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o. SAMENVATI'ING

In de inleiding van dit verslag is vermeld, dat er voor de realisatie van ho

gere orde immitantiefunkties tot nu toe altijd een fiks aantal weerstanden

nodig was. Dit vanwege de 1 op 1 relatie resistief-reaktief element, zoals die

bijvoorbeeld bij de RC-Foster en Cauer netwerken aanwezig is. Zodoende bedraagt

het aantal weerstanden twaalf en het aantal reaktieve elementen eveneens twaalf

in het geval van een kanonische realisatie van een lZe orde RLC impedantie.

Uit hoofdstuk Z en 3 wordt nu duidelijk, dat er ook realisaties van deze lZe

orde impedantie mogelijk zijn met veel minder weerstanden, terwijl de polen en

nulpunten op eenvoudige krommes in het komplexe linker halfvlak liggen. Boven

dien houden we vast aan de, vanwege de orde, minimaal voorgeschreven twaalf

reaktieve elementen.

Door gebruik te maken van een niet p.r.r. funktie f(s).g(s) kan een subklasse

van p.r.r. funkties gegenereerd worden met bovenstaande eigenschappen.

In hoofdstuk 1 staat deze techniek beschreven. Een lZe orde RLC impedantie blijkt

te kunnen worden opgebouwd met zogenaamde ze, 3e , 4e en 6e orde blokken. De weer

standsreduktie bedraagt dan respektievelijk 6, 8, 9 en 10 weerstanden ten op

zichte van de kanonische realisatie.

Blokken zijn hier deelschakelingen van de lZe orde RLC impedantie met ieder

steeds een weerstand. De orde van het produkt f(s) .g(s) bepaalt de orde van de

te gebruiken blokken en dus ook het aantal blokken waaruit de lZe orde impedantie

is samengesteld.

ZO behandelt hoofdstuk Z de realisatie en de ligging van de polen en nulpunten

van een lZe orde RLC impedantie met Ze orde of 4e orde blokken. Aan het eind van

dit tweede hoofdstuk treft de lezer een vergelijking aan van beide mogelijkheden.

Hoofdstuk 3 gaat over 3e en 6e orde blokken. De slotkonklusies zijn te vinden in

hoofdstuk 4.
Tenslotte handelt de appendix over een splitsing van een 4e graads vergelijking

in twee Ze graads vergelijkingen met gemakkelijk te bepalen koefficienten, mits

voldaan is aan een aldaar gegeven voorwaarde.
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I. INLEIDING

1.0.0 Rationale funkties; kanonischj minimaal.

In de elektrotechniek komen we vaak rationale funkties tegen van de vorm

2(s) = K.
(s-r1)(s-r2)····(s-rN)

(s-q1)(s-q2)····(s-qM)
= K.

T(s)

N(s)
(1.1)

waarin r1 tim r N de nulpunten van T(s) en dus de nulpunten van Z(s) zijn,

q1 tim qM de nulpunten van N(s) en dus de polen. van Z(s). K is een wille

keurige reele konstante en s is de komplexe variabele.

Aangetoond kan worden, dat voor de kanonische realisatie van een dergelijke

funktie (n+m+l) passieve elementen nodig zijnl ). Ret aantal reaktieve ele

menten, zijnde spoelen of kondensatoren, wordt bepaald door de hoogste

macht van s, voorkomende in 2(s). De andere elementen zijn dan dus resis

tieve elementen.

Onder bepaalde voorwaarden, waarbij in feite eisen gesteld worden aan de

ligging van polen en nulpunten van 2(s), is het mogelijk het aantal resis

tieve elementen, benodigd voor de kanonische realisatie, verder te reduce

reno Men spreekt dan van een minimale realisatie.

1.0.1. Geschiedenisj 12e orde RLC impedantie.

In 1924 onderzocht ingenieur Foster de funktie Z(s), zoals boven omschreven.

Foster ging ervan uit, dat of aIle polen en nulpunten van 2(s) op de nega

tieve reele as lagen of zij aIle op de positieve imaginaire as voorkwamen.

Rij yond telkens twee realisaties voor 2(s): Een in impedantievorm, de ander

in admittantievorm. Cauer voegde hier later andere realisaties aan toe.

Karakteristiek voor deze realisaties, als ook voor de door van Bokhoven in

1976 behandelde RLxRC funkties 2), is het grote aantal benodigde weerstanden.

20 bevatten de RC realisaties van Foster evenveel reaktieve als resistieve

elementen vanwege de onderlinge 1 op l-relatie, reaktief element-resistief

element.

Uit het hierna volgende zal blijken dat een hogere orde immitantiefunktie

onder be~aalde voorwaarden met veel minder resistieve elementen kan worden ~e

realiseerd dan voorheen. Dit met behoud van het minimaal aantal reaktieve e

lementen.
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Bij het onderzoeken van de realisatiemogelijkheden van een hogere orde immi

tantiefunktie, in het onderhavige geval een 12e orde RLC impedantie, heb ik

met vrucht gebruik kunnen maken van een stelling van Tirtoprodjo J). In de

volgende twee paragraafjes wordt aan de hand van twee voorbeelden een beken

de eigenschap van positief reele rationale funkties ( p.r.r. funkties ) toe

gelicht en een nieuwe mogelijkheid om te geraken tot een bepaalde klasse van

p.r.r. funkties ( de stelling van Tirtoprodjo ).

1.1.0. Bekend theorema p.r.r. funkties

Algemeen bekend is, dat de positief reele rationale funktie, kortweg p.r.r.

funktie, van een p.r.r. funktie weer een p.r.r. funktie is. Laat bijvoorbeeld

(s+2)
ZRC(s) = ----- =

(s+l) (s+J)

1/2

(s+l)
+

1/2

(s+J)
(1. 2)

Stel verder z (s) =

zlc(s) voor s

(s +1)

s
, dan wordt formule (1.2) na substitutie van

S(S2+2s+1)
ZRC(zlc) = --------=

(s2+s+1) (s2+Js+l )

s/2
= Z' (s)

In figuur (1.1) is te zien hoe de op bovenstaande manier verkregen impedantie

Z'(s) kan worden gerealiseerd alsook het bijbehorende pool-nulpunten diagram.

1m

x

Re __ .1

.20 .20

x

fig 1.1 Realisatie en pool-nulpunten diagram Z'(s)
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1.2.0. Stelling van Tirtoprodjo

Uit de theorie is ook bekend, dat indien

f(s) een p.r.r. funktie

g(s) een p.r.r. funktie

het produkt f(s).g(s) i.h.a. geen p.r.r. funktie zal zijn, dus ZRC(s) =

ZRC( f(s).g(s) ) ook niet. Dit kunnen we nog eens demonstreren aan de hand

van het voorbeeld uit paragraaf 1.1.0. Stel dat

----+----
(s+2)

ZRC(s) = ----- =
(S+l) (s+J)

1/2

(S+l)

1/2

(s+J)
(1. 2)

dan ZRC( f(s).g(s) ) =
1/2

f(s) .g(s)+l

1/2

f(s).g(s)+J
niet p.r.r.

1/2
maar wel f(s) .ZRC ( f(s) .g(s) ) =---~- +

g(s) + f(S)

1/2

g(s) + f1s)
p.r.r.

(1.J)

ZRC( f(s).g(s) ) kan natuurlijk ook worden vermenigvuldigd met g(s). Dit

principe om via een niet positief reele weg nieuwe positief reele funkties

te verkrijgen werd in 1980 ontwikkeld door ingenieur Tirtoprodjo. In hoofd

stuk 2 zal blijken dat met behulp hiervan hogere orde immitantiefunkties ge

realiseerd kunnen worden met een veel kleiner aantal weerstanden dan voor

heen. Nu voIgt nog een voorbeeld. Door in formule (l.J) voor g(s) s te sub

stitueren en voor f(s) S+l, verkrijgen He de p.r.r. funktie Z' (s)

------=
1/21/2

Z'(s) == -----+
1

s + --"Cs"";;;+"-l)~ s + 3

(s+ 1) (s2+S+2)

(s2+s+1) (82+S+J)
(1.4)
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Figuur 1.2 toont de 1igging van de polen en nu1punten van Z'(s)

1m

fig 1.2

Re - -1 _.511

+1

-]

De impedantie Z'(s) is op twee verschi11ende manieren te rea1iseren, vo1gens

Foster of Cauer. De eerstgenoemde rea1isatie voIgt direkt uit formu1e (1.4).

Voor de Cauer rea1isatie moet de RC-impedantie uit (1.2) eerst in een 1adder

struktuur geschreven worden

1
Z(s) = =1s +

_1_+ 1
2 4s+6

f(s).g(s) +
-1.-+

2

1

1
1

4f(s) .g(s) + 6

Door vermenigvu1digen van Z(s) met res) en substitutie van f(s)=S+l en g(s)=s,

verkrijgen we de p.r.r. funktie

1
Z' (s) =--------=----

1s + -----"'"-----
s+l
2+

4s +

1
6

s+l

Op de vo1gende b1adzijde staan de twee verschi11ende moge1ijkheden. Foster in

figuur 1.3a en Cauer in 1.3b. Opgemerkt zij nog, dat beide rea1isaties slechts

twee weerstanden bevatten. Dit aanta1 is twee minder dan benodigd voor een ka

nonische rea1isatie.
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De Foster respektievelijk Cauer realisatie van de impedantiefunktie uit for

mule (1.4) en (l.S)

fig 1.3a

.50

.5H

1f

.5 H

.50

.160

.I6H

If

.16 H

.160

fig 1.3b
If

==============
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z. lZe ORDE RLC-H1PEDANTIE

Z.O.O. Mogelijke realisaties; blokken

In hoofdstuk 1 werd gesteld, dat hogere orde immitantiefunkties onder bepaalde

voorwaardcn met veel minder weerstanden dan voorheen zijn te realiseren. Het

aantal reaktieve elementen blijft minimaal. Om dit aan te tonen nemen we nu

een lZe orde RLC impedantie

Z (s) =
(s+k2 ) (s+k4 ) •••• (S+kN)

(s+k 1 ) (s+k3 ) •••• (s+kM)
n even ~ 22
m oneven ~ 23

(2.1)

Volgens de Foster ontwikkeling is formule (2.1) te splitsen in partiele breuken

q1
2(3) = --- +

(s+k 1 )
(2.2)

Op formule (2.2) wordt nu de techniek toegepast, die behoort bij de stelling van

Tirtoprodjo, besproken in paragraaf 1.2.0. Dus substitueren we in formule (2.2)
voor s het produkt r(s).g(s). De gehele impedantie Z(s) wordt met f(s) of g(s)

vermenigvuldigd. Na uitvoeren van dit procede verkrijgen we dan de p.r.r. funk

tie Z' (s)

q1 q2
Z' (s) =------- + ------- + ••k1 k 3

,;(s) + -r~(-'"":s)- g(s) + r(s) g(s) +

(2.3)

De orde van het produkt f(s).g(s) bepaalt in hoeveel breuken formule (2.1) ge

splitst wordt. Stel bijvoorbeeld dat r(s).g(s) van de 4e orde is, dan bedraagt

het aantal partiele breuken drie, omdat het produkt van drie 4e orde faktoren

weer een lZe orde noemer oplevert. In het geval dat f(s).g(s) van de 2e orde is

zullen we zes partiele breuken nodig hebben, enzovoorts.
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Uit het vervolg zal nu blijken dat bij elke partiele breuk een stukje schake

ling hoort van dezelfde orde als het produkt f(s).g(s). Indien het produkt

f(s).g(s) van de 4e orde is, zal de impedantie Z'(s) dus bestaan uit drie 4e

orde schakelingen of 4e orde "blokken". Een zo'n blok bevat dan vier reaktie

ve elementen ( noodzakelijkerwijs vanwege de 4e orde ) en een resistief ele

ment. Een 12e orde RLC impedantie is op deze wijze dus te realiseren met

slechts drie weerstanden en twaalf reaktieve elementen.

Het voorgaande rnaakt nu duidelijk dat een 12e orde RLC-impedantie op vier

verschillende rnanieren te realiseren is, gebruik makend van de niet p.r.r.

funktie f(s).g(s). Namelijk met behulp van 2e _, 3e_, 4e _ of 6e orde blokken.

In dit hoofdstuk zijn de 2e en 4e orde blokken aan de beurt, het volgende

hoofdstuk bespreekt de andere twee mogelijkheden ( 3e en 6e orde blokken ).
\

Paragraaf 2.1.0 en 2.1.1 handelen over de realisatie van een 12e orde RLC im-

pedantie met 2e orde blokken, paragraaf 2.2.0 t/m 2.2.3 over de realisatie met

4e orde blokken. In de laatste paragraaf (2.3.0) komt een belangrijke konklusie

aan het bod.

Het blijkt mogelijk te zijn nog meer weerstanden te besparen door 4e orde blok

ken te gebruiken in plaats van 2e orde blokken, terwijl het pool-nulpunten dia

gram dan slechts op een plaats verandert. '

2.1.0. Realisatie met "2e orde blokken"

In deze paragraaf realiseren we een 12e orde RLC-impedantie, uitgaande van for

mule (2.1). Stel dat

(s+k2 ) (s+k4 ) (S+ks ) (S+ks) (s+k1d
ZRC (s) = -------------

(s+k1 ) (s+k3 ) (s+ks ) (s+ k7) (s+ kg) (s+ k11)
(2.4)

Voor realisatie met passieve elementen moet gelden k1<k2 < k3 •••••••<k11

In de plaats van s substitueren we in (2.4) f(s).g(s), met f(s) = (s2+b)/s en

g(s) = a. Verder wordt ZRC( f(s).g(s) ) vermenigvuldigd met g(s). Overigens

was dit vroeger ook al mogelijk. In dit geval is f(s).g(s) namelijk een p.r.r.

funktie, zodat hier een p.r.r. funktie van een p.r.r. funktie wordt genomen. In

hoofdstuk 1 staat beschreven dat het resultaat, ZRC ( f(s).g(s) ), ook een p.r.r.

funktie is. Dus hier is het niet strikt noodzakelijk met g(s) te vermenigvuldi

gen.



Door het procede, beschreven op de vorige bladzijde, uit te voeren ontstaat

d f kt · '7. 1 ' (s)e p.r.r. un l.e_

Zl • (s) -- (2.5)

Uit formule (Z.) voIgt, dat deze impedantie ook te schrijven is als som van

zes partiele breuken ( het produkt f(s).g(s) is van de Ze orde )

s2+b--+
s a

-----+
k 3

a

k
s

+ •••••

a
s2+b--+

s a

(z.6)

Volgens paragraaf Z.O.O. zal Zl'(S) opgebouwd zijn uit zes Ze orde blokken. In

figuur Z.l is zo'n Ze orde blok weer gegeven

fig Z.l Een van de Ze orde
blokken waaruit
21' is opgebouwd

q.
I

T

Voor de opeenvolgende blokken 1 tim 6 geldt

condensatoren: l/qj' met i natuurlijk getal van 1 tim 6
spoelen qj/b

weerstanden aqj/km, met m 1,),5 •••••• 11

Op de volgende bladzijde, paragraaf 2.1.1, staat een uitgewerkt voorbeeld van

een lze orde impedantie, gerealiseerd met zes Ze orde b1okken. De k's zijn hier

vrij te kiezen, zOdanig dat k1<k2<k3< •••. k11 • De q's 1iggen dan vast. Bijvoor

beeld

q1 = (S+k1)21 • (s=-k1)

q2= (s+k3)Zl' (s=-k3)
enz.
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Z.1.l. Voorbeeld lZe orde impedantie met Ze orde blokken

In deze paragraaf is een voorbeeld uitgewerkt van een hogere orde immitantie

funktie, namelijk een lZe orde RLC-impedantie, gerealiseerd met zes 2e orde

blokken zeals er een getekend is in figuur 2.1 op de vorige bladzijde.

De konstanten a en b en de variabele k's zijn zo gekozen, dat aIle polen en

nulpunten op de eenheidscirkel komen te liggen. Met s==x+jy geldt dan voor

de verschillende polen en nulpunten

(2.8)
2 2

Xt +Yt k= b == 1
t

Xt == - za-
Hierin is teen natuurlijk getal tussen 1 en 12. Uit formule (2.5) op de vo

rige bladzijde voIgt dan het pool-nulpunten diagram van figuur 2.2

a=l. 6, b=l

Pool-nulpunten diagram lZe orde
RIC impedantie met 28 orde
blokken

fig-j

k 1 == .22 k 7 == 2.06

k2 == .35 k s == {~ .21

k 3 = .50 kg == 2.34

k4 = .68 k 10== 2.56

k s == .96 k11= 2.88

k6 = 1.88..- -0.5

Met behulp van formule (Z.7) kunnen de q's berekend worden uit de gekozen k's.

Formule (z.6) op de vorige bladzijde leidt dan tot de realisatie van figuur 2.3 .

4.5F

1.60

6.7F

.480

3.2F

.500

22.7F

.0340

18.sF

.0360

4-sF

.120

q1 = . :22

q2 == .15

qa == .32

q4 = .044

qs = .054

q6 = .22

fig 2.3 Realisatie l?e orde impedantie met ze orde blokken
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2.:2.0. Realisatie met "4e orde blokken"; grotere weerstandsreduktie

In de vorige twee paragro.ven is net gelukt een lZe orde RLC impedantie te re

aliseren met behulp van 2e orde blokken. Er zijn dan slechts zes weerstanden

nodig, een besparing van even zoveel weerstanden ten opzichte van de kanoni

sche realisatie. Onder bepaalde voorwaarden blijken aIle polen en nulpunten

alternerend op de eenheidscirkel voor te komen.

De vraag rijst nu of het mogelijk is het aantal weerstanden nog verder te re

duceren, zodanig dat het reeds gevonden pool-nulpunten diagram ( zie figuur 2.2 )

niet veel verandert.

Het ligt dan voor de hand te kijken naar andere mogelijke ontbindingen van een

12e orde polynoom, zoals dat in formule (2.1) voorkomt. Zo'n polynoom kan ook

ontbonden worden in 4e orde faktoren. Ret produkt f(s).g(s) zoals dat in de

vorige paragraven te sprake komt zal dan van de 4e orde moeten zijn. In de eerste

paragraaf van dit hoofdstuk werd gesteld dat de realisatie dan zogenaamde 4e

orde blokken bevat. Stel nu dat

Z2RC (s) =

Voor realisatie met passieve elementen moet gelden 0<k 1 '< k2' •••••<ks '

In de plaats van s substitueren we f(s).g(s) met f(s)=(s2+as+b)/s en g(s)=(s2+b)/s

De impedantie Z2RC(s) wordt vermenigvuldigd met f(s) ten einde de p.r.r. funktie

22'(S) te creeren. Ten overvloede zij opgemerkt, dat f(s).g(s) geen p.r.r. funktie

is, maar 22'(s) is dit weI vanwege de vermenigvuldiging van Z2RC ( f(s).g(s) ) met

f(s). In hoofdstuk 1 staat dit uitvoerig beschreven. Na substitutie en vermenig

vuldiging ontstaat de p.r.r. funktie

Z2'(S) --
S(S2+a s+b) (s4+as3+ (2b+-k2' ) S2+abs+b )(s4+as3+ (2b+- k4' )s2+abS+b )

(s4+as3+(2b+k 1 ' )s2+abs+b ) ( ••••+k 3' ••• ) (s4+as3+(L'.b+ks ' )s2+abs+b )

(2.10)

Uit formule (2.3) voIgt dat deze impedantie ook te schrijven is in drie par

tiele breuken ( het produkt f(s).g(s) is van de 4e orde ). Aldus ontstaat de vorm

(2.11) op de volgende bladzijde.
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---------+
k '3 s2+b +

s

k '5

(2.11)

Volgens paragraaf 2.0.0. zal 22'(S) opgebouwd zijn uit drie 4e orde blokken. In

figuur 2.4 is zo'n 4e orde blok weer gegeven

-qi

q~
I

fig 2.4 Een van de 4e orde
blokken waaruit Z2'
is opgebouwd

Voor de opeenvolgende blokken 1 tim 3 geldt

parallel condensatoren:

parallel spoelen

serie condensatoren

serie spoelen

serie weerstanden

l/qj', met i natuurlijk getal van 1 tim 3

qj '/b
km'/bqj " met m 1,3,5
q. '/k 'I m
aqj '/km'

Nu is het dus mogelijk met behulp van formule (2.11) de realisatie van 22 '(s)

uit te voeren.

Om de polen en nulpunten van 22'(S) te kunnen bepalen moeten we echter eerst nog

de vierde graads vergelijkingen uit formule (2.10) oplossen. De vergelijking

S4 + As 3 + Bs2 + Cs + D :: 0

kan ook geschreven worden als

( 2.12a)

( 2.12b)

Ter bepaling van ~ en r moet dan weI eerst stelsel (2.12c) op de volgende blad

zijde worden opgelost.
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0( +r =A

J3 +Olcr~=B

}3J+ ~&=C

J36 =D

(1-.12c)

In het algemeen is dit geen eenvoudige opgave. Nu maakt o.a. Butler in "The

practical solution to high accuracy of quartic equations" 4) melding van een

snelle methode om~ en¥ te bepalen. Deze koefficienten kunnen namelijk vrij

eenvoudig gevonden worden indien geldt

(2.12d)

De uitwerking in de appendix (A.l) leert dan dat onder andere het volgende

koefficientenstelsel aan (2.12c) voldoet

~ =S=vf):C/A
0( = A±VA'""=2:--4-B-et-8-C~1A

2

J' = A- ex

(2.12e)

Omdat in ons geval, formule (2.10), A=a, C=ab en D=b2 wordt aan voorwaarde

(2.12d) voldaan. Na substitutie van A,C,D en B=2b+k' in (2.12e) kunnen de vier

de graads yergelijkingen van (2.10) met behulp van (2.12b) dus ook geschreven

worden als

(2.13)

Voor realisatie met passieve elementen moeten de koefficienten in (2.13) posi

~ief en reeel zijn. Dit is het geval indien k'~a2/4. In de volgende paragraaf

is een voorbeeld opgenomen waaruit blijkt dat nu ook aIle polen en nulpunten op

de eenheidscirkel terecht kunnen komen, net als bij het gebruik van 2e orde

blokken. Als k'>a2/4 zullen we een ander koefficientenstelsel dan dat van (2.12e)

moeten gebruiken om een vierde graads vergelijking te kunnen splitsen in twee

tweede graads vergelijkingen met positieve reele koefficienten. Ook dit stelsel

voIgt rechtstreeks uit (2.12c) met behulp van voorwaarde (2.12e). Dan zullen

polen en nulpunten op een cissoide achtige kromme liggen ( zie appendix A.l ).

Een voorbeeld hiervan treft de lezer aan in paragraaf 2.~.2.



-14-

2.2.1. Voorbeeld 12e orde impedantie met 4e orde blokken; cirkel

In deze paragraaf is een voorbeeld uitgewerkt van een 12e orde RIC impedantie,

gerealiseerd met drie 4e orde blokken zoals er een getekend is in figuur 2.4.

De konstanten a en b zijn dezelfde als in paragraaf 2.1.1. De variabele (k')'s

zijn zo gekozen, dat aIle polen en nulpunten op de eenheidscirkel zullen lig

gen. Dus 0~k'~a2 /4. Met s:=:X+ jy geldt dan voor de verschillende pulen en nul

punten

2 2
(x t ' ) + (y t ' ) = b = 1

X
' __ a±Va2 -4kt '

t - 4
(;~.14)

Hierin is teen natuurlijk getal tussen 1 en 5. Uit de formules (2.10) en (2.13)

voIgt dan het pool-nulpunten diagram van figuur 2.5

a=l. 6, b=l

k1
,

= :;
.~

k2
,

= .3

k 3
,

= .4

k4
,

= .5

ks
,

= .6

t
.j

~''- :

,;
'/::'

R. __
-0." ,

~i\\+-,~; \ \ !
" > '

.j

fig 2.5 Pool-nulpunten dia~m 12e orde
RLC impedantie met 4 orde
blokken

Uit figuur 2.5 valt op te maken dat aIle polen en nulpunten, volgend uit for

mule (2.8), symmetrisch liggen ten opzichte van de getekende stippellijn. Deze

lijn snijdt de cirkel voor x=-a/4 ( =~0.4 ). Indien de kluster polen en nul

punten_rechts vandeze stippellijn wordt gekozen, dit wil zeggen kies k 1 ' tim

ks ', dan ligt de kluster links van deze lijn vast. Omdat 0<k1 '<k2' ••••• <ks '

alterneren de polen en nulpunten in de kluster rechts van de stippellijn. Alter

nerend en beginnend met een pool gold ook voor de eerste vijf polen en nulpun

ten van figuur 2.2.



-15-

Daarom kunnen we de kt's, behorend bij de realisatie van een lZe orde impe

dantie met 2
e orde blokken, altijd zo kiezen dat geldt

kt = a( a-Va2 -4kt I)
2

met t 1,2, ••••5
De polen en nulpunten links van de stippellijn in figuur 2.5 alterneren ook,

maar de eerste van dit groepje is een pool behorend bij de hoogste kt ' waarde.

Dit toegevoegd komplex polenpaar zal nooit op die plaats in figuur 2.2 kunnen

voorkomen omdat daar juist een toegevoegd komplex nulpuntenpaar aan de beurt

is ( ks<ke<k7 ).

De resterende kluster van figuur 2.5, drie polen en twee nulpunten, kan na

tuurlijk weI weer in figuur 2.2 gerealiseerd worden. Kies namelijk ke gelijk

a( a+V}-4k4 ')/2, k7 gelijk a( a+Va2-4k3' ), ...... ., kg gelijk a( a+Va2 -4k,').

De enerlaatste k-waarde, k,o, moet dan gelijk a2 gekozen worden. Het laatste

polenpaar van figuur 2.2 behorend bij de hoogste k-waarde is dan niet in fi

guur 2.5 aanwezig ( k,o<k" ).

Zodoende zien we dat de pool-nulpunten diagrammen van figUur 2.2 ( realisatie

met 2e orde blokken ) en van figuur 2.5 ( realisatie met 4e orde blokken ) in

"een toegevoegd komplex polenpaar van elkaar verschillen.

Wanner de k's gekozen zijn, liggen de q's vast. Deze kunnen berekend worden

met behulp van formule (2.7). In figuur 2.6 is de realisatie van Z2'(S) ge

schetst

2.7F

.38H

30 .5F 1.9H

4F

.25H

10 1.6F .6H

2.H-

.38H

10 1.6F .6H

fig 2.6 Foster realisatie lZe orde RLC impedantie met
4e orde blokken

Na berekening vinden we voor q,' J/8, q2' 1/4 en q3' J/8. In hoofdstuk 1, pa

ragraaf 1.2.0., werd naast de Foster realisatie ook een Cauer vorm besproken.

Daartoe moet de RC impedantie (2.9) eerst in een ladderstruktuur geschreven

worden. Dit leidt tot (2.16) op de volgende bladzijde,
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1
(2.16)

1
1

.6 +
5.3 s +

22 RC(s) = -------------=1--------
s + -----------=:....--::-1--------

2.5 +

56.3 s + 20.8

Deze vorm is verkregen met behulp van formule (2.9) en na substitutie van de

k's onder formule (2.14). Na vervanging van s door het produkt f(s).g(s) en

vermenigyu1diging van 2 2RC ( f(s).g(s) ) met f(s) ontstaat de p.r.r. funktie

22' (s)

1

g(s) +
2.5 f(s) +

1

1
1

5.3 g(s) +
.6 f(s) + 1

56.3 g(s) + ~1~
~
20.3

(2.17)

Uit (2.17) kan, na substitutie van g(s):(s2+1)/s en f(s)=(s2+1.6s+1)/s, de

Cauer realisatie gevonden worden ( figuur 2.7 )

4,(l -.4F 2.5H 1n 1.7F .6H .oan 21F .05H

fig 2.7 Cauer realisatie 12e orde RLC impedantie met
48 funktie f(s).g(s)

Resumerend zijn we er in deze paragraaf in geslaagd een 12e orde RLC impedantie

te realiseren, gebruik makend van de Foster en Cauer ontwikkeling, met slechts

drie weerstanden. I~dien k'~a~4kunnen aIle polen en nulpunten op de eenheids

cirkel komen te liggen. Ret pool-nulpunten diagram van de lZ
e

orde RLC impedan

tie 22'(S), gerealiseerd met 4e orde blokken, hoeft dan slechts in een toege

voegd komplex polenpaar van dat van 21 '(s), gerealiseerd met Ze orde blokken en

dus met zes weerstanden, te verschillen. De weerstandsreduktie bedraagt drie.
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2.2.2. Rea1isatie van 12e orde RLC impedantie met drie weerstandenj cissoide

In paragraaf 2.2.1 werd voor de 12e orde RLC impedantie Z2'(S) een Foster en

Cauer rea1isatie gevonden met slechts drie weerstanden. Het pool-nulpunten

diagram leek op dat van paragraaf 2.1.1, de realisatie van Z1 I (s) met 2e orde

blokken. Voorwaarde was weI dat k'~a2IIi- moest zijn. Alle polen en nulpunten

van Z2'(S) konden dan namelijk op de eenheidscirkel gekozen worden.

Indien k'>a2 /4 voldoet het koefficientenstelsel (2.12e) niet meer. De koeffi

cienten in formule (2.13) worden dan imaginair. Uit de appendix (A.l) blijkt

dat ook als k'>a 2/4 een splitsing van de vierde graads vergelijking

in

(2.12a)

(2.12b)

kan plaats vinden zodanig, dat positief' reele 0(, ?, <f en & vrij gemakkelijk

te bepalen zijn. Uiteraard moet voldaan zijn aan de voorwaarde

(:2.12d)

In plaats van (2.12b) kunnen we met behulp van de formules (Z.12c) en (2.12d)

ook schrijven

(82 +"'8+ ]'3)( 82 + (A_a)8+(~2) = 0 (2.18 )

In de appendix (A. 1) wordt voor het verband tussen 0( en J3 afgeleid

0( =

voIgt uit de vergelijking

of

4 3 2¥+ Aop + Bo)3 + Co33+ Do = 0

(r2
+ ao ~ + b o ) ( J32 + Co ~ + do ) = 0

( ') )0 )"_ •.~ a

(:2.20b)
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Verder geldt dan, analoog aan (2.12e)

bo = do =~ = eTJ /Ao

a o = ( Ao ±v/Ao2 - 4Bo + 8Co/Ao )/.!-

Co = Ao - ao

(2.20C)

waarin Ao = 2C/A - B

Bo = 2C/A( CiA - B ) + AC

C2/A2
( 2C/A - B )

(2.20d)
Co =

Do = C4/A4

Wanneer nulpunten en polen toegevoegd komplex zijn mogen we schrijven

2 2
~Xt1 + Yt1 =

2 + Y 2 = (C2/A2)/~ (2.21)Xt2 t2

Xt1 = -01/2 en Xt2 = -(A-d;/2

Hierin is teen natuurlijk getal van 1 tim 5. De indices 1 en 2 duiden op het

eerste respektievelijk tweede komplex toegevoegd polen of nulpuntenpaar van

formule (2.18). Met uitdrukking (2.21) kunnen we (2.19) anders formuleren.

-xc 2x2 + Ax + 2~ )

2x + A
(2.22a)

Toegevoegd komplexe polen- of nulpuntenparen liggen dus op de cissoide achtige

kromme (2.22a)~ Wanneer we, net als in paragraaf 2.2.1., substitueren A=a en

C=ab krijgt (2.22a) de vorm

2x + a

-xC 2x2 + ax + 2b )
2

Y == ---------- (Z.22b)

Figuur 2.8 op de volgende bladzijde toont de migratie van polen en nulpunten

indien k t groter wordt gemaakt. Steeds wordt, beginnend bij ks ' en gaande tot

k1 ', een k' waarde weer groter gekozen dan a 2/4.
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Nadat zo ook k1 ' aan de beurt is gekomen, liggen aIle polen en nulpunten, be

halve die bij x=-a/2 op de kromme (2,L?b)

/
R. __R, __

I .. 1m l~

K·,=.2 + K~=.2 + K~=.2 t
~=.3 K;=.3 K;=.3

K',=A K;=.4 K;=.7 ~
K~=~ K~=.7 K~=.8

1(~=.7 ~ K',=.8 K~=.9

R, __

R. __

1m 1m

K~=.2 + K·,=.7 t
K',=-.7 ~ I K~-=.8

1<"=.8 K',=.9

K'... =.9 K'.= 1;0 .j

K,= 1D K'5=1.2

R,--

fig 2,8

De realisatie van 22 '(s) is uiteraard die van figuur 2.6 of 2.7, paragraaf 2.1.1,

maar dan met andere elementwaarden. Deze laatste kunnen met behulp van de gegeven

k' waarden, figuur :~.8, berekend worden aan de hand van de f ormules in figuur 2.4
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2.2.3. Andere vierde graads funkties f(s).g(s); D * C2/A2

Tot nu toe werd een 12e orde RLC impedantie gerealiseerd, steeds zodanig dat

het produkt f(s).g(s) een vierde graads faktor in de rationale funktie 22'(S)

opleverde. Bovendien gold dan D::: C2/A2 of b2 ::: (ab)2/a2, zodat de oplossing

van de vierde graads vergelijking

S4 + As3 + Bs2 + Cs + D ::: 0 (2.12a)

vrij snel kon worden bepaald.

Er zijn enkele andere vierde graads produkten f(s).g(s) denkbaar, zonder de

prettige eigenschap dat D ::: C2/A2 , maar weI zo dat een 12e orde RLC impedan

tie weer drie 4e orde blokken bevat, ieder met een weerstand. Een van de be

doelde produkten ontstaat door voor f(s) te nemen (s2+as+b)/(s+a) en voor

g(s) (s2+b)/s.

De vorm van een 4e orde blok is vrij snel te vinden door in formule (2.11) in

plaats van (s2+as+b)/s in te vullen (s2+as+b)/(s+a)~ Aldus ontstaat formule

(2.23)

22 '.(s)
Q1' Qi Q~

(2.23)::: + +

s2+b k1' s2+b k' s2+b k'3 5
--+ --+ --+

s s2+as+b s s2+a S+b s s2+as+b
s+a s+a s+a

Figuur 2.9 laat zien hoe een 4e orde blok er nu uitziet 1
T I

fig 2.9 Een van de 4e orde
blokken waaruit
22' is opgebouwd
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Voor de opeenvolgende blokken 1 tim 3 geldt

bovenste condensatoren: l/qj', met i natuurlijk getal van 1 tim 3

bovenste spoelen qj '/b
onderste spoelen

onderste condensatoren:

weerstanden

qj '/TKm', met m 135, ,
k m'/qj 'b

qj 'b/km'a

Vergeleken met het 4e orde blok van figuur 2. L} hebben dus aIleen de weerstanden

een andere waarde ( bij gelijke a's, b's, qj 's en km's ).

De vierde graads faktoren, ter bepaling van polen en nulpunten, zoals die ook

in formule (Z.lO) aanwezig zijn, krijgen nu de vorm

s4 + as3 + (Zb+k')s2 + a(b+k')s + b = 0 (2.24)

Indien k' klein is ten opzichte van b lijkt de linker helft van formule (2.24)

op de faktoren van formule (Z.lO). Derhalve zullen de nulpunten of polen, be

horend bij zo'n kleine k'-waarde, niet veel afwijken van de polen of nulpunten

met dezelfde k'-waarde uit figuur 2.5.

Anders gezegd, de polen en nulpunten van de 12e orde RIC impedantie 22 '(s) op

de vorige bladzijde liggen dicht bij de overeenkomstige polen en nulpunten van

de lZe ~rde RIC impedantie uit formule ('::.10) mits k' klein is. Een exakte be

nadering treedt op, wanneer k'=O. In beide gevallen vinden we dan oplossingen

bij x =-a/Z en x=O.

In figuur 2.10 treft de lezer de realisatie aan van Z2'(s) uit formule (2.23),

een 12e orde impedantie met slechts drie weerstanden en niet direkt splitsbare

vierde graads faktoren. De konstanten a en b en de variabele k's zijn dezelfde

als in paragraaf Z.2.1. Vergelijking van figuur 2.10 en figuur ~.6 leert dan,

dat inderdaad aIleen de weerstanden een andere waarde hebben.

2.71

1-----.
2.1f

.31H .21H .31H

orde

L6F

.310

.6 H

Uf

.310

.If

l.iH .6 H

1.20

fig 2.10 Realisatie l~e

blokken. D *C
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In figuur 2.11 het door de komputer getekende plaatje van de ligging van po

len en nulpunten van 22', waarvan de realisatie op de vorige bladzijde werd

weer gegeven.

1m

t a=L6, b=l
I

KS')l( k1
,

= .2.0

~, k2
,

= .3.j

k3 I = .4

~
k4 ' = .5

~ ~s ks I = .6
I

Ie ~

~
I

oj

fig 2.11 Ligging polen en nul
punten van Z~' uit
formule (2.2J

Wanneer we figuur 2.11 met figuur 2.5 vergelijken valt op dat in het laatste

geval aIle polen en nulpunten op de eenheidscirkel liggen. In de bovenstaan

de figuur kan die situatie, gezien formule (2.24), nooit optreden.

AIleen in het limietgeval k'=O, aangegeven met pijlen in figuur 2.11, kunnen er

( samenvallende ) oplossingen op deze cirkel liggen.

Op grond van deze laatste konklusie kan een 12e orde RLC impedantie, zoals ge

realiseerd in figuur (2.10) met 4e orde blokken, niet vergeleken worden met de

12e orde impedantie met 2e orde blokken ( paragraaf 2.1.1 ).

Op dezelfde manier als in deze paragraaf beschreven kunnen ook nog andere vier

de graads produkten f(s).g(s), leidend tot vierde orde blokken met een weer

stand, behandeld worden. Wat de ligging van polen en nulpunten betreft bleek

geen van deze mogelijkheden een pool-nulpunten diagram op te leveren zoa1s ge

schetst in figuur 2.2 of figuur 2.5. Kenmerkend voor deze diagrammen was name

lijk, dat aIle polen en nulpunten op de eenheidscirkel konden- 1iggen~

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, 2.3.0, een korte samenvatting van de

besproken resultaten.
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2.3.0. Konk1usie; besparing van n/4 weerstanden met speciale 4e orde b10kken

Hoofdstuk 2 behande1t de rea1isatie van een hogere orde immitantie funktie,

name1ijk een 12e orde RLC impedantie. Doel is allereerst na te gaan of zo'n

12e orde impedantie met minder weerstanden gerealiseerd kan worden dan beno

digd voor bijvoorbee1d de Foster RC-rea1isaties. Tevens verlangen we, dat de

1igging en de migratie van polen en nu1punten nog gemakke1ijk te voorspellen

zijn.

Uit de theorie is bekend, dat een 12e orde Foster impedantie minstens twaalf

weerstanden bevat en even zovee1 reaktieve elementen. Dit vanwege de 1 op 1

re1atie resistief-reaktief element.

Door gebruik te maken van zogenaamde 2e orde blokken, deelschakelingen bestaan

de uit een weerstand en twee reaktieve elementen, lukt het een 12e orde RLC

impedantie 21 '(s) te creeren met slechts zes weerstanden en de minimaal vanwege
J

de orde opge1egde twaa1f reaktieve elementen. Dit betekent dus een reduktie van

zes weerstanden ten opzichte van de reeds bestaande realisaties.

De toegevoegd komp1exe polen en nulpunten van de l~e orde impedantie met 2
e

orde b10kken b1ijken a1ternerend op cirkels met als midde1punt de oorsprong te

liggen.

Een andere moge1ijkheid is een 12e orde RLC impedantie samen te stellen uit 4e

orde b1okken. Dit zijn dan schakelingen met vier reaktieve elementen en een

weerstand. In teller en noemer van 22'(S) komen dan vierde graads faktoren

voor van de vorm

S4 +as3 + (2b+k' )s2 + abs + b

In de paragraven 2.2.0. tim 2.2.2. wordt aangetoond dat ook dan al1e polen en

nu1punten op deze1fde cirke1s a1s reeds vermeld kunnen liggen, mi ts k'~a2/4.

Indien k'>a2/4 zu11en de bijbehorende polen en nulpunten op een soort cissoide

terecht komen, die de eerder genoemde cirkels snijdt in x=-a/4.

Polen en nu1punten op de cirke1 liggen spiegel symmetrisch ten opzichte van de

1ijn door dit snijpunt en de oorsprong. Dit betekent dat zij niet a1terneren,

zoa1s bij het gebrUik van 2e orde blokken wel het geval is.

Uit de formu1es b1ijkt verder dat het meest links gelegen komplex toegevoegd

paar van 22'(S) een nu1punten-paar is, maar van Z1 '(s) een polenpaar. Resumerend

beteke~t dit: Een 12e orde Rl£ impedantie kan met drie weerstanden worden gerea

1iseerd, zodanig dat het poo1-nu1punten diagrdm niet veel verschilt van het

diagram behorend bij de realisatie met zes weerstanden.
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Niet veel verschillen wil zeggen: Verplaats in het laatst genoemde diagram van

21 '(s) het uiterst links gelegen komplex toegevoegde polenpaar op een geschikte

manier, ter verkrijging van het pool-nulpu!lten plaatje van 2:2' (s), een 12e orde

impedantie met 4e orde blokken

~ ,I
~ \.
~"'i.,

\

..-

.j

fig 2.12 Overgang van het pool-nulpunten diagram van 21 '
naar dat van 22' door een simpele verschuiving

eHet voorafgaande betoog kan op dezelfde manier gehouden worden voor een n orde

impedantie, waarbij n een veelvoud van vier is.

Voor de realisatie van zo'n ne orde RLC impedantie met 2e orde blokken zijn n/2

weerstanden nodig. Bij gebruik van 4e orde blokken bedraagt dit aantal n/I+. Der

halve een "winst" van n/4 weerstanden. Ook hier geldt dat slechts een polenpaar

verplaatst behoeft te worden om uitgaande van het ene diagram ( 2e orde blokken )

het andere ( 4e orde blokken ) te verkrijgen.

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 wordt nog een ander 4e orde blok bespro

ken. De polen en nulpunten van de zo gekonstrueerde 12e orde impedanties liggen

echter niet Jp cirkels. Zij zijn dus niet vergelijkbaar met de voorheen besproken

realisaties. WeI geldt ook voor deze 12e orde imyedanties, dat zij slechts drie

weerstanden bevatten. De migratie van polen en nulpunten wordt duidelijk aan de

hand van experimenteel bepaalde krommes.

In het volgende hoofdstuk worden nog twce andere mogelijkheden bekeken om 12e orde

impedanties te realiseren, namelijk ~et Je orde of 6e orde blokken.
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J. ANDERE j·rcX,;ELIJKHEDEN HET NCX} T:VEE BLOKK8N

J.O.O. Inleiding; Je en 6e orde blokken

In hoofdstuk :~ wordt de realisatie van een 12e orde impedantie belicht door ge

bruik te rnaken van zogenaamde blok'cen. Dit zijn deelschakelingen van de r.2e

orde impedantie. Zij bevatten telkens een weerstand, terwijl de orde van de

blokken het aantal reaktieve elementen determineert. 20 zorgen de !-e orde

blokken in ons geval voor een weerstandsreduktie van zes ten opzichte van de

bestaande realisaties van een 12e orde impedantie. De 4e orde blokken leveren

een nog grotere besparing van resistieve elementen op, namelijk negen. Het

aantal reaktieve elementen blijft gehandhaafd op twaalf.

Bovendien blijken de pool-nulpunt diagrammen van de op bovenstaande wijze ge

konstrueerde 12e orde impedanties vrij aardig overeen te stemmen, met in acht

name van de in hoofdstuk 2 besproken voorwaardes.

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat bij overgang van ,)e orde naar 4e orde

blokken een type blok wordt overgeslagen, het Je orde bloke Rea1isatie van een

12e orde RIC impedantie met Je orde blokken zou vier weerstanden kosten. Uit

het vervolg zal nu blijken, dat het gebruik van Je orde blokken niet erg zinvol

is, indien we het pool-nulpunten diagram van een aldus gerealiseerde 12e orde

impedan~ie willen vergelijken met de reeds geschetste diagrammen van hoofdstuk

2. In de bedoelde diagrammen van de impedanties uit hoofdstuk 2 kunnen aIle po

len" en nulpunten toegevoegd komplex zijn. Bij het gebruik van Je orde blokken

is dit niet mogelijk. In hoofdstuk 2, paragraaf 2.0.0, komt namelijk naar voren

dat een Je orde biok ontstaat door het invoeren van een Je orde produkt f(s).g(s)

Dit produkt zorgt in teller en noemer van de 12e orde impedantie voor derde

graads faktoren. Bij gevolg moeten de nulpunten en polen van deze impedantie be

paald worden door het oplossen van derde graads vergelijkingen. Kenmerk voor

zo'n derde graads vergelijking is een reele oplossing, mits de andere twee toe

gevoegd komplex zijn. Vandaar dat we bij Je orde blokken te maken krijgen met

een aantal reele polen en nulpunten, dit in tegenstelling tot alles wat tot nu

toe gevonden is.

Omdat elke derde graads faktor voor minstens een reele oplossing zorgt en het

aantal derde graads faktoren met de orde toeneemt, wordt ook het aantal reele

oplossingen groter bij hogere orde.

In de paragraven J.l.O. en J.l.l. wordt dit alles gedemonstreerd en met behulp

van een 6e orde RiC impedantie toegelicht. In de daarop volgende biee paragraven

wordt een vergelijking gemaakt met een andere 6e orde impedantie, maar dan gere-
e ..

aliseerd met? orde blokken. Juist vanwege de reeds vermelde reele polen en

nulpunten blijken de pool-nulpunten diagrarr~en van de zo op twee manieren gerea-
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liseerde 6e orde impedantie nogal te

dat deze verschillen bij hogere orde

geen realisatie plaats vindt van een

blokken.

Tot slot van dit hoofdstuk wordt in de paragraven J.J.O. en J.J.l. nog een

andere manier behandeld om een 12e orde impedantie te realiseren, namelijk met

behulp van 6e orde blokken. ~e kunnen dan volstaan met twee weerstanden.

J.l.O. Een 6e orde RLC impedantie met Je orde blokken

Voor het realiseren van een 6e orde RLC impedantie maken we weer gebruik van

de technieken uit hoofdstuk 1 en 2. Met behulp van de formules (2.1) en (~.~)

vinden we

Z2RC (s) =
(s+ k2 ' ) q1 ' q2 '

--------= +
(s+k1 ')(s+k3 ') s+k1 ' s+k3 '

(3.1)

Voor realisatie met passieve elementen moet gelden 0<k1'<k2'<:"k3'

Na substitutie van het produkt f(s).g(s), met f(s)=s+a en g(s)=(s2+b)/s, voor

s en vermenigyuldiging van Z2RC( f(s).g(s) ) met f(s) omtstaat de 6e orde p.r.r.

funktie

s(s+a) (s3+as2+(b+k2 ')s+ab)
Z2' (s) =---------------

(s3+as2+ (b+k1 ' ) s+ab) (s3+as2+ (b+ k3 ' ) s+ab)
(3.2)

Met de partiele breuken uit formule (J.l) kan formule (J.2) ook geschreven wor

den als

q1
,

q2
,

22' (s) = + (3. J)
k1

,
k3

,
",2+b s2+b-"'-+ --+

S s+a s s+a
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De impedantie 22'(S) bestaat dus uit twee Je orde blokken. In figuur J.l is

een zo'n blok getekend

1
Iii

fig J.l Een van de Je
orde blokken
van Z2' (s)

Ji-
b

Voor de opeenvolgende blokken 1 en 2 geldt

parallel condensatoren:

parallel spoelen

serie spoelen

weerstanden

l/qj " met i natuurlijk getal 1,.2

qj '/b
qj '/km', met m 1,J

aqj '/km'

Nu is het dus mogelijk met behulp van formule (J.J) en figuur J.l de reali

satie ~n 22'(S) uit te voeren.

Om de polen en nulpunten van Z2'(S) te kunnen bepalen moeten we echter eerst

nog de derde graads vergelijkingen, zie formule (J.2), oplossen. De verge

lijking

S3 + as2 + (b+k')s + ab = 0

kan ook geschreven worden in de VJrm

(s + ~b)(s2 + h(R)s + R) = 0

0.4a)

0.4b)

met
0.40)

Voor h en R kunnen we, in het geval van tl..ee toegevoegd komplexe wortels no

teren



-28-

Met (3.4c) en (3.4d) kan dan worden afgeleid dat de komplex toegevoegde polen

en nulpunten van Z2'(S) liggen op de krommes

Voor grote a Iijkt deze kromme op de cirkel x2+y2=b. Door elimineren van h

vinden we met behulp van formule (3. ltc) ook nog een relatie voor k' als funk

tie van R, namelijk

k' = (l+a~b) (R-b) (3.6)

Omdat k'~O moet R~b zlJn. In paragraaf 3.1.1 een voorbeeld van de realisatie

en het pool-nulpunten diagram van de 6e orde RLC impedantie Z2'(S)
\

3.1.1. Voorbeeld 6e orde RLC impedantie met )e orde blokken

In deze paragraaf treft de lezer een voorbeeld aan van de realisatie van een

6e orde impedantie met 3e orde blokken, zeals er een getekend is in figuur ).1

op de vorige bladzijde.

De konstante a is groot gekozen en b gelijk 1, zodat de kromme x2+y2=ab/(a+2x)

de een heidscirkel benadert. De varlabele k's zijn zo gekozen dat de komplexe

polenparen bij x=-1/4 en x=-I liggen. Het komplexe nulpuntenpaar treedt op bij

x=-l/Z. Zij liggen dus aIle op de kromme uit formule ().5)
Met behulp van de k's en formule (2.7) kunnen de g's berekend worden. Gebruik

makend van formule (3.3) en figuur 3.1 is in figuur 3.2 de realisatie van 22'

weergegeven

2.9 F

.34H

1.5 F

.66H

.690 .02H .350 .01H

fig 3.2 Realisatie 6e orde impedantie met 3e orde blokken
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In figuur 3.3 is het pool-nulpunten diagram van Z2 1 (S) geschetst voor a=40

en b=l

Pool-nulpunten diagram 6e

orde impedantie met Je
orde blokken

fig J.J

A:1

t
k1

1 = 19.75

k2
,

= 39
.j k3

,
= 76

Uit het bovenstaande diagram kunnen we nog afleiden, dat er twee reele nulpunten

zijn ( het nulpunt in 0 wordt niet mee gerekend ) en twee reele polen.

Al deze oplossingen liggen links van het snijpunt van de kromme uit formule (3.5)
met de reele as. Het verst verwijderd van dit snijpunt ligt altijd een nulpunt

bij x=-a. Het dichtst bij ligt een pool bij x=-(a+2x3)' waarin -x3 de x-waarde

is die bij het polenpaar met parameterwaarde k3' hoort. De minimale x-waarde

van dit polenpaar is ongeveer -b, indien we tenminste twee toegevoegd komplexe

polenparen wensen. De maximale x-waarde van de bijbehorende reele pool is dan

-a+2b. Aangezien we steeds a veel groter dan b genomen hebben mogen we dus ook

stellen dat de reele pool, die het dichtst bij het snijpunt van de kromme (3.5)

met de reele as ligt, ongeveer bij x=-a te vinden is.

Met andere woorden, de reele polen en nulpunten van Z2 1 (S) liggen, indien a veel

groter dan b, in de buurt van x=-a.

In de volgende paragraaf, 3.1.2, wordt ter vergelijking met het voorgaande een 6e

orde RIC impedantie gerealiseerd met 2e orde blokken.

3.1.2. Voorbeeld 6e orde RIC impedantie met 2e orde blokken

In hoofdstuk 2 werd reeds uitvoerig ingegaan op de realisatie van een 12e orde

RIC impedantie met 2e orde blokken. Het spreekt vanzelf dat de technieken die

daar gebruikt zijn ook hier toegepast kunnen worden. Daarom wordt in deze para

graaf volstaan met het geven van de twee formules met behulp waarvan het pool-

nulpunten diagram van Z1 1 (S) en de bijbehorende realisatie bepaald kunnen worden.
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Analoog aan formule (2.6) kunnen we voor de 6e orde RLC impedantie met 2
e orde

blokken afleiden

ql
Z1' (s) = ----- +

s2+b k1
-+

S a

------+

Dit kan, net als formule (2.5), ook geschreven worden als

(J.8)

Met formule (3.8) kan het pool-nulpunten diagram van Z1'(S) bepaald worden. De

kOnstanten a en b zijn dezelfde als in de vorige paragraaf. De variabele ~1 tim

ka zijn zo gekozen, dat de komplex toegevoegde polen en nulpunten van Z1'(S)

dicht bij die van Z2'(S) liggen ( zie ook figuur 3.3 ). De overige t~ee, k4 en ks,

zijn zo groot dat de bijbehorende polen en nulpunten reeel worden. In figuur 3.4
is het pool-nulpunten diagram van Z1'(S) geschetst

~

2.5

B

~K K~
4 5

.j

~Re

k 1 = 20

k 2 = 40

k a = 78

k4 = 90
ks = 100

fig 3.4 Pool-nulpunten diagram 6e orde
impedantie met Ze orde blokken
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Met formule (3.7) vinden we direkt de realisatie van Z1'(S)

3.3F 2.9F 2.9F

q1 = .30
.30H .36H .34H

q:l = .35
q3 = .34

.600 .180 .130

fig 3.5 Realisatie 6e orde impedantie met 2e

orde blokken

De reele polen en nulpunten in figuur 3.4 op de vorige bladzijde hebben als x

waarde

x = (- ~:t V(~)~-4b )/2 (3.9)

Door ks en kit- groter te maken kunnen we dus de pool en het nulpunt links van

het snijpunt van de eenheidscirkel met de reele as samen laten vallen met de

pool en het nulpunt op de reele as behorend bij respektievelijk k1 ' en k4 ' in

figuur 3.3.

Deze situatie treedt op indien k4 gelijk 1561 genomen wordt en ks gelijk 1581.
In figuur 3.4 liggen dan nog een pool en een nulpunt op de reele as rechts van

boven bedoeld snijpunt. Deze laatste twee reele oplossingen kunnen in figuur

3.3 niet gerealiseerd worden, omdat we gezien hebben dat daar aIle reele polen

en nulpunten links van het snijpunt van de kromme (3.5) met de reele as terecht

komen.

3.2.0 Vergelijking van twee 6e orde RLC impedantiesi konklusie

In de vorige twee paragraven werd een 6e orde RLC impedantie op twee verschil

lende manieren gerealiseerd, namelijk met 3e orde en met 2e orde blokken.

Zoals al gesteld in de inleiding van hoofdstuk 3 kunnen we ons bij het gebruik

van 3e orde blokken niet aIleen beperken tot komplex toegevoegde oplossingen.

Dit was in hoofdstuk 2 weI het geval, bij de vergelijking van 4e orde blokken

met 2e orde blokken.

Door vergelijking van figuur 3.3 met figuur 3.4 zien we dat de komplex toege

voegde polen en nulpunten bij geschikte keuze van de variabele k's praktisch

samenvallen.
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De reele polen en nulpunten van de gerealiseerde 6e orde RIC impedantie met )e

orde blokken liggen aIle links van het snijpunt van de kromme x2+y2=ab/(a+2x)

met de reele as. Die van een 6e orde impedantie met 2e orde blokken komen, na

breking bij k~2a~ links en rechts van het snijpunt van de cirkel met straal
! -

\/b en de reele as terecht.

Bij gevolg kan slechts een deel van de reele polen en nulpunten van beide impe

danties samenvallen. Het aantal reele polen en nulpunten van een ne orde RLC

impedantie met )e orde blokken wordt direkt bepaald door de grootte van n. Naar

mate n groter is zullen de pool-nulpunten diagrammen van een ne orde impedantie

gerealiseerd met )e orde blokken en van een andere ne orde impedantie met 2e orde

blokken steeds meer van elkaar verschillen.

).).0. Een 12e orde RLC impedantie met 6e orde blokken

eTot slot van dit hoofdstuk summier een laatste mogelijkheid OIR een 12 orde RLC

impedantie met minder weerstanden dan twaalf te realiseren, namelijk door ge

bruik te maken van 6e orde blokken. Op deze manier kan men bij een 12e orde im

pedantie volstaan met slechts twee weerstanden.

Eerder is al aangetoond, dat er een 6e orde produkt f(s) .g(s) nodig is ter ver

krijging van 6e orde blokken. Zo'n 6e orde produkt ontstaat door voor g(s) te

nemen (s2+b)/s en voor f(s)

S4 +as3 + (2b+k)s2 + abs + b

s(s2 + as + b)

Dit is uiteraard een p.r.r. funktie, omdat

().lOa)

1

f(s)

1

goes) + --L.f o (s)

(J.IOb)

met go(s)=(s2+b)/s en fo (s)=(s2+as+b)/s, een p.r.r. funktie is. De 4e graads

faktor in ().lOa) behoort tot de behandelde splitsbare 4e graads faktoren ( zie

appendix A.l ). Stel nu weer dat

(S+k2 ' )

(s+k1 ' ) (S+ka ' ) s+ka'
(2.1) en (2.2)
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Op de bekende manier " maken" we nu een 12e orde RIC impedantie door substitutie

van f(s).g(s) voor s en vermenigvuldiging van Z2RC( f(s).g(s) ) met f(s). Met

g(s)=(s2+b)/s en f(s) uit formule (3.1Gb) ontstaat de p.r.r. funktie

q1 ' q2.
,

~' (s) = + (J.ll)
s2+b k1 ' s2+b k3'
--+ --+

s s2+b k s s2+b k--+ s2+a S+b -+ s2+a S+bs s
s s

Een 6e orde blok is getekend in figuur 3.6

km ~
bQ' k'm

i = 1,2
m = 1,3

1
iii

q~
~

b
!4
bkin

fig 3.6 Een van de 6e orde blokken waaruit 22' is opgebouwd

Formule (3.11) kan ook geschreven worden als

s(s4 + as3 + (2b+k)s2 + abs + b2)
Z2' (s) =-----------------------:---~--- X

(s6 + as5 + (Jb+k+k1 ' )s4 + a(2b+k1 ' )s?> + b(Jb+k+k1 ' )s2 + ab2s + b3)

(S6 + as5 + (3b+k+k~')s4 + a(2b+k~')s3 + b(3b+k+k2 ')s2 + ab2s + b3)

(s6 + as5 + (Jb+ktk3' )s4 + a (2b+k3• )~3 +b(3b+k+k3 ' )s2 + ab2s + b3 )

e
~et deze laatste formule kunnen de polen en nulpunten van de 12 orde RLC im-
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pedantie 22'(S) worden bepaald. Dit is in de volgende paragraaf gebeurd met be

hulp van de komputer.

Voor kleine k' ten ~pzichte van b zijn de 6e graads faktoren in formule (3.12)

ongeveer gelijk aan

(S4 + as3 + (2b+k)s2 + abs + b )(s2 + b) (3.1Ja)

Voor kleine k' zullen we dan polen en nulpunten aantreffen dicht bij de oplos

singen van de vergelijking

(S4 + as3 + (2b+k)s2 + abs + b )(s2 + b) = 0 (3.13b)

Dus zal het pool-nulpunten diagram van 22'(S) een toegevoegd komplex polenpaar

te zien geven dicht bij de imaginaire as ( s2+b=0 ) en twee toegevoegd komplexe

polenparen in de buurt van de toegevoegd komplexe nulpuntenparen, bepaald door

de vergelijking s4+as3+(2b+k)s2+abS+b =0, indien k1 ' zeer klein genomen wordt.

Met behulp van formule (3.11) en figuur 3.6 kan de realisatie worden uitgevoerd

van deze 12e orde RIC impedantie met 6e orde blokken

3.3.1. Voorbeeld 12e orde RIC impedantie met 6e orde blokken

In deze paragraaf is een voorbeeld uitgewerkt van een 12e orde RIC impedantie,

gerealiseerd met 6e orde blokken zoals er een getekend is in figuur 3.6. De

konstanten a, b, k zijn respektievelijk 1.6, 1 en 0.6. Door deze keuze liggen

twee komplex toegevoegde nulpuntenparen, aangeduid met k'=O in figuur 3.7, op

dezelfde plaats als de twee toegevoegd komplexe polenparen in figuur 2.5, daar

aangegeven met ks'. De variabele k's zijn zo gekozen dat aIle polen en nulpunten

van de 12e orde impedantie, op twee toegevoegd komplexe polenparen na, op de

eenheidscirkel terecht komen.

Overigens kunnen aIle polen en nulpunten net als in hoofdstuk 2 op de eenheids

cirkel liggen indien de variabele k's dichtbij 0 worden gekozen. AIleen de volg

orde van polen en nulpunten is dan niet die van figuur 2.5. Daar werd namelijk

het alternerend karakter van polen en nulpunten op een plaats, aangeduid met ks ',

doorbroken. In figuur 3.7 geschiedt dit op twee plaatsen. Met pijlen is in dit

laatste pool-nulpunten diagram aangegeven welke richting de verschillende polen

en nulpunten aannemen bij verkleining van k'.
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Wanneer we k' vergroten, komen een aantal polen en nulpunten op de door de kom

puter bepaalde gestippelde kromme terecht. Figuur 3.7 geeft het pool-nulpunten

diagram van de 12e orde RIC impedantie met 6e orde blokken. In figuur 3.8 is de

realisatie van deze impedantie getekend. De elementwaarden zijn berekend met de

formules in figuur 3.6 en met formule 2.7.

\,.
q1

,
= .33

q2
,

= .67

,..

,
, 1m

" .
I

I

~
l;..II I

',~ I +J! \' \I~I/ ,-- ~

./' ""~., )(,

-.5

,,
,

.IlF 11H

a=1.6, b=l, k=0.6

k1
, = .01

k2
,

= .04

k3
,

= .10

fig 3.7 en 3.8

Pool-nulpunten diagram en
realisatie van Z2'(S) met
6e orde blokken

IF" IIH lin

.IIF UH

UF 4H 1.50
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4. KONKLUSIES

Voor het realiseren van hogere orde immitantie funkties waren in het verleden

altijd veel weerstanden nodig. Zo bevat een l2e orde Re impedantie twaalf re

aktieve elementen en evenveel weerstanden vanwege de 1 op 1 relatie reaktief

resistief element. Een aantal van twaalf reaktieve elementen is minimaal ver

eist vanwege de orde.

Door het gebruik van zogenaamde blokken, die steeds een weerstand bevatten en

meerdere reaktieve elementen, kan het aantal weerstanden aanzienIijk worden

gereduceerd. Realisatie van zo'n l2e orde impedantie met 2e , Je, 4e of 6e orde

blokken kost dan respektievelijk slechts 6, 4, J of 2 weerstanden.

De 1 op 1 relatie reaktief-resistief element in de bouwstruktuur van een blok

wordt dus losgelaten. Daardoor hoeven de polen en nulpunten niet meer, zoals

bij Foster weI het geval is, aIle op de reele as te liggen.

In hoofdstuk 2 blijkt dat aIle polen en nulpunten van een 12e orde RIC impe

dantie met 2e orde blokken alternerend op de eenheidscirkel kunnen liggen. Dit

geldt ook voor de realisatie met 4e orde blokken, onder bepaalde daar bespro

ken voorwaarden, terwijl bij 4e orde blokken nog eens drie weerstanden extra

bespaard worden in vergelijking met het gebruik van 2e orde blokken.
eQmdat het alternerend karakter van polen en nulpunten van een 12 orde impe-

dantie met 4e orde blokken op een plaats onderbroken is, verschilt het pool

nulpunten diagram op deze plaats van dat van de impedantie met 2e orde blokken.

Uit het relaas in hoofdstuk 2 voIgt ook, dat dezelfde uitspraken van kracht

blijven indien we twee ne orde impedanties, enerzijds gerealiseerd met 2e orde

blokken en anderzijds met 4e orde blokken, met elkaar vergelijken. De extra

besparing van weerstanden bedraagt dan n/4, terwijl het ene pool-nulpunten di

agram uit het andere verkregen kan worden door verplaatsing van een toege

voegd komplex polenpaar.

Een realisatie van een 6e orde impedantie met Je orde blokken levert minder

fraaie resultaten Ope Weliswaar worden er 4 weerstanden bespaard in vergelijk

ing met de kanonische realisatie, maar het pool-nulpunten diagram is niet goed

te vergelijken met dat van bijvoorbeeld een impedantie met 2e orde blokken

vanwege het verplicht aantal reele polen en nulpunten die het gebruik van Je

orde blokken met zich meebrengt.

Bovendien blijken deze reele oplossingen altijd links van de eenheidscirkel te

liggen. Dit in tegenstelling tot eventuele reele polen en nulpunten van impe

danties met 2e of 4e orde blokken. Laatstgenoemde oplossingen Iiggen namelijk

zowel rechts als links van het snijpunt van de eenheidscirkel met de reele as.

Bij hogere orde neemt het aantal reele polen en nulpunten van een impedantie
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met Je orde blokken toe, waardoor ook het aantal vermelde verschillen groeit.

Reden waarom in dit verslag geen realisatie plaats vindt van een IZe orde

impedantie met Je orde blokken.

Tot slot van hoofdstuk J komt nog summier een IZe orde impedantie met 6
e

orde

blokken aan het bod. De polen en nulpunten van deze impedantie met slechts 2

weerstanden blijken weI weer aIle op de eenheidscirkel te kunnen liggen, ter

wijl het alternerend karakter nu op twee plaatsen onderbroken is. Deze 6e
or

de blokken bieden perspektief voor nader onderzoek.
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A. APPENDIX

A.l De vierde graads vergelijking

Ter bepaling van polen en nulpunten van een ne orde impedantie met 4e orde blok

ken moeten 4e graads vergelijkingen worden opgelost. Stel nu dat

S4 + As3 + Bs2 + Cs + D = 0

Dit is ook te schrijven als

(A. 1)

(A.2)

met a+~ = A

J3 + /, + Ol~= B (A.)
Pcf+o<6 = C

'[36 = D

Het oplossen van stelsel (A.) is in het algemeen geen gemakkelijke opgave. Een

voudiger wordt het wanneer geldt

C 2
D = (A")

Met behulp van stelsel (A.) kan dan worden afgeleid

Aan deze laatste vergelijking kan op twee manieren worden voldaan

(A.4)

1)

. !

(A.6)
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Met (A.6) kunnen we dan voor (A.2) noteren

Uit formule (A.3) en formule (A.6) voIgt voor de koefficient·O(

/
AtVA2 -4B+8C!A

2

Om een reele ~ te verkrijgen moet voldaan zijn aan

A2
- 4B + 8C/A ~ 0

(A.8)

Met s=x+jy vinden we voor de toegevoegd komplexe oplossingen van (A.7)

(A.IO)

Deze liggen dus blijkbaar op een cirkel met straal vfJA en middelpunt de oor

sprong. Het tweede geval treedt op indien

2) (A.U)

Voor formule (A.5) mogen we dan schrijven

Of met de formules (A.3) en (A.4)

Dit laatste kan ook geschreven worden als

(A.12a)

(A.12b)
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j3A
C( = ......;;..---

¥+ CiA
(A.12c)

Na substitutie van (A.12c) in de tweede verge1ijking van ste1se1 (A.3) en uit

werking ontstaat

J34 + (2f - B)133 + (2~ - 2B~ + AC)j} + (2~ - B~ ).j3 + ~: = 0

(A.13a)

of ~4 + A,~3 + B,,¥2 + C'J3 + D' = 0 (A.13b)

met A' C
= 2- - BA

B' = 2C2 _ 2# + AC
(A.13c)A'i A

C'
C2="'A'i A'

D' C1
="'J!t

Omdat D'=(C'/A,)2 is formu1e (A.13b) net a1s (A.2) te sp1itsen in

met
/

a' = A' ±V (A' )2 :B' + 8C' lA'

(A. 14)

(A.15)

Formu1e (A.2) is nu te schrijven a1s

(A.16)

pvo1gt uit vergelijking (A.14) enc<uit formu1e (A.12c). Iaarmee zijn de op

lossingen van (A.16) te bepa1en. Na substitutie van lX=-2x en r=x2+y2 va1t ook

nog af te 1eiden, dat de toegevoegd komp1exe op1ossingen in dit geva1 1iggen

op de kromme

-2x(2x2 + Ax + 2C/A)y2 = _
A+2x
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De besproken gevallen 1 en 2 vullen elkaar aan. Dit wil zeggen: wanneer voldaan

is aan voorwaarde (A.9) dan liggen de oplossingen van de vergelijking (A.2) op

een cirkel ( geval 1 ). Indien voorwaarde (A.9) niet van toepassing is, dan

liggen de oplossingen op de derde graads kromme (A.l?). Om deze uitspraak aan

te tonen zullen we nog moeten bewijzen dat geldt

A
2

- 4B + ~ ~ 0
C'(A,)2 - 4B' + BA' > 0 (A.IB)

bewi.is: Na substitutie van (A.13c) in de rechter helft van (A.18) krijgt dit

gedeelte van (A .18) de vorm

(29.. + B)2 - 4AC
A ~ 0

Voor ongelijk teken van C en A geldt (A.19) altijd. Indien C en A van

gelijk teken zijn zien we dat ook dan uitspraak (A.19) klopt door eerst

met behulp van het linker gedeelte van (A.18) voor Bin (A.19) te sub

stitueren

B =~ + ~C + E met £;X)... (A.20)

Ingevuld in (A.19) wordt het linker gedeelte van deze uitdrukking nu

(4f + ~ +ei - 4AC (A.21a)

Deze laatste vorm is inderdaad altijd groter dan of gelijk aan 0 om

dat zij ook geschreven kan worden als

(A.21b)

De termen van (A.21b) zijn aIle positief of nul q.e.d.
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