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Algemeen

o Denk eraan je naam en gïoepsnummer op ieder blad in te vullen!

o Voorzie, indien van toepassing, je uitwerking van schema's ïraarop alle relevante zaken
zijn aangegeven.

o Voor deze toets zijn in totaal 50 punten te verdienen. De punten zijn per deelopgave
aangeven, bijv. 8pt.

Knooppuntsanalyse
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Figuur I: Een weerstandsnetwerk met bronnen.

Figuur 1 is het schema van een weerstandsnetwerk met bronnen.

1.a. 6pt Stel de knooppuntsvergelijkingen op van de relevante knooppunten. Neem daarbij
knooppunt 0 als het referentieknooppunt. Breng ze in een vorm waarin de onbek-
ende knooppuntspanningen en i1 in het linkerlid voorkomen en de bronspanning in het
rechterlid.

1.b. 4pt Kies nu Rz : Rs - R4 : Rs : pa: R. VuI deze waarden in in het gevonden stelsel
vergelijkingen en bereken hieruit de knooppuntspanning op Knooppunt 2. M.a.w. druk
de knooppuntspanning op Knooppunt 2 uit in de bronspanning E1 err, eventueel, in fi.



Het Theorema van Thévenin

a) Spanningsbron met weerstandsnetwerk.
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Figuur 2: Laddernetwerlc-

Figuur 2.a is het schema van een spanningsbron met een weerstandsnetwerk. Figuur 2.b is
het schema van een spanningsbron met een zogenaamd laddernetVerk. In deze ofgurr" guurt
we de uitgangsspanning van het laddernetwerk bepalen.

2.a' 5pt Bepaal het Thévenin-equivalent van het netwerk in Figuur 2.a.

2'b' 5pt Kies rBr - Rz:2r?. Toon aan dat de inwendige weerstand. l?i van het Thévenin-
equivalent van het netwerk in Figuur 2.a gegeven is d.oor Ri: R en dat de Thévenin
spanning gegeven is door E,y6 : jE.

2.c. ípt Bereken nu, door herhaald toepassen van het Theorema van Thévenin, de uit-
gangsspanning van het laddernetwerk in Figuur 2.b.

RlC-netwerken: de differentiaalvergelijking

e (  t )

2R

+
v (  t )

Beschouw het RlC-netwerk in
condensator zijn beide 0 voor t

^ / + \  f  o ,  Í ( 0 ,
e l t l  :  <

l a t ,  f > 0 .

Figuur 3: Een RLC-netwerk.

Figuur 3. De stroom door de spoel en de
( O.Voor de bronspanning e(f) geldt

spanning over de

b) Spanningsbron met een laddernetwerk.



We gaan de differentiaalvergelijking opstellen en oplossen voor de uitgangsspanning u(t).

3.a. 1pt Schrijf de knooppuntsvergelijking op voor knooppunt 1. Laat de stromen door de
condensator en de spoel als onbekenden staan. Laat voor de bronspanning e(Í) staan.

3.b. lpt Druk de stroom door de condensator in het resultaat van a) uit in r'(t) door gebruik
te maken van de elementvergelijking van de condensator.

3.c. 5pt Differentieer het resultaat van b). Druk vervolgens de stroom door de spoel uit in
u(Í) door gebruik te maken van de elementvergelijking van de spoel. Het resultaat is
een differentiaalvergelijking. Breng deze in de vorm

d2u(t)  .^ du(t)  ,  .  .2-.r , t  1 de(t)-# + za-;- * ufiu{t) : 
nC-;n,

M.a.w. druk a en a.,02 uit in R, L en c. Geef de uitdrukking voor het rechterlid voor
Í > 0 .

3.d. 3pt Bereken de beginwaarden r.'(0) "" $(0).

3.e. 5pt Neem aan dat *' - r8: p2. Bereken de oplossing van de differentiaalvergelijking
voor Í ) 0.

4 RlC-netwerken: overdrachtsfuncties en Bodediagrammen

Figuur 4: Een RC-netwerk.

Beschouw het RC-netwerk in Figuur 4. E enV ztlt de complexe amplitudes van de ingangs-
spanning en de uitgangsspanning in het wijzerdomein.

4.a. 5pt Bereken de overdrachtsfunctie H(jr) van dit netwerk.

4.b. 5pt Kies c,.rr"1 : #.Teken het Bodediagram van de moduluskarakteristiek van H(ju)
als functie van lo916(;ft).
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