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1 Johdanto
Parametrisella resonanssilla tarkoitetaan epästabiilisuusilmiötä jossa jotakin sys-
teemin parametria muuttamalla saadaan värähtely kasvamaan [1]. Esimerkki pa-
rametrisesta oskillaattorista on keinu jonka amplitudia saadaan vahvistettua nos-
tamalla ja laskemalla massakeskipistettä jaksollisesti; keinuja tavallaan pumppaa
systeemiin lisää energiaa.

Tässä tutkielmassa käsittelen parametrista resonanssia ja sen sovelluksia.
Parametriseen resonanssiin liittyen esitetään Mathieun yhtälö ja Floquet’n (tai

Blochin) teoreema. Floquet’n teoreeman erään seurauksen avulla lasketaan karak-
teristinen eksponentti eri Mathieun yhtälön ratkaisuille. Karakteristisen eksponen-
tin yhteyttä parametriseen resonanssiin ja sen voimakkuuteen käsitellään.

Parametrisen resonanssin sovelluksista käsitellään parametrisia vahvistimia,
erityisesti kaksisäiliövahvistinta.
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2 Parametrinen resonanssi

2.1 Johdatus parametriseen resonanssiin
Resonanssilla tarkoitetaan ilmiötä jossa jokin jaksollinen vaihtelu aiheuttaa vä-
rähtelyn voimakkuuden kasvun. Esimerkiksi keinun heilahtelua voidaan kasvat-
taa työntämällä jaksollisesti keinuun lisää vauhtia. Tarkastellaan seuraavaksi me-
kanismeja joilla keinuja voi ottaa lisää vauhtia itse.

Ensimmäisenä varmaankin tulee mieleen vetää keinun köysistä; siten että köy-
den jännitysvoiman suunta muuttuu (kuva 1). Muuttamalla jaksollisesti köyden
jännitysvoiman suuntaa keinuja voi kasvattaa heilahtelun amplitudia. Tämä ei kui-
tenkaan ole ainoa tapa jolla keinuja voi ottaa vauhtia. Mallinnetaan keinujaa yk-

Kuva 1: Köyden jännitysvoiman suunnan muuttuminen.

Kuva 2: Yksinkertainen heiluri.
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sinkertaisena heilurina (kuva 2) jossa massan m kokoinen punnus roikkuu köy-
destä jonka pituus on r. Systeemiä kuvaava Lagrangen funktio on

L =
1

2
m(r2θ̇2 + r2) +mgr cos θ.

Tästä saadaan vastaava liikeyhtälö

θ̈ +
g

r
sin θ = 0.

Pienillä kulman θ arvoilla voidaan approksimoida sin θ = θ. Näin saadaan yhtälö

θ̈ + ω2(r)θ = 0, (1)

missä ω(r) = g/r. Tämä yhtälö kuvaa harmonista oskillaattoria jonka ominaisvä-
rähtelytaajuutta ω voidaan muuttaa muuttamalla langan pituutta. Jos parametri ω
riippuu ajasta sopivalla tavalla niin heilurin amplitudi voi lähteä kasvamaan, ku-
ten myöhemmin nähdään. Koska kasvu tulee parametrin muuttumisesta systeemiä
kuvaavassa yhtälössä, tätä ilmiötä kutsutaan parametriseksi resonanssiksi.

Keinuja voisi siis vahvistaa heilahtelua madaltamalla massakeskipistettään so-
pivilla hetkillä. Kuitenkin jos keinu on paikoillaan, ei tällä tavalla voi selvästikään
saada vauhtia. Tämä johtuu siitä että parametrinen resonanssi on epästabiilisuusil-
miö, jossa amplitudi kasvaa eksponentiaalisesti [1]. Siis amplitudin kasvunopeus
on verrannollinen amplitudiin; jos amplitudi on nolla, ei amplitudi kasva.

Vauhdin ottamisen keinussa ajatellaan usein olevan seurausta parametrisesta
resonanssista [2]. Todellisuudessa keinuminen on ilmeisesti yhdistelmä molempia
menetelmiä.

2.2 Teoria
2.2.1 Mathieun yhtälö

Parametrisen resonanssin teoriassa tärkeässä osassa on seuraava yhtälö:

d2x

dt2
+ β(t)

dx

dt
+ ω2(t)x = 0. (2)

Yhtälö on täysin samanmuotoinen kuin vaimenevan harmonisen värähtelijän lii-
keyhtälö, lukuun ottamatta parametrien β ja ω aikariippuvuutta. Tämänlaisten yh-
tälöiden ratkaiseminen analyyttisesti on usein vaikeaa. Kuitenkin tämän yhtälön
erikoistapausta, Mathieun yhtälöä on tutkittu paljon [3]. Mathieun yhtälö on

d2x

dt2
+ (a− 2q cos 2t)x = 0, (3)
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missä a ja q ovat joitakin vakioita [3]. Pienillä amplitudin arvoilla tämä yhtälö
vastaa heiluria, jonka langan pituutta muutetaan jaksollisesti.

Mathieun yhtälöiden teoriaa on käsitelty perusteellisesti viitteessä [3]. Esite-
tään seuraavaksi tärkemmät osat teoriasta.

2.2.2 Karakteristiset arvot

Voidaan osoittaa että on olemassa numeroituva määrä karakteristisia arvoja a = ar(q)
joilla yhtälön (3) ratkaisut ovat parillisia jaksollisia funktiota. Vastaavati on toinen
joukko karakteristisia arvoja a = br(q) joilla yhtälön (3) ratkaisut ovat parittomia
jaksollisia funktioita. On olemassa ratkaisuita joiden jakso on kπ, missä k on mikä
tahansa positiivinen kokonaislukuku. Kuitenkin karakteristisilla arvoilla tarkoite-
taan niitä arvoja jotka liittyvät ratkaisuihin joiden jakso on joko π tai 2π. [3]

Ratkaisua jonka jakso on joko π tai 2π voidaan hakea muodossa

x =
∞∑
m=0

(Am cosmt+Bm sinmt)

Sijoittamalla yhtälöön (3) saadaan että halutut karakteristisiin arvoihin liittyvät
ratkaisut ovat muotoa

x0 =
∞∑
m=0

A2m+p cos(2m+ p)t (4)

x1 =
∞∑
m=0

B2m+p sin(2m+ p)t (5)

missä p = 0 tai 1. Lisäksi saadaan rekursiokaavat kertoimien Am ja Bm välille.
Parillisiin ratkaisuihin (4) liittyvät rekursiokaavat ovat

aA0 − qA2 = 0, (p = 0)

(a− 4)A2 − q(2A0 + A4) = 0, (p = 0)

(a− 1)A1 − q(A1 + A3) = 0, (p = 1)

(a−m2)Am − q(Am−2 + Am+2) = 0, (m ≥ 3).

(6)

Parittomiin ratkaisuihin (5) liittyvät rekursiokaavat ovat

(a− 4)B2 − qB4 = 0, (p = 0)

(a− 1)B1 + q(B1 − B3) = 0, (p = 1)

(a−m2)Bm − q(Bm−2 +Bm+2) = 0, (m ≥ 3).

(7)

Nämä rekursioyhtälöt asettavat rajoituksia sille, mitä arvoja muuttuja a voi saada
kiinnitetyllä muuttujan q arvolla. Näin saadaan karakteristiset arvot ar(q) ja br(q),
missä r ∈ N. [3]
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2.2.3 Floquet’n teoreema

Floquet’n teoreeman1 mukaan Mathieun yhtälöllä (yhtälö 3) on ratkaisu joka on
muotoa

Fν(t) = eiνtP (t), (8)

missä P (t) on π-jaksoinen funktio ja ν on vakio. Tätä muotoa olevia ratkaisuita
kutsutaan Floquet’n ratkaisuiksi ja vakiota ν kustutaan karakteristiseksi ekspo-
nentiksi. Selvästi nähdään että jos yhtälö (8) on ratkaisu, myös

Fν(−t) = e−iνtP (−t) (9)

on ratkaisu. Jos ratkaisut (8) ja (9) ovat lineaarisesti riippumattomia niin yleinen
ratkaisu on

x = AFν(t) + BFν(−t). (10)

Jos Floquet’n ratkaisut (8) ja (9) riippuvat toisistaan niin ratkaisu on monimutkai-
sempaa muotoa. Kuitenkin Floquet’n ratkaisut ovat yksikäsitteiset jos vakiot a ja
q ovat kiinnitettyjä. Karakteristinen eksponentti ν ei kuitenkaan ole yksikäsittie-
nen koska jos siihen lisätään tai siitä vähennetään kaksi, säilyy yhtälö (8) saman
muotoisena.2 [3]

Karakteristisen eksponentin laskemiseksi on olemassa useita menetelmiä. Yk-
si tapa on käyttää seuraavaa tulosta joka annetaan lähteessä [3] ilman todistusta.
Oletetaan että x1(t) ja x2(t) ovat yhtälön (3) ratkaisuja, joille pätee

x1(0) = 1; x′1(0) = 0;

x2(0) = 0; x′2(0) = 1.

Tällöin karakteristiselle eksponentille pätevät yhtälöt

cos πν − x1(π) = 0 (11)

cos πν − 1− 2x′1

(π
2

)
x2

(π
2

)
= 0. (12)

Toinen mahdollinen tapa olisi käyttää rekursiokaavojen (6) ja (7) avulla kehitet-
tyjä jatkettuja osamääriä [3]. Tässä tutkielmassa käytän edellistä numeeriseen in-
tegrointiin perustuvaa tapaa (kaava 11) koska se vaikuttaa yksinkertaisemmalta
menetelmältä.

1Tämä tunnetaan kiinteän aineen fysiikassa Blochin teoreemana [4].
2Syntyvä termi e2it voidaan sisällyttää termiin P (t). Termi P (t) säilyy π-jaksollisena.
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2.3 Numeerinen tarkastelu
2.3.1 Resonanssin kvantifionti

Tarkastellaan harmonista oskillaattoria (yhtälö 2) kun liikettä vastustavia voimia
ei ole; β(t) ≡ 0. Oletetaan lisäksi että parametrille ω pätee yhtälö ω2(t) = ω2

0(1+
h cos(γt)). Sijoittamalla yhtälöön (2) saadaan

d2x

dt2
+ ω2

0(1 + h cos(γt))x = 0. (13)

Tämä vastaa harmonista oskillaattoria jonka ominaisvärähtelytaajuudessa on pieni
vaihtelu taajuudella γ. Yritetään ratkaista yhtälö (13) numeerisesti muutamilla eri
arvoilla. Kirjoitetaan yhtälö kuitenkin ensin yksiköttömään muotoon korvaamalla
t→ t

ω0
ja γ → γω0 ja saadaan yhtälö

d2x

dt2
+ (1 + h cos(γt))x = 0. (14)

(a) (b)

Kuva 3: Yhtälön (14) ratkaisut muuttujan h arvolla 0.1. Sininen käyrä kuvaa muut-
tujaa x(t) ja oranssi kuvaa parametria ω(t). (a) Muuttujan γ arvolla 2.0 havaitaan
että amplitudi kasvaa eksponentiaalisesti. (b) Arvolla 2.1 amplitudi muuttuu sini-
muotoisesti.

Kuvassa 3 on kaksi yhtälön (14) ratkaisua. Ratkaisemalla yhtälö useita kertoja
havaitaan että riippuen parametrien h ja γ valinnasta ratkaisut ovat yleensä kuvien
mukaisia. Amplitudi näyttäisi siis joko kasvavan eksponentiaalisesti tai huojuvan
kahden arvon välillä. Kolmaskin vaihtoehto on olemassa, nimittäin amplitudi voi
pienentyä eksponentiaalisesti. Tämä mahdollisuus käy ilmi ratkaistavan yhtälön
parillisuudesta; jos x = x(t) on yhtälön ratkaisu niin selvästi myös x = x(−t)
on. 3 Oikeasti ratkaisut eivät välttämättä ole tarkalleen kuvatunlaisia. Itseasiassa

3Tällainen ratkaisu vaatisi kuitenkin parametrien h ja γ (tai lähtöarvojen) hyvin tarkkaa va-
lintaa. Tämä vastaa kynän asettamista seisomaan kärjelleen; pienikin poikkeama lähtöarvoissa ai-
heuttaa suuren poikkeaman lopputilanteessa.
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kuvassa 3(a) amplitudi ei kasva tarkalleen eksponentiaalisesti vaan kasvaa aluk-
si hitaammin. Tämä johtuu siitä että parametri ω(t) ja värähtely ovat aluksi eri
vaiheessa; kestää hetken että värähtelijä asettuu seuraamaan parametrin vaihtelua.

Resonanssin voimakkuutta systeemissä kuvaa se miten nopeasti värähtelyn
amplitudi kasvaa. Ilmeisesti järkevä määritelmä resonanssin voimakkuudelle on

R = lim
t2→∞

log A(t1)
A(t2)

t1 − t2
, (15)

missä A(t) on värähtelyn amplitudi ajan hetkellä t. 4 Esimerkiksi jos differentiaa-
liyhtälön (14) ratkaisu olisi

x(t) = sin(t)eλt,

niin määritelmän mukaan resonanssin voimakkuus olisi λ. Resonanssin voimak-
kuus on siis amplitudin keskimääräinen kasvunopeus pitkällä aikavälillä. Nyt re-
sonanssin voimakkuutta voidaan arvioida ratkaisemalla ensin numeerisesti diffe-
rentiaaliyhtälöä (14) tarpeeksi pitkällä aikavälillä ja käyttämällä sitten määritel-
mää (15). Valitaan lähtöarvoiksi x(t = 0) = 1 ja x′(t = 0) = 0. Toisin sanottuna
oletetaan että värähtelijä on aluksi levossa. Nyt resonanssin voimakkuus on muut-
tujien γ ja h funktio R(h, γ).

Resonanssin voimakkuuden ratkaisemiseksi korvataan yhtälössä (15) raja-arvo
äärettömyydessä jollakin tarpeeksi suurella luvulla. Esimerkiksi ratkaistaan yhtä-
löä numeerisesti vaikkapa tuhannen värähdyksen ajan. Näin saadaan esimerkiksi
kuvien 3 tapauksessa resonanssin voimakkuuksiksi laskettua R(0.1, 2.0) = 0.025
ja R(0.1, 2.1) = 0.

Lasketaan seuraavaksi resonanssi arvolla h = 0.1 ja annetaan muuttujan γ
vaihdella välillä [0, 2.5] (kuva 4). Nähdään että resonanssi on vahva arvolla γ =
2.0. Tämä vastaa esimerkiksi heilurin tapauksessa sitä että langan pituutta muu-
tetaan taajuudella joka on kaksi kertaa heilurin ominaisvärähtelytaajuus. Lisäk-
si nähdään että saadaan heikompi resonanssi arvolla γ = 1.0. Arvon γ = 2.0
ympäristössä havaitaan pientä vaihtelua, mikä johtuu siitä, että approksimoitiin
raja-arvoa äärettömyydessä. Vaihtelu johtuu kuvan 3(b) mukaisesta amplitudin
huojunnasta, joka on voimakasta näillä muuttujan γ arvoilla. Vaihtelu häviää kun
approksimaation tarkkuutta parannetaan.

Kuvassa 5 on ratkaistu resonanssin voimakkuus arvolla h = 0.7. Nähdään että
muuttujan γ arvolla 2.0 saadaan nyt voimakkaampi resonanssi. Lisäksi alue jolla
R 6= 0 on laajempi. Tätä aluetta kutsutaan (toiseksi) 5 epästabiilisuusalueeksi [3].
Nyt arvolla γ = 1.0 saadaan paljon voimakkaampi resonanssi. Nähdään että il-

4Oikestaan ei ole selvää onko tätä raja-arvoa välttämättä olemassa. Kuitenkin tämä vaikuttaa
intuitiiviselta tavalta kvantifioda resonanssi.

5Myöhemmin paljastuu miksi tätä ei kutsuta ensimmäiseksi epästabiilisuusalueeksi.
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Kuva 4: Resonanssin voimakkuus arvolla h = 0.1.

Kuva 5: Resonanssin voimakkuus arvolla h = 0.7.

meisesti resonanssia tapahtuu arvoilla γ = 2/n, missä n on positiivinen kokonais-
luku. Tämän arvauksen voi osoittaa oikeaksi ratkaisemalla yhtälön analyyttisesti
[1]. Näin saadaan numeroituva määrä epästabiilisuusalueita.

Kuvassa 6 on varioitu molempia muuttujia h ja γ. Nyt tulee ilmeiseksi ero
yhtälön (14) ja heilurin liikeyhtälön välillä. Ei voida enää ajatella systeemiä hei-
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Kuva 6: Resonanssin voimakkuus, vaaka-akselilla on muuttuja γ ja pystyakselilla
muuttuja h. Vasen kuva on suurennus oikean kuvan alakulmasta.

lurina. Nimittäin jos h = 1.0 niin tämä tarkoittaisi sitä että heilurin langan pi-
tuus muuttuisi langan pituuden verran ja siten langan pituudeksi tulisi nolla, mikä
johtaisi äärettömään kulmanopeuteen. Nyt pitää sen sijaan ajatella yhtälön (14)
kuvaavan massaa, joka on kytketty jouseen, jonka jousivakio muuttuu.

Yleensä kaikkien epästabiilisuusalueiden leveys näyttää kasvavan kun muut-
tujaa h kasvatetaan. Kuitenkaan epästabiilisuusalueet eivät näyttäisi yhdistyvän.

2.3.2 Karakteristinen eksponentti

Yritetään seuraavaksi laskea karakteristinen eksponentti käyttäen kaavaa (11). Va-
litaan siis alkuarvoksi x(0) = 1 ja x′(0) = 0. Valitaan parametreiksi a ja q reaa-
lisia arvoja. Lasketaan esimerkiksi karakteristinen eksponentti arvoilla a = 1.1 ja
q = 0.05. Integroimalla numeerisesti kaavaa (3) saadaan arvo y(π) = −0.160326.
Nyt pitäisi siis saada ratkaistua yhtälö

cos πν = y(π) = −0.160326. (16)

Yhtälön (3) muodon perusteella on selvää että jos parametrit a ja q ovat reaalisia,
on myös y(π) reaalinen. Mitä arvoja ν voi tällöin saada? Ottamalla yhtälöstä (16)

9



Kuva 7: Vasen kuva: Funktio cos z kompleksitasossa. Funktio cos z saa kaikki
reaalilukuarvot mustalla merkityllä polulla. Välillä z = t, t ∈ [0, π] saa cos z
arvot väliltä [1,−1]. Väleillä z = ti, t ∈ [∞, 0] ja z = π + ti, t ∈ [0,∞] saa cos z
arvot väleiltä [∞, 1] ja [−1,−∞]. Oikea kuva: Käänteisfunktio arccos(x).

imaginäärikomponentti saadaan

0 = Im(cos πν)

=
1

2
Im
(
eπνi + e−πνi

)
=
1

2
Im
(
eπ(νre+iνim)i + e−π(νre+iνim)i

)
=
1

2
Im
(
eπ(νre+iνim)i + e−π(νre+iνim)i

)
=sin(πνre)

1

2

(
e−πνim − eπνim

)
=− 1

2
sin(πνre) sinh(πνim).

Tämä toteutuu vain jos ν on reaaliluku tai jos sen reaaliosa on kokonaisluku.
Yksi mahdollinen yhtälön (16) ratkaisu on selvästi ν = arccos(y(π))/π =

1.732 . . .. Koska kosini on reaaliakselilla parillinen funktio, on myös ν = −1.732 . . .
ratkaisu. Lisäksi kosinin jaksollisuuden perusteella jos ν = ν1 on ratkaisu, on
myös ν = ν1 ± 2 ratkaisu. Tämä epämääräisyys johtuu siitä että yhtälöiden (8) ja
(9) perusteella ν ei alunperinkään ole ollut yksikäsitteinen.

Yritetään löytää kosinille yksikäsitteinen käänteisfuntio arccos : R→ I. Kosi-
nin kuvaajasta kompleksitasossa (kuva 7) nähdään että kosini ei ole bijektio, joten
lähtöjoukkoa tulee rajata jotenkin. Voidaan osoittaa että jos rajataan lähtöjoukko
kuvan 7 mukaisesti, saadaan tuloksena funktio cos : I → R joka on bijektio ja
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jonka maalijoukko on koko joukko R. Tämä bijektio määrittelee käänteisfunktion
arccos. Nyt yhtälöstä (16) voidaan ratkaista yksikäsitteisesti ν.

Kuva 8: Karakteristinen eksponentti parametrien a ja q funktiona. Vasemmalla on
reaalikomponentti ja oikealla imaginäärikomponentti.

Lasketaan tämän menetelmän avulla karakteristinen eksponentti muuttujien a
ja q eri arvoilla (kuva 8). Saatu tulos on yhtäpitävä aikaisemmin laskettujen tu-
losten [3] kanssa. Nyt epästabiilisuusalueet ovat nähtävissä kuvasta alueina joilla
imaginäärikomponentti νim on suuri. Epästabiilisuusalue jonka kärki on pisteessä
(q, a) = (0, 1) on sama (toinen) epästabiilisuusalue joka näkyi aiemmin kuvassa 6
oikeanpuolimmaisena. Nyt kuvassa näkyy myös alimmaisena ensimmäinen epäs-
tabiilisuusalue. Se ei siis näkynyt kuvassa 6 koska negatiivisia muuttujan a arvoja
vastaa imaginääriset muuttujan γ arvot, kuten myöhemmin nähdään (yhtälö 17).
Ensimmäinen epästabiilisuusalue on siis epäfysikaalinen.

Karakteristisia arvoja a(q) ja b(q) vastaavat ne pisteet joissa karakteristinen
eksponentti on kokonaisluku [3]. Nämä pisteet näkyvät kuvassa 8 selvästi epästa-
biilisuusalueiden reunoina. Kuten aiemmin todettiin, karakteristisia arvoja vastaa-
vat ratkaisut ovat parillisia tai parittomia jaksollisia funktioita.

Alueita joilla imaginäärikomponentti on nolla kutsutaan stabiilisuusalueiksi
[3]. Mathieun yhtälön ratkaisuita tutkimalla voidaan havaita että näillä aluella saa-
daan yleensä huojuvia ratkaisuita (kuva 3(b)). Lisäksi näyttäisi siltä että huojun-
tataajuus on sitä suurempi mitä kauempana karakteristisesta arvosta ollaan. Kun
lähestytään karakteristisia arvoja lähestyy huojuntataajuus nollaa.

Yhteenvetona voidaan todeta että epästabiilisuusalueella saadaan eksponenti-
aalisesti kasvavia ratkaisuita ja stabiilisuusalueilla huojuvia ratkaisuita. Alueiden
reunoilla saadaan jaksollisia ratkaisuita.
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2.3.3 Karakteristisen eksponentin ja resonanssin yhteys

Karakteristisella eksponentilla on selvä yhteys aiemmin määriteltyyn resonans-
sin voimakkuuteen. Karakteristisen eksponentin imaginääriosa nimittäin kuvaa
amplitudin kasvunopeutta, samoin kuin resonanssin voimakkuus. Yritetään seu-
raavaksi selvittää tämä yhteys tarkemmin.

Tehdään yhtälöön (3) muuttujanvaihdot

a→ 4

γ2
, q → −2h

γ2
, t→ 1

2
γt. (17)

Nähdään että näin päädytään yhtälöön (14):

0 =
d2x

dt2
+ (a− 2q cos 2t)x

=
d2x

d(1
2
γt)2

+

(
4

γ2
− 2
−2h
γ2

cos 2(
1

2
γt)

)
x

=
4

γ2

(
d2x

dt2
+ (1 + h cos(γt))x

)
.

Yhtälön (3) tapauksessa kasvua kuvaava termi on yhtälön (9) perusteella eνimt.
Vastaava termi yhtälön (14) tapauksessa on eRt kuten resonanssin voimakkuuden
määritelmästä (15) nähdään. Ottaen huomioon ero muuttujan tmäärittelyssä (kaa-
va 17), päätellään että ilmeisesti

R =
1

2
νimγ. (18)

Lasketaan tätä kaavaa käytten resonanssin voimakkuus. Nähdään että saatu tulos
(kuva 9) vastaa hyvin tarkasti aiempaa tulosta (kuva 6). Kaavan (18) voisi siis
asettaa määritelmäksi resonanssin voimakkuudelle.
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Kuva 9: Resonanssin voimakkuus (vasemmalla) karakteristisen eksponentin ima-
ginääriosasta (oikealla) laskettuna. Nähdään että jos alue on (γ, h) avaruudessa
neliö, on vastaava alue (q, a) avaruudessa puolisuunnikas. Molemmissa kuvissa
on numeroitu viisi ensimmäistä epästabiilisuusaluetta.

3 Parametrisen resonanssin sovelluksia

3.1 Parametrinen vahvistin
Vahvistin on laite joka voi kasvattaa jonkin signaalin voimakkuutta. Esimerkiksi
jännitevahvistin kasvattaa signaalin jännitettä:

Vout = GVin,

missä vakio G on vahvistus [5]. Esimerkiksi transistorien avulla on mahdollis-
ta ohjata vahvaa signaalia heikommalla signaalilla, mikä mahdollistaa signaalin
vahvistamisen.

Toisin kuin transistoreihin perustuvat vahvistimet, parametrista resonanssia
hyödyntävät vahvistimet perustuvat usein kapasitanssin muuttamiseen. Tästä syys-
tä parametriset vahvistimet saavuttavat paljon paremman signaali-kohinasuhteen
kuin tavalliset vahvistimet, jotka perustuvat resistanssin muuttamiseen. Paramet-
risen vahvistimen voi rakentaa esimerkiksi hyödyntämällä LC-oskillaattoreita ja
komponenttia jolla on epälineaarinen kapasitanssi. [6]

3.1.1 LC-oskillaattori

Tarkastellaan sähköpiiriä jossa on kondensaattori ja kela (kuva 10). Piirissä ei siis
ole jännitelähdettä, ja lisäksi vastuksen ajatellaan olevan nolla. Tunnetusti käämil-
le pätee yhtälö

v = L
di

dt
, (19)
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L V

I

C

Kuva 10: LC-oskillaattori

missä v on hetkellinen jännite, i hetkellinen sähkövirta ja L on induktanssi. Vas-
taavasti kondensaattorille pätee yhtälö

i = C
dv

dt
, (20)

missä C on kondensaattorin kapasitanssi. Nämä yhtälöt on kirjoitettu käyttäen
merkkisopimusta jossa valitaan toinen komponentin päistä positiiviseksi 6. Virran
sovitaan olevan positiivinen silloin kun sen suunta on positiivisella puolella kohti
komponenttia.

Yhtälöiden (19) ja (20) perusteella kuvan 10 piirille pätee

d2I

dt2
+

1

CL
I = 0.

Tämä yhtälö on samanmuotoinen kuin harmonisen värähtelijän liikeyhtälö. LC-
oskillaattori siis värähtelee ominaistaajuudella ω = (CL)−1/2.

Aikaisemmin osoitettiin että tälläisen systeemin värähtelyä pystytään kasvat-
tamaan parametrista resonanssia hyödyntäen. Tämä edellyttäisi kuitenkin sitä että
pystytään ominaistaajuutta muuttamaan. Tämä onnistuu esimerkiksi käyttämällä
varaktoria.

3.1.2 Varaktori

Tarkastellaan estosuuntaan kytkettyä puolijohdediodia. Diodin n-tyypin ja p-tyypin
puolijohteiden välille muodostuu tyhjennysalue, alue jolta varauksenkuljettajat
ovat poistuneet. Tyhjennysalueen paksuus kasvaa kun estojännitettä VR kasvate-
taan. Estosuuntaan kytkety diodi toimii kondensaattorina jonka kapasitanssi riip-
puu jännitteestä. Tämä riippuvuus on

Cj(VR) =
Cj0(

1 + VR
φbi

)αj
,

6Tasavirtapiirissä valinta tehdään siten että “positiivinen” pää on se jossa on suurempi potenti-
aali. Muussa tapauksessa valinta tehdään vain jotenkin.
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missä Cj0 on kapasitanssi kun estojännite on nollassa, φbi on n-p-liitoksen kyn-
nysjännite [6]. Muuttuja αj on vakio joka riippuu epäpuhtausatomien jakaumasta
ja on yleensä välillä 1/3 . . . 1/2 [6].

Jos estosuuntaan kytketyn diodin päiden välille asetetaan vaihtojännite, saa-
daan kondensaattorin kapasitanssi muuttumaan jaksollisesti. Näin voidaan siis
muuttaa LC-oskillaattorin ominaistaajuutta ja parametrinen vahvistus on mahdol-
linen.

Diodeja joita käytetään niiden säädettävän kapasitanssinsa takia kutsutaan va-
raktoreiksi (variable capacitance diode).

3.1.3 Parametrinen kaksisäiliövahvistin

Usein parametriset vahvistimet perustuvat RLC-piireihin joissa tapahtuvat väräh-
dystilat saadaan jotenkin sekoittumaan keskenään. Tutkitaan seuraavaksi LC-os-
killaattorien vuorovaikutusta.

L1

IL1

C1V1

IC1

C2 V2

IC2

Cg
Ig

L2

IL2

Kuva 11: Kytketyt LC-oskillaattorit.

Tutkitaan kahta LC-oskillaattoria jotka on kytketty toisiinsa kuvan 11 mukai-
sesti. Kuvan perusteella saadaan yhtälöt

V1 = L1
dI1L
dt

(21)

I1C = C1
dV1
dt

(22)

V2 = L2
dI2L
dt

(23)

I2C = C2
dV2
dt

(24)

Ig = Cg
d(V2 − V1)

dt
. (25)
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Lisäksi Kirchhoffin virtalain perusteella on

Ig = I1C + I1L = −I2C − I2L. (26)

Eliminoimalla jännitteet yhtälöistä (21 - 24) ja käyttämällä virtalakia (26) saadaan
yhtälöt

I1L + C1L1
d2I1L
dt2

= Ig (27)

I2L + C2L2
d2I2L
dt2

= −Ig. (28)

Vastaavasti eliminoimalla jännittet yhtälöstä (25) saadaan

Ig = CgL2
d2I2L
dt2

− CgL1
d2I1L
dt2

(29)

Sijoittamalla yhtälö (29) yhtälöihin (27 - 28) saadaan

d2I1L
dt2

+ ω2
1I1L = ω2

1CgL2
d2I2L
dt2

(30)

d2I2L
dt2

+ ω2
2I2L = ω2

2CgL1
d2I1L
dt2

, (31)

missä on otettu käyttöön merkinnät ω−21 = (C1 + Cg)L1 ja ω−22 = (C2 + Cg)L2.
Yhtälöistä (30) ja (31) nähdään että jos oskillaattorit toisiinsa kytkevä kapa-

sitanssi Cg on nolla niin silloin saadaan yksittäisen LC-oskillaattorin yhtälöt mo-
lemmille silmukoille. Tässä tilanteessa ratkaisuksi tulee

I1L = A1 sin(ω1t+ φ1)

I2L = A2 sin(ω2t+ φ2),
(32)

missä A1, A2, φ1 ja φ2 ovat vakioita. Virtapiirissä on siis kaksi erilaista värähdys-
tilaa.

Jos kapasitanssia Cg ei oleteta nollaksi, on yhtälöryhmän ratkaisu huomatta-
vasti hankalampaa. Ratkaisu voidaan hakea symbolisen laskennan ohjelmistolla
(Mathematica), mutta ratkaisu on niin monimutkainen että sen käsitteleminen on
vaikeaa. Kuitenkin ratkaisuksi saadaan yhtälöryhmä jossa on neljä tuntematonta
vakiota, samoin kuin edellisessä ratkaisussa (32). Tämänkin voi ilmeisesti tulkita
kahdeksi virtapiirin värähdystilaksi.

Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan että kapasitanssi Cg on pieni. Tällöin os-
killaattorit ovat kytkeytyneet toisiinsa heikosti. Oletetaan että oskillaattori 2 on
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pakotettu värähtelemään yhtälön (32) mukaisesti esimerkiksi lisäämällä virtaläh-
de ja konduktanssi. Koska kytkentä oskillaattorien välillä on heikko, voidaan aja-
tella että oskillaattoria 1 kuvaa edelleen yhtälö (30). Sijoittamalla tähän yhtälöön
I2L (kaava 32) saadaan

d2I1L
dt2

+ ω2
1I1L = Af sin(ω2t+ φ1). (33)

missä Af = ω2
1ω

2
2CgL2A2. Tämä on harmonisen värähtelijän yhtälö jossa on lisä-

nä sinimuotoisesti muuttuva ajava voima. Mikäli taajuudet ω1 ja ω2 ovat eri suu-
ruiset, ajava voima vuoroin vahvistaa ja heikentää värähtelyä. Siten nettovaikutus
on että värähtelyn voimakkuus ei kasva.

Värähtelyt eri taajuuksilla eivät voi ainakaan tässä tapauksessa vahvistaa toisi-
aan. Tämä ei ole yllättävää, sillä yksinkertaiset resitanssista, induktansseista ja ka-
pasitansseista koostuvat piirit ovat lineaarisia [7]. Lineaarisille piireille ominaista
on että eri taajuuskomponentit eivät vuorovaikuta keskenään.

Tutkitaan edelleen kuvan 11 piiriä, mutta oletetaan nyt että kapasitanssi Cg
muuttuu sinimuotoisesti:

Cg = Cg0(1 + h sin(ωpt)), (34)

missä ωp = ω1 + ω2 ja h on vakio. Tällainen muuttuva kapasitanssi voidaan to-
teuttaa esimerkiksi käyttämällä estosuuntaan kytkettyä varaktoria johon syötetään
pumppusignaali taajuudella ωp. Parametri h kuvaa siis tämän pumppauksen voi-
makkuutta.

Sijoittamalla kapasitanssi (34) yhtälöön (33) saadaan

d2I1L
dt2

+ ω2
1I1L = ω2

1ω
2
2Cg0L2A2(1 + h sin(ωpt)) sin(ω2t+ φ1) (35)

Nyt yhtälön oikealla puolella oleva jälkimmäinen termi on kahden sinimuotoisen
termin tulo. Osoitetaan että tämä termi sisältää komponentit taajuuksilla ωp + ω2

ja ωp − ω2. Käyttämällä tunnettuja laskusääntöjä saadaan

sin(ωpt) sin(ω2t+ φ1) =
1

2
(cos((ωp + ω2)t+ φ1)− cos((ωp − ω2)t− φ1))

=
1

2
(cos((ωp + ω2)t+ φ1)− cos(ω1t− φ1)) .

Sijoittamalla tämä yhtälöön (35) saadaan

d2I1L
dt2

+ ω2
1I1L = ω2

1ω
2
2Cg0L2A2[sin(ω2t+ φ1)

+
1

2
h cos((ωp + ω2)t+ φ1)

− 1

2
h cos(ω1t− φ1)].
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Nyt siis saadaan kolme sinimuotoisesti vaikuttavaa voimaa. Kaksi ensimmäistä
termiä eivät vahvista värähtelyä koska ne eivät ole ominaisvärähtelytaajuudella
ω1. Nyt kuitenkin viimeinen termi on ominaisvärähtelytaajuudella, ja se siten voi
vahvistaa värähtelyä, ainakin jos voima on sopivassa vaiheessa. Sijoittamalla I1L
(kaava 32) ylläolevaan voidaan todeta että näin todellakin on.

Huomataan että tämä vahvistus on verrannollinen pumppauksen voimakkuu-
teen h ja oskillaattorin 2 amplitudin voimakkuuteen A2. Ilmeisesti siis oskillaat-
torin 1 amplitudin kasvua kuvaa yhtälö

dA1

dt
∝ A2.

Vastaavasti oskillaattorille 2 ilmeisesti pätee

dA2

dt
∝ A1.

Yhdistämällä nämä kaavat saadaan yhtälö

d2A1

dt2
∝ A1.

Tämän yhtälön ratkaisee
A1 = A1,0e

αt,

missä α on (positiivinen) vakio. Värähtelyjen amplitudit siis kasvavat eksponenti-
aalisesti. Todellisessa virtapiirissä on aina jonkin verran resistanssia. Muokataan
siis ratkaisua muotoon

A1 = A1,0e
(α−β)t,

missä positiivinen vakio β kuvaa värähtelyn vaimenemista.
Tarkastellaan tilannetta jossa β = 1 (kuva 12). Jos pumppusignaali on koko-

naan pois päältä (α = 0) amplitudi vaimenee melko nopeasti. Jos pumppusignaali
on tarpeeksi voimakas (α > β) amplitudi kasvaa eksponentiaalisesti. Tällainen
tilanne ei ole parametrisen vahvistimen kannalta toivottava. Toivottava tilanne on
se, että vaimennus on vain hieman voimakkaampi kuin parametrinen vahvistus,
esimerkiksi α = 0.9. Tällöin värähtelyn amplitudi vaimenee eksponentiaalisesti,
mutta kuitenkin hitaammin kuin ilman pumppausta.

Oletetaan että α < β. Tällöin värähtely vaimenee nopeudella(
dA1

dt

)
dp

= (α− β)A1.

Tämä termi sisältää pumppauksen ja vastusvoimien vaikutuksen. Jos oskillaatto-
riin 1 syötetään signaalia, jonka voimakkuus on vakio, niin tämän pitäisi kasvattaa
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Kuva 12: Amplitudien muuttuminen ajan funktiona eri pumppaustehoilla (α =
0, 0.9, 1.1).

amplitudia. Tätä voidaan mallintaa termillä(
dA1

dt

)
signal

= S,

missä S on vakio. Tasapainotilassa amplitudin muutos on nolla, joten(
dA1

dt

)
total

=

(
dA1

dt

)
dp

+

(
dA1

dt

)
signal

= (α− β)A+ S

= 0.

Ratkaistaan tästä amplitudin suuruus

A =
S

β − α
.

Jos siis pumppausvoimakkuus säädetään siten että ero β−α on pieni, saadaan vä-
rähtelyn amplitudi suureksi. Lisäksi nähdään että amplitudi on verrannollinen sig-
naalin voimakkuuteen, eli tällaista kytkentää voidaan käyttää vahvistimena. Vaik-
ka tätä kaavaa johdettaessa tehtiin yksinkertaistuksia, vaikuttaa saatu tulos järke-
vältä.

Tiettyjen ehtojen voimassa ollessa kuvatunlainen järjestelmä on negatiivinen
resistanssi-vahvistin. Laite siis käyttäytyy tietyllä taajuudella kuten negatiivinen
resistanssi. Yleisemmin kahta LC-oskillaattoria ja epälineaarista kapasitanssia hyö-
dyntävää vavistinta kutsutaan parametriseksi kaksisäiliövahvistimeksi (two-tank
parametric amplifier). Tämänkaltaista laitetta voidaan myös käyttää siten että lait-
teesta otettu signaali on eri taajuudella kuin syötetty signaali. [6]
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3.1.4 Muita parametrisia vahvistimia

Kaksisäiliövahvistin perustuu yksittäiseen epälineaariseen komponenttiin, jonka
avulla vahva pumppusignaali saadaan sekoitettua heikomman signaalin kanssa.
Tällaisilla vahvistimilla on yleensä pieni kaistanleveys [8], mikä voi joskus olla
myös hyödyksi esimerkiksi radiovastaanottimissa.

Toinen vaihtoehto on käyttää pitkää epälineaarista7 siirtolinjaa. Tällöin saavu-
tetaan paljon suurempi kaistanleveys kuin useimmilla muilla parametrisilla vah-
vistimilla. [8]

Optisia signaaleja voidaan myös vahvistaa samankaltaisilla menetelmillä kuin
sähköisiä signaaleja. Esimerkiksi optisten kuitujen taitekertoimen epälineaarinen
riippuvuus intensiteetistä mahdollistaa parametrisen vahvistamisen. [8]

4 Yhteenveto
Tutkielmani ensimmäisessä osassa tarkoituksena oli tutkia parametrista resonans-
sia yleisenä ilmiönä ja esittää siihen liittyvä yleinen teoria. Erityisesti perehdyin
harmonisen oskillaattorin ja heilurin parametriseen resonanssiin, joita kuvaa Mat-
hieun yhtälö. Vaikka myös muunlaisia systeemejä voidaan virittää parametrisesti,
harmoninen oskillaattori on näistä ilmeisesti tärkein ja yksinkertaisin malli.

Tutkielmani toisessa osassa pyrin tutkimaan parametrisen resonanssin sovel-
luksia. Tutkimuskohteeksi valikoitui erityisesti parametriset vahvistimet. Päällim-
mäisenä tavoitteenani oli ymmärtää teoreettisesti miten parametrinen vahvistin
toimii. Yritin ensin saada jonkinlaisen käsityksen parametristen vahvistimien toi-
minnasta kaksisäiliövahvistimen [6] toimintaan perehtymällä. Tähän pyrin ensik-
si simuloimalla kyseisen laitteen toimintaa mm. SPICE:llä. Tämä lähestymistapa
osoittautui kuitenkin melko hankalaksi; vaikka sain piireihin aikaan jonkinlaisia
epälineaarisia efektejä, vahvistimet eivät toimineet halutulla tavalla. Seuraavak-
si kokeilin lähestyä ongelmaa lähtien liikkeelle pienemmästä kokonaisuudesta,
LC-oskillaattorista. Tämä lähestymistapa osoittautui onnistuneemmaksi, ja sain-
kin selvitettyä miten kaksisäiliövahvistin ilmeisesti toimii.

Kaksisäiliövahvistimen lisäksi tutkielmani käsitteli myös muita parametrisia
vahvistimia, kuitenkin paljon lyhyemmin. Tutkielmani ulkopuolelle jäivät monet
muut parametrisen resonanssin sovellutukset. Niin ikään tutkielmani ulkopuolelle
jäi myös parametristen vahvistimien käyttökohteiden erittely.

7Epälineaarinen tarkoittaa tässä tapauksessa induktanssin epälineaarista riippuvuutta sähkövir-
rasta
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