
Tentamen Netwerkanalyse 191210050 

3 februari 2012, 8:45-12:15 WA1 

Opmerkingen 

• Er zijn tien opgaven, elk goed voor 10 punten. Bij elke deelopgave staat het aantal 
punten dat je kunt verdienen vermeld. 

• Schrijf duidelijk op hoe je tot een oplossing komt (dit is belangrijker dan het kale 
antwoord). 

• Er kunnen 100 punten worden verdiend bij dit examen 

• Om een voldoende te halen moeten voor elke opgave minimaal 5 punten 
worden behaald! 

• Als je een opgave van dit tentamen maakt waarvoor je a! een cijfer hebt behaald, dan 
telt de beoordeling van dit tentamen, ook als het eerder behaalde cijfer hoger is. 

• Het eindcijfer is het aantal behaalde punten P gedeeld door 10 vermits voor elke opgave 
minstens 5 punten zijn behaald. Zijn voor een of meer opgaven minder dan 5 punten 
behaald, dan is het cijfer gegeven door min(5,P /10), dus het aantal punten gedeeld door 
10 gemaximeerd op 5. 

• Het laatste blad bevat een aantal nuttige formules. 

• Bij dit examen mag een rekenmachine worden gebruikt. 

• Vee! succes! 
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1 Node-Voltage method 

Figure 1 

a. 8 pt Derive the node voltage equations and other relevant equations needed to determine 
V0 in figure 1. You do not have to solve the set of equations. 
Geef de knooppuntsvergelijkingen en andere relevante vergelijkingen die nodig zijn om 
V0 in figuur 1 te bepalen. Het is niet nodig om de set vergelijkingen op te lossen. 

b. 2pt Solve the set of equations and express V0 as a function of It and a. Assume that 
all resistors have a resistance of H1 
Los het stelsel op en druk V0 uit in It en a. Ga er vanuit dat alle weerstanden H1 zijn. 
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2 Superposition, source transformations, maximum power trans
fer 

v, 

Figure 2: A circuit with two independent sources 

2.a. 3pt Use superposition to calculate the Thevenin equivalent voltage Vih Maak gebruik 
van superpositie om de Theveninspanning Vih van het circuit te berekenen 

2.b. 4pt Use a series of source transformation to calculate the Thevenin equivalent circuit 
{both Vih and Rth· Compare Vih to your answer of the previous question. 
Maak gebruik van brontransformaties om het Thevenin equivalent (zowel Vih als Rth 
van dit netwerk te berekenen. Vergelijk Vih met je antwoord op de vorige vraag. 

The circuit is now connected to a load resistor RL. Assume the following values: 
Het circuit wordt nu aangesloten op een belastingsweerstand R£. Ga uit van de volgende 
waardes: 

Vih = 70V, Rth = 2kD, RL = lkD 

2.c. 2pt How much power is dissipated in the load resistor RL 'I 
Hoeveel vermogen wordt er gedissipeerd in de belastingsweerstand RL? 

2.d. lpt What value of RL should you use to get maximum power transfer to this load? 
Welke waarde voor RL moet je gebruiken om maximale vermogensoverdracht naar deze 
belasting te krijgen? 
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3 First order networks 

Figure 3 

In the circuit in figure 3, the switch has been closed for a long time before opening at t = 0. 
The source current source It provides a constant current. 
De schakelaar in het netwerk van figuur 3 is een lange tijd gesloten geweest, voordat deze 
wordt geopend op t = 0. De stroombron It Ievert een constante stroom. 

3.a. lOpt Derive an expression for vc(t), t ;::: 0 as a function of the network elements. 
Geef een uitdrukking voor vc(t), t ;::: 0 als functie van de netwerkelementen. 
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4 Second order networks 

Figure 4 

In the circuit in figure 4, the switch has been open for a long time before closing at t = 0. 
Both h and \16 are constant 
De schakelaar in het netwerk in figuur 4 is een lange tijd open geweest, voordat deze wordt 
gesloten op t = 0. Zowel h als V6 zijn constant. 

4.a. 2pt Determine the initial values vc(O+) and dvcjt) as a function of the circuit ele
ments. 
Bepaal de initieE=He waardes vc(O+) en dvcdto+) als een functie van de netwerkelementen. 

4.b. 3pt Determine the differential equation fort > 0 in vc(t) and write it in the form: 
Stel de differentiaalvergelijking op voor t > 0 in vc(t) en breng deze in de volgende 
vorm: 

d
2
vc(t) bdvc(t) (t) _ d 

a dt2 + ~ + eve - (1) 

Use the following values: 
Ga uit van de volgende waardes: 

_ _ _ _ + _ dvc(o+) _ 
a- l,b- 6,c- lO,d- O,vc(O ) - 20V, dt - -240V/s 

4.c. lpt Is the response under damped, critically damped or over damped? Explain your 
answer. 
Is de responsie van het netwerk, onder-, kritisch- of overgedempt'? Licht je antwoord 
toe. 

4.d. 4pt Solve the d·iffer·ential equation, and give an e:I:pr·ession for vc(t), t ::=: 0. 
Los de differentiaal vergelijking op en geef een uitdrukking voor vc(t), t ::=: 0. 
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5 The phasor domain 

Figure 5 

The input signal is given by: v1(t) = 40cos(wt + 50°) V 
Het ingangssignaal is gegeven door: v1 ( t) = 40 cos( wt + 50°) V. 

5.a. lpt Give a phasor representation for V1. 

Geef een wijzerrepresentatie voor V1. 

5. b. 2pt Transform the circuit into the phasor domain (i.e. give phasor domain representa
tions of all elements) 
Transformeer het netwerk naar het fasordomein (d.w.z. geef van aile elementen een 
representatie in het wijzerdomein. 

5.c. 4pt Determine the transfer function H(jw) = ~ and put it in the following form: 

Bepaal de overdrachtsfunctie H(jw) = ~ en breng deze in de volgende vorm: 

( . w )2 
H(. ) J'WQ 

JW = 1+ ·..!!!__!_+( . ..!!!..)2 
lwaQ lw0 

(2) 

5.d. 4pt How can we determine the time domain steady state solution for V0 (t) from H(jw). 
Hoe kunnen we de steady state oplossing in het tijddomein voor V0 (t) bepalen met 
behulp van H(jw). 
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6 Power of sinusoidal signals 

Consider the following circuit. The frequency of the source is known and is equal to w = 
100rad/sec. The amplitude and phase of the source are unknown. The complex power that is 
absorbed in the load is SLoad = 150 + j200. The amplitude of the voltage across the load is 
200V, with a phase angle of 0°. 

Beschouw het netwerk in onderstaande figuur. De frequentie van de bron is bekend w = 
100rad/sec, de amplitude en fase van de bron zijn onbekend. Het complexe vermogen dat in 
de Load wordt geabsorbeerd is SLoad = 150 + j200. De amplitude van de spanning over de 
Load bedraagt 200V, met een fasehoek van 0°. 

R L 
+ 

? 200L0° V 

6.a. 3pt Draw the phasor of the complex power and determine the power factor of the load 
Teken de wijzer van het schijnbare vermogen en bepaal de powerfactor van de Load. 

6. b. 3pt Calculate the phasor domain representation of I 
Berekend de representatie van I in het wijzerdomein. 

The load consists of a resistor and an inductor in series 
De Load bestaat uit een weerstand en een spoel in serie. 

6.c. 4pt Determine the value of the resistor and the inductor in the load 
Bepaal de waarde van de weerstand en de spoel waaruit de Load bestaat. 
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7 Bode diagrams 

Given the transfer functions: 
Beschouw de volgende overdrachtfunctie: 

·w 
H(. ) - Jwr, 

JW - K(l + j;)(l + j:
2

) 

1 
K = 

10
,wo = w1 = 10 radjs,w2 = 1000 rad/sec 

a. 5 pt Sketch the straight-line approximation of the modulus of H(jw) in a log-log plot, 
so 20log10(JH(jw)l) as a function oflog10(....!!L), usingwref = 1. 

Wref 

Schets de rechte-lijn benadering van de modulus van H(jw) in een log-log stelsel, dus 
20log10 (JH(jw)l) als functie van log10 (....!!L), met Wref = 1. 

Wref 

b. 5 pt Sketch the straight-line approximation of the phase angle of H(jw) as a function 
oflog10 ( ....!!L ), using Wref = 1. 

Wrt!/ 

Schets de rechte-lijn benadering van de fasehoek van H(jw) als een functie van log10 ( ....!!L ), 
Wref 

met Wref = 1. 
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8 Fourier series 

Figure 6 

Consider the voltage signal V9 ( t) in figure 6. 
Beschouw de spanning V9 (t) in figuur 6. 

8.a. !Opt Use the step-by-step plan to write the signal V9 (t) as fourier series in the standard 
form. 
Gebruik het stappenplan om het signaal ~9 (t) als fourierreeks in standaardvorm op te 
schrijven 

Step 1. Determine the period of the signal 
Stap 1. I3epaal de periode van het signaal 
Step 2. Divide the signal into simple pieces 
Stap 2. Splits het signaal in simpele stukken 
Step 3. Investigate the symmetry 
Stap 3. Onderzoek de symmetrie 
Step 4. Pick the expression( s) from the symmetry table 
Stap 4. Kies de uitdrukkingen uit de symmetrietabel 
Step 5. Substitute the signal pieces of step 2 into expressions of coefficients and split integrals 
Stap 5. Plaats de delen van het signaal uit stap 2 in de uitdrukkingen en splits integralen 
Step 6. Solve the integrals, substitute wo = '¥; simplify the expressions using goniometric prop

erties. 
Stap 6. Los de integralen op, vervang wo = ~; versimpel de uitdrukking door gebruik te maken 

van goniometrische eigenschappen 
Step 7. Write the fourier series in the standard form: 
Stap 7. Schrijf de fourierreeks in de standaardvorm: 

00 

f(t) = ao + L [an cos(nwot) + bn sin(nwot)] 
n=l 
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9 Convolution 

Consider the following input signal 
Beschouw het onderstaande ingangssignaal 

x(t) = -u(t) + u(t- 1) 

and the impulse response: 
en de impulsresponsie: 

h(t) = 10e-4000tu(t) 

a. 1 pt Sketch both x(t) and h(t) 
Schets zowel x(t) als h(t) 

b. 6 pt Determine y(t) = x(t) * h(t) 
Bepaal y(t) = x(t) * h(t) 

c. 1 pt Sketch y( t) 
Schets y(t). 

d. 2 pt Determine, bepaal: 

00 J h(t)J(t + ~)dt 
t=-oo 
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10 Two-ports 

an 

2011 411 

Figure 7 

a. 7 pt Find the y parameters for the circuit in figure 7. 
Bepaal de y-paramters voor het netwerk in figuur 7 

Two-port model 
of a network 

+ 

Figure 8 

The a pammeter·s of the terminated t'Wo-por·t c'ir·cuit in figuTe 8 are kno'Wn. 
De a-parameters van het getermineerde tweepoort circuit in figuur 8 zijn bekend. 

b. 3 pt Determine the current gain -f7 . 
Bepaal de stroomversterking -f7. 
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Formula leaflet; formuleblad 

2nd order circuit 

• Step response 

Over damped 

Under damped 

Critically damped 

2-port parameters 

Vi = znlt + zi2J2 
v2 = Z2III + Z22h 

VI = au v2 - al2I2 
It = a21 v2- a22J2 

v1 = hnlt + ht2 v2 
I2 = h21lt + h22 v2 

Convolution integral 
00 

x(t) = XJ +A~ e81 t + A~e82 t 

x(t) = Xf + (B~cos(wdt) + B~sin(wdt))e-ot 
x(t) = Xj + D~te-ot + D~e-ot 

I, = Yll VI+ YI2v2 
h = Y2I VI+ Y22V2 

v2 = bn V1 - bi2lt 
h =~I VI- ~2II 

It = 9n v1 + 912h 
v2 = 921 V1 + 922I2 

x(t) * h(t) = .I x(r)h(t- r)dr 

T=-oo 

Fourier series 

Standard form: 

00 

x(t) = ao +:~::::an cos(nwot) + bn sin(nwot) 
n=I 

to+T 

ao = ~ / x(t)dt 

t=to 

to+T 

an= ~ .I x(t) cos(nwot)dt 

t=to 

to+T 

bn = ~ j x(t) sin(nwot)dt 

t=to 

Cosine form: 

00 

x(t) =co+ L Cn cos(nwot- ¢n) with: an- jbn = CnLrPn 
n=l 
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Exponential form: 

n=-oo 

Fn = ~ t7T f(t)e-inwotdt 

to 

Symmetry: 
symmetry ao an bn 

T !T 
even ~I x(t)dt ~ I x(t) cos(nwot)dt 0 

0 0 

!T 
odd 0 0 ~ I x(t) sin(nwot)dt 

0 
half wave 0 0 for even n 0 for even n 

Power of siusoidal signals 

Complex power 
Real power Re{S} 
Reactive power Im{S} 
Apparent power JSJ 
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