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Modely vysokofrekven£ních prvk·
1 Dioda
Nejjednodu²²í polovodi£ovou sou£ástkou je dioda. Její model je na obr.1.

Obrázek 1: Obvodový a ²umový model diody, bariérová kapacita
Velkými písmeny A, C je ozna£ena anoda a katoda. Symbol diody p°edstavuje pouze statickou
£ást modelu £ili voltampérovou charakteristiku diody danou Shocleyovou rovnicí.
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Závislost není p°esn¥ exponenciální, a proto se v rovnici objevuje korek£ní emisní £initel. Rezistor
p°edstavuje sériový odpor. Prom¥nlivý paralelní kondenzátor se skládá z bariérové a difúzní kapacity a popisuje dynamickou £ást modelu. Difúzní kapacita se uplat¬uje v propustném reºimu, kdy
majoritní nosi£e difundují do oblasti, kde jsou minoritní. Oblast prostorového náboje neobsahuje
pohyblivé nosi£e, a proto v²echny nosi£e nesta£í rekombinovat. Objevuje se tedy nekompenzovaný
náboj, který popisujeme difúzní kapacitou. Bariérová kapacita popisuje nap¥´ov¥ závislou ²í°ku
OPN. Její graf je na obr.1. Kdyby se na PN p°echodu objevilo nap¥tí rovné difúznímu potenciálu,
kapacita by byla nekone£ná, protoºe OPN by m¥la nulovou ²í°ku. Kv·li výpo£t·m se kapacita
linearizuje, aby nedocházelo k p°ete£ení rozsahu £ísel.
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D·leºitým jevem, který se u sou£ástek modeluje je ²um. umový model diody je na obr.1. um je
náhodný proces, a proto se proudový zdroj nedá denovat jako £asov¥ prom¥nná veli£ina. Místo
toho se denuje pomocí st°ední hodnoty kvadrátu. Prvním typem je tepelný um, který je zp·soben
tepelnými kmity krystalové m°íºky. V modelu ho reprezentuje zdroj p°ipojený k odporu. Druhý
proudový zdroj reprezentuje výst°elový a blikavý um. Výst°elový um je zp·soben kvantovým
pohybem nosi£· p°es p°echod, protoºe mnoºství pro²lých nosi£· není konstantní. Blikavý um je
zp·soben pastmi, na kterých se nosi£e zachytávají.

2 Bipolární tranzistor

Obrázek 2: Model bipolárního tranzistoru, proudové zesílení, odpor báze a pr·letová doba
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Model bipolárního tranzistoru NPN v aktivním reºimu je na obr.2. Dva p°echody reprezentují
dv¥ antisériové diody. Proudový zdroj je nelineární a reprezentuje zesílení kv·li tranzistorovému
jevu. Rezistory reprezentují sériové odpory elektrod. Odpor báze je prom¥nlivý. Kondenzátory
popisují difúzní a bariérovou kapacitu emitorového a kolektorového p°echodu. Popis kolektorové
kapacity je zp°esn¥n, protoºe se uvaºuje vnit°ní a vn¥j²í báze. Tento model se nazývá GummelPoon·v. Známý je i Ebers-Moll·v model, který se ale nepouºívá v simula£ních programech. Diody
popisují statickou £ást modelu. Jedná se o p°ímý a zp¥tný proud, které jsou popsány Shocleyovou
rovnicí. D·leºitým jevem je závislost zesílení tranzistoru na kolektorovém proudu. V oblasti
st°edních proud· je zesílení rovno proudovému zesilovacímu £initeli. V oblasti malých a velkých
proud· zesílení klesá viz obr.2. V obvodovém modelu je vid¥t, e odpor báze je prom¥nlivý. S
rostoucím proudem báze klesá odpor. Tato závislost je na obr.2. D·leºitou dynamickou vlastností
tranzistoru je pr·letová doba. Ta není konstantní, jak ukazuje graf na obr.2, protoºe s rostoucím
p°ímým proudem roste také pr·letová doba, co zhor²uje dynamické vlastnosti tranzistoru.

3 Unipolární tranzistory
Mezi unipolární tranzistory pat°í JFET, MOSFET a MESFET. Jejich obvodové modely jsou na
obr.3.

Obrázek 3: Modely unipolárních tranzistor· JFET, MOSFET a MESFET
Za£neme JFETem s kanálem N. Jeho model obsahuje dv¥ antisériové diody, které popisují statickou £ást p°echod· gate-drain a gate-source. K nim je paraleln¥ za°azen nelineární proudový
zdroj, který modeluje zesílení tranzistoru. Kondenzátory reprezentují barierové kapacity p°echod·. Oba p°echody jsou b¥ºn¥ uzav°ené,a proto není nutné uvaºovat difúzní kapacity. Rezistory reprezentují sériové odpory elektrod. Odpor gate je v ideálním p°ípad¥ nekone£ný a modelu se nekreslí. Proudový zdroj je °ízen nap¥tími gate-source a drain-source. Jeho denice je
r·zná v odporové a satura£ní oblasti.Dalím typem unipolárního tranzistoru je MOSFET, který
je nejsloºit¥j²ím prvkem, protoe obsahujedielektrickou vrstvu na gate. Kv·li tomu se v rovnicích
vyskytují i neelektrické parametryvrstvy. Podíváme se na MOSFET s P kanálem tedy indukovaným N kanálem. V obvodovém modelu vidíme dv¥ antisériové diody, které popisují statickou
£ásti p°echod· gate-drain a gate-source. Zesílení tranzistoru popisuje nelineární proudový zdroj
závislý na nap¥tích gate-source a drain-source. Dynamické vlastnosti modelují kondenzátory, kde
se tentokrát neuvaºuje gate ale bulk. Kv·li dielektrické vrstv¥ se objevují t°i kapacity mezi gate
a ostatními elektrodami. Elektrody mají také sériový odpor. U MOSFETu je zajímavá p°evodní
charakteristika viz obr.4.

Obrázek 4: P°evodní charakteristika MOSFETu a bariérová kapacita gate-source MESFETu
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Prahové nap¥tí se nedenuje jako nap¥tí, p°i kterém se otev°e p°echod ale jako nap¥tí, kdy proud
drainu dosáhne denované hodnoty. Tranzistor je sepnutý a p°evodní charakteristika se linearizuje.
Prodlouºením p°ímky m·ºeme najít prahové nap¥tí.Hradlové kapacity p°ipojené ke gate problematickou £ástí modelu a existuje n¥kolik variant,které je denují. Posledním typem unipolárního
tranzistoru je MESFET, který je podobný JFETu. Narozdíl od p°echod· PN obsahuje p°echody
kov-polovodi£. Na obr.3 vidíme dv¥ dvojice diod,které modelují p°echody kov-polovodi£. Zesílení
tranzistoru modeluje nelineární proudový zdroj.Dynamickou £ást modelu popisují kondenzátory.
Nov¥ se zde objevuje i kapacita drain-source.Rezistory reprezentují sériové odpory elektrod. Zajímavým jevem v MESFETu je nap¥´ová závislost bariérové kapacity gate-source, kterou vidíme na
obr.4. Je tam výrazný skok v oblasti prahového nap¥tí. Pro v¥t²í nap¥tí je kapacita denována
obvyklým zp·sobem.

4 P°enosové vedení
P°enosové vedení je prvek s rozprost°enými parametry, co komplikuje jeho modelování, protoºe
se popisuje parciálními diferenciálními rovnicemi. Elektronické obvody se ale popisují oby£ejnými
diferenciálními rovnicemi. Nejjednodu²²ím typem je bezeztrátové vedení, které je na obr.5.

Obrázek 5: Model bezeztrátového a ztrátového p°enosového vedení
Je to dvojbranový model podobný Z modelu. Vyskytuje se zde charakteristická impedance vedení.
Nap¥´ový zdroj je °ízen proudem na druhé brán¥, co je sou£ástí Z modelu, ale také odraºeným
nap¥tím, protoºe vedení je obecn¥ nep°izp·sobené. N¥jakou dobu trvá, ne vlna projde vedením, co
je respektováno zpoºd¥ním. Bezeztrátové vedení je tedy modelováno velmi jednoduchým obvodem.
Obecné vedení je ale ztrátové. Jeho obvodový model vidíme na obr.5. Takto se standardn¥
modelují obvody s rozprost°enými parametry. Objevují se zde parametry induk£nost, kapacita,
odpor a vodivost vedení. Po£et takových sekcí je nekone£ný, ale ve výpo£tech musí být jejich po£et
samoz°ejm¥ kone£ný.Po£et sekcí velmi ovliv¬uje p°esnost výpo£t·. U vedení je moºné prohodit
brány a obvod se chová symetricky. Proto je v modelu na vstupu a výstupu polovi£ní induk£nost
a odpor.

5 Algoritmy pro analýzu obvod·
Elektronické obvody se popisují soustavou nelineárních algebro-diferenciálních rovnic. Diferenciální £ásti se objevují kv·li reaktan£ním prvk·m a nelineární £ásti kv·li polovodi£ovým prvk·m.
Charakteristika diody je exponenciální, coº je nelineární závislost. Nejprve si popí²eme numerické
°e²ení nelineární algebraické rovnice. Takovým obvodem m·ºe být dioda a odpor. Proud je ur£en
exponenciálou, ze které chceme vypo£ítat nap¥tí. Rovnice se °e²í Newtonovou metodou.

f ·(j) ∆v (j) = −f (j)

(3)

v (j+1) = v (j) + ∆v (j)

(4)

Rovnice není nic jiného neº klasická interpretace derivace. Derivace p°edstavuje sm¥rnici te£ny
£ili tangens úhlu, který se po£ítá z délek odv¥sen. Index j je po°adí iterace. V pr·b¥hu výpo£tu se
s kaºdou iterací zp°es¬uje nap¥tí, protoºe se p°i£ítají opravy. Oprava ale m·ºe p°esáhnout rozsah
zobrazitelných £ísel. Kv·li tomu se pouºívá logaritmické tlumení divergence.
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v (j+1) = v (j) + sign(∆v (j) ) ln(1 + |∆v (j) |)

(5)

Z rozvoje logaritmu Taylorovy °ady vyplývá, ºe malé opravy se tém¥° nezm¥ní, ale velké opravy se
výrazn¥ zmen²í a riziko p°ete£ení rozsahu je také men²í. Nyní se podíváme na °e²ení nelineárních
diferenciálních rovnic. P°íkladem takového obvodu je dioda a RC £lánek. Protoºe obvod je
dynamický, nap¥tí na diod¥ bude £asov¥ prom¥nné. Pro nalezení £asového pr·b¥hu se pouºívá
metoda prediktor-korektor. Nap¥tí v následujícím £ase se odhadne (predikce) z p°ede²lého pomocí
explicitní Eulerovy metody.
·(0)

(0)

vn+1 = vn + vn· (tn+1 − tn ), vn+1 = vn·

(6)

Odhad hodnoty je v podstat¥ nultá iterace. V dal²ích iteracích se hodnota opravuje (korekce)
pomocí implicitní Eulerovy metody.
·(j)

(j)

vn+1 = vn + vn+1 (tn+1 − tn )

(7)

Opravy jsou tedy iteracemi Newtonovy metody. P°i numerickém °e²ení soustavy nelineárních
rovnic se samoz°ejm¥ nevyhneme °e²ení soustav lineárních rovnic. Gaussova eliminace je ov²em
neefektivní. Místo toho se pouºívá LU rozklad matice soustavy na sou£in dolní (lower) a horní
(upper) trojúhelníkové matice. Výpo£et je potom velmi jednoduchý.

LUX = Z → LY = Z, UX = Y

(8)

Místo jedné soustavy se sice °e²í dv¥, ale protoºe ob¥ matice jsou trojúhelníkové, výpo£et je
mnohem rychlej²í.

6 Algoritmy pro syntézu obvod·
Úkolem syntézy je optimalizovat parametry obvodu tak, aby spl¬oval zadané parametry s minimální odchylkou. Velmi pouºívaná je metoda nejmen²ích £tverc·, která minimalizuje kvadráty
odchylek mezi poºadavkem a výsledkem. Jednotlivé prom¥nné jsou parametry, které optimalizujeme. Index m p°edstavuje po£et bod· na charakteristice, kterých chceme dosáhnout.

S(x1 , . . . , xn ) =

m
X

Rk2 (x1 , . . . , xn )

(9)

k=1

Tento výraz se musí minimalizovat. Totální diferenciál tedy musí být nulový, z £ehoº odvození
metody vychází. Výsledný algoritmus spo£ívá v °e²ení následující soustavy rovnic, kde se vyskytuje
Jakobiho matice. Ta obsahuje parciální derivace v²ech odchylek podle v²ech prom¥nných.

JT J∆x(j) = −JT r

(10)
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