1 +....2 )t(fl1 +132h( j (w1 +"2 )r);~
e\/

3 trap (5.40)

Voor de verhouding van het storend en nuttig vermogen krijgen we
met vgl. (4.35) en (5.40) de uitdrukking

1

V(w) = ~AJ~.tot( j"', )H"tot( j (w-'"', )fCb/a)~~'/a +jW,1:') (, /a +j (w_ w 1 )'t")I~
i-1 (tJ2P3+1323 +j""1 't" CP2 +P3) +( jW1r /}. 2

·{fJ2(33 +P23 +j (r.J-~ )"t(P2 +{J3) +( j (w-e.,,1 ) 't)2

•
+ (,11 +j~'t) (~3 +jv1~) ((J3+ j (""'-""1 )t')

+ (f!1(l2 +/312 +j~~(P1 +1'2) +( jw t")2}

(5.4-1)
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Voor

(5.42 )

is H1 tot (jc.J) in de ruisband ItJ \, Jl,. praktisch weer frekwentie,
onafhankelijk, nemen we verder ook nog aan, dat 1111~2+~12\»Jtt'

(5.43), 11111»JU" (5.44), 1"2 1'»Jlt" (5.45), Ifl;\ »Jl't (5.46)
en Jt12~3+P231 »Jlt: (5.47), dan zijn de lineaire overdrachts
functies van iedere trap, net als voor twee versterkers in
cascade, in de ruisband frekwentie onafhankelijk en mogen we
voor vgl. (5.41) bij benadering schrijven

(5.48)

Hierin wordt f(~) weer door vgl. (5.9) gegeven.
(Het bewijs hiervan loopt geheel analoog aan het bewijs, dat in
bijlage 2 voor twee versterkers in cascade is gegeven.)
Om de vervorming minimaal te maken, moeten we

(5.50)

onder de voorwaarden van de vgl. (5.37), (5.38) en (5.39)
minimaal maken.
Vanwege de stabilitei t moet voor a"> 0 ook nog aan de nevenvoor

waarden 131 ,(32,(13'~12,fJ23,(3123 ~ 0 voldaan zijn.
Om het minimum van M(P1, ••• ,P23) te bepalen, stellen we

v = f3 1f32+(312 en u = fJ2(J3+(J23' vgl. (5.49) wordt dan

no, A n. 2 2
LV, = /"1'"'3 + u + v

en vgl. (5.38)

(5.51 )

G(u,v) = u2+ v is onder de voorwaarde (5.51) minimaal indien

v = 0 en u = 2(1/AO)'1'J -(31(33 (zie paragraaf 5.2 M(~1,(t2) =132
2

+ (31
met (31+(32 = V2/ AO' ). .
Voor v = (31(32+(312 = 0 krijgen we twee oplossingen;



I ~2 = 0
~ = 0
De vgl. (5.37), {5.38), (5.39) en (5.50) worden dan

(3123 = 1/AO

(32(33+(323 ;;;: 2(1/AO)lf
3

'/'!J
(32 +(33 = 2 ( 1/ AO)

MI = ((32~3+f323)2 = 4(1/AO)"/3

51

(5.53)

(5.54)

(5.55)

II ,1312 = 0

(32 = 0
De vgl. (5.37), (5.38), (5.39) en (5.50) worden nu

(3123+(31(323 = 1/AO

~(33+P23 = 2(1/AO)"I
s

'/3131+(33 = 2 ( 1/ AO)

(5.56)

(5.57 )

(5.58)

(5.59 )

Uit de vgl. (5.56), (5.57)
dus MI <. MIl.

Wanneer ~1 = 0 en P12 = 0, is niet meer voldaan aan de voor
waarden (5.43) en (5.44), voor vgl .•. (5.48) moeten we dan scbrijven

De eerste term in vgl. (5.60) is volgens vgl. (5.53) vast, de
tweede term kunnen we echter weer minimaliseren.

G(~3,(32) = (33
2

+(32' met {32+(J3 = 2(1/AO>,I: is minimaal indien P2 = 0
'/3en /33 = 2 (1/AO) •
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De tegugkoppeling waarbij de vervorming in het uitgangssignaal
minimaal is, wordt dus gegeven door

(31 =~2 = 1312 = 0 ,

en /3123 = 1/AO •

De verhouding van het storend en nuttig vermogen wordt nu

= f~'Jl(AO {/5(Sl'r) 4{1 6+8(~ )2 (A
O

)"I,(Jl.t') 2+(~ ) 4(AO~ C3,t") 4} f( ~ ) (b/a):?

(5.61 )

Voor a(O moet vanwege de stabilite~t aan de nevenvoorwaarden

131 ,(J2,(J3,(J123 " 0 en f312'~23 ~ 0 voldaan zijn.

met inachtname van de voorwaarden (5.37), (5.38) en (5.39),indien

'/3 1 - ~1-4(1/Ao/'S(2-V2)'
(31 = 2(1/AO) -

2-'12

(J2 :: 0 ,

(J3
1 - V1-4(1/Ao)~(2-t2)

::

2-~

fJ12 ' ~ 2:: ~ 1 '

1 2
(323 = 2133 '

en (3123 = (1/AO) - -1P1~32 - -t(31 2P 3 •



Voor vgl. (5.48) moeten we nu schrijven

,txx..st 4 2 2 ' 2
yeW) =--:;r (AOJl.t) . (b/a). ((323) +(~1 +jW-C)(33 +

53

2
~12+jwrl3t+(jl..1t')2. f(~),

(5.62)

met ~2~+P1P32+~12 = 0 geeft dit, afgezien van de direkte omgeving
van c.J = 0, bij benadering

wordt vgl. (5.63)

yew) " f;.ll(AJ6 (,JI. 1:) ~ (b/af{e(li )2+(:K )4(AJ" (Jlt)2h(~). (5.64 )

Wanneer we N versterkers in een cascade schakeling hebben, kun
nen we iN(N+1) terugkoppelingen aanbrengen. We nemen voor iedere
versterker weer het model van figuur 25, dus slechts een signi
ficante tijdconstante, en nemen voor de terugkoppelingen frebven
tie onafhankelijke netwerken met overdrachtsfuncties (3i'
De lineaire overdrachtsfunctie kunnen we met een flow-graphe
bepalen en deze kunnen we schrijven als

•

Wanneer de "openloop" versterking a van iedere versterker zeer
groot is, dus a~oo , dan worden de polen Pj van vgl. (5.65)
door de terugkoppelingen A. bepaald.

~

Eisen we nu een maximaal vlak verloop van de amplitude karakteris-

tiek (Butterworth) en H1,tot(0) =,AO' dan moeten de polen Pj
op een halve cirkel met straalh/Aol~N.!.in het linker complexe
halfvlak liggen, figuur 30. I r
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2

o

A 2
o

(b)(a)

Figuur 30. Butterworth filter.

a) pool-nulpunt diagram,
b) amplitude karakteristiek.

Op Geze manier vinden we N voorwaarden, waaraan de terugkorpelingen

(3i moeten voldoen. We hadden echter~N(N+1) terugkoppelineen,
zociat de (3i 's nog niet eenduidig door deze voorwaarden bepaa16

zijn. De vrijheidsgraad, die we nog in de keuze van de (3i's
hebben, zullen we gebruiken om de vervorming in het uitgangs

signaal minimaal te maken.
De relatieve kwadratische overdrachtsfunctie kunnen we bepalen

met vgl. (2.31) en wanneer we aannemen, dat voor aIle 113. \ » Jl t'
, l"

geldt, zijn de lineaire overdrachtsfuncties H~(j~) en H~(jw)

van vgl. (2.31) in de ruisband \W \ ~.n. praktisch frekwentie
onafhankelijk en wordt

IQtot(jW1,jW2 )/ =!(b/a)'(1/a + jc.J1T)(1/a + jW2t)I·IM(~1,f32, .•••. )1
(5.66)

M(~1'~2'.'••• ) is een functie van aIle terugkoppelingen ~i

((3123 •••• N ' de terugkoppeling over het gehele systeem, u:i tger.onderd )
.DE;: verhouding van het storend en nuttig verrnogen wordt nu volgeno

vgl. (4.35) in de ruisband \wl ~Sl voor nr«11/Ao\'/N,

'xx·S}, 4 2{ }2 to.,)yew) = 7T ( A
0

51I ). (b/a)· M( (31 ,f32 , ••••• ) . f( Ji. )
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waarin f( ~) door vgl. (5.9) gegeven wordt.
Om de vervorming te minimaliseren, moeten we weer de functie

'M(P1'~2,..... )l minimaal maken lliet in acht name van de voor
wab.rden, die voor een rnaximaal vlakke amplitude karakteristiek
vereist zijn.

hall de hand van deze resultaten, moet nog nagegaan worden of

nog aIle (3i voldoen aan \~il ")0) JlT en de benadering van vgl. (5.66)
nog correct is, is di t niet meer het geval, dan rnoeten we dez,e

benadering corrigeren, zoals dat vaar N = 2 en N = 3 in de
vorige paragrafen is aangegeven.
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6 Conclusie.

De vraag, hoe we de tegenkoppelingen in een cascade schakeling
van niet-lineaire versterkers moeten dimensioneren, opdat de
vervorming minimaal wordt, is voor freh'Wentie onafhankelijke
versterkers eenvoudig te beantwoorden. Wanneer de versterkers
frekwentie afhankelijk zijn, kunn.en we dit niet aan de hand
van een frekwentie onafh&nkelijk systeem berekenen. Beschrijverl

we het verband tussen in- en uitgangssign8al van de frekwentie
afhankelijke versterkers met ~en Volterra reeks en beperken
we de ingangssignalen tot kleine stationaire ruissignalen met

een normale verdeling, dan is het mogelijk het uitgangsvermogen
te splitsen in een nuttig vermogen t.g.v. de lineaire overdracht

en een storend vermogen t.g.v. de niet-lineaire overdracht. Bet
storend vermogen in de uitgang kunnen we voor deze signalen
uitdrukken in het ingangsvermogen en de kwadratische overdrachts
fWlctie. De verhouding van het storend en nuttig vermogen wordt
d8~, als functie van de frekwentie, bepaald door ~et ingangsver
mogen, de lineaire en de kwadratische overdrachtsfunctie.
Gill nu de optimale tegenkoppeling voor een cascade schakeling
van N versterkers te bepalen, brengen we aIle tN(N+1) tegen
koppelingen aan. In verband met de lineaire vervorming kunnen
we eisen, dat de amplitude karakteristiek in de ruisband Iw 1~ Jl" ,
rnaximaal vlak verloopt, hiervoor zullen de terugkoppelingen
aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Vanwege de stabiliteit
zullen de terugkoppelingen ook nog aan een aantal nevenvoorwaarden
moeten voldoen. Door al deze voorwaarden zijn de terugkoppelingen

echter nog niet eenduidig bepaald. De vrijheidsgraden hierin
kunnen we nu gebruiken om de verhouding van het storend en nuttig

vermogen minimaal te m1:.1ken.
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Bi.ilage 1

De eigenschappen van de random variabele ~ worden door de kans
dichtheidsfunctie f(x) gegeven, hieruit kunnen we dus het gernid
delde, de variantie en de hogere orde Jilomenten afleiden met de
mathematische verwachting,

Vve definieren nu nog de karakteristieke functie door-
¢x(W) = E{e jVX} = !f(X)ej/,.JXdx

_00

( 1 )

(2)

en zijn inverse
coo

f(x) ~ 1rr ·/~x(..,) e-j"xd w •--
Wanneer we nu e jwx in een machtreeks ontwikkelen, dan krijgen
we voor vgl. (3)

+
(jw)2 u

= 1 + j Wf" 1 2 ! /-- 2
(jw)n

+ ••• + i JJ. + •.•n. / n

C>O

¢x(w) = !f(X){1+
- 00

+ (jlJx)2+ (jlVx)3 (jc.)x)n )
j~x 2! 3! + ••• + n! + .•• dx

(4)

Uit vgl. (4) voIgt nu meteen

d ~ ("'1) . u.
Y'x = J

Fd w '" =0 1
(5)

Voor twee random variabelen ~1 en ~2 met 2 dimensionale kans
dichtheidsfunctie f 2 (x1,x2 ) wordt de karakteristieke functie-
~x("1,W2) = E{e j ""1 x 1+j '"'2x2} = /!t2(X1,X2)ej"'1X1+j<.J2X2 dx1dx2 (6)

-00

Voor de gezamelijke momenten~kr = E{X1k~2r} geldt ook weer

\ (k+r) A.. (w w )o "fx l' 2 . (k+r).u
== J /-- kr (7)



Voor een reeks variabelen 2£1, •.. ,xn wordt de karakteristif'ke
fUYJctie gegeven door

(8)

en de gezameIijke momenten door

JJ;{ k 1 k }/--k ~ •••• k =.J:<.; 2S1 •• •• 1£n n
I n

deze kunnen we weer berekenen met

~ r ¢x(CV1 ' ••• ,l.Jn )

~ l.V
1

k 1J.••bwn
kn

waarin r=k
1

+..• +k
Xl

( q ,
~ )

Indien x cen normale verdeling heeft met eemiddelde 0 is de

kansdichtheidsfunctie

1 . _x2/2(f2
+'(x' e
L ) = G"J2TT

~e zien direct dat

(10)

voor n = even

voor n = oneven
( 11 )

VuIIen we nu vgI. (11) in vgI. (4) in,dan wordt de karakteristieke
functie van x

+ •••• +~x (IA)) = 1 - ~a2rJ2.

met 1.3 •••. (2k-1) = 1
( 2k) ! -2....k-k-!

(-1 )k, 1.3 .... (2k-1) .(T2kcJk
( 2k) I

voIgt hieruit dat

+ •••

122
-~(T "e (12 )

Beschouwen. we twee random variabelen x1 en ~2 met kansdichtheids
functies

dan wordt de twee dimensionale kansdichtheidsfunctie gegeven

door,
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(13)

De karakteristieke functie vinden we op de volgende wijze.

EfG1(X)G2(~)} = E{G1(~)'E{G2(~)I~}}-
E{G2 (Z)1 :lE=X} = JG2 (y)f(y! x=x) dy--

-00

Wanneer we dit gebruiken voor de karakteristieke functie van ~

en ~,krijgen we dus

E{ej~X +jU2Y} = E{e j "'1 x E {e j
l.l2YI:lE}}

-
E{ejW2~ ~=X} = jejW

2 Y. f~(~)) dy

--

(14 )

( 15)

Substitueren we nu vgl. (10) en (13) in vgl. (15), dan wordt dit

(16)

(17 )

--
Vgl. (16) is de karakteristieke functie vaneen normaal verdeelde
functie met gemiddelde r~~2 en variantie 022 (1-r2 ).

1

E{ej~YI ~=Xl = e jLJ2 (rxv2/ 01 ).e-~.~
2 02 2

( 1_r
2

)

iJubstitueren we vgl. (17) in vgl. (1~) dan wordt de knrakteriD
tieke functie van .2£ en y..,



~(W1'''''2) = E{ejlV1X'ejt..J2(rxu2/cr1) .e-}W22cr22(1-r2)}

= e -~- W 2
2 "22

(1_r
2

). E{e jX (W1+~r(j'2/ 0"1 ) }

12 2 2 1 22= e -2 W2 0"'2 (1-r ). e-2( 'V1+~r(j2/ 0"1) cr1

hierin is r de correlatie coefficient.

Wan~eer we vgl. (7) toepassen,kunnen we voor vgl. (18) ook
schrijven

(18 )
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Voor een reeks van random variabelen x1' ••• '~ nlet kansdicht
heidsfuncties

f( x. )
l

1 -x. 2/2(1.2
= U. 'l2Jte l l

l

wordt de karakteristieke functie gegeven door

~ (L' 1.1 ') _ e-iQ (w1 ,···,wn )
'f'x ......1'··· '-n -

n

waarin Q(W1 , ••• ,u ) = L. c ..w·w· ,n .. lJ l J
l,J

c .. = c ..
lJ Jl

(20 )

De coefficienten c .. vinden we op de volgende wijze
J.J

¢x (W1 ,w2 ' 0, • •• ,0) = E {e j
c..J1x 1+j~x2} :: 4x( W1 '(,.)2)

:: e-i(c11W12+ 2c12w1w2 + c22cJ22)

Maar voor ~x(W1'W2) hadden we al vgl. (19), dus

c 11 = fl20 = E{J£1
2

} = 01 2
c12 = ;U11 = E{x1x2} = ro; cr2

en c22 =}A 02 :: E{J£2
2

} = 022
•

Dit kunnen we voor iedere c .. herhalen en we krijgen dan
lJ

(21 )
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~a1en we gebruik van de vectoren ~ en zijn getransponeerde w
t

en van de matrix

•
c =

c 1 ••••• cn nn

dan kan de karakteristieke fWlCtie geschreven worden als

(22)

TJlet enig rekenwerk kan nog aangetoond worden, dat voor de

n-dimensionale kansdichtheidsfunctie geldt

f (x
1

, ••• ,x ) =n n

We kunnen nu van reeks van random variabelen .2£1' ••• 'xn , allen
met een normale verdeling en gemiddelde nul, de n-orde momentcm

berekenen met de vgl. (9) en (22).

Voor n = 3 krijgen we voor het 3e gezamelijke moment,

,3d
3¢x (w1 ' c..J2 ':3 )

J /U = - = 0
111 dw .~ <oJ 'd CJ

1 2 3 (U,O,O)

Voor n = 4 wordt het 4e gezamelijke moment,

C/~x(f,J1 ,~,t.J3'W4)

dc.J 1'dfAJ2'~W 3' ~ w4 (0,0,0,0)

Algemeen wordt het ne gezamelijke moment

i,j=1, •• ,1

voor n = even.= L. c 12c 34 •• •• cn _1 n

son~eren over aIle moglijke combinaties c, .lJ

E{X1 •••••~} = 0 voor n = oneven,

E{X1 • ••••~}



Bijlage 2. 1

yeW) ~ ~Sl. ~H1 • tot (jt.>1 )H1 • tot (j (.., -"', ))I~ (bla)
2

.

v I 2Jt-t . (1/a + jV1l:)(1/a + j(W-e..,,1)1:') .

./ ({32+ j <.J11:) ({J2+ j (w-w1)'t) + «(31 +jwr)
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2
d~ (5.17)

.R

Voor vgl. (5.17) mogen we dan schrijven.,
~X:X'Sl 4 2 ~I / 2 () 21

2
V(w) = IT ( A0) . (b / a) .) I (1 a) +( 1/ a) j W"t' - W1 CJ - &.)1"t .

c..,)
ji -1

.j (32
2

+(32 j "''' - W1 ('-'-"'1 )"(2 +131+ j ",,,I2
d 1f'

1

~ ~.fl (A
o

)4(b/al.j~ 1la)4 - 2 (1 la)2(j1 (w- "1 ),,2 + {c.J1 ("'-'"'1 )r2}
2

~-1 +(1/a)2(wt")~.

r: 2 2 2 2·0/32 +(31 ) - 2«(32 +(31 )w1 (tJ-t.J1 )!'

+( 1 +/l2)2 (c.,.r) 2
+ {W1 ("'-'"'1 )<2}~~ (1)

Wanneer a voldoende groot is, kunnen we de termen, die evenredig
zijn met (1/a)4 en (1/a)6 in V(w) verwaarlozen en vgl. (1) wordt
dan

yew)

In vgl. (2) is
1

jx2 (':N. -x)2dx
w
-.~~ .,

,

(2 )



.,
j.3(':J,. - x)3dx =

'"jt-1
en

2 ~ 6
5

( wJl)2 + 21 ( ~ )3 1 (£v)7
- 7 + Jt - v- - 140 Jt '
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'1

}4(; _ x)4dx = ~ _:; + 1~( .«')2 _ 3c.:ii')3 + ;(~ )4_ 6~O(~)9.
~-.,
Jl

Wanneer 1t11l )o)$lT (5.19) en 1/32 l »Jlr- (5.20) mogen we de
termen, die evenredig zijn met (fiT)6 en (nT)8, in vgl. (2)

verwaarlozen, deze wordt dan

In een eerste benadering van yew) mogen we dus onder de voor
waarden (5.19) en (5.20) aannemen,dat iedere trap in de ruis

band Iwi ~ Sl frekwentie onafhankelijk is.


	Minimalisatie van niet-lineaire vervorming in tegengekoppelde versterkers
	Inhoud
	Samenvatting
	1. Inleiding
	2. Overdrachtsfuncties van lineaire en niet-lineaire systemen voor kleine ingangssignalen
	3. Niet-lineaire frekwentie onafhankelijke versterkers
	4. Bepaling van een maat voor de niet-lineaire vervorming van een frekwentie afhankelijk systeem
	5. Optimale frekwentie onafhankelijke tegenkoppeling van niet-lineaire frekwentie afhankelijke versterkers
	6. Conclusie
	Litteratuur
	Bijlagen

