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1. Inleiding.

De aktiviteiten, die een rol spelen bij het ontwerpen van
een elektronische schakeling als een Ie, kunnen worden weer
[,egeven in een flow-diaf,r~;.m:

formulering van het ont
werpprobleem en het op
stellen van de eisen

wiskundige beschrijving

van het probleem

r
I
I
I
I
L-

struktuurontwerp van de
schakeling

----t----
vo.La.oe"t net ontwerp aan

de eisen?

~ ja

ontwerp van de bedrading
en maskers

produktie

nee

optimalisatie

Fig.1. Flow-diagram van een ontwerpproces.

Van de genoemde aspekten is de netwerksimulatie en meer in
het bijzonder de modelbepaling, onderwerp van dit afstudeer
werk.
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~. Simulatie.

Simul~tie van een elektrisch systeem kan omschreven worden
als het be,3chrijven van lHt r:.ys' ?C'l !'.ldi; '.'.JIl of me():t'(J:~Y'e

modellen en vervolgens het analyseren daarvan.
Uit fig.1 blijkt dat simulatie een centrale plaats inneemt
in het ontwerpproces van een elektronische schakeling.
Het doel van simulatie is tweeledig: in de eerste plaats
levert het een (beter) inzicht in het gedrag van het beschouw
de systeem en de principes waarop zijn ontwerp is gebaseerd;
in de tweede plaats dient het als een gemakkelijk, goedkoop
en tijdbesparend middel waarmee het systeem bestudeerd kan

I

worden onder een variatie van de werkkondities.

Voor simulatie is allereerst nodig, dat van het systeem,
bijvoorbeeld een elektrisch netwerk voortkomende uit een
Ie-ontwerp, een model gemaakt wordt. Dit model moet vervol
gens geanalyseerd worden om mededelingen te kunnen doen
over het ontwerp met betrekking tot de gespecificeerde eisen.

?1 Modelbepaling.

Een belangrijk onderdeel van het onwerpproces is het be
palen van modellen van halfgeleider elementen, met name
die van transistors.
In het verleden is veel werk verzet om deze modellen te
verbeteren. Dit resulteerde dan niet aIleen in een kwali
tatief beter model maar ook in een komplexer, hetgeen niet
ten goede komt aan de snelheid waarmee een bepaald ontwerp
geanalyseerd kan worden.
Veel modellen welke voor halfgeleider elementen gebruikt
worden zijn verre van optimaal wat betreft hun rekentech
nische efficientie. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat
deze modellen te veel informatie bevatten over de inwendige
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struktuur van de elementen terwijl aIleen maar het gedrag
aan de aansluitingen van belang is.
Een methode van modelbepaling die aan bovengenoemde moei
li:j:)the.id tegemoet komt" j s de zogE:naamde rnakr()~-modellertng

welke in ? .. 3 aan de orde komt.

2.2 Analyse.

Als eenmaal een bepaald voor het ontwerp is gekozen, dan
moet aan de hand daarvan het ontwerp geanalyseerd worden.
Dit wil zeggen dat berekend wordt of het model aan de ge
stelde eisen voldoet, waarna eventueel een aanpassing van
de elementwaarden moet geschieden of een verandering in de
struktuur moet worden aangebracht, wat weer gepaard gaat
met een wijziging van het aanvankelijk model.
Het is in principe dezelfde volgorde van handelen die ver
richt wordt door een ontwerper van elektronische schakelingen.
Het verschil is dat hij niet rekent aan een model maar me
tingen verricht aan het gebouwde ontwerp, bijvoorbeeld op
printplaatjes, waarbij hij om aan bepaalde gestelde eisen te
voldoen gebruik maakt van intuItie, vuistregels en andere
heuristische ontweEpregels.
Er zijn verschillende soorten analyses mogelijk, onder andere:

a. DC-analyse; hiermee wordt het gelijkstroomgedrag van
een schakeling, bijvoorbeeld het instelpunt van de
niet-lineaire elementen, berekend.

b. AC-analyse; deze analyseert het wisselstroomgedrag
van een schakeling en lineariseert de niet-lineariteiten
rond het instelpunt dat bij de DC-analyse bepaald is.

c. transient-analyse; hiermee kan bijvoorbeeld het in

SChakelgedrag van een schakeling worden geanalyseerd.
Men kan het zien als een herhaald doorlopen van de
DC-analyse.
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In feite kan het analyse deel van een ontwerpprogramma gezien
worden als een Gauss-eliminatie (llveegll

) proces op de zoge

naamde tableau-matrix (1),(2).
Deze rnatrix is da Jacobiaan van de tal)leitu-operato;.-;-, ~vaarir.l

aIle netwerkvergelijkingen op een systematische manier zijn
zijn ondergebracht.
Voor DC-analyse zien de vergelijkingen met behulp van de ta
bleau-operator er als voIgt uit:

1

2

3

Kt -I 0

0 0 K

0 ~(Vb'!b)

t

n
• K Vn-Yb =•
• K!b = !<:~n'Vb'!b)=Q•
• F(Yb'!b) =•

Yn = vektor van knooppuntspanningen

Vb = vektor van takspanningen
!b = vektor van takstromen
K = knooppunt-tak incidentiematrix
F(.)=de lineaire- en niet lineaire takrelaties
1 = de spanningswet van Kirchhoff
2 = de stroomwet van Kirchhoff

Als de vergelijkingen worden opgelost door middel van het
Newton-Raphson iteratie proces, dan wordt de Jacobiaan
~(Vn,Vb,Ib) van de tableau-operator berekend en vervolgens
het onderstaand gelineariseerde stelsel voor een aantal itera
tieslagen met Gauss-eliminatie opgelost. Ret aantal slagen
hangt af van de gewenste nauwkeurigheid van de oplossing.

V(k+1) _ V(k)
-n -n

T(k) + J(k) V(k+1) _ V(k) = 0
-b -b
I (k+1) _ I (k)
-b -b



OfweI: V(k+1)
-n

J(k) V(k+1)
- -b

'I(k+1 )
=-b
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Het stelsel is hier weergegeven in de ke-iteratieslag.

2.3 Makro-modellering.

Het voor de analyse gebruikte model komt tot stand door voor
iedere transistor een transistor-model te bepalen. Dit is de
modellering op komponent niveau.
Voor grote schakelingen zal het aantal in het netwerkmodel
benodigde elementen daardoor zeer talrijk worden, zodat de
analyse ervan een aanzienlijke hoeveelheid rekentijd en ge
heugenruimte van de gebruikte rekenmachine za~ragen.

Problemen treden bijvoorbeeld op bij 1.S.1., waar de hoeveel
heid te analyseren data de capaciteit van welk analyse pro
gramma dan ook te boven gaat (3).
Het doel van makro-modellering is een model van een netwerk
te bepalen dat ten opzichte van het model op komponent niveau
een sterk verminderde komplexiteit heeft met als resultaat
een kortere rekentijd, een afname van geheugenruimte en zonder

noemenswaardig verlies in nauwkeurigheid.

De vermindering van komplexiteit kan op verschillende manieren
verkregen worden:
a. door weglating van een aantal inwendige parameters die

voor een bepaalde toepassing niet van belang zijn of door
vermindering van de netwerk nauwkeurigheid. Deze mogelijk
heid is beperkt omdat een dergelijk makromodel niet direkt
voor verschillende toepassingen bruikbaar is.

b. door een vereenvoudigd, equivalent netwerk af te leiden
dat de lineaire- en niet lineaire eigenschappen kan simu
leren. Dit makromodel hoeft niet noodzakelijk te leiden
tot een vermindering in de nauwkeurigheid, omdat aIle ka-
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rakteristieken van de aansluitingen in rekening kunnen

worden gebracht (4),(5).
c. door een stuksgewijs-lineair makromodel dat sommige niet·=

li.neair~ karakteristieken van de schakeling idealiseert.
Zo'n model kan tot stand komen door de schakeling te verde
len in verschillende, aktieve gedeelten of door stuksgewijs
iineaire analyse (6), (7).

d. door in de vergelijkingen die het netwerk beschrijven,
zoveeI:mogelijk variabelen te elimineren met als doel de
schakeling te karakteriseren door de poortgrootheden.

Op deze laatste methode zullen we nu die per ingaan.
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3. Makro-modellering door het opstellen van poortrelaties.

3.' Probleemformulering.

Laten we eens de struktuur van figuur 2 beschouwen.

~

N, 1
Hz.I

I
I

1-

Fig.2. Een netwerk waarin twee deelnetwerken
worden onderscheiden.

In een netwerk wordt een splitsing in twee deelnetwerken uit-
gevoerd. Hierbij gelden voor de ingevoerde poorten de volgende

relaties:

I, + I p+, == V, - Vp+' == 0

1 2 + I p+2 == V2 - Vp+2 == 0

• ,) • ( 2)• •
• •
• •

I p + 1 2p == Vp - V2p = 0

(3)••
• •
Fp(V" ••••• ,Vp,I" ••••• ,I p) = 0

Als nu voor ieder van beide netwerken voldoende,d.w.z. p on
afhankelijke, relaties bestaan in zijn 2p poortvariabelen,
dan kan het gedrag van het gehele netwerk N'+N2 aan die poorten
worden bepaald. We hebben dan voor N' en N2 resp.:

F,(V" ••••• ,Vp,I" ••••• ,Ip) = 0
• •

en



-8-

•
•
•

•
•
•

(4)

Hierbij zijn F1•••••F2p in het algemeen niet-lineaire funkties.
Door substitutie van (1) en (2) in (4) resteren er 2p relaties
in 2p poortvariabelen.

We kunnen de vergelijkingen F1•••••Fp voor N1 en Fp+1•••••F2p
voor N2 opvatten als een makromodel voor die netwerken waar
de interne variabelen niet in voorkomen.

Voor deze methode van modelleren bestaat nu het volgende pro
bleem: hoe bepaal je van een niet-lineair netwerk een beschrij
ving in de vorm van een niet-lineair stelsel vergelijkingen
in de poortvariabelen?

3.2 Eliminatie van de interne netwerk variabelen.

In 2.2 is een beschrijving van het tableau gegeven in het geval
van DC-analyse. Voor ons doel zal dit tableau wat gedetailleer
der worden weergegeven door een splitsing te maken in diverse
takgrootheden. We zullen ons in deze, voor zover bekend, eerste
aanpak van een methode ter verkrijging van een stelsel poort
relaties beperken tot de DC situatie. Rierdoor komen er geen

.geheugen elementen ("state-variables") in het tableau voor.
Verder worden de transistoren gemodelleerd door Ebers-Moll
modellen. Ret tableau is dan als in figuur 3.
Hierin vormen Kp,Kd,Kr en Ks tezamen de knooppunt-tak inciden
tiematrix.
Z is een diagonaalmatrix van weerstandswaarden.

Q is een vierkante matrix van de elf en~ ui t de Ebers-Moll
modellen.
F(~) is een diagonaalmatrix van de. diode karakteristieken
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Ila. IIvvv
~ -p - -r -s -p -r -s

Kt -I"'P
t ,

K~
!

a. -I

Kt
-Ir

Kt
-Is

Kp Kd Kr Ks

-I Z

QP I

F(.) 11

Fig.). Tableau van een met Ebers-Moll modellen
gemodelle.~d transistor netwerk.

Als we in dit tableau de interne variabelen willen elimine

ren, dan zal dat geen probleem vormen voor de Vn,Vr,Vs,I r en
Is. Deze staan in lineaire betrekkingen en kunnen dan ook
met vegen in de andere variabelen worden uitgedrukt.
Zoals het tableau hier staat opgeschreven, kunnen ook de di
odestromen nog ge~limineerd worden, m.b.v. de laatste r1J,
maar de diodespanningen blijven aanwezig vanwege de niet-line
aire funkties waarop we niet kunnen vegen.
We kunnen ons nu de vraag stellen of het mogelijk is om de
diodes uit te drukken in de poorten zodanig, dat daarna met
de niet-lineaire diode relaties de diodes ge~limineerd kunnen
worden. Hiervoor is het nodig, dat we voor iedere diode hetzij
de spanning of de stroom kunnen schrijven als een lineaire
kombinatie van de poortvariabelen.

Dit blijkt uit het volgende: als in het tableau de Vn,Vr'Vs '
, 'I r , en Is ge~limineerd worden, resteren de volgende vergelij

kingen in de poorten en de diodes:

A1Vp + B1I p + C1~ + D1~ = 0 P(=aantal poorten) verge (5)

A2Vp + B2I p + C2~ + D2~ = 0 D{=aantal diodes) verge (6)
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Als we nu veronderstellen dat in vergelijking (6) alleen de
stroom 6f de spanning van iedere diode optreedt, dan kunnen
de vergelijkingen als volgt geschreven worden:

A1Yp + B1I p + E1[tJ + 0"1 ~:j ; 0 (5.1)

A2Vp + B2I p + E2 [~~ + G{t~ = 0 (6.1)

Als we nu verder nog aannemen dat E~ een reguliere matrix
-1 ~

is, dan bestaat E2 zodat:

[~~] ; -E21
A2Vp - E21

B21p ; [~~~ Yp + [~~~ I p (7)

Noteren we de diodekarakteristieken als:

!d1 f 1(Yd1)
• •

bo.= • • F 1(Ya.)== =
• •
• •
1dn fn(Vdn )

Vd1 g1(1 d1 )
• •·

en Vd
• • F 2(1d)== ::: :::

• •
• •
Vdn gn(1 dn )

dan kunnen we schrijven:

~d1J=fF 2 (A11Yp + B11 1p~ •

~d2 l!1(A21 Vp + B21 I P1
. Substitueren van (7) en (8) in (5.1) levert nu:

(8)

t ~] t IT ] ~
(A V + 'R\. I~). "A .+ E 11 V + B + E 11 I + G -2 11-p -, 1-p· = 0 (,9)

1 1 A21 -p 1 1 B21 -p 1 E.1 (A21 Vp + B21~) -

In deze laatste vergelijking bevinden zich nu geen interne
c. inetwerkvariabelen meer.
~ ;
( Wil er zo'n poortbeschrijving bestaan dan moet er kennelijk
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aan twee voorwaarden worden voldaan die we als voIgt kunnen
formuleren:
- er moet een hybride beschrijving in de diodevariabelen

mogelijk ~ijn want:

~~~= -E21G2~:J- E2
1

A2Vp - E'2
1B

2I p = H~~ + b p (10)

- de hybridematrix H in (10) moet een nulmatrix zijn.

Deze voorwaarden houden in, dat we ons moeten verdiepen in
de hybride beschrijving van transistor netwerken alvorens
we een uitspraak kunnen doen over de eliminatie van de diodes.
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4. Hybride beschrijving van transistor netwerken.

4.1 Inleiding.

In het hie~tvolgende wordt gesproken over een boom in de
graaf van het gemodelleerde netwerk. Deze graaf is geori~n

teerd, waarbij de ori~ntaties in principe willekeurig geko-
zen mogen worden. Voor de diodes en stroombronnen uit de Ebers
Moll modellen is een standaard ori~ntatie genomen die in de
volgende figuur is weergegeven

NPN
Fig.4. Ori~ntaties van de Ebers-Moll diodes en

stroombronnen in de netwerk graaf.

In de hybride beschrijving ~d;l= Hr~11 + b zijn de poorten
~d2J L~d2j

van het netwerk ondergebracht in de vektor b, terwijl de diodes
met subscript 1 en 2 de spannings- resp. stroompoorten genoemd
worden.
De aannamen die gemaakt worden zijn:
- de transistoren worden gemodelleerd met Ebers~Moll modellen

alle gestuurde bronnen zijn stroombronnen voortkomend uit
die modellen

- de~'s van de stroombronnen zijn (1.

Als er een hybride beschrijving bestaat, dan kan een transis
tor netwerk worden voorgesteld als in figuur 5:
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r
V..

L~Ttedire fosi'=\eVe
wee(5id'1d~

SfCl1')~\(I~'l

~~n \ ~esb.(t..t(de

S\:.fOOWl'oronW\e.f)

Vchc

r.... net u.Je('~
s.l1"OOM-

poorte~f>0Often
l~o ~

Fig.5. Transistor netwerk met een hybride beschrijving.

4.2 Het bestaan van een hybride beschrijving.

In de literatuur zijn een aantal methoden beschreven om een

hybridematrix te bepalen als er een bestaat. «8),(9),(10».
De methoden die een hybridematrix bepalen in netwerken met

gestuurde bronnen, zijn meestal niet eenvoudig.(10).
Doordat we de transistoren gemodelleerd hebben met Ebers-Moll
modellen, kan evenwel het volgende aangetoond worden:

stelling: op grond van de topologie van een met Ebers-Moll
modellen gemodelleerd transistor netwerk is een
verde ling van de diodes in stroom- en spannings
poorten aan te geven waarbij, eventueel op een
bepaalde waarde van een aantal faktorenO( na, een
hybridematrix bestaat.

Bewijs: hiervoor gaan we terug naar het tableau waaruit de
vergelijkingen (5) en (6) uit (3.2) door eliminatie bepaald
zullen worden.
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Alvorens te elimineren wordt een boom bepaald waarvan we voor
lopig alleen eisen, dat er geen stroombronnen in voorkomen.
Dit is altijd te verwezenlijken. Door de boomkeuze kunnen we
onderscheid maken in boomtakken en links, waarmee het lineaire
deel van het tableau te schrijven is als:

IIvvv-n ":b1 -b2, ..:.b1 ..:.b2

Kt -ll1

K
t -I2

K1 K2

P1 P2 Q1 Q2

3

4

1

2

Fig.6. Lineair deel van het tableau na boomkeuze.

Subscript 1 heeft betrekking op boomtakken, 2 op links.

Rij 4 geeft de relaties van de weerstanden en de stroombronnen.
Door een aantal operaties kunnen de basissnede- en basislus
matrix in het tableau gebracht worden, waarbij tevens de knoop
puntspanningen ge~limineerd worden (zie (2), p.79).Hierdoor
ontstaat figuur 7.

IIv.v":"b1 -b2 ..:.b1 ..:.b2

Gt -I

I G

P1 P2 Q1 Q2

Fig.7. Gewijzigde figuur 6 na eliminatie van de Vn •

Schrijven we figuur 7 volledig uit in de poorten, diodes,
weerstanden en stroombronnen dan krijgen we figuur 8.
Hieruitworden achtereenvolgens ge~limineerd:

~s met als pivotrij 4

~1,," " 9
~2"" " 10

-~1 It' ' " " 6

l.s "" " 8
De variabelen en rijen die na de eliminatie overblijven,staan

in figuur 9.
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I1 d1 I 1 I 1 I d2 I r I41 V 1 V 1 Vd2 V r V 2 V-r -p - -rc:. -p -8 - -r ,";'p - I-rt::,~pt:: -s
t t t -IG11 G21 G31
t t

G
t -IG12 G22 3,::

t t t -IG1~ G23 G33oJ

t t t
-IG14 G24 G34

I G11 G12 G13 G14

I G21 G22 G23 G24

I G31 G32 G33 G34

Q1 Q2 I

-I Z1

-I Z2

1

3

5

4

6

7

9

8

10

Fig.5. Specificatie van figuur 7 in de verschillende variabelen.

IIIIIv V V V-d1 ··-p1 ~2-p2 -d1 -p -d2 -r2 -p2

t t
G~1Z1G24Q t t

-G~1 Z1 G23G11 G31 -I G21Z1(G24Q2-G21) . -G21Z1G22
t t t . t t tG12 G32 G22Z1G24'21 G22Z1(G24Q2-G21) -G22Z1G22-Z2 -G22Z1G23
t t 1-1 G~3Z1G24Q1 G~3Z1(G24Q2-G21) t

-G~3Z1G23G13 C'r 33 -G23Z1G22

1-G 14Q1 G11-G14Q2 G12 G13

-G 34Q1 ;r G31-G34Q2 G32 G3i

1 •.1

2.1

3.1

7.1..
. Fig.9. Ret tableau van figuur 5 na eliminatie van

Ys ' Yr 1' Yr2 , Lr1 , Is·
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G~2Z1G22+Z2 een regu
het geval is, kan ala

Om nu I 2 te kunnen elimineren, moet-r
liere matrix zijn. Dat dit inderdaad

voIgt worden aangetoond:

t 1 . e k 1 Gt . e .. Gs e : ~i = ~ - 0 om van 22 = ~ -r~J van 22
~1i= diagonaal element in de ie-rij van Z1
~2i= diagonaal element in de ie_rij van Z2
r 1 = aantal weerstanden in de boom

r 2 = aantal weerstanden in de links

dan is: ~,

A = G~2Z1G22+Z2 =~(Z1ili~~) +Z2

voor een willeke~~~ge r 1 :-y_ektor yo geldt dan:

XtAX t (t t) t= x z1·g·g·x + x Z2x =
1.-1 - ~2~2~_ - -

~ k t 2 t 2= z1'(x ~.) + z2· x ... ~- ~ ..... ~~

t 2.. 2omdat z!.)O, (x g. )9'0, z2'')0 en x.)O voIgt
1~ - ~~ ~ ~

dat A positief-definiet is en dus dat A-1 bestaat.
De eI'iminatiestap uitgevoerd met de matrix A = G~2Z1G22 + Z2
levert tenslotte het gereduceerde tableau van figuur 10.

<"j ,

IIIIv V
....

v
"

-d1 .' -p1 -d2-p2 -d1 -p1 .:.0.2 -p2
. t t t t I t t t
-G11+G21Z1· -G31+G21Z1- -G21Z1G24Q1+ .G21Z1G21- G21 Z1 G23-

-1 t -1 t +G 22B -G"4Qr - G'2C -G 22DG22A G12 G22A G32 c. c. L

, t t t t I t t t
~13+G23Z1· -Q33+G23Z1 • -G23Z1G24Q1+ G23Z1G21 - G23Z1G23-
(' , .... 1Gt -1 t +G 22B -G24Q2-G22C -G D'221'1. 12 G22A G32 22

-1 t G,iA-1Gt
I-G 14Q1- G11-G14Q2- G13-G 12DG12A G12 12 32

-G 12B -G 12C

> -1 t -1 t
-G 34Q1-G 32B I G31-G34Q2- G33-G 32DG32A G12 G32A G32

-G 32C

Fig.10 •..Bet gereduceerde tableau van diodes en poorten.

t·



-17-

Hierin hebben B, C en D de volgende betekenis:
-1 t

B = -A G23Z1G24Q1
-1 t ( )C = A G22Z1 G21 - G24Q2
-1 t

l} = A G22Z1G23

Als we het laatste tableau schrijven in de vorm van de ver

gelijkingen (5.1) en (6.1) op pagina 10, dan ontstaat het

stelsel:

I-G14Q1-G12B 0 I d1
-1 t

G11-G14Q2-G12C Vd1G12A G12
+ +

-G ~ 1Z1 (G ~ 4(~ 1+G 22B) I V'2
t t

G~1Z1 (G 21 -G 24Qr-G11+G21Z1·-0.

.-1 t -G 22C)G221" G12

-1 t 1
G12A G32

G
13

-G
12JYp1

= 0 ( 11 )
t t -1 G~1 Z1 (G 23-G 22D) I p2-G31+G21Z1G22A G32

-G34Q1-G32B 0 I d1
-1 t

G31-G34Q2-G32C Yd1G32A G12
+ +

-G23Z1(G24Q1+G22B) 0 Yd2
t t

G~3e;1 (G 21 -G 24Q-G13+G23Z1·
-1 t -G 22C)G22A G12

-1 t G33-G 32D Yp1 I p1G32A G32
+ = 0 ( 12)

t t -1 t t Yp2-G33+G23Z1G22A G32 G23Z1(G 23-G 22D) I p2
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Aangezien we de boom willekeurig hebben verondersteld, afge

zien van de stroombronnen die in de links gepLaatst zijn,
hebben we nu de vrijheid om te eisen, dat er zaveel mogelijk

a.iodes in de boom terecht moeten komen. In dat gaval zullen

de volgende matrices nul worden: G21 , G24 , G31 , G
34

, B en C,

en weI om de volgende redenen:
a. stel dat er een basissnede bestaat met een diode in de

links en een weerstand of een poort als boomtak (dus en
tries in G21 resp. G31 ), dan zou in plaats van die weer
stand of poort de diode in de boom kunnen worden geplaatst,
maar dit is niet mogelijk omdat er al een maximum aantal

diodes in de boom zit. Dus G21 =G 31 =O.
b. omdat iedere stroombron parallel staat aan een diode, zit

ten aIle stroombronnen in basissneden met een diode als
boomtak. Dus G24=G 34=O.

De vergelijkingen (11) en (12) worden daardoor vereenvoudigd

tot:

Ir-G 14Q1 0 I d1
-1

G11-G14Q2 Y.o.1G12A G12

I
+ +

0 I Vdq
t 0 !d2-G 11L - c:.

-1 t G13-G 12D Vp1G12A G32
= 0 (11.1)

0 0 I p2

-1 t
G32A G12

t t -1 t
-G13+G23Z1G22A G12 o

+

-1 t
G32A G32

t t r -1 t
-G33+G23Z1G22A G32

+

:£p2

= 0 (.12.1)
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Uit (11.1) blijkt dat er een hybride beschrijving bestaat
met de diodes in de boom als spanningspoorten en de diodes

in de links als stroompoorten, indien I-G 14Q1 regulier is.
Om dit te ond0rzoeken worden eerst de diodes als volgt genum

merd: 1 tim n 1 Ebers-Moll diodes in de boom

n 1+1 tim n
2

Ebers-Moll diodes in de links

n 2+1 tim D overige diodes.

Ook de stroombronnen worden genummerd: een stroombron krijgt

hetzelfde nummer als de diode waaraan hij parallel staat.

G14 ziet er dan als volgt uit: [I : G~1J.
~1 is gelijk aan G11 minus de kol~wnen die korresponderen

met de (link)diodes die niet afkomstig zijn uit een Ebers
Moll model en die dus geen stroombron sturen.

I
I

I

:0
I

l'
Il",,"Cott p-..dic*s

01= oa\'\W c!':o des ion de bOOW\

02.==oa~-\;ald'odes~~de \i.nKS

o
" ""....

" Io CX2.QrI.
Oa.a.o

o
en voor Q, :c:. -,.....~

Als er geen diodes in de links zouden zijn, dan hadden we

voor Q1 de matrix:

"t n I;~ciocles
Hierbij komen c(2k-1 en ~2k (1'k'n1!2) ui t hetzelfde Ebers-

NiOll model, dus:

I s,2k-1

1 s ,2k

=0( 2k-1

=<X 2k •

• 1 d 2k,
I d,2k-1

Als nu ~~n van deze diodes, zeg d2k , in de links terecht zou

komen bij bet bepalen van een boom, dan veranderen Q1 en Q2:
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Als beide diodes in de links komen, krijgen we weer een
ander beeld:

:rs,
tsl

I,
•

(lk.-1 \~
91
, I
, I
I I
I I

~ 1~ - - - - -..n.)\ , .
: I
, I

i I
, 1
t

: I
I

h 1 -----~
f ""_'-:rf' I

I

o •II
t
I
I

...... :
(l\

Deze veranderingen van Q1 en Q2 kunnen nu voor iedere diode
die in de links komt, worden uitgevoerd. Hierbij verschijnt
een 0( aIleen dan in de laatste n 2-n1 rijen van Q1 als niet
beide diodes uit een Ebers-Moll model in de links of in de
boom terecht kunnen. Als het aantal keren dat zich dit voor
doet gelijk is aan n

3
dan kunnen we van het produkt G14Q1



-21-

•
•

o

o

het volgende zeggen: er zijn (n1-n
3

)/2 kolomparen van de vor:m:

p
~2k-1
o
•

• •
• •o 0

De ~'s komen in n 1-n
3

verschillende ri jen.

De overige kolommen zien er in de meest algemene vorm als
voIgt uit:

•
•
•
•
•

met a i j E \0, -to(j' -(Xj\

de waarde v~:.n a .. wordt aIleen
:lE 1 J

bepaald door G11 •

Ter illustratie een voorbeeld met: n1=D1=6, n 2-n1=D2=2, n
3

=2.
De diodes zijn: d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,dS' waarvan d1 en d5 in
de links.

d2 d d6 d db' d1
1 I g11 g12

1 I
g22Ig21

gijE- \ 0,1,-11G14 = 1 Ig31 g32
1 Ig41 g42

1 I
g521 g51

1 I g61 g62
I

0 I
2 0

I
0 0(3 I,

(;(4 0 I
I

0
,

0 CX6I
Q1 = 0 d.7/ :

= Q2

~L 0 I

15 --
~5
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a 11 0 0 a 15 0 0

a 21 0 ct
3

a 25 0 0

G14Q1 = a 31 <i4 0 a
35 0 0

a 41 0 0 a 45 0 0

a 51 0 0 a 55 0 r:A7
a 61 0 0 a 65 cA8 0

In dit voorbeeld ~S~ - - _.. _-----

1-a11 0 0 -a15 0 0

-a21 1 4 3 -a25 0 0

-a31 -~ 1 -a35
0 0

I-G 14Q1 = 0 0 1-a45
0 0-a41

-a51 0 0 -a55 1 -d.7
-a61 0 0 -a65 -dS 1

Dit is een reguliere matrix als de volgende ondermatrix re-
gulier is:

La11 -a1~
-a41 1-a45

In het algemene geval heeft deze ondermatrix de vorm:

1+b11 b12 .......... b1,n3b21 1+b22 •

me t bi j E\ 0 ,'J:O.1 ' • • • • • ;.«4• • • •
• • • •
• • • •

• • •
bn

3
,1 • 1+bn

3
,n

3

Het is dus mogelijk dat bij bepaalde waarden van een aantal
~IS deze ondermatrix singulier is.
Mocht dit optreden dan kan door een wijziging vanc('s de ma
trix regulier gemaakt worden.

Daarmee is het bestaan van een hybridematrix met vooraf be
paalde stroom- en spanningspoorten en met eventuele uitzon

dering van een aantal waarden voor bepaalde d..' s aangetoond.
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Opgemerkt moet nog worden, dat wanneer aIle diodes in de boom

kunnen, n3 nul is, waarmee de niet-singulariteit van 1-G 14Q1
gegarandeerd iSe

Een hybridematrix kan dus als voIgt gevonden worden:
- bepaal eenboom met zoveel mogelijk diodes en zonder stroom

bronnen;

de diodes in de boom worden spanningspoorten, de diodes

in de links stroompoorten;

- neem willekeurige pivots (bijv. numeriek stabiel!) en veeg

(5) en (6) naar een hybride beschrijving.

4.3 De hybride-nulmatrix.

4.3.1 1nleiding.

I

Veronderstel de volgende hybride beschrijving:

~
,r--H1~.!1

1

0

0 :H11 H12 ~1 = b
1

I ~H21 H22 x2
~2

De verzameling hybridematrices die hieruit afgeleid kan wor

den, wordt bepaald door de verzameling niet-nul hoofdminoren

van H1 e 1etier van die minoren bepaalt een hybridematrix.

Stel dat in (13) een niet-nul hoofdminor bestaat, dan kunnen

we, eventueel na rij- en kolomverwisselingen, stellen dat

H22 de betreffende reguliere ondermatrix is. Een andere hy
bridematrix H2 die verkregen wordt door inverteren van H22 ,

vegen en kolomverwisseling is dan:

II -1'H2 -1
o ,H11-H12H22H21 -H12H22

-1 -1H22H21 H22

De operatie waarmee (14) uit (13) verkregen wordt.zullen we

( 13)

(14 )
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11 partHHe inversie ll noemen. ( 11) •

stelling: twee hybridematrices die uit elkaar verkregen
kunnen worden door partit:!le j.nversie van een

hoofdminor hebben:
1. een gelijk aantal lege rijen,
2. een gelijk aantal lege kolommen.

menigvuldiging met

t -1 t
~iH22 = ~i

1. a) omdat,H22 regulier is,

)
-1b bekijken we nu H12H22 ;

stel de ie_rij van H12 is ~~ en het resultaat na ver

-1 tH22 is ~i dan hebben we:

ofwel (H2~r~i = ~i·

Bewijs: bescllouw de hybridematrices H1 en H2 uit (13) en (14).
-1hebben H22 en H22 geen lege rijen.

dat zijn.

stellen we verder dat ~i = 0, dan moet:

1) x. = 0
-~

of 2) (H2~)t is singulier.

( -1)tOmdat H22 regulier is, zal ook H22

Hieruit volgt dat v. = o~x. = o.K.~ _~_~ _

-1Er ontstaat dus alleen een lege rij in H12H22 als de

overeenkomstige rij in H12 leeg is. In dat geval is

dezelfde rij van H12H2~H21 ook leeg.

Uit het volgende schema volgt nu dat rij i in H2 leeg is

H1 \iii i in H12 is lee€\ ri~ i in H2
-+ rij i in H11 is leegJ-+ is leeg

dan en slechts dan als rij i in H1 leeg is.
a) i)11: ~ i in H1 noch in H2 is leeg;

b) i(11:
b.1) rij i in-is leeg
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b.2)

rij i in
rij i in-
rij i in

~rij i in H2 is niet leeg~

) -12. a H22 is regulier--'H22 en.H22 hebben geen lege kolommen

) -1b bekijk nu H22H21 ;

stel de ie-kolom van H21 is !i en het resultaat na ver-
-1 . -1menigvuldiging met H22 lS li dan hebben we: H22!i= lie

stellen we li = 0, dan moet weer !i = 0 omdat H22
regulier is.

Er ontstaat dus alleen een lege koloID in -1 alsH22H21
de overeenkomstige kolom in H21 leeg is. In dat geval

is -1 ook leeg.dezelfde kolom van H12H22H21

Vervangen we in het schema onder 1."rij" door "kolom",

"H " door "H " en "H H-1" door "H- 1H " (op de onder-12 21 12 22 22 21

streepte plaatsen), dan volgt dat kolom i in H2 leeg is

dan en slechts dan als kolom i in H1 leeg is.

Omdat we alle hybridematrice.s via parti~le inversies kunnen

bereiken, is een direkt gevolg van bovenstaande, dat alle
hybridematrices een gelijk aantal lege rijen en kolommen heb
ben. Als bovendien rijen en kolommen steeds zodanig gepermu
teerd worden, dat de variabelen v66r en na een parti~le inver-
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sie in dezelfde volgorde in de vektoren voorkomen, dan l1eeft

een lege rij (kolom) in aIle hybridematrices hetzelfde rij

(kolom)nummer.

4.3.2 Het bestaan van een hybride-nulmatrix.

flanneer we met de methode van hfdst. 4.2 een hybridematrix
bepaald hebben, kunnen de vergelijkingen (11) en (12) als
voIgt in ~~n hybride beschrijving worden weergegeven:

H
I d1 H11 H12 : 0 H14 Vd1

I

Vd2 H21 0 I 0 0 I d2I
+ ----1---- = 0 ( 15)

I p1 o 0 I 0 H34 Vp1
I

YpL H41 0 : H43 H44 I p2

of:

I d1

Yd 2

!p1

Yp2

+

I
I Vd1
I H2
I I d2

4- --- = 0 (15.1)
I Vp1
I H4
t Ipr

- t:'..
I

Hierbij is G32 = 0 gekozen, hetgeen betekent dat de priori
teitenlijst voor het opnemen van takken in de boom is:
1. diodes 2. weerstanden 3. poorten.
We zoeken nu een zodanige hybride beschrijving, dat H1 een
nulmatrix wordt.

Er zijn twee methodes om H1 te veranderen, waarbij een kom

,plementaire verdeling van de diode spanningen en -stromen

behouaen blijft:
1. Veeg met pivots uit H41 een aantal kolommen leeg in H11 ,

H21 en H41 • Er ontstaan dan in het algemeen vergelijkingen

van de volgende vor.m:
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= 0 ( 16)

N ~
' I C'".up I

0 1 0
I

= 0 ( 17)

Ed = 'eenheidsmatrix van DxD
E = eenheidsmatrix ~ PxPp
N = nulmatrix.

We kunnen H~1) nu als volgt veranderen:

neem een element van E (stel uit kolom j, 1~j~P);P .

verwissel vergelijking j van (17) met vergelijking j
van {16); hierdoor komt er in N en in H~1) op plaats
(j,j) een "fill-in" terwijl in Ed en E op (j,j) eenp .
nul komt;

- verwissel kolom j van H~1) met koloID j van Ed en koloID
j van N met koloID j van E ;

- verwissel de je_VariabelePvan~~metde je-variabele

van ~d~.. -d2

~d3J

Bij dezeprocedure worden de elementen in rij j (j~D1)

van H12 vervangen door nullen. Als nu rij j van C leeg
is, zal ook in H~~) rij j leeg worden. Er komt zo dus
een hybridematrix met meer lege rijen en afhankelijk van

H~ ~~. H12' H~ ~ ) en C kan diteen nulmatrix worden.

2. Door parti~le inversie.(p.i.)
Uit de vorige paragraaf volgt, dat er geen H~1) met p.i.

gevonden kan worden die leeg is (wanneer H1 niet leeg is),

omdat H21 en H~~) evenveel niet lege rijen en H12 en H~1)
evenveel niet lege kolommen bezitten.
We kunnen na een p.i. methode 1. gebruiken om te onder

zoeken of er door vegen met pivots uit Hl~) ~n H1~~ H11),
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Hi~) (die niet meer leeg hoeven te z1Jn na een p.i.),
een Lybride nulmatrix verkregen kan worden. Als blijkt
dat er ~een matrix H~1) bestaat die nul is, wordt de
vraag interessant welke H~1) een rr~ximum aantal lege rij
en heeft, omdat dan in ieder geval een maximum aantal
diodes ge~limineerd kan worden. In verband hiermee kan
over de mogelijke p.i.'s het volgende gezegd worden:
a. p.i. met een niet-nul hoofdminor van H1 •

Hierbij ontstaat een H~1) die evenveel lege rijen heeft
als H1•

b. p.i. met een niet-nul hoofdminor van H4 •
Er kan nu een H~1) ontstaan met meer lege rijen dan

in H1 want stel: H1 gaat over in H~1), H11 in H~~) enz.
en verder dat rij i in H12 leeg en rij i in H11 niet
leeg is, dan kan H~~) weI een lege rij i hebben en daar-

mee H~1).(H12=H~~».
Omdat ook geldt dat H~~lH21' is het aantal lege rijen
dat in H~1) door p.i met een hoofdminor uit H4 bereikt
kan worden, niet groter dan het aantal lege rijen in H12 •

c.' p. i. met een willekeurig andere niet-nul hoofdminor.
Hierbij kunnen aIle ondermatrices veranderen. Het ,aantal
lege rijen in H~1) kan nu groter zijn dan het aantal
lege rijen in H12 , omdat nu niet meer hoeft te gelden,

dat H~~)=H12. Aangezien deze laatste matrices weI even
veel niet lege kolommen hebben, moet er minstens ~~n

rij in H~~) zijn die niet leeg is. Dus is het aantal
lege rijen dat in H~1) bereikt kan worden door p.i. van
een willekeurige hoofdminor maximaal D1-1.

Wil men zekerheid hebben over het bestaan van een hybride-nul
matrix met betrekking tot de diode stromen en -spanningen,
dan moet er in het ongunstigste geval van iedere hoofdminor
onderzocht worden of deze niet nul is, waarna bovengenoemde
methodes toegepast kunnen worden. Omdat er 2(D+P) hoofdonder

minoren bestaan, zal dat voor grotere netwerken in de praktijk
onuitvoerbaar zijn. Dit geldt ook voor het bepalen van een
hybridematrix met een aantal lege rijen, zeker als dat aantal
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maximaal moet zijn.

Uit de vergelijkingen (16) en (17) zien we nog, dat als Ep
een D1XD1 matrix is (of groteI') hetgeen impliceert, dat het
aantal poorten minstens even groot is als het aantal diodes
in de boom, er altijd een (hybride)nulmatrix bestaat omdat
C en H~~) er dan niet zijn. In dat geval geldt:

In het volgende hoofdstuk zal, weer met als uitgangspunt de
hybride beschrijving bepaald in hfdst. 4.2, een topologische
methode besproken worden om het aantal vergelijkingen en vari
abelen te reduceren.
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5. Splitsing van een netwerk in deelnetwerken waarvoor
hybride-nulmatrices bestaan.

Uit de vergelijkingen (11.1) en (12.1) zien we, aat wanneer:

a. geen weerstanden en diodes samen in een basissnede zitten,

zodat G12 = 0,
b. alle diodes in de boom kunnen worden geplaatst, zodat G11 =

Q2 = 0,
er altijd een hybride-nulmatrix bestaat.
Als we weer G32 = 0 kiezen, hetgeen dus betekent dat bij de
boomkeuze weerstanden een hogere priormteit krijgen om in
de boom te worden opgenomen dan poorten, dan ontstaan uit
(11.1) en (12.1) de volgende vergelijkingen:

= 0 ( 18)

(19 )= 0G33Vp1 + I p1

t t t
-G13~ - G33Vp1 + G23Z1(G23 - G22D)I p2 + Vp2 = 0 (20)

die we, sarnen met de diode-karakteristieken, als volgt kun

nen schrijven:

= AI 2-p

ofwel:

(21)

In een willekeurig netwerk zal er geen boom bestaan waarvoor

G12 = G11 = Q2 = O. We kunnen echter met behulp van de gevon
den boom twee deelnetwerken N1 en N2 vinden, onderling ver
bonden door een aantal extra poorten, waarbij N1 altijd vol-
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doet aan a. en b., door G~2= G~1 = Q~ = 0 te kiezen.(figuur 11)

~

,if

I N2
J
I
I
I
I

,~

~

'"
• ,.!

~

N1 i: Ir I
I hybride- I
I II

~J nulmatrix
~I

Fig.11. Twee deelnetwerken waarvan er minstens ~~n

een hybride-nulmatrix bezit.

In N2 zoeken we nu een boom, ook weermet dezelfde eisen. "01
doet N2 niet aan a. en b., dan kunnen we ook N2 splitsen in
twee deelnetwerken N3 en N4,waarvan N3 weer voldoet, enz ••
Voor ieder deelnetwerk bestaat er een stelsel vergelijkingen
als in (21). Verder bestaan er tussen de extra poorten nog
de relaties:

(22)
Vp ,N1 = Yp,N2
I p ,N1 =-Ip ,N2

Als het aantal extra poorten gelijk is aan 2P, dan is het

aGntal extra variabelen 4P (fig.11). Van deze variabelen kun

nen er met de vergelijkingen (22), 2P ge~limineerd worden en

vervolgens met de vergelijkingen (21) nog eens P.
Stellen we het aantal oorspronkelijke poorten op PO' dan res
teren nu PO+P vergelijkingen in 2PO+P variabelen. Er geldt

altijd, dat P ~ D2+R12 waarbij:
D2 = aantal diodes in de links,
R12= aantal weerstanden in basissnedes met diodes.

In het algemeen is, zeker bij netwerken met weinig weerstanden,
de waarde van Pveel kleiner dan het aantal diodes, zodat we
wel een vermindering van het aantal vergelijkingen en variabe
len verkrijgen vergeleken met de oorspronkelijke stelsels (11)
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en (12), maar niet zoveel dat aIleen de poorten overblijven.

Wat er in feite gebeurd bij deze splitsing van een netwerk
in deelnetwerken is, dat van het oor:::;pronkelijke netwerh. een
aantal di.odes e:tl weerstanden (die in de links terecht komen
bij een geschikte boom keuze) als poort beschouwd wordt. Zij
vormen een verzameling van interne variabelen die niet meer
ee~limineerd kunnen worden. Of dit een minimale verzameling
is ("minimal essential set") zal nog onderzocht moeten worden.

Het principe van deze netwerksplitsing zal in een voorbeeld
van een schakeling met 8 transistors, 1 diode, 3 weerstanden

en 5 poorten worden toegelicht.

Opmerkingen:
Bij de splitsing in deelnetwerken moet een stroombron paral
lel aan zijn "Ebers-Moll diode" blijven staan om te garande
ren, dat de matrix G24 (p. 17) nul wordt in de deelnetwerken.
Doordat de diodes verdeeld worden, zullen er nu stroombron
nen bestuurd moeten worden door poorten. Ook dan blijft gel
den, dat er een hybridematrix bestaat omdat in het bewijs
daarvan de matrices Q1 en Q2 meer lege kolommen krijgen en
verder aIleen de matrices C en D (p. 17) veranderen (vanwe
ge extra Q-matrices in de Ip-kolommen).
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Fig.12. Transistornetwerk. (De Ebers-Moll diodes zijn aangegeven)

-
-"'.

"-
'\ ..

\
\

\
\.
\

Fig. 13.
Netwerkgraaf.

--~)__ : boomtakken

---)--: linkdiodes(Dnl,
en -weerstan~
den(R12 )

.-.~-.: overige links
(stroombronnen zijn
niet aangegeven)
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Fig.14. Deelnetwerk N1 met hybride-nulmatrix.

Deelnetwerk N2 (met hybride-nulmatriX}

Omdat oolc in N2 een hybride-nulmatrix bestaat, hoeft hij niet

verder verdeeld te worden.
De knooppunten waarover de splitsing plaats vindt en die dus
in beide netwerken voorkomen, bepalen de extra poorten.

Ret aantal extra poorten is hier gelijk aan 8.
De vergelijkingen (22) zijn:

Vp11 = Vp21 I p11 :: -I p21

Vp12 = Vp22 I p12 = -I p22

Vp13 = Vp23 I p13 = -I p23

Vp14 = Vp24 I p14
:: -Ip24 (22.1)

Vp15 = Vp25 I p15
:: -I p25

Vp16 = Vp26 I p16 :: -I p26

Vp17 = Vp27 I p17 = -I p27

Vp18 = Vp28 I p18
:: -I p28
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De vergelijkingen ( 18) en (20) zijn:

voor N1 :

1 p01 I p01
~;v.p01

1 d1 1 p02 Vd1 I p02 Vp02
1 d2 1 p03 Vd2 I p03 Vp03
1 d3 1 p04 Vd3 1 p04 Vp04
10.4 1 p05 Vd4 1 p05 Vp05
1 d5 1 p11 Vd5 I p11 Vp11
1 d6 = A1

lp12 (18.1); G(1)t Vd6 + A2 I p12 + Vp12 = 0 (20.1)- 13
I d7 I p13 Vd.7 I p13 Vp13
I d9 I p14 Vd9 I p14 Vp14
10.10 lp15 Vd10 I p15 Vp15
I d12 I p16 Vd12 I p16 Vp16
I d14 1 p17 Vd14 I p17 Vp17

I p1 8 I p18 Vp18

voor N2 :

I p21 Lp21 Vp21
I d8 I p22 Vd8 I p22 Vp22
I d11 I p23 Vd11 I p23 Vp23
I ~ 1.! I p24 G(2)t

Vd13 I p24 Vp24h A-. (18.2). + A4
= 0 (20.2)

1 d15
= I p25

- 13 Vd15 I p25
+ Vp25.)

I d16 I p26 Vd16 I p26 Vp26

10.17 Lp27 Vd17 I p27 Vp27
I p28 I p28 p28

Bierin worden de relaties (2~.1) gesubstitueerd.

De vergelijkin0en (21 ) zijn:

voor N1 : Vp01 I p01 I p01
• • •
• •

• •

Vp05 I p05
+ G~ 1) tF 1 A1

I p05
'!p11 = -At. I p11 ~p11 (21.1)

•
• •
• •
• • •
V

p18
" I p1 8 I p18
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voor N,,:
t:-

Vp11 I p11 I p11
• • •
• • G(2)tF• = -11.4 + 13 -::: A, • (t:1.2)

)
• • •
• • •
Vp18 I p18 I p18

Substitutie van (21.2) in (21.1) levert:

Vp01 I p01 I p01
•

• • •
• • •

Vp05 I p05 ( 1) t
I p05

I p11 = B I p11 + G13 £:.1 A1 I p11 (23)
· • •

G(2)tF
•

1\.3 • • •13 -2
• • •
• • •
I p18 I p18 I p18

Dit z~Jn 13 vergelijkingen met 18 variabelen, waarvan 8 extra
poortvariabelen.
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6. Konklusies.

Er is aangetoond, dat voor transistornetwerken die gemodel
leerd worden met Ebers-NIoll modellen, e "n hybride beschrij-·
ving in de diodes (en in de diodes + netwerkpoorten) mogelijk

is~die bereikt kan worden door in de netwerkgraaf een boom
te vinden die aan bepaalde eisen voldoet. De stroom- en span

ningspoorten van de hybride beschrijving worden dan gevormd

door de diodes in de links resp. in de boom.

Of er nu een hybride beschrijving bestaat waarbij de hybride

matrix een nulmatrix is, blijkt afhankelijk te zijn van:
a. weerstanden en diodes in de links,
b. in relatie met a:het aantal poorten.
Hetgeen onder a.genoemd is, geeft aanleiding tot het splitsen

van een netwerk in deelnetwerken, aan de hand van de boom,
waarbij die afhankelijkheid niet optreedt. Voor deze deelnet
werken bestaan er nu weI hybride nulmatrices.
Door de splitsing van een netwerk wordt het aantal niet lineaire
vergelijkir~en en het aantal variabelen daarin verminderd.
Deze vermindering is weer afhankelijk van de weerstanden en

diodes in de links van dat netwerk (punt a.).
De vraag of dit de grootst mogelijke reduktie is die men kan
bereiken, is nog open. Het is denkbaar,dat met een andere eli

minatiemethode een grotere winst bereikt kan worden.
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