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Samenvatting

In dit rapport worden een aantal eigenschappen afgeleid en besproken
van een tweedimensionale ladderstruktuur.Rieronder wordt verstaan de
struktuur die is weergegeven in figuur I, en die is op te vatten als
een uitbreiding in twee dimensies van de uit de netwerktheorie bekende
ladderschakeling.
Na een inleidingwaarin destruktuurnader wordt toegelicht volgt een
hoofdstuk waarin de systeemvergelijkingen worden opgesteld.
Ret systeem wordt daarbij beschreven door een differentievergelijking
en een stelsel randvoorwaarden voor de spanningen op de diverse
knooppunten.
Voor een aantal speciale vormen van een tweedimensionaal laddernet
werk worden met behulp van deze systeemvergelijkingen de eigen'frekwen
ties en de bijbehorende eigenfunkties (de spanningsverdelingen over
de knooppunten) bepaald.
In hoofdstuk 3 wordt aangenomen dat voor een bepaald netwerk alle
eigenfunkties en eigenfrekwenties bekend zijn. Daarvan uitgaande wordt
bewezen dat:
1/ alle eigenfunkties onderling orthogonaal zijn,
2/ het stelsel eigenfunkties een volledig stelsel vormt.
Op grond hiervan worden een aantal eigenschappen van de eigenwaarden
van het beschouwde systeem afgeleid.
In hoofdstuk 4 wordt het begrip greense funktie geintroduceerd en toe
gelicht en wordt de greense funktie voor het systeem bepaald, uitge
drukt in de eigenwaarden en eigenfunkties. Tevens wordt een verband
gelegd tussen de greense funktie en de overdrachts- respektievelijk
ingangs-impedantie van het overdrachtssysteem dat als ingangsklemmen
een willekeurig knooppunt en aarde en als uitgangsklemmen een ander
willekeurig knooppunt en aarde heeft.
Door deze samenhang is het mogelijk voor de overdrachts- en ingangs
impedantie een formule te geven waarbij ze worden uitgedrukt in de
eigenfun~ties en eigenfrekwenties van het netwerk.
Dat de zo gevonden ingangsimpedantie voldoet aan een aantal algemeen
geldende voorwaarden (reaktieve funktie, residuen st~lling) wo~4t_~an

getoorid in boOfCIStuk S. Daar wordt-tevens aangegeven hoe de formules
voor de overdrachts- en ingangs-impedanties eruit zien voor het geval
de schakeling niet wordt opgebouwd uit gelijke L's en C's, doch uit
onderling gelijke maar verder willekeurige impedanties.
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op het geval dat er ontaarding
optreedt, dat wil zeggen 'dat er twee of meer eigenfrekwenties samen
vallen. Tevens wordt een beschouwing gewijd aan het aantal eigenfre
kwenties, waaruit blijkt dat door de beschrijving van het systeem door
een differentievergelijking met randvoorwaarden alle eigenfrekwenties
gevonden worden.
Ten slotte wordt nog nagegaan wat er gebeurt met het spektF!lm van ei
genfrekwenties voor het geval dat het aantal elementen van~e schake
ling toeneemt, maar de elementwaarden evenredig kleiner worden.
Dit geeft een indruk van de mate waarin het beschouwde diskrete net
werk een benadering vormt v~n het kontinue analogon, de vlakke plaat
kondensator.
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1. Inleiding.

In dit rapport wordt een begin gemaakt met een studie over de eigenschap
pen van een elektrisch netwerk met een speciale struktuur, die wordt aan
geduid met de term "twee-dimensionale ladderstruktuur".
Hiermee wordt bedoeld een struktuur zoals die is weergegeven in figu~ 1.
De bekende ladderschakeling, zoals die frekwent wordt toegepast voor ~
synthese van filters, is gekarakteriseerd door een kaskade-schakeling ~n

sekties met een uitbreidings mogelijkheid in een dimensie. ;
De twee dimensionale ladder ontleent zijn naam aan het feit dat uitbreiding
van de struktuur op elk punt kan plaats hebben in twee dimensies.

De een-dimensionale ladder is een bizonder geval van de twee-dimensionale,
en alles wat voor deze laatste in dit rapport wordt afgeleid is dus ook
geldig voor de gewone ladder.
Van vele typen (een dimensionale) laddernetwerken zijn de eigenschappen be
studeerd en synthese-methoden voor gebruik als filter bekend. (/1.1/,/1.2/,
/1.3/,/1.7/,/1.8/).
Bij de tweedimensionale ladder is dit niet het geval.
Onderzoek van deze ladderstuktuur kan van belang zijn, in verband met de
mogelijkheid van realisering van netwerken door middel van opgedampte cir
cuits, waarbij bij voorkeur in twee'dimensies gewerkt wordt en waarbij af
standen een rol spelen. Voorts daar waar fysische vervangingsmiddelen ge
bruikt worden voor de bekendJ netw~rkelementen, zoals bijvoorbeeld in de
mikrogolftechniek (golfpijpen).
De twee-dimensionale ladderstruktuur heeft een symetrische opbouw. Het is
daardoor mogelijk gebleken gebruik te maken van differentie_vergelijkingen.
Hierdoor wordt aansluiting verkregen met een klasse van problemen uit de
fysica zoals bijvoorbeeld golfverschijnselen in kristallen (/4.3/) en pro
blemen met diskrete massaverdelingen (geladen membraan /4.2/), waaraan
r~~ds enige studie is verricht.
Voorts blijken de toestands vergelijkingen beschreven door de differentie
vergelijkingen een grote overeenkomst te vertonen met de differentiaal-ver
gelijkingen voor de kontinue systemen zoals membranen, golfpijp, lange
lijnen enz. (/3.4/).
Deze laatste systemen zijn zeer uitvoerig onderzocht, en het is, door de
genoemde analogie, mogelijk van de resultate~ hiervan gebruik te maken bij
de bestudering van het onderhavige netwerk. '

figuur J.
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Z.o blij::Cc oijvooooceld. dat de een-dimensianale ladder met spoelen en kon
densatoren als elementen, beschreven met de differentie-vergelijking en
randvoorwaarden het analogon vormt van het Sturm- Liouville eigenwaarden
probleem uit de fysica, waarover een groot aantal stellingen bekend zijn.
(/3.4/ ,/4.2/).
Er is zo een koppeling tot stand gebracht tussen de eigenwaarden problemen
uit de fysica en die uit de netwerktheorie.

In dit rapport wordt voornamelijk gewerkt met een twee-dimensionale ladder
struktuur met een spoel als impedantie tussen twee knooppunten en een kon
densator tussen elk knooppunt en aarde.
Het netwerkwordt beschreven door middel van de spanningen van de knoop
punten ten opzichte van aarde.
De knooppunten worden ingedeeld in rijen en kolommen en gekarakteriseerd
door een tweetal diskrete plaatskoordinaten x en y in een aangelegd assen
stelsel.
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2. De toestands vergelijkingen.

Zij nu gegeven een twee dimensionale ladderschakeling als in figuur I.

Op een willekeurig knooppunt (x,y) dat geen randpunt is luiden de Kirch

hoff stroom en spannings vergelijkingen voor het bronloze netwerk:

i(x-I,y,t) - i(~,y,t) + i(x,x:!,t) - i(x,z,t) - i(x,y,t) = 0 2-1.

I( ) ( V(x,y,t) - V(x+l,y,t) )
L .!.,y 2-2.

:t i(x,z,t) = -L~(~~,-Z~) ( V(x,y,t) - V(x,y+I,~) ) 2-3.

i(x,y,t) .. d
C(x,y) dt V(x,y,t) 2-4.

Door eliminatie van de stromen in vergelijking 2-1 ontstaat de vergelijking:

V(x-I,y,t) - V(x,y,t)
L(x-I,y)

_ V(x,y,t) - V(x+l,y,t)
L(~,y) +

V(x,y-I,t) - V(x,y,t) +
L(x,x:!)

V(x,y,t) - V(x,y+l,t)
L(x,y)

d
2

- C(x,y) --2 V(x,y,t)
dt

.. 0 2-5.

Bij overgang op differentie notaties (zie appendix A) krijgt deze vergelij

king de vorm:

E- I ~ (a(x,y) ~ V(x,y,t) )
x-_· x

d
2

- c(x,y) L C --2 V(x,y,t)
o 0 dt

+ F- I ~ ( b(x,y).~ V(x,y,t) ) +
._. . ---"I ....__... - y

' .. 0 2-6.

L en C zijn normerings konstanten.o 0

De homogene differentie- differentiaalvergelijking 2-6 is lineair, en heeft

een oplossing V(x,y,t) .. V(x,y) T(t), waarbij V(x,y) en T(t) moeten voldoen

aan de vergelijkingen:

-IE ~ ( a(x,y)
x

~ V(x,y) ) + F-I~ ( b(x,y)
x Y

~ V(x,y) ) - c(x,y)L C p2V(x,y) = 0
Y 0 0

2-7.

respektievelijk:

2
~2 T(t) - p2 T(t) .. 0
dt

2-8.
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waarin p2 een willekeurige komplexe konstante is.

Op de diverse randpunten gelden voor de spanningsfunktie V(x,y) analoge

vergelijkingen als 2-7. afhankelijk van de kondities die aan de rand worden

opgelegd.

Deze vergelijkingen worden aangeduid met de term randvoorwaarden.

De algemene oplossing van vergelijking 2-8. is:

T(t) = A ept + B e-pt 2-9.

(als p 1 0), waarbij de konstanten A en B worden bepaald door de beginvoor

waarden van het netwerk.

De homogene differentie vergelijking 2-7. met de bijbehorende randvoorwaar

den (bij afwezigheid van brontermen in de vergelijkingen voor de randpunten

wordt gesproken van homogene randvoorwaarden) heeft slechts oplossingen voor
222bepaalde waarden van p : p = p ~ = 1,2, •• en vormt daardoor een eigen

~

waarden probleem.

Bij elk van deze waarden p2
~

T(t), met een oplossing van

van de mogelijke trillingen

behoort een vergelijking van het type 2-8. voor

de vorm 2-9, zodat de p 's de frekwenties z1Jn
~

van het bronloze netwerk: de eigenfrekwenties.

opmerkingen:

Meestal worden de termen eigenwaarde en eigenfrekwentie 200r elkaar gebruikt.
Hier wordt met eigenwaarde bedoeld die waarde van A = -p L C waarvoor de
homogene differentie vergelijking met randvoorwaarden een gp~ossing V ; 0
heeft, en onder eigenfrekwenties de bij elk van deze A's behorende wa~rden
van p.

Be vergelijkingen 2-7 en 2-8 vertonen ve~t--overeenKom~rtmeT-aeaifferenti
aalvergelijkingen die de toestand van een trillend, inhomogeen membraan
beschrijven, en is gelijk aan het stelsel vergelijkingen dat geldig is voor
een met massapunten belast membraan. (/4.2/).
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1.1 Gelijke L's en C's, reehthoekige vorm.

Voor het geval dat alle L's en alle C's van het netwerk gelijkzijn:

L(x,y) • L(x,v) • L ; C(x,y) • C ,krijgt vergelijking 2-7 de eenvoudige
- L 0 0

vorm:

-I 2 -I ~E 6 V(x,y) + F 6 V(x,y) + A V(x,y) • 0 2.1-1.x y
2met A= -p L C •

o 0

In deze paragraaf zullen de eigenfrekwenties en eigenfunkties bepaald wor-

den voor een dergelijk netwerk, dat de vorm heeft van een reehthoek, met m

knooppunten in de x-riehting en n knooppunten in de y-riehting.

Er zullen daarbij drie mogelijke randtoestanden besehouwd worden, enwel:

I. kortgesloten rand; alle randknooppunten zijn met aarde verbonden.

II. open rand; gelijke L's en C's op de rand als in het netwerk.

III. open rand, eelstruktuur. Ret netwerk kan opgebouwd gedaeht worden uit

elementaire eellen (figuur 2) die als bouwstenen voor het netwerk

dienen. Inwendig ontstaat dan hetzelfde netwerk, maar de randvoorwaar

den zijn anders.

In alle gevallen zijn de randvoorwaarden en de differentie vergelijking te

splitsen in een deel dat alleen afhankelijk is van x en een deel dat alleen

afhankelijk is van y. Dus wordt een oplossing gevonden van de vorm:

V(x,y) • X(x).Y(y)

Uit vergelijking 2.1-1 volgt dat dan moet gelden:

E- 162 X(x) + 2a X(x) • 0
x

F- 162 Y(y) + 28 Y(y) • 0
y

2a +28 • A

waarin 2a en 28 komplexe konstanten zijn.

figuur 2.
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2.1.1. Staande golf oplossing.

x
Als oplossing voor X(x) wordt gesteld: X(x) • A ~ •

-I
Uit 2.1-2a volgt dan dat ~ - 2 + ~ + 2a • 0 ;

ofwel: ~ = I - a + Va2 - 2a
1,2 -

= .. -]
1-2 .... r·

De algemene oplossing van vergelijking 2.1-2a is dan:

2.I.I-la.

x -x
X(x) = A ~I + B ~I

X(x) = (A + Bx) ~7 2.1.1-lb.

Als oplossing voor Y(y) wordt gevonden:

\/1 2 = 1 - a .!. Va 2
- 2a,

Y(y) = A' \/y + B' -y (indien \/1 :f \/2)I \/1

Y(y) = (A' + B'y) \/y (indien \/1 = \/ )1 2

I. Kortgesloten rand.

2. I. 1-2a

2.1. )-2b. ..

In dit geval is V(x,y) = 0 op

Y(y) de randvoorwaarden zijn:

x(l) = X(m) = 0
.. Y(l) = Y(n) = o.

Dus, indien ~I :f ~2'

A ~I
-1

0+ B ~I =
m -m o.A ~I + B ~ I =

de rand S, zodat voor X(x) respektievelijk

Dit stelsel homogene vergelijkingen in A en B heeft slechts dan een niet

triviale oplossing indien:

2 (m-I) I 1T
~I =; dUB als ~1 = exp( jn m-I )

(n = 0 en n = m-I zijn niet toegelaten omdat

Uit vergelijking 2.I.l-la volgt:

2 4 · 2( n1T )
a= S1n 2(m-1)

n· 1,2, ••• ,m-2.
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De oplossing is dan:

x-I
X(x) = A sin(Tl'lT -I )m-

Y(y) = A' sin(~~ ~=: )
\ 2 20 4 { . 2( Tl~ ) . 2( ~~ )}
A = a + ~ = s~n 2(m-l) + s~n 2(n-l)

2.1.1-3a.

2.I.t-3b.

2. I • 1-3c.

De tweede vergeIijking van 2.t.I-lb en 2.1.1-2b geeft bij de gegeven rand

voorwaarden aIleen de triviale oplossing X • y = O.

De eigenfunkties zijn in dit geval dus: (zie /4.2/ §401 ev.)

x-I v-I
VTl~ (x.y) = A. sin(Tl~ m-I ). sin(~~ ~ )

en de bijbehorende eigenfrekwenties:

4 { . 2( Tl~ ') . 2( ~~ )}
• 'L'"C nn 2(m-l) + nn 2(n-t)

o 0

II. Open rand. gelijke L's en C's.

De randvoorwaarden luiden in dit geval:

A X(x) + 2a X(x) • 0 als x·
x

E-IA X(x) + 2a X(x) = 0 als x=m.
x

Tl • 1.2 •••••m-2.

1; = 1.2•••••n-2.

2. I • 1-4a.

2. I • 1-4b

en analoge vergelijkingen voor Y(y).

Op dezelfde wijze als onder 1 woraen nu de eigenfunkties-eneigenfrekwenties .

bepaaId:

VTl~(x.y) = B. cos(Tl~ x:l ). cos(~~ Y:l )
o 2 4 {' 2 Tl~ . 2 ~~ }
wTl~ = '[""C'""" s~n 2m + s~n 2n

o 0

III. Open rand. celstruktuur.

De randvoorwaarden hiervoor zijn:

A X(x) + aX(x) = 0 als x=1
x

E-IA X(x) + a X(x) = 0 als x=m
x

en analoge vergelijkingen voor Y(y).

Tl • O.I •••••m-l.

1; • O. I •••••n-I •

2.1.1-5a.

2.1.1-5b
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Dit geeft de eigenfukties en eigenfrekwenties:

x-I L.!.
Vn~(x,y) = D. cos(nn m-l ). cos(~n n-I ) 2.1.1-6a

c 2
w -
n~

4 {" 2( nn ) + s1."n2( ~n )}L"e"'""" s1.n 2(m-I) 2(n-I )
o 0 n = 0, I , ••• ,m-I •

2. I. 1-6b.

1; = O,I, ••• ,n-l.

In dit geva1 treden dezelfde eigenfrekwenties op a1s bij de kortges10ten

rand, zodat dit netwerk meer overeenkomst vertoont met een tri11end mem

braan. Dit heeft immers deze1fde eigenfrekwenties bij ingek1emde rand a1s

bij open rand, met uitzondering van w = O.

2.1.2. Lopende golf op10ssing.

De op10ssing van de verge1ijking 2-6 is te schrijven in de vorm:

V(x,y,t) = A(~,~) exp j(wt + ~x + ~y) + B(~,~) exp j(-wt + ~x + ~y).

2. I .2-1 •
waarbij

lJ.,2 = lJ.,2 C',u,) = 4
LC + (iispersie r=la~it).

Dit zijn twee vlakke galven die zich vaortp1anten in een

respektieve1ijk -g, met een sne1heid ; waarvoor ge1dt:

I;' = W = 2 . {sin2~/2 + sin2~/2 } i
/il ~ ~2 + ~2o 0

" " -+rl.chtl.ng g = (~,~)

De amplitudes en de fase van de spanningen op a11e knooppunten (x,y) die

1iggen op een 1ijn ~x + ~y = konstant zijn aan e1kaar ge1ijk op elk moment.

De QlgemeneJp10ssing is te schrijven a1s een som van a11e moge1ijke v1akke

golven:

V(x,y,t) =

De golven p1anten zich niet met ge1ijke sne1heid voort, zodat dispersie op

treedt. Go1ven met een frekwentie groter dan 4/{LoCo worden niet meer voort

gep1ant.

Ret gebruik van deze op10ssing kan soms voorde1en hebben boven de staande

golf op10ssing. Bijvoorbee1d bij de eendimensiona1e ladder, waarlbij slechts

twee moge1ijke voortp1antings richtingen zijn kan deze beschouwingswijze

nieuwe inzichten op1everen.

Bij ge1ijke LC waarden is een bepa1ing van polen en nu1punten moge1ijk die

vo11edig ana100g is aan de af1eiding bij lange 1eidingen.
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2.2. Niet gelijke L'sen C's.

2.2-1.b(x,y-I)
c(x,y)

= a •
2 '

Indien niet aIle L's en C's gelijk zijn is het niet meer mogelijk voor de

differentievergelijking een alge~ene oplossing te geven, waaruit dan met de

randvoorwaarden de eigenfrekwenties en de eigenfunkties bepaald kunnen wor

den. Onder bepaalde omstandigheden is het soms toch mogelijk een expliciete

uitdrukking voor de eigenfrekwenties af te leiden.

Ais voorbeeld zal voor een speciaal geval hieronder de oplossing van de

eigenfrekwenties gegeven worden.

Voor dit geval geldt dat op elk punt (x,y):

a(x,y) = a . .a(x-I,y) = b b (x,y)
c(x,y) J" c(x,y) I c(x,y)

De differen~ievergelijking krijgt dan de eenvoudige vorm:

2aIV(x+l,y) + bIV(x-l,y) + a2V(x,y+l) + b2V(x,y-l) - (a l+a2+b l+b 2+p LoCo)V(x,y)-O.

Op gelijke wijze als in 2.1.1. worden dan bij opengelaten rand als eigenfre

kwenties gevonden:

2 v'alb l
wn~ = L C {exp j(n~/m) + exp-j(n~/m) -~ -~} +

o 0

la
2

b
2+ r-c- {exp j(~~/n) + exp-j(~~/n) - v'a2/b 2 - v'b 2/ a2}·

o 0

n = 0, I , ••• ,m-I •

~ = O,I, ••• ,n-l.

g.). Gelijka Z-Y schakeling.

,In het voorgaande bestonden de impedanties van het bovenvlak steeds uit zelf

indukties en van de takken naar aarde uit kapaciteiten.

Nu worden in het bovenvlak onderling gelijke maar overigens willekeurige

impedanties Z(p) en in de takken naar aarde admittanties Y(p) geplaatst.

Omdat de tijdafhankelijkheid van V(x,y,t) op elk knooppunt gelijk is, is een

voudig in te zien dat nu weer een oplossing gevonden wordt in de vorm V(x,y)T(t).

V(x,y) moet voldoen aan dezelfde differentievergelijking 2-7 als in het

geval van gelijke L's en C's.

Bij dezelfde randvoorwaarden worden ook dezelfde eigenwaardenA gevonden
n~

als in 2.1.1.

De differentiaalvergelijking voor T(t) is niet meer gelijk aan 2-8.
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Bij elke A worden de eigenfrekwenties gevonden als de wortels van de
. 11 1;

karakteristieke vergelijking van de differentiaalvergelijking voor T(t),

die luidt:

11 = O,), ••• ,m-) 2.3-) •

1; = O,), ••• ,n-).

Deze wortels zijn: p= P~1;'~ = O,), ••• ,k. waarbij k de orde van de vergelijking

2.3-) is.

Dus:

T
11

1;(t)

indien

2.3-2.
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3. Orthogonaliteit en volledigheid van het stelsel eigenfunkties.

In het vorige hoofdstuk zijn de eigenfrekwenties en eigenfunkties bepaald

voor een aantal speciale gevallen.

In dit hoofdstuk zullen een aantal eigenschappen besproken worden van de

eigenfunkties van een tweedimensionale ladderstruktuur met willekeurige

L's en C's en willekeurige rand.

3.I.Orthogonaliteitsstelling.

Op aIle knooppunten behalve op de rand geldt de differentie vergelijking:

E-I~ ( a(x,y)~ V(x,y) ) + F-I~ ( b(x,y)~ V(x,y) ) + AC(X,y)V(x,y) = 0x x y y 3.1-],

3.1-2.

De knooppuntenop de rand zijn of opengelaten, of kortgesloten.

Stel dat van dit eigenwaardenprobleem zowel de eigenfunkties.Vj..l(x,y) als de

eigenwaarden A bekend zijn.j..l
Dan geldt voor elk tweetal eigenfunkties V (x,y) en V (x,y) die behoren bijj..l v
twee eigenwaarden A en A (A # A ) dat:j..l v j..l v

~ c(x,y) V (x,y) V (x,y) = 0G j..l v

waarbij met ~G een sommatie over aIle knooppunten van het netwerk wordt

aangeduid.

Ret bewijs hiervan wordt gegeven in appendix B.

Men spreekt nu van orthogonaliteit van het stelsel eigenfunkties met gewicht

funktie c(x,y), op het gebied G.

Daar de eigenfunkties slechts bepaald z1Jn op een multiplikatieve konstante

na, is het altijd mogelijk dezakanstante zo te kiezen dat-:---

3.1-3.=
2Gc(x,y) V (x,y). j..l

Bij ontaarding, dat wil zeggen als er twee ~of algemeen n) eigenwaarden

gelijk zijn terwijl toch twee (resp. n) verschillende eigenfunkties V ,Vj..l v
gevonden worden, is het altijd mogelijk twee (resp n) eigenfunkties te vinden

waarvoor geldt dat ze orthogonaal zijn.
2 2Immers, normeer V en V zodanig dat LGC(X,y)V (x,y) = LGC(X,y)V (x,y)j..l v . j..l v

Omdat V en V eigenfunkties zijn met gelijke eigenwaarde en dus oplossingenj..l v
van dezelfde differentievergelijking zijn ook de funkties V + V enj..l v
V - V eigenfunkties bij dezelfde eigenwaarde. Daarvoor geldt dat:j..l v

Cc(x,y){Vj..l + Vv}LVj..l - Vv} = ~G c(x,y){V; - V~} = 0
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dus dat ze orthogonaal zijn.

De orthogonaliteit waarvan hier sprake is, is een bizondere vorm van een

meer algemeen geldende stelling over orthogonaliteit bij elektrische net

werken. (/J .5/1.

Voor een willekeurig RLC-netwerk is af te leiden dat geldt:

E C(i) V (i) V (i) - E L(i) I (i) I (i) = 0 3.174.
~ v - ~ v

waarbij de sommatie plaats vindt over aIle kondensatoren bij de eerste

term en over aIle spoelen bij de tweede term van deze vergelijking.

In het onderhavige geval is elk van de twee somtermen blijkbaar gelijk

aan nul.

3.2. Volledigheid van het stelsel eigenfunkties.

3.2-lb.

3.2-1 a.

V (x,y)
~

Voor elk knooppunt van de schakeling dat niet is kortgesloten bestaat een

vergelijking waardoor het verband tussen de spaBning op dit knooppunt en

de spanningen op de naburige knooppunten wordt vastgelegd.

Indien er N van zulke knooppunten in het netwerk zijn vormen deze vergelij

kingen een stelsel van N homogene liheaire vergelijkingen in de N onbekende

spanningen V(x,y).

De oplossingen hiervan zijn de eigenfunkties V , zodat er N eigenfunkties
~

te vinden zijn, waarvan bewezen is dat ze allen onderling orthogonaal zijn.

Er wordt nu aangenomen dat ze genormeerd zijn volgens vergelijking 3.1-3.

Nu kan tevens worden bewezen dat het stelsel van de eigenfunkties een vol

ledig stelsel vormt op het gebied G.

Hieronder wordt verstaan dat elke funktie f(x,y) gedefinieerd op G, die

voldoet aan de randvoorwaarden, te schrijven is als een lineaire kombinatie

van de eigenfunkties.

Dit houdt in dat de eigenfunkties een basis vormen voor de funktie ruimte

van aIle funkties die gedefinieerd zijn op G en aan de randvoorwaarden vol

doen.

Zij gegeven een zoln funktie f(x,y).

Definieer de funktie g(x,y) door de vergelijking:
N

g(x,y) = E a V (x,y)
~=I ~ ~

waarin a~ = EG f(x,y) c(x,y)

Dan is:

EG c(x,y) g(x,y) V (x,y) = I a I G c(x,y) V (x,y) V (x,y) = a
v ~ ~ J.l v v

3.2-2.
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Uit 3.2-lb en 3.2-2 voIgt dat:

LG c(x,y) V~(x,y) {f(x,y) - g(x,y)} = 0 ~ ... 1,2, ••• ,N. 3.2-3.

Het stelsel vergelijkingen 3.2-3. vormt een stelsel van N vergelijkingen

voor de onbekende funktiewaarden {f(x,y) - g(x,y)} c(x,y).

Daar de rijen van de koefficienten matrix de eigenfunkties zijn, zijn aIle

rijen onderling onafhankelijk, en het stelsel heeft slechts de oplossing

f(x,y) - g(x,y) = O.

Dus elke f(x,y) is te schrijven als L a V ,waarbij de a 's gevonden worden
~ ~ ~ ~

uit de vergelijking 3.2-lb.

Op dezelfde manier is te bewijzen dat f(x,y) ook te schrijven is als:

L b V (x,y) c(x,y)
~ ~ ~

waarin

Indien deze stelling wordt toegepast voor de funktie:

f(x,y) 1 x,y .,.
xo'Yo

0 op aIle andere punten,

dan is voor deze funk tie a = c(x ,y ) V~(xo'Yo)
~ o 0

Uit 3.2-la voIgt dan dat:

3.2-4a.

3.2-4b.

3.3. De e~enwaarden.

3.2-5a.

3.2-5b.

Voor de eigenwaarden A van dit eigenwaarden probleea zal worden aangetoond
~

dat ze allen!reeel en ~ 0 zijn.

Voor elke eigenfunktie V~ geldt de differentievergelijking 3,1-1 waarbij

A = A • Daar deze vergelijking lineair is, en a(x,y), b(x,y) en c(x,y) reeel
~

zijn geldt voor V~ de vergelijking 3.1-1 met A=X~ . (Met een *wordt aange-

geven de complex-toegevoegde waarde.)

Door de vergelijking voor V~ te vermenigvuldigen met V: en die voor ~~ met

V~ en daarna aftrekken onstaat de vergelijking:

• 2 ? •• *V ~ V - V ~·V = ( A - A ) c(x,y) V V. 3.3-1.
~ ~ ~ 2~ ~ ~ ~ ~

Hierbij is ~ V~ een verkorteschrijfwijze voor:

E-I~ ( a(x,y)~ V
lI
(x,y»+ F-I~ ( b(x,y)~ V

lI
(x,y».

x x ~ Y y ~



-15-

Vergelijking 3.3-1 vertoont veel overeenkomst met vergelijking B-5 uit

appendix B. Op de randpunten is ~2V niet gedefinieerd. Nu kan worden
~

overgegaan op nieuwe funk ties U en U· zoals in appendix B is gedaan.
~ ~

Na sommatie over G is dan analoog als in appendix B aan te tonen dat het

linkerlid van de vergelijking nul wordt. Daar EG V V·c(x,y» 0 kan aan
~ ~

deze vergelijking alleen worden voldaan doordat A - t = o.
~ ~

Dus is A reeel.
~

Voor V zijn er twee mogelijk~eden:
~

1/ als A niet ontaard is is V reeel.
~ ~

Dit is als volgt in te zien:

Uit EG V~(x,y)c(x,y) = I volgt dat

EG{(ReV )2 - (ImV )2} c(x,y) = 3.3-2a.
~ ~

EG ReV .ImV .c(x,y) = 0 3.3-2b.
~ ~

van de eigenfunkties die behoren bij deze

= 0 moet zijn.

kiezen dat ze reeel zijn.

ImV = o.
~

dat ImV
~

de keuze

als ImV oplossing zijn van de differentievergelijking
~

als er geen ontaarding is, zodat uit 3.3-2b

Daar zowel ReV
~

zijn ze afhankelijk

volgt dat ReV = 0 of
~

Uit 3.3-2a volgt dan

2/ als A ontaard is is
~

eigenwaarde niet eenduidig.

Ze zijn echter altijd zo te

Met behulp van de differentievergelijking en de vergelijkingen 3.1-3 en

3.2-5 is te bewijzen dat:

=

waarmee

E. L(i) r 2
(i)

~ ~

bedoeld wordt

1.3-3.

een sommatie over alle spoelen van het netwerk.

Daar V reeel is is ook I
~ ~

Dus volgt uit 3.3-3 dat A
~

= ~ V
x ~

>0.

of ~ V
Y ~

reeel.
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4. Funktie van Green.

4.1. Het begrip Greenseftinktie.

Tot nu toe werden aileen de eigentrillingen van het netwerk beschouwd.

In dit hoofdstuk zal de responsie van het netwerk bepaald worden voor het

geval dat ook bronnen in het netwerk aanwezig zijn.

De spanningstoestand op de knooppunten wordt nu beschreven door de verge

Hjking:

E-I~ ( a(x,y)~ V(x,y,t) ) + F-I~ ( b(x,y)~ V(x,y,t) ) +
x x y Y

d2
- L C c(x,y) --2 V(x,y,t) • B(x,y,t) 4.1-1.

o 0 dt

Hierin is B(x,y,t) de bronfunktie die op een of andere wijze samenhangt

met de bronnen in (of parallel met) de takken die op het knooppunt (x,y)

uitkomen.

Nu is algemeen:

4.1-2.

Indien de responsie F(x,y,t,~,n,T) van het netwerk op de exitatie

sinn(x-~) sinn(y-n)
n(x-~) n(y-n) O(t-T) bekend is, is de responsie op elke willekeurige

exitatie B(x,y,t) bekend, en gelijk aan:
00

f dTL~L B(~,n,T) F(x,y,t,~,n,T)
-00 ." n 4.1-3.

hetgeen voigt uit de lineariteit van vergelijking 4.1-1.
-- - -- -----_._-- -- ---

F(x,y,t,~,n,T) is de greense funktie behorende bij de vergelijking 4.1-1.

De funk tie F is in vele gevallen te vinden door gebruik te maken van ope

ratoren rekening. (/4.1/).

In de meeste gevallen is men aileen geinteresseerd in de kwasi-stationaire

toestand bij periodieke exitatie B(x,y,t) • B(x,y) ePt.

Daar in dit geval V(x,y,t) te schrijven is als V(x,y) ePt kan nu ook gebruik

gemaakt worden van de tijdonafhankelijke funktie van Green F(x,y,~,n) die

de (tijdonafhankelijke) responsie beschrijft op de exitatie:

sinn(x-g) sinn (y-n)
g(x,y,~,n) • n(x-~) n(y-n)

Zowel F als g worden nu ontwikkeld naar eigenfunkties:

F(x,y,~,n) = L a (~,n) V (x,y)
~ ~ ~

4.1-4.
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g(x,y,~,n) • ~~ 6~(~,n) V~(x,y) c(x,y)

waarin:

a~(~,n) • rG(x,y) F(x,y,~,n) c(x,y) V~(x,y)

4.1-5.

4.1-6.

4.1-7.

Substitutie van 4.1-4 en 4.1-5 in de differentievergelijking, daarbij be

denkend dat:

-1 -1E ~ ( a(x,y)~ V (x,y)l+ F ~ ( b(x,y)~ V (x,y»). - AC(X,y)V (x,y),
x x~ y y~ - ~ ~

geeft de betrekking:

r a (~,n) V (x,y) (A-A) c(x,y) • r V (~,n) V (x,y) c(x,y)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

• c(~,n)

waaruit volgt dat:

V~(~,n)
=

A - A
~

Uit 4.1-4 volgt dan dat:

4.1-8.

F(x,y,~,n)

en:

• r
~

V (~,n) V (x,y)
~ ~

A - A
~

4.1-9.

V (~,n) V (x,y)
V(x,y) • rG(~J~ r~ ~ A _ ~ . B(t,~)

~

4.2. De impedantie als greense funktie.

4.1-10.

Indien parallel aan de condensator C(~,n) een stroambron j(t) • J(~,n) ept

wordt aangesloten dan is de bronterm in vergelijking 4.1-1 gelijk aan:

B(x,y,t) • B(x,y) ept • -pL J(t,n) sinw(x-t) sinw(Y-n) ept
o w(x-t) w(y-n)

Dit is dus een speciale vorm van de in het voorgaande behandelde puntexita

tie.

Uit vergelijking 4.1-10 volgt dan de spanningsverdeling op de knooppunten

in de kwasi stationaire toestand:
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4.2-1.
t ~{ v~(~,n} V~(X,y)} t

V(x,y,t} ... V(x,y} eP ..... -pLo J(~,'!l:)' . eP
'. ).-)..'

1.1 . . . p

De overdrachts-impedantie van bet overdrachtssysteem met als ingangsklemmen

knooppunt (~,n) en aarde en als uitgangsklemmen knooppunt (x,y) en aarde,

is gedefinieerd door de vergelijking:

V(xPy)
Z(x,y,~,n) = J(~,n)

en is dus voor het beschouwde syteem gelijk aan:

_ L " Vll(~,n) Vll(x,y) ... i. '" Vll(~,n) Vll(x,y)
Z(x,y,~,n) ... p o~ . C ~ 2 2

II ). - ). 0 II P - PII II

4.2-2.

systeem is Z(x,y,x,y):

i. ~V~(X,y)
C £J 2 2

o P - PII II

...

De ingangsimpedantie op de ingangsklemmen van dit
. 2

~
v (x,y)

Z(x,y,x,y) ... -pL ~P------
o ). _ ).

P II

Het is nu duidelijk dat Z(x,y,~,n) is op te vatten als een speciale vorm

van een greense funktie. Indien namelijk meerdere stroombronnen parallel

aan de diverse kondensatoren worden geplaatst is de algemene oplossing

voor de kwasi-stationaire toestand:

V(x,y) 1:
G(~,n)

Z(x,y,~,n)J(~,n) 4.2-3.
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5. De impedantiefurtktieZ(p} •.

In hoofstuk 4 is een formule afgeleid voorde algemene overdrachts

(ingangs-) impedantie tUBsen twee punten A: (x.y) en B: (t.n) van

de tweedimensionale ladderschakeling.

Een aantal van de eigenschappen van deze impedantiefunktie zullen in

dit hoofstuk aan de orde worden gesteld •
.. ....

Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de verkorte schrijfwijze:

V (A)V (B)
-pL L: l.l lJ

o
lJ A - A

l.l

v (A)V (B)
- a-L}J }J

o lJ 2 2
p - P

lJ

5-1.

5.1. ZAA(P) is een reaktantiefunktie.

De tweedimensionale LC-ladder bestaat uit louter reaktieve elementen.

De ingangsimpedantie tussen elk punt van de schakeling en aarde moet daar

om een reaktantiefunktie zijn (/1.1/./1.2/./1.3/).

Nodig en voldoende daartoe is dat:

Re(ZAA(p» ~ 0 als Re(p) > 0

Re(ZAA(jw» .. 0

De formule die in hoofstuk 4 voor de ingangsimpedantie is afgeleid moet

hieraan natuurlijk voldoen.

Dat dit zo is is eenvoudig

.. ~~ V~ (A) (0
2

+ w
2

- w~) .

C ~ 2 2 2 2 2 2
o lJ (0 - w + w) + 40 w

lJ

5.1-1.

In hoofdstuk 3 is reeds aangetoond dat alle V 's reeel zijn.
l.l

Dus volgt uit vergelijking 5.1-1 dat

ReZ (o+jw) > 0aa
- 0

als a'> 0

als 0- 0
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5.2. Residuen atelling.

Beschouw de impedantie matrix van bet in hoofstuk. 4 be.acnre.ve.n overdrachts

systeem:

I d · II 22 12 d •d •. b" d 1 k' l' 'kn Len D ,D en D e reSL uen ZLJn LJ e poo p.p" van respe tLeve LJ
11 II 11 ..

ZAA' ZBB' en ZAB-ZBA' dan geldt dat:

V2(A)/C11 0

V2(B)/C11 0

V11(A)Vll(B)/Co

D1I reeel en > 0
11

D22 reeel en > 011

DI2 reeel en Dlt D22 _ (Dt2) 2 > 0
11 11 11 11 -
(fl.t/).

Uit vergelijking 5-1 voIgt dat als er geen ontaarding is:

D11 _ I
11

D22 • I
11

D~2 _ I
11

In dit geval geldt dus bet gelijkteken in vergelijking 5.2-3.

Bij ontaarding: p =p11 \I

.D I 1 .. _1_ {V2 (A) + v2(A)}
11 2C 11 vo

D22 __1_ {V2(B) + V2(B)}
11 2C 11 \Io

DI2 .. _1_ {V (A)V (B) + V (A)V (B)}
11 2C 11 ~ \I Vo

zodat:

5.2-3.

-!-- { V (A)V (B) - V (A)V (B)}2
4C2 11 \I V 11

o

> 0

5.3. Impedantiefunktie van de Z-Y schakeling.

In boofdstuk 2.3. is aangeduid dat ook indien de spoelen en kondensatoren

van bet netwerk worden vervangen door onderling gelijke, doch willekeurige

impedanties Z(p) respektievelijk yep), de spanningstoestand op de knoop-
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punten bea.chreven wordt door dezelfde differe.nti.e.vergelijUng, waarin.

A = -Z(p)Y(p).

Voor dit geval wordt daarom voor de impedantiefunk.tie gevonden:

ZAB(p) =
~ V' (A)V~ (B)

Z (p) L ....;ll:.....-........:.__

II Z(p)Y(J» + A~

5.3-1.

De eigenfrekwenties P~ zijn de wortels van de vergelijking:

Z(p)Y(p) + A= 0
II

Ous is:

Z(p)Y(p) + A = I/K~ n (p _ pO)
II 0 II

waarin 11K een konstante is. Hieruit voIgt dat:

5.3-2.

[
V "(A)V (B)

a K.Z(p) P II
II D (p _ pO)

o II

5.3-3.

Indien geen der A 's ontaard is, en bovendien
,ll

aan een wortel p met ll~V dan geldt voor dev

0 11022 - (0 12)2 = o.
II II II

geen der wortels pO gelijk is
II

impedantie matrix weer dat

Iunners:
,

Res.ZAB voor p = Pll is:

ontaarding bij deze schakeling wordt

2
- y Vll(B).

Indien bij dezelfde All twee of meer smenvanenae wortel-s' p-{:~r------p-:gevOnden

worden blijft deze stelling geldig.

Op de verschillende mogelijkheden van

in hoofdstuk 6 nader ingegaan.

KZ(p')
_~ll .{V (A)V (B)} - y V (A)V (B)
n ( '_ 0) II II II II
o Pll Pll
O::f' 2
Res ZAA = Y Vll(A) ; Res ZBB

5.4. Enige eigenschappen van de overdrachtsimpedantie.

De algemene formule voor de overdrachtsimpedantie 5-1. is ook te schrijven

als het kwotient van twee polynomen, door het onder een noemer brengen van

de termen uit de sommatie.

De polynomen T(p) en N(p) van de teller respektievelijk de noemer hebben

de volgerlde eigenschappen.

AIle koefficienten van N(p) en T(p) zijn positief of nul.
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Voor de noemer is dit eenvoudig in te zien. Alle termen p2- p: ~ p2+W;
geven bij ver.menigvuldiging een positieve bijdrage tot de koefficienten van

N(p). Bovendien zijn alle koefficiinten met onevenmacht van p nUl, zodat

( ) 1
~ 2.N peen po ynoom ~n p LS.

Voor T(p) kan dit bewezen worden met een topologische beschouwing, waaruit

blijkt dat bij alle geaarde netwerken zonder transformatoren de koefficien

ten van het tellerpolynoom altijd positief zijn. (Een geaard netwerk is een

netwerk met een gemeenschappelijke ingangs en uitgangsklem.) /1.3/.

In T(p) komen alleen termen met oneven macht van p voor.

Beschouw nu T'(p) = T(p)/p:

T' (p) = • • • + A
o

Voor de overdrachtsimpedantie tussen twee punten ~x,y) en (~,n) waarvoor

geldt dat:

Ix - ~I + Iy - nl = M

zijn aUe koefficienten ~-l' ~-2' ••• , ~-M gelijk aan O.

Dit is in te zien door de orde van de pool p ~CD te beschouwen.

Voor twee punten die M stappen van elkaar verwijderd zijn is dat 2M-l

(gevormd door de ladderschakeling van M kondensatoren en M-l spoelen).
2M-l 2M

Dus ~~ ZAB(P) = K/p = ~-M-1P/P

Dit is ook formeel te bewijzen door de koefficienten ~ expliciet te be

palen uitgedrukt in de eigenfrekwenties en eigenfunkties.

De eigenwaarde A en dus p2 zijn door middel van de differentievergelijking
~ ~

uit te drukken in de V's.
----i!-

Door gebruik te maken van formule 3.2-5. volgt dan dat alle ~-l""'~-M

nul zijn, en dat ~-M-l # O.

Op deze wijze is het ook mogelijk alle ~'s uit te drukken in de element

waarden van de schakeling, doch daar dit een zeer omslachtig proces is

wordt het hier slechts terloops opgemerkt.

Bij de eendimensionale ladder met gelijke elementen zijn aHe koef£icien

ten van het teller en noemer polynoom van de ingangsimpedantie en de over

drachtsimpedantie bekend, en op een eenvoudige manier in een formule weer

te geven. (/1. 7/ ,/1. Sf)

Ook de nulpunten zijn in dit geval expliciet te bepalen.

Er is een rekenprogramma geschreven waarmee voor een groot aantal schake

lingen met gelijke L's en C's de koefficienten van het teller- en het
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noemer polynoom en'de nulpunten hepaald zijn,

Daarbij is gebruik. gemaakt van de in liDofdstuk. 2' gevonden formules voor

p2 =, °w2 en de bijbehorende eigenfunktietr':' '
nZ;; nZ;;

V = A cos(n~X-!).cos(~~t:1)
nZ;; nZ;; m n

A kan worden bepaald uit de normeringsvoorwaarde:
nZ;;

= = m.n

2
m.n

4
m.n

n = 0 en Z;; = 0

n • 0 of Z;; ~ 0

n .; 0 en Z;; ~ 0

Het is echter niet mogelijk gebleken de gevonden resultaten in een expli

ciete vorm te brengen~



-24-

6. Ontaarding; het aantal eigenfrekwenties.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt spreekt men van ontaarding in het geval

dat twee of meer eigenfrekwenties gelijk zijn.

In het algemeen zijn daarbij twee mogelijkheden(/I.41 hfdst 2.33).

al In de impedantiefunktie komt een pool van de tweede (of hogere) orde

voor, hetgeen aanleiding geeft tot eigentrillingen van de vorm:

V(x,y,t) = V '(x,y) exp(p t). (A ,t Bt)
].I .].1

Er is dan maar een vrijheidsgraad in de eigenfunktie V (x,y).].I
Dit treedt aIleen op indien bij een waarde van A~twee gelijke eigen-

frekwenties P~' optreden.

Bij een schakeling bestaande uit L's en CIS kan ditalleenvoorkomen
2bij A~ = 0 daar de eigenfrekwenties gevonden worden uit p].lLoCo = - A].Io

(Op de eigenfrekwentie p = 0 wordt nog teruggekomen).

Daar aIle eigenfrekw~nties in dit geval op de imaginaire as liggen

zouden gelijke wortels aanleiding geven tot instabiele oplossingen,
•hetgeen natuurlijk niet kan bij een passie~ netwerk.

WeI is het mogelijk dat twee eigenfrekwenties samenvallen in het ge

val van de behandelde Z-Y-schakeling, als namelijk twee wortels van

de vergelijking:

Z(p)Y(p) + A].I= 0

samen vallen. Deze wortels hoeven ook niet meer algemeen op.de ima

ginaire as te liggen.

bl De impedantiefunktie heeft slechts polen van eerste orde, die echter

meervoudig yoorkomen.

Dit treedt op indien twee (of meer) waarden van A gelijk zijn, of].I
indien twee (of meer) van het stelsel vergelijkingen:

Z(p)Y(p) +A].I= 0 ].I = 1,2, ••• ,N

gelijke wortels po = P'].I#V opleveren.
].I v

Zoals reeds werd aangetoond worden in dit geval juist zoveel onaf-

hankelijke eigenfunkties gevonden als er samenvallende waarden van

A zijn.

Bij gelijke waarden van A is de keuze van de eigenfunkties niet een

duidig.
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De oplossing heeft de vorm:

V(x,y,t) = (A V (x,y) + B v (x,y» eP~t
~ v

Dit treedt meestal op indien er bepaalde symmetrien in het netwerk

zijn.

In het geval van gelijke elementen en een rechthoekige schakeling

met m.n knooppunten treedt dit altijd op indien m/n of n/m gelijk

aan een geheel getal is, doch ook indien dit niet het geval is kan

ontaarding optreden.

Ais m=n zijn de eigenwaarden bij open rand:

n = O,I, ••• ,m-l

I; "" O,I, ••• ,n-l.

Elke eigenwaarde A is ontaard behalve indien no = 1;0'
nol;o

Het aantal eigenfrekwenties; de pool p=O.

Indien A = 0 een eigenwaarde van het eigenwaardenprobleem is worden in

het geval van een netwerk bestaande uit spoelen en kondensatoren twee

samenvallende wortels p=O gevonden. Daar p=O een punt op de imaginaire

as is zou dit aanleiding geven tot instabiliteit, hetgeen niet mogelijk

is. In de impedantiefunktie ZAB(P) treedt bij p=O tevens een nulpunt Ope

Een pool p=O kan daarom worden weggedeeld.

Er blijkt bij p=O echter weI een ontaarding van het type b te zijn.

Dit zal nu nader worden bekeken.

Da~rtoe wordt een imLentarisatie gemaakt vaa_heJ: aantal~nfrekwenties.

Voor elk (bronloos) netwerk geldt dat het aantal eigenfrekwenties gelijk

is aan de som van het aantal onafhankelijke spoelstromen en het aantal

onafhankelijke kondensatorspanningen, met andere woorden aan het aantal

beschikbare energie reservoirs.

Afhankelijk van elkaar zij de spanningen over kondensatoren die een ge
sloten Ius vormen, en de stromen door die spoelen die op een(super-)'knooppunt
samenkomen waarop geen andere impedantie uitkomt. De spanningen op aIle
andere kondensatoren en de stromen door aIle andere spoelen zij onafhan
kelijk.

In de beschouwde schakeling zijn aIle kondensatorspanningen onafhankelijk,

en zijn ook aIle spoelstromen onafhankelijk.
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Indien er N knooppunten (en dus N kondensatoren) zijn, die onder

ling verbonden zijn door M spoelen (M~N-I), dan zijn er dus M + N

eigenfrekwenties.

Door het oplossen van de differentievergelijking worden N eigen

waarden A~ gevonden, waaruit 2N eigenfrekwenties (eventueel samen

vallend) volgen.

Indien geen der knooppunten is kortgesloten is er een eigenwaarde

A = 0, zodat dan 2(N - I) eigenfrekwenties ~ 0 gevonden worden.

Voor p = 0 vormen de kondensatoren een isolatie en de spoelen een

kortsluiting.

De multipliciteit van de pool p = 0 is gelijk aan het aantal onaf

hankelijke beginvoorwaarden dat bij deze frekwentie kan worden op

gelegd. De spanning op een der kondensatoren is vrij te kiezen.

Het aantal vrij te kiezen stromen bij p = 0 voIgt uit een topolo

gische beschouwing.

De N knooppunten van het netwerk zijn via N - 1 spoelen met elkaar

te verbinden, zodanig dat geen gesloten Ius ontstaat. (Elementaire

boom). De stromen door de overige M - (N - 1) spoelen zijn dus vrij

te kiezen. Hieruit voIgt dat de multipliciteit van de pool p = 0

gelijk is aan M - N + 1 + 1 = M - N + 2.

Samen met de 2(N - I) polen ~ 0 is dit juist gelijk aan M + N.

Door het (M + N)e orde systeem te beschrijven met slechts N groot

heden (de spanningen op de kondensatoren) worden weI aIle eigenfre

kwenties gevonden, doch de multipliciteit van de pool p = 0 en de

daarbij behorendaumogelijke eigentoestandenworden--niet gev~~
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7. Limietovergang.

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat er gebeurt met de eigenfunkties

en de eigenfrekwenties van het netwerk bestaande uit gelijke L's en C's

en met een rechthoekige begrenzing (m x n knooppunten) voor het geval dat:

m-+- oo

n -+- 00

mm 0 konstant- = - =n n
0

mL = m L = konstanto 0

mC = m C = konstant.o 0

Onder deze voorwaarden wordt het beschouwde netwerk de vervanging van

een vlakke plaatkondensator (zonder verliezen of straling).

De eigenfrekwenties bij open rand zijn:

= 1
L Co 0

[

2 2n 1T
-2-

m
o

+ 2 2 ]r,; 1T
-2-

n
o

Dit komt overeen met het eigenfrekwentie spektrum van het fysische pro

bleem dat wordt beschreven door de differentiaalvergelijking:

+ p2L C ) V(x,y) = 0
o 0

waarin V(x,y) nu een funktie van kontinue variabelen is.

In het voorafgaande is voor de knooppuntsafstand altijd een (dimensieloze)

eenheidsafstand genomen, waarvan de grootte volkomen arbitrair is.

(De invoering van een knooppuntsafstand houdt niet in dat aan de spoelen

een lengte wordt toegekend.)

Wordt nu de eenheidsafstand evenredig kleiner gemaakt als m groter wordt,

dan sluit deze limietprocedure aan bij het fysische voorstellingsvermogen.
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De afstand tussen de twee uiterste punten blijft in dit geval gelijk

bij toenemende m, en deze is in het limiet geval op te vatten als een

genormeerde lengte (afmeting van de kondensatorplaat).

Bij deze limietovergang gaat het gekoncentreerde netwerk over in een
verdeeld netwerk.

Beschouw nu de eigenfunktie Vn~(x.y) op het punt:

m
x = X

m 0
0

ny = Yon
0

Bij verkleining van de eenheidsafstand blijft dit punt op z1Jn plaats

als m en n toenemen. Opdat x en y geheel blijven moet m de waarden

m .2m •••••km , ••• doorlopen.
000

Gaat m op deze wijze naar oneindig dan is:
Xo Yo

lim V (x,y) = A cos(nn -- ).cos(~n-- )
~ n~ n~ mo no

1
. 0 2
1m w
~ nr;

=

Zolang m nog eindig is, is het aantal eigenfrekwenties nog eindig.

De grootheid:

o (m)
n~

=

geeft aan in hoeverre een eigenfrekwentie de limietwaarde benadert.
m

• 2( rn 0)S1n .:a.::.._
2m no

2 2
_ .!l..2L... +

2-
mo

[

. 2( nn )S1n -2m
o (m) = - 2 _. 2

1jt; m 14m
o

~
4 4

.!l..2L...
4

m
o

Voor grote waarden van m
2

1 mo
°n~(m) = 12 2"

m

is:

~4lf4 !
+ 4

n
o

2 2De eigenfrekwenties waarvoor geldt dat n « m; ~ « n, zijn een goede

benadering voor de limietwaarde.

Een relatief goede benadering~: __
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wordt verkregen voor de eigenfrekwenties waarvoor geldt

r;« n.



-30-

APPENDIX A.

In deze appendix wordt in het kort in~egaan op de theorie der differentie

vergelijkingen.

Daarbij zal slechts ter sprake komen dat gene uit de omvangrijke theorie

die over differentievergelijkingen beschikbaar is, dat van direkt of in

direkt belang is voor het behandelde in dit rapport.

Voor een uitvoerigere bespreking van differentievergelijkingen wordt ver

wezen naar de litteratuur. (b.v. /2.1/, /2.2/, /2.3/, /3.2/, /4.1/)

A I. Definities en eigenschappen.

De symbolen die gebruikt worden bij de differentie rekening worden niet

overal in de litteratuur gelijk gedefinieerd. Meestal hangt de gekozen

definitie samen met het gebruik dat van de differenties gemaakt wordt.

(bijvoorbeeld toepassing bij numemerieke oplossings methoden, bij reeksen

etcetera.)

In dit rapport wordt de differentie rekening toegepast op funkties van

diskrete variabelen. Daarom is gekozen voor de onderstaande definitie.

Zij gegeven een funktie u van een diskrete variabele x, waarbij het defi

nitiegebied van x de verzameling der gehele getallen is.

Als de differentie van u(x) wordt gedefinieerd") :

~(x) = u(x+l) - u(x)

Voor de differentie gelden de volgende eigenschappen:

I. ~ u(x) + v(x) ) = 6u(x) + ~v(x)

2. &( ~u(x» = ~6u(x)

3. ~ u(x).v(x» • u(x+l) ~v(x) + v(x) ~(x)

= v(x+l) ~u(x) + u(x) ~v(x)

') Vaak wordt 6u(x) aangeduid als de voorwaartse differentie, en z~Jn tevens

gedefinieerd ~u(x) = u(x) - u(x-I) als achterwaartse differentie en

QU(x) = u(x+l) - u(x-l) als centrale differentie. Hiervan zal in dit rapport

geen gebruik gemaakt worden.



4.

-31-

v(x).au(x) - u(x).av(x)
• v(x). v(x+ I)

Omdat de differentie van een funktie van x opnieuyeen funktie van x is,

is het zinvol differenties van hogere orde te definieren.

nit geschiedt door middel van de volgende betrekking:

&nu(x) ~ &n-I(6u(x»

6nu(x) is de ne orde differentie. (alleen gedefineerd voor n geheel >0)

5. Voor een som van differenties geldt:
x

2
E ~u(x) = u(x2+1) - u(x l )x=x

1

6. Voor de differentie van een som:
. x
&{~ u(y)} = u(x+l)y=x

o

Behalve de differentie wordt ook nog gedefinieerd de operator E enwel

door de betrekking:

Eu(x) = u(x+l)

kE u(x) = u(x+k) k geheel.

Nu is &u(x) = u(x+l) - u(x) • (E-I)u(x).

Symbolisch wordt dit weergegeven met:

& = E-I

Zo is ook: &2u(x) = &(&u(x» • u(x+2) -2u(x+l) + u(x)
2-----T---

• (E - 2E + I)u(x) • (E-I) u(x).

Voor de E operator geldt:

E(u(x) + v(x» = Eu(x) + Ev(x)

E(u(x).v(x» • Eu(x).Ev(x)

E(u(x)/v(x» • Eu(x)/Ev(x)

E(&u(x» = 6.(Eu(x»
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A 2. Differerttievergelijkfngen.

Een differentievergelijking van de orde.r is een vergelijking van de vorm:

rF(x.u(x).Eu(x) •••••.•E u(x» = 0

De algemene lineaire differentievergelijking van de orde r heeft de vorm:

{a (x)Er
+ a I(X)Er - 1+ ••• + a (x)}u(x) = f(x)r r- 0

De oplossing hiervan bestaat uit:

I. de volledige oplossing van de homogene vergelijking.

2. een particuliere oplossing.

De volledige oplossing van de homogene vergelijking bestaat uit een line

aire kombinatie van r onderling onafhankelijke funkties.

Deze oplossing is daardoor bepaald op r konstanten nat die worden bepaald

door het opleggen van even zovele randvoorwaarden.

Het bewijs dat elke r e orde differentievergelijking die homogeen is ten

hoogste r lineair onafhankelijke oplossingen u
l
.u

2
••••• ur kan bezitten.

dus dat elke andere oplossing te schrijven is als een lineaire kombinatie

van u1 ••••• ur is analoog aan het overeenkomstige bewijs bij lineaire

differentiaalvergelijkingen. Inplaats van de determinant van Wronski wordt

daarbij gebruik gemaakt van de determinant van Casorati:

r-IE u
l

• r-I
• E u

r

(/3.1/ hfst. 5; /3.2/ hfst. 5.5)

Er is een tamelijk grote overeenkomst tussen de determinant van Wronski en

de determinant van Casorati. Dit moge ondermeer uit het volgende blijken.

Voor de tweede orde differentievergelijking:

E-I~( a(x)~u(x» + Ab(x)u(x) • 0

geldt dat de determinant C(u l .u2) • C(x) = K/a(x)

Immers door uitschrijven van de vergelijking A2-1 volgt dat:

A2-1
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A2-3.

Nu is

~C(x)

C(x) = u l (x)Eu2(x) - u2(x)Eu l (x),

2 2= EUI(x)~ u2(x) - EU2(x)~ ul(x)

dus is

A2-4.

Uit A2-3 en A2-4 voigt dat:

M(x)
~C(x) = - Ea(x) • C(x)

dus is Ea(x).~C(x) + C(x).~a(x) = ~( C(x).a(x) ) = 0

waaruit voigt dat C(x).a(x)· K(onstant) q.e.d.

Indien van de differentievergeiijking A2-1 een opiossing u l bekend is, is

de tweede ( en daarmee de aigemene) opiossing onmiddeiiijk te vinden.

A2-S.=g(x)

Immers stei
u

2
(x)

u
l
(x)

Dan is:

~ g(x) =
ul~u2 - u2~ul

ulEu l

=
C(x)

Zodat:

A2-6.+ konstante.=g(x) rx-I C(y:)
y=O u l (y)Eu l (y)

Uit A2-2, A2-S en A2-6 voigt dat de aigemene opiossing van de homogene

differentie vergeiijking te schrijven is in de vorm:

A2-7.

Voor het gevai dat de koefficienten van de differentievergeiijking konstant

zijn is de opiossing van de homogene vergeiijking eehvoudig te bepaien.

Indien AI,A 2, ••• ,A r de worteis zijn van de vergelijking:

.r r-Ia A+a I A + ••• +a =0r r- 0

dan is de aigemene opiossing:

rxu(x) = 1:. I a.).
.1.= 1 "1

indien alle A. verschillend zijn,
1

() ( s-I) ~su X = al + x a
2 + x as 1\ I + r.r a. A~

i=s+1 1 1
bij een s-voudige ontaarding

van de wortei AI
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In bet geval van t~:ae toegevoegd komplexe wortels is deoplossing ook te

schrijven in de vorm:

u(x) = IA1l x
(Acos~x + Bsin~x) + E. a.A~

~ .~ ~

A 3. Partiele differentievergelijkingen.

Zij gegeven een gebied G bestaande uit de set van punten (x,y) waarbij

x en y de rij der gehele getallen doorlopen.

Zij voorts een funktie van twee diskrete variabelen u(x,y) gedefinieerd

op G.

Dan zijn de partiele differenties gedefinieerd door de betrekkingen:

~ u(x,y)x
6 u(x,y)
Y

= u(x+l,y) - u(x,y)

= u(x,y+l) - u(x,y)

en de operatoren E en F door de betrekkingen:

Eu(x,y) = u(x+l,y)

Fu(x,y) = u(x,y+l)

Zodat 6 t E-I
x

en 6 t F-I.
Y

De eigenschappen van 6 en 6 zijn gelijk aan die van 6.x y
Voorts geldt dat:

6 (6 u(x,y» = 6 (6 u(x,y»x y y x

Een partiele differentievergelijKing is een vergelijking vanae-vorm:

r sF(x,y,u(x,y),Eu,Fu, ••••• ,E u,F u) = 0
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Appendix B.

In hoofdstuk 3.1. wordt gezegd dat:

4. V (x,y)V (x,y) c(x,y) = 0
G}J v

voor elk tweetal eigenfunkties V· en V behorende bij ongelijke eigenwaarden
}J v

Dit zal in deze appendix worden bewezen.

Daarbij wordt uitgegaan van de differentievergelijking 3.I-t. waaraan de

eigenfunkties voldoen overal op G behalve op de rand S.

De vergelijkingen voor V~ en Vv op de rand worden bepaald door de rand

voorwaarden:

I. bij kortgesloten rand V~(x,y) = Vv(x,y) = 0

2. bij open rand een vergelijking van de vorm

-I
+ a(SI)E (a(x,y)6 V (x,y» +x ~

-I
+ a(S3)F (b(x,y)6 V (x,y» +

y ~

a(S2)a(x,Y)6xV~(x,y)

a(S4)b(x,Y)6yV~(x,y)

A~C(X,y)V~(x,y) = 0

waarin a(S.) = 0 als x,y een punt is op S.
~ ~

= als x,y geen punt is van S.•
~

B-1.

omdat de differentievergelijking 3.t-1 niet geldig is op de rand S worden

twee nieuwe funkties U··en U gedefinieerd op een gebied G' dat bestaat uit
}J \I

G en alle direkt ~~n G grenzende punten. zodanig dat:

U~(x,y) V~(x,y)

Uv(x,y) = Vv(x,y) overal op G;

en dat voorts overal op G

E-1d (a'(x,y)d U· (x,y»
x x ~,v

waarin:

geldt dat:

+ F- t6 (b'(x,y)6 U (x,y» +
y y ~,v

+ A c(x,y)U· (x,y) = 0 B-2 •
. ~,v }.I ,v

a'(x,y) = a(x,y) overal waar a(x,y) gedefinieerd is

willekeurig doch ; 0 elders.

b'(x,y) = b(x,y) overal waar b(x,y) gedefinieerd is

willekeurig doch ; 0 elders.
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(De fysische. betekenis. hiervan is dat he.t neore.rk. aan de randen wordt
uitgebreid met spoelen waarvan geeist wordt dat er geen stroom door
gaat)

Terwijl

zijn is

E-1T7 , 1:'1:' , F-1T7
V .L:< V V en FV op de diverse
~ ~ ~ ~

dit weI het geval voor EU' etc.
~

randpunten niet gedefinieerd

~-3.

De definitie van U' en U is niet eenduidig. Elke keuze waarbij aan de de-
~ \I

finitievoorwaarden is voldaan is geschikt.

Ret is echter niet altijd mogelijk overal aan deze voorwaarden te voldoen,

bijvoorbeeld indien het netwerk een struk

tuur heeft als in figuur BI.

In zoln geval is het altijd mogelijk het ge

bied G in twee delen GI en G2 te splitsen

zodanig dat U' en U weI gedefinieerd kunnen
~ \I

worden.

Ret bewijs voor de orthogonaliteit wordt daar

door echter niet wezenlijk anders zodat deze

gevallen hier buiten beschouwing blijven.

figuur BI.

Omdat op 8 geldt dat U· = V· en U = V moeten U en U voldoen aan de
~ ~ \I \I ~ \I

vergelijking B-1. Daar voor U· en U op 8 tevens de differentievergelijking
~ \I

3.1-1 geldt zijn de randvoorwaarden voor U en U te schrijven in de een-
~ \I

voudige vorm:

6 U = 0
n ~

A U = 0
n \I

in het geval van open rand.

Daarbij is 6 een symbolische aanduiding voor:n
E-I- l op 8

1
E -lop 8

2
F-I-I op 8

3
F -lop 8

4
•

Door vermenigvuldiging van de differentievergelijking voor U . met U en die
].I \I

voor U met U en daarna aftrekken wordt verkregen:
\I ].I
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U\lE-ltix(a 'tixUjJ} - U~E-J~(a' ~U~'l + U,}-J 6y(b' tiyU~) -, U~F-J £\.y(b' \,0)

+ (A'-A )cUU = 0 B-4.
jJ v jJ v

Door uitschrijven van de differenties is in te zien dat dit gelijk is aan:

+(A . -A ) cU U = 0 B-5•jJ v jJ v

Verge1ijking B-5 ge1dt op elk punt (x,y) van G en kan daarom over G gesom

meerd worden.

Sommeren over G kan geschieden door:

I. eerst sommeren over a11e rijen in de x-richting en daarna de som van a1

deze dee1sommen te nemen.

2. eerst sommeren over a11e rijen in de y-richting en daarna de som van a1

deze dee1sommen te nemen.

E.G f(x,y) = E.yfx f(x,y) = r. xI:y f(x,y)

Nu is :

=

Sommeren van de eerste term van verge1ijking B-5. geeft:

yz
L: [a'(x2,y){U/X2+I,y)U)X2,y) - Uv(x2+J,y)UjJ(x2,y)} +
y=YI
- a' (xI-I ,y){ U;{~_l~y)Uv(xi-L.Y) --_Uv(xpy)U\l(x.-I.y) l]
Bij een niet!rechthoekig netwerk is xZ=x2(y) en xl=xl(y).

Nu is elk punt (x2,y) een punt van S2 en elk punt (xl,y) een punt van 51'

zodat bij open rand:

U' (x2+I,y) = U (x2,y)jJ,v jJ,V

B-6.

U· (xl-I,y) = U· (xI ,y)jJ,V jJ,V vo1gens B-3.

en bij kortges1oten rand is:

U (x2,y) = U (xI ,y) = 0 •jJ,V jJ,V

In beide geva11en worden a11e termen in de sommatie B-6 nul.
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Door de tweede term uit v~~gelijking B-S.eerst naar y en daarna naar x te

sommeren is eveneens: te bewij zen dat oij sommatie over G deze. term geen bij

drage levert.

Er blijft dan alleen over:

(A -A ) L~ U'(x,y)U (x,y)c(x,y) = O.
~ v ~ U v

Daar was aangenomen dat A '+A kan dit alleen doordat \'
U v

L
G

U U c
U v = LG V (x,y)V (x,y)c(x,y)u v o

waarmee het gestelde bewezen is.
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N. Notaties en gebruikte symbolen.

figuur N. 1•

x

KNOOPPUNT: elk punt van de beschouwde schakeling waar tenminste twee

impedanties samenkomen, behalve het gemeenschappelijke

aardpunt.

RANDPUNT of RANDKNOOPPUNT: elk knooppunt met slechts drie of minder

impedanties in het bovenvlak, en een impedantie naar

aarde.

GEBIED G: verzameling van alle knooppunten van het netwerk; wordt ook

aangeduid als G(x,y).

RAND 5: verzameling van alle randpuntenj wordt ook aangeduidt als 5(x,y).

uS~rzameling 'Jan aUe randpunten ~) die--niet ver

bonden zijn met het knooppunt (x-l,y); ofwel alle

begin punten van de knooppuntenrij in de x-richting.

52: verzameling van alle knooppunten (x,y) die niet ver

bonden zijn met het knooppunt (x+l,y); ofwel alle

eindpunten van de knooppuntenrij in de x-richting.

53: verzameling van

bonden zijn met

beginpunten van

alle knooppunten (x,y) die niet ver

het knooppunt (x,y-l)j ofwel alle

de knooppuntenrij in de y-richting.

54: verzameling van alle knooppunten (x,y) die niet ver

bonden zijn met het knooppunt (x,y+l)j ofwel alle

eindpunten van de knooppuntenrij in de y-richting.
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Daar een knooppunt element kan zijn vanJJ1eerdereder Si is. de som der

elementen van 51,52 'S3 en 54 groterdanhet aantal elementen van S.

N.2. Symbolen die hetnetwerk karakteriseren.

(x,y): de koordinaten van het knooppunt dat x eenheidsstappen in de

x-richting, en y eenheidsstappen in de y-richting van de aan

gelegde oorsprong verwijderd is.

C(x,y): kapaciteit tussen het punt (x,y) en aarde.

L(~,y): zelfinduktie tussen de punten (x,y) en (x+1,y).

L(x,~): zelfinduktie tussen de punten (x,y) en (x,y+1).

V(x,y,t):spanningsverschil tussen knooppunt (x,y) encaarde.

i(x,y,t):de stroom die loopt van knooppunt (x,y) naar knooppunt (x+1,y).

i(x,~,t):de stroom die loopt van knooppunt (x,y) naar knooppunt (x,y+1).

i(x,y,t):de stroom die loopt van knooppunt (x,y) naar aarde.

figuur N.2.
(x,y+l)

(x-1,y)

-..,.-- + IV(x,y)

C(x,y)

(x+1,y)
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