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Preface.

In an analysis program for analog electric circuits

we distingish several tasks. The interpreter translates a

network into intern representation, a network equation

system is built from the inter network representation,

linear variables are eliminated and an ierative procedure

is constructed to eliminate non linearities.

In existing non linear analysis programs much attention

has been paid to overall results. Either new theoretical

results are available and due to better understanding of

the working of analysis programs we are now able to optimize

some tasks of an analysis program.

Due to the tableau approach we are able to construct

a tableau with minimal sizes(chapter 4). Also the number of

Newton-Raphson iterations for the non linearities is de

creased by the introduction of operating areas for diodes

and an algoritm to investigate in which operating area the

diode is active(chapter 5). Theretical we expect a more

stable behaveour of a modified application of a Newton-Raphson

algoritm.

The strategy followed depends on the existence of a

hybried representation in diode variables of the network

equation system. Willson has proofed that such a hybried

representation always exists .. for the class of networks we

are interested in.
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1. Inleiding.

Het produktieproces van electronische schakelingen heert

drie fasen: de ontwerpfase, de testfase en de produktiefase.

De ontwerpfase is tot nu toe een creatief proces waarbij de

ontwerper kleine basisschakelingen, waarvan hij 'n verwach

tingspatroon heeft of zelfs het electrische gedrag kent,

samenvoe@t tot een grote schakeling. Ten gevolge van de

ervaring met electronische schakelingen, het verbeterde

mathematische model van de basiselementen en de betere

fysische beschrijving van de transistor en het produktie

proces, heeft de ontwerper zijn verwachtingspatroon aangepast

en tevens zijn elementaire basisschakelingen uitgebreid.

De ontwerper kent nu naast de weeratand en de transistor

ook de verschiltrap, de stroomspiegel, de emittervolger,etc.

als basisschakeling.

De produktiefase heeft grote veranderingen ondergaan

en daardoor ook nieuwe problemen meegebracht voor de ont

werper en de testfase. Waar vroeger de electronische scha

kelingen werden gemaakt van discrete componenten, worden nu

grote schakelingen geintegreerd op een siliciumplak. (Ie)

Daar het electrische gedrag van een element niet beinvloed

mag worden door de andere elementen moeten we dit element

op een eiland leggen zodanig dat tussen de eilanden onder

ling een verwaarloosbare electrische wisselwerking bestaat.

Omdat de kana dat de chip niet aan de electrische eisen

voldoet lineair verloopt met de oppervlakte moeten we de

totale chipoppervlakte minimaliseren, hetgeen we kunnen

bereiken door het aantal eilanden te minimaliseren en

de oppervlakte per eiland te minimaliseren. Het aantal eilan

den kan geminimaliseerd worden door een aantal eilanden

samen te nemen zodanig dat de elementen binnen deze eilanden

normaal blijven functioneren. Daartoe moeten de potentialen

van de knooppunten van deze elementen aan bepaalde eisen

voldoen.
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Het maken van Ic's is 'n langdurig en kostbaar proces.

We willen daarom door middel van tests en simulaties het

electrische gedrag van het betreffende IC beter leren kennen.

We onderscheiden daartoe beschrijvende simulaties en construc

tieve simulaties. Bij beschrijvende simulaties berekenen we

het electriache gedrag van het circuit en vergelijken de

resultaten met het verwachtingspatroon van de ontwerper.

We kennen verschillende soorten simulaties:

Analyse van het statische gedrag van het circuit.

(DC-analyse)

Analyse van de inschakelverschijnselen van het

circuit. (Transient-analyse)

Analyse van het dynamische gedrag van het circuit.

(Ae-analyse)

Gevoeligheidsanalyse van variabelen uit het circuit

voor bepaalde parameters.(Sensitiv1ty-analyse)

RUisanalyse

De constructieve simulaties zijn bedoeld om de ontwerper

te helpen bij het kiezen van parameters voor elementen of

het tekenen van layouts.

1.1 ontwerpproces van IC's.

Het gehele ontwerpproces bestaat uit drie fasen.

De eerste fase bestaat uit het opbouwen van een netwerk

struktuur terwijl in de tweede fase de netwerkelementen

een numerieke waarde krijgen. In de derde rase worden de

numerieke waarden omgezet in geometrische strukturen.

Elke fase heert beperkingen welke opgelegd worden door de

fysische eigenschappen, de gekozen technologie of de ont

werper. fla elke fase wordt er gecontroleerd of er voldaan

is aan de eisen welke gesteld zijn in deze fase. Indien

niet aan de eisen van 'n fase is voldaan moeten we terug

naar de voorgaande fase om te controleren of het behaalde

resultaat in strijd is met de eisen van deze fase.
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Indien niet aan de geste1de numerieke eisen is voldaan

moeten we controleren ot we aan de gegeven structuur weI

deze numerleke eisen mogen ste11en. in fig 1.1 is het

ontwerpproces weergegeven. Het verdient aanbeveling om het

proces te doorlopen met eenvoudige modellen en geringe

nauwkeurigheld om de rekentijd te beperken. Het behaalde

resultaat kan 'n goede beginschatting zijn voor betere

ontwerpcyclus. Wij zullen ons beperken tot de numerieke

analyse in het ontwerpproces.

1.2 De tableaubenadering.

"De tableaubenadering is 'n methode om systematisch

de netwerkvergelijkingen te groeperen. Wij onderscheiden

drie soorten vergelijkingen welke resulteren uit de

Kirchhoff's stroomwet(KCL), de Kirchhoff's spanningswet(KVL)

en de takrelaties(BCR) welke zich weer laten opsplitsen in

bronrelaties, elementen met tydonafhankelijk gedrag en

elementen met tydafhankelljk gedrag zoals spoelen en con

densatoren. Voor de spoelen en de condensatoren wordt er

een extra variabe1e lngevoerd, respectivelijk ~ en Q welke

voldoen aan de relaties ~=Li~ en Q=Cv ,waar v de
~ c c

spanning over de condensator is en i l de stroom door de

spoel. We hebben op deze manier de realties voor spoelen

en condensatoren opgesplitst in 'n tydonafhankelijke en

een tijdafhankelijke relatie. Volgens Hachtel(lit. 1) kunnen

we nu een vergelijklngsstelse1 opstellen zoals is weergegeven

in fig 1.2, waarbij ook de niet lineaire vergelijkingen

in het tableau zijn opgenomen. De variabelen van hetzelfde

type (potentiaal, takspanning, takstroom of geintroduceerde

variabele) komen boven het tableau te staan; daarnaast geeft

elke lijn uit het tableau tn relatie tussen de verschillende

variabelen weer. Wij hebben de vergelijkingen onderscheiden

naar afkomst echter ten behoeve~ van de oplossingsmethode

kunnen we de vergelijkingen ook indelen'
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in lineaire vergelijkingen, niet~lineaire vergelijkingen en

tijdafhankelijke vergelijkingen. Wij zullen nu een algemene

oplossingsmethode bespreken welke in bestaande analyse

pakketten toegepast wordt.

oBCR

v Yt !t-n

0 0KCL

[
KVL 0 0 lineaire

vergelijkingen

o-BCR-t

~~~~~~~~~m~~m[-~-1 niet lineaire
~ - J>vergelijkingen

} tijd afhanke-
I--__~~~~~~~~~~~~..JL..-~ Ii jke vergeli jk-

ingen

fig 1.2 Het Hachtel tableau.

De stappen welke in een algemeen analyse pakket voorkomen

zijn:

-1- vertaal het netwerk in een tableau welk formeel beschreven

wordt door T(~,!,t)=O waarin ~ de vector met onbekenden is,

! de afgeleiden van de variabelen naar de tijd, t de tijd

en T de tableau operator waarin de verschillende vergelijk

ingen zijn ondergebracht.

-2- Wij moeteh evenveel vergelijkingen als variabelen hebben

wil er een oplossing bestaan. Door aan elke vergelijking

'n variabele toe te kennen hegeen gebeurt in een pivoti

seringsproces kunnen we met behulp van Gausseliminatie

de lineaire vergelijkingen elimineren.



- 9 -

-3- Het starttijdstip wordt gekozen:to • to t n ' n=O.

-4- Kies 'n methode om de differentiaalterm ! uit te drukken

in reeds berekende termen.

hiervoor zijn de trapezium

i =f(x,x l'··.'X k). De-n -n -n- -n-

De meest gebruikte methoden

rege1 en de methode van Gear;

vectoren x l' ••• 'x k zijn-n- -n-

berekend op de voorgaande tijdstippen en mogen dus bekend

verondersteld worden. Hiermede gaat het tableau over in

'1' {x ,t )=0.n -n n
-5- rnitialiseer het newton-Raphson proces; j=o.

-6- be variabelen uit het niet lineaire stelsel' wordenn
met een Newton-Haphson proces bepaald. Wij ontwikkelen

Tn daartoe in een Taylor reeks en verwaarlozen de hogere
,,' orde effecten:

x j +l = xj +( J (x j t ,,-1 (-~ (X
j t )-n -n n -n' n n -n' n

In deze formule is I n de Jacobiaan van Tn. Het inverteren

van de .J acobiaan geschiedt meestal met behulp van een

Crout e1iminatieproces.

-7- controleer of het Newton-Raphson proces 'n voldoende
nauwkeurige oplossing geeft.

rndien x j +l -xj Ea verhoog dan j en ga terug naar-n -n
stap 6.

-8- Indien t n t l , waar t l het laatst te simuleren tijdstip

is, dan nemen we tn tijdstap {n=n+l), waarbij de grootte

van de tijdstap af kan hangen van de gekozen methode, en

gaan naar stap 4 terug.

-9- stop.

In het ontwikkelde programma beperken we ons tot de gelijk

stroominstelling van een schake1ing; Indien we ui tslui tend in

het statische gedrag van een schakeling geinteresseerd zijn

moeten we in het bovenstaande algoritme de stappen 3,4 en 8
overslaan.
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1.3 verantwoording en modificaties.

Het ontwikkelde programma is bestemd om de gelijkstroom

instelling van bipolaire Ie's te berekenen en draait op een

minicomputer, DEC PDP II/55 met tn geheugen van 64k woorden

onder 'n multiuser operatingsystem RSX-l1M. fn Kleiner

computersysteem heeft een aantal voordelen boven complexere

systemen:

on kleiner systeem is beter geschikt voor inter

actief gebruik.

de ,",o'b around time is eenvoudiger te beinvloeden

daar men het gehele systeem in beslag kan nemen

lenen zij zich voor experimenteel gebruik.

Er is een nieuw programma ontwikkeld naast reeds bestaande

analyse pakketten welke veelal op grote systemen operationecl

zijn, om de mogelijkheid te hebben nieuwe algoritmen en

technieken te toetsen aan reeds bestaande technieken;

bovendien is het eenvoudiger aan "n eigen programmapakket

nieuwe algoritmen toe te voegen dan aan een gekocht programma

pakket temeer daar de informatie over de inhoud van deze

pakketten minimaal is.

Het analyse pakket verschilt op een aantal punten van

reeds bestaande analyse pakketten.

1. De parameter van een element mag een expressie zijn

waarin variabelen uit het netwerk voorkomen.

2. De diode karakteristiek wordt gesplitst in twee werkge

bieden(geleidend of sperrend). Door stuksgewijs ..lineaire

benadering van de diode karakteristiek proberen we met

een lineair programeringsalgoritme de toestand van de

diode te vinden en tevens een goede beginschatting voor

het newton-Raphson proces. We hopen hierdoor het aantal

Newton-Raphson stappen aanzienlijk te beperken.

3. lndien we in het Newton-Raphson proces de nauwkeurigheid

van de runct1eevaluaties aanpassen aan de nauwkeurigheid

in de rest van het proces verwachten we ook hier 'n kleinere

executietijd.
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4. Het ~ewton Haphson proces 1s op twee versch111ende

manieren geimplementeerd om ~e onderzoeken welke methode

het meest stablel 1s.

Er zijn tn aantal moge11jkheden gegeven welke resulteren 1n

een kortere executlet1jd van het analyseproces. We hebben

steeds de executietijd als maat voor hot programma genomen

1n werkelijkheld moeten we de stablllte1t van de algorltmen

en de convergent1ee1genschappen van algor1tmen beschottwen

om 'n oordeel te geven over een programma.' De stabll1~el~

van het gehele proces, de veroorzaakte •overhead- en de

convergent1eeigenschappen kunnen slechts bepaald worden

aan de hand van resultaten.
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2. Netwerkbeschrijving

2.1 In1eiding

We onderscheiden drie fasen in het ontwikke1ingsproces

van integrated circuits, waarbij e1ke fase specifieke infor

matie vereist.

netwerkbeschrijving

topologisch

ana11tisch

geometrisch

simu1atiefase

structureel

numer1ek

constructief

produktiefase

ontwerp

test

layout

fig 2.1 De relatie tussen noodzake11jke informatie,

simulatiefase en produktiefase.

De topologische 1nformat1e bestaat uit In gerichte graaf

DG=(V,E) welke voldoet aan de vo1gende eisen:

elk knooppunt u1t het circuit correspondeert met

'n element uit V.

e1ke tak uit het circuit correspondeert met een

element uit E.

'n tak 1s bepaa1d door de twee aangrenzende knoop

punten, 'n type en 'n richting.

elke tak is een basiselement.

De bas1selementen zijn elementen, welke direct in 'n tableau

opgenomen kunnen worden zoa1s de weerstand, de condensator,

de spoel, de stroombron, de spann1ngsbron en de diode.

De analytische informatie voegt aan de topologische

informatie het electrische gedrag van de desbetreffende

tak toe. Elk bas1selement heeft een mathemat1sch model in

de vorm van een verge11jking, welke het electrische gedrag

s1mu1eert. Aile takken met hetzelfde type hebben hetzelfde

mathematische model echter de parameters mogen verschil1en.
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Onder geometrische informatie verstaan we de afmetingen

van basise1ementen of comp1exe e1ementen zoa1s transistoren

ten behoeve van het layout proceB.

2.2 De basisnetwerk e1ementen

De forme1e beschrijv1ng van de syntax is weergegeven

in appendix A. De structuur van de basise1ementen is:

<element> , < fromnode» , c tonode > , ~ value.> ;

<element'> bestaat ui t 'n string van maximaal 8 characters

beginnend met een letter welke het type van het basise1ement

aangeeft, gevo1gd door 'n string van letters en of cijfers.

De string is een identificatie voor de tak en moet zich

van a11e andere e1ementen onderscheiden. Ret type van het

basise1ement is weergegeven in het eerate character en

bestaat ui t:

- R voor weerstand

- L voor spoe1

- C voor condensator

- E voor spanningsbron

- J voor stroombron

- D voor diode.

<fromnode> en <tonode> zijn twee positieve gehe1e geta1

len welke de knooppunten van de tak weergeven waarbij de

tak van <fromnode) naar (tonode> gericht is.

Knooppunt 0 is per definitie het referentieknooppunt.

(value> geeft de waarde van de constante in het model van

de take Achtereenvo1gens vo1gen nu de e1ementen met hun

mathematisch model voor het electrische gedrag en de parameter

welke in (value> verme1d moet worden.

weerstand: v=i R R

spoe1 v=L di/dt L

condensator: i=C dv/dt C
spanningsbron: v:E E

stroombron i=J J

diode i=iO( eqv/ kt-1) i O
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De spatie heeft geen betekenis binnen de netwerksyntax.

De verschillende netwerkelementen worden gescheiden door

tn puntkomma en niet door In regelopvoer. Elke beschrijving

van het netwerk staat in In datafile welke eindigt met END;.

Ten behoeve van de simulatie van complexe elementen

zijn er 'n aantal uitbreidingen op deze syntax gemaakt.

In vele transistormodellen komen stroomgestuurde stroombron

nen voor welke aan de volgende syntax moeten voldoen:

J<identifier> , < fromnode> , < tonode> , < value> , < element>

De mathematische beschrijving van de stroomgestuurde stroom

bron is: i= <value) fI J( <element~ , ofwel (value> is de

multiplicatiefactor en J( < element> ) de sturende stroom.

Bij de diode kunnen na de waarde van de sperstroom I O
eventueel ook de temperatuur en de emissiecoefficient ver

meld worden. De defaul twaarden zijn 300K voor de temperatuur

en 1 voor de emissiecoetficient. De tekst welke voIgt na In

procentteken wordt beschouwd als commentaar.

N'a (value) mag een van de letters M,K,N of P voor

komen om de eenheid te wijzigen in respectievelijk mega,

kilo, nano of pico.

~ voorbeeld netwerkbeschrijving

RB,O,l,lK; RE,O,3,lOO;
JI,O,1,~3; EVOED,O,5,12;
LC,4,5,~-3; CC ,4,5,lOP;
DFOR,4,1,lN,310,I.05;
JFOR,I,3,.9,DFOR;
DREV,3,1,.9N; JREV,I,4,.5,DREV;
!.'"ND;

2.3 Modellen.

in lC's is de transistor een essentieel element. De

werking van de transistor is afhankelijk van de toegepaste

technologie en de atmetingen op de chip. Ten behoeve van de

simulatie van de Ie netwerken zijn voor transistoren ver

schillende mathematische modellen ontwikkeld welke elk het
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electrisch gedrag van de transist~r met 'n bepaalde nauw

keurigheid beschrijven. Deze mathematische modellen kunnen

weer gesimuleerd worden door netwerken welke bestaan u1t

basiselementen zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.2.
De parameters van deze elementen kunnen 'n niet lineair

karakter hebben zoa1s het geval is bij het Gummel-Poon tran

sistormodel. Het Gummel-poon model heeft een impliciet karak

ter; na elke analyse zullen de parameters van de model aan

gepast moeten worden. 'n Eenvoudiger en daardoor ook bekend0

model is het Ebers-Moll model waarvan later het charge control

model van 1s afgele1d.

In de bestaande analyse paketten is voor een van deze

modellen gekozen. W1j hebben gezocht naar on methode om deze

modellen weer te simuleren met een electrisch netwerk, welk

volaoet aan de eisen zoals deze in hoofdstuk 3.2 geformuleerd

zijn. De enige uitbreiding welke noodzakelijk is om deze stap

te maken is het toelaten van expressies voor de parameter

van een element. Zoals in aIle andere analyse paketten wordt

ook hier 'n model aangeroepen met tn modelnaam en 'n actuele

parameterlist.

~en behoeve van het toenemend abstractievermogen van

de ontwerper kunnen de modellen op verschillende diepte

voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld 'n stroomspiegel als

model definieren, waarin weer transistormodellen worden

aangeroepen.

C E
a- ---1_CC .....---!---H-e --1------0

I r

Ce=p_!(df-Vbe>bf +

(If+Ieo>/necf

fig 2.2 Het Ebers-Moll transistor model.
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c E

~I-------I 1------4--------4 ..-----1~

1
D(Ikvk(l) ,Veb,1)+D(i1vk(1) ,Veb,l). q~ D(IkVk(l),Vcb,l)+

D(i2vk(ne),Veb,ne)

I~
~

Iklde
Ik+qbil

D(Ikvk(l),Veb,l) + q~ D(Ikvk(l) ,Vcb,1)+D(i3vk(n6),VCb,nC)
1

I =- --c qb

1
I = -

e qb

( ) _ -qVk/kTnvk n -e

D(IO,V,n)=IO(eqV/kTn-l)

qb=;! + «;!)2 +q2 ri

qVeb qV cb
ql= 1+ f(-k~-,voe,me,ael,ae2) + f(-k~-,voc,mc,acl,aC2)

t r
q2= B D(vk(l) ,Veb,l) + t; D(vk(l),Vcb,l)

B= 1 + r w «i~ +rp)!-i4)np/«2Ic/lk)2 +4rp)

P2 V/Pl 1
f(V,Pl,P2 ,P3,P4)= P3(1/(1+P4) + «v/p~-:i)~-~;-)p~ )

4

fig 2.3 Gummel-Poon model van de PNP transistor.
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Het gegeven Ebers-Moll transistor model in fig. 2.2

is impliciet voor AC-ana1yse ofwe1 de waarde van de parameter

is afhankelijlr van de takstroom of de takspanning. Bij ge1ijk

stroomana1yse zijn de condenaatoren niet van belang en is het

model niet imp1iciet. Het Gummel-Poon model, fig. 2.3 is

echter ook voor DC-analyse impliciet. De gegeven op1ossings

methode in paragraaf 1.2 is in de ai tuatie dat we met een

imp1iciet model te maken hebben niet volledig, daar we na

e1ke analyse de parameterwaarde aan moeten passen aan de

gevonden stroom- en spanningsverde1ing. Wij verkrijgen om

het beschreven proces heen In nieuw iteratieproces om de

parameterwaarde aan te passen.

2.4 De modelbeschrijving.

Het definieren van mode11en geschied door aan de model

naam 'n formele parameter1ijst toe te voegen met daarna de

elementbeschrijving van het model. Het Ebers-Moll NPN tran

sistormodel wordt weergegeven zoa1s in fig. 2.4 is verme1d.

De condensatoren uit dit model zij niet direct bekend maar

'n functie van de stroom door de diode en de spanning over

de diode, hetgeen voor de emittercapaciteit respectivelijk

is weergegeven door J(DBE) en E(DBE).

%Ebers-Moll comp1eet NPN transistor model.

NPNEMC(NE,NB,NC,PRE,PRB,PRC,ALFAF,IEO,AF,BF,CF,DF,EMCE,CEO,

A~FAR,ICO,AR,BR,CR,DR,EMCC,CCO);

RE,NE,1,PRE;RB,NB,2,PRB;RC,NC,3,PRC;

DBC,2,3,ICO,R"EMCC; DBE,2,1,IEO"EMCE;

JBC,3,2,ALFAF,DBE; JBE,1,2,ALFAR,DBC;

VALE=AF/(DF-E(DBE»8BF; VALC=AR/(DR-E(DBC)~R;

CBE,1,2,CEO,VALE+(J(DBE)+IEO)/(EMCE .~ CF) ;

CBC,2,3,CCO,VALC+(J(DBC)+ICO)/(EMCC M CR);

END;

Fig. 2.4 Modelbeschrijving van fig. 2.2.
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De waarden CEO en CCO worden als beginwaarden voor de capaci

tieten genomen. Indien de takspanningen en takstromen berekend

zijn, worden de waarden van de capaciteiten berekend Via de

expressies. VALE en VALC zijn variabelen, waaraan de waarden

van de expressies toegekend worden.

Indien NPNEMC 'n zelfgemaakt model is moet de file

NPNEMC.DAT in de userdirectoriefile opgenomen zijn; bestaat

NPNEMC als model dan moet dit model opgenomen zijn in de

model library file MODEL.LIB.

Ten behoeven van de implementatie van de aritmetische

expressie zijn enkele routines geschreven, echter het concept

is nog niet geheel verwerkt.

". .
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3. Datastructuren

3.1 Inleiding

In 'n algoritme kan met verschillende aspecten onder-

scheid en:
'n wiskundig aspect(nauwkeurigheid,stabiliteit)

'n ruimte aspect{datastructuur, geheugenbeheer)

'n tijdaspect{aantal operaties)

comp1exiteitC'computational complexity"

'russen deze aspecten bestaan relaties welke niet altijd

duidelijk omschreven kunnen worden. Indien de relaties In

lineair karakter hebben zullen de relaties ons niet voor

problemen stellen; door het stellen van 'n eis dient men de

gevolgen van deze eis te accepteren. (Vergroten van de nauw

keurigheid heert een groter aantal operaties tot gevolg).

Indien de relaties 'n invers1.karakter hebben zullen we 'n

compromis moeten zoeken. Hierbij beoordelen we het belang

van de verschillende aspecten en kennen aan elk aspect In

aantal eigenschappen toe zodan1g dat het totaal geoptimali

Beard is.Voorbeelden hiervan zijn:

- vergroten van de geheugenruimte geeft in het algemeen

'n lagere complexiteit en 'n kleiner aantal operaties.

- verkleinen van de complexiteit geert 'n groter aantal
operaties.

Het probleem legt eisen op aan de te kiezen datastructuur

er kunnen echter verschillende datastructuren aan hetzelfde

eisen pakket voldoen.

3.2. Lijststructuren voor sparce matrices.

De eerste eis welke wij aan de datastructuur stellen

is dat de datastructuur 'n tweedimensionale vierkante sparce

matrix kan bevatten. Deze matrix bevat de vergelijkingen

en variabelen welke het electrische netwark beschrijven.
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Laten we als voorbeeld van 'n sparce matrix fig 3.1 nemen.

1 2 3 4 5
1

2

3
4

5

.3 1.5
-.1 -.5

99.2 .7
-12.4 .3

.1 -2.9 6.8

fig 3.1 'n Sparce matrix.

De eenvoudigste structuur voor de sparce matrix uit fig 3.1

is 'n 5X5 matrix waarbij de coefficienten gecopieerd worden

in de overeenkomstige posities, terwijl de resterende posities

met nul gevuld worden. De voordelen van deze datastructuur

zijn:

1. de structuur is eenvoudig te construeren.

2. de rijen zijn eenvoudig zowel naar rechts als naar

links te doorlopen.

3. de kolommen zijn eenvoudig zowel van boven naar beneden

als omgekeerd te doorlopen.

4. er is een posities gereserveerd voor alle mogelijke

coefficienten.

5. het toevoegen van In coefficient geschied door de

overeenkomstige positie te vullen.

6. het weglaten van fn coefficient geschied door de

overeenkomstige positie nul te maken.

Het nadeel van deze structuur is dat er geen gebruik gemaakt

wordt van de sparce structuur van de matrix; immers de vereiste

geheugenruimte is n2 waarbij n de dimensie van de matrix is.

'n Eenvoudige datastructuur welke gebruik maakt van de

sparce structuur bestaat uit drie arrays RP, CP, VAL.

OP bevat de kolommen van alle coeffic1enten rij voor rij, RP

bevat achtereenvolgens de posities in CP waar de rij begint

en VAL bevat de waarde zoals is weergegeven in fig 3.2.
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Wij zien dat er niet meer posities gereserveerd worden dan

er waarden ongelijk nul in de matrix voorkomen; echter deze

datastructuur heatt niet alle voordelen van bovenstaande

structuur.

i<P CP VAL

1 1 1 ~'3

2 3 5 1.5-_.- I-- - - --
3 5 2 -.1

4 7 3 -.5--- ~ .. _'---
5 9 1 99.2

6 4 ~ .7--- 1----
7 2 -12.4
8 5 .3-- I- - - -
9 1 .1

10 3 -2.9
11 4 6.8

fig 3.2 Ko1om wijzer-rij index datastructuur.

Indien we een coefficient aan een rij willen toevoegen, moeten

we aIle volgende rije1ementen opschuiven. Het uitbreiden van

de struc~uur kan be1angrijk zijn indien de matrix een

Gauss eliminatieproces ondergaat, omdat er tijdens dit proces

nieuwe coefficienten gegenereerd kunnen worden. Wij zu11en

daarom deze statische structuur uitsluitend ala voorbeeld

beschouwen alhoewel deze structuur toegepast wordt door

Berry(Lit. 18) en Hachtel (Lit.l'.

De dynamische datastructuur, waarbij het mogelijk is

om eenvoudig coerriclenten toe te voegen of weg te laten en

waarbij tevens zowel de rijen als de kolommen eenvoudig toe

gankelijk zijn, heaft de volgende arrays:

laatste kolom po~ntert LCP

kolom pointer: CP

volgende ko1om pointer:NCP
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1aatste rij pointer: LRP

rij pointer: RP

vo1gende rij pointer: NRP
het waarde array: VAL

In fig 3.3 is weergegeven hoe het woi-bee1d ui t fig 3.1 in

tabe1vorm opgebouwd is.

LCP CP NCP LRP NRP VAL
1

2

3
4

5
6

7
~

9
10

11

0 1 2 0 1 5 .3
1 5 0 0 1 8 1.5
0 2 4 0 2 7 -.1

3 3 0 0 2 10 -.5
0 1 6 1 3 9 99.2
5 4 0 0 3 11 .7
0 2 8 3 4 0 -12.4

7 7 0 2. 4 0 .3
0 1 10 5 5 0 .1

9 3 11 4 5 0 -2.9
10 4 0 6 5 0 0.8

fig 3.3 Ve twee dimens10nale dUbbe1e ketting.

Wanneer er geen vo1gende or voorafgaande coefficient in

de ketting bestaat wordt dit aangegeven met 'n O. De poin

ters in LRP, NRP, LCP en NCP wijzen naar de posities in de

arrays. De geheugenruimte welke de twee dimensionale dubbe1e

ke~t1ng vereist voor de structuur 1s 6m2 , waarbij f de vu1

factor van de oorspronke1ijke matrix is en n de dimensie van

deze matr1x.

Indien we coeff'ic1entenw:lllen toevoegen of weglaten

moeten we op verschil1ende plaatsen de pOinters wijzigen, het

geen we willen verduidelijken 1n rig. 3.4 door de desbetref

fende vakjes te arceren.

De twee dimensionale dubbele ketting neemt veel geheugen

ruimte in vergeleken met de eerder genoemde methoden. Door

beperkingen op te 1eggen aan de toeganke11jkheid van de

e1ementen kunnen we ruimte besparen.
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VAL

VAL

CP RP

RP VAL

LOP CP RP

~--LCP CP RP

VAL

CP CP RP

Fig. 3.4 Het toevoegen en weglaten van coefficienten

Indien we de rijen en kolommen altijd in dezelfde richting

doorlopen kunnen we de terugwijzende pointers weglaten.

Deze structuur wordt de twee dimensionale enkelvoudige ketting

genoemd. De kolomketting word t in elke Gauss stap maximaal

1 maal doorlopen terwijl de rijketting maximaal 2n maal

doorlopen wordt inclusief het pivotiseringsproces. Wij zijn

van mening dat de kosten van de kolomketting, welke bestaan

uit de tijd en het geheugen nodig voor het opbouwen en onder

houden van de ketting, niet opweegt tegen de informatie, die

geboden wordt en besluiten daarom de kolominformatie te be

trekken via de rijketting. Op deze Manier kunnen we bij

'gelijk blijvende' complexiteit en ongeveer gelijk aantal

operaties de twee arrays van de kolomketting besparen.

3.3 Toegepaste datastructuren.

De informatie welke het netwerk beschrijft, wordt opge

slagen in de elementen tabel waaruit later de verschillende
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tableau's voor gelijkstroomanalyse en Wisselstroomanalyse

opgebouwd kunnen worden. De elemententabel bestaat uit een

aantal arrays welke de informatie van de takken bevatten,

waarbij overeenkomstige posities van de arrays hetzelfde

element betreffen. De elementen tabel bestaat uit de volgende

arrays:

lAP

IATOL

lACAL

IAFRL

IATREE

DRNAM

RAVAL

IATYP

IAFRND

IATOND

RAVALI

elementnaam.

elementwaarde of beginwaarde.

het type van het element.

het eerst knooppunt.

het tweede knooppunt.

bevat voor de diodes q/kTn, waarin n de emissie

coefficient is.

bevat informatie over de te berekenen variabelen

van de take Men kan de spanning over de tak,

de stroom door de tak en het vermogen in de tak

opvragen.

l is er sprake van een gestuurde bron dan bevat

lAP de pointer naar de sturende tak.

lATOL bevat het nummer van het model waarin het

desbetreffende element gevonden is ; dit ter

identificatie van de netwerkelementen.

lndien de parameter van 'n element beschreven

wordt door 'n aritmetische expressi~ staat in

IAFRL de pointer naar de beginpositie in het

array RAVAL2, waar de expressie beschreven wordt.

Het boomzoekalgori thme zet in IATREE:

o de tak zit noch in de boom noch in de link.

1 de tak zit in de boom.

2 de tak is een link.

Ten behoeve van het boomzoekalgorithme is er 'n buurre

latietabel opgezet('adjacency list'). In deze tabel zijn

van elk knooppunt de buur-knooppunten vermeld; bovendien

is er In pointer naar de elemententabel opgenomen om aan te

duiden welke tak er zich tussen de knooppunten bevindt.

De structuur van de adjacency list is een enkelvoudige ketting

waarbij de verzameling van knooppunten in de eerste posities
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van de arrays is opnenomen om In array te besparen; zie

fig. 3.5.

IADJND

lijst

bestaande

IADJP IADJAD

DC-subset pointer

knooppunten

pointer

naar

elementen

tabel

Fig. 3.5 De burenrelatie tabel.

Het tableau bestaat eveneens uit In enkelvoudiee ketting

welke gevormd wordt door de arrays CP, VALUE en NCP. Indien

er n rijen zijn, dan staan in het hulparray RCP de pointers

naar het eerste element in de rij, waarbij de eerste n posities

van RCP gevuld zijn. Tevens zijn er In aantal hulparrays

welke informatie bevatten over rijen en kolommen. RTYP en

CTYP bevatten het aantal coefficienten in respectivelijk de

rijen en de kolommen ten behoeve van In pivotiseringsproces.

RBLOK en CBLOK bevatten respectivelijk het pivotnummer en

de rij waarin de pivot gevonden is. CPB bevat het knooppunt

1nd1en -dekololllvariabele.'.' n knooppuntspanning is 0 f de

pointer naar de elemententabel indien er sprake is van een

andere variabele.

3.4 Het database management systeem.

Het aantal elementen in de electronische schakeling

is In onbekende voor het programma, waar de lengte van een

aantal arrays op gebaseerd is.
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Daar het in de taal Fortran onmogelijk is om de gereserveerde

ruimte aen te passen aan het aantal elementen met behulp

van spec1ficatie statements, wordt vaak de arraylengte vast

gelegd. W1j reserveren op deze wijze voor kleine netwerken

te veel ruimte, terwijl grote netwerken niet verwerkt kunnen

worden omdat niet aIle elementen opgenomen kunnen worden.

De methode welke wij volgen heeft een dynamische ge

heUgen toewijz1ng, omdat de arraylengte aangepast wordt aan

de gewenst ruimte. Bovendien kan men naar believe ruimte

aanvragen en teruggeven aan de pool.

De totale hoeveelheid beschikbare geheugenruimte ligt vast.

Bij de opzet van het database management systeem is gebruik

gemaakt van de structuur van het programma, omdat we weten

in welke volgorde er ruimte toegewezen moet worden aan de

arrays.

De pool bestaat uit In array van het type integer,

terwijl de arrays welke ruimte kunnen vergen met behulp van

de EQUIVALENCE statement over de eerste positie van het

pool array heen gelegd zijn. Indien 'n array ru1mte nodig

heeft, wordt de offset in pool berekend en worden een aantal

parameters bijgehouden zoals de lengte van het array in

woorden(IDIRW), het aantal mogelijke entries in het array

(IDIRR) en de laatst gevulde entrie(IDIRL). Het aantal entries

in een array kan afWijken van het aantal woorden indien het

array 'n real of double precision array is. Voor real en

double precision arrays moeten we speciale voorzieningen

treffen omdat de offset voor deze arrays respectivelijk 'n

oneven getal of 'n viervoud plus een moet zijn. De toege

wezen ruimte per array is aaneengesloten.

t'&i9&\'JL.-~c_I _

~R~~ c f&~4t&~--

Wi9 &\\1~c_a%.~~~ _

Fig 3.6 Pool array ICMBLI met drie mogelijke operat1es op~.



- 27 -

Er doen zich drie modelijke situaties voor.

- Indien array C zich achter de reeds gereserveerde ruimte

bevindt, is het eenvoudig dit array weg te laten, toe te

voegen of te veranderen in lengte immers uitsluitend de

parameters van array C worden beinvloed.

- Indien array C zich bevindt tussen de andere arrays en

we willen array C uitbreiden dan kunnen we geheugenblok

B verschuiven naar rechts. Daar we de beschikbare ruimte

voor array C aaneengesloten willen houden in verband met

de adressering zouden we array C kunnen copieren achter

geheugenblok B. Omdat we versnippering van de niet gereser

veerde ruimte willen voorkomen, hebben we gekozen voor het

opschuiven van geheugenblok B.

- Het verkleinen van array C heert eveneens In opschuiven

van geheugenblok B tot gevolg.

De routine RESIZE verzorgt het geheugentoewijzingsproces.

Nadat we het netwerk ingelezen hebben zullen de arrays

waarin de netwerkgegevens verzameld zijn niet maer veranderen.

Wij kunnen nu de gereserveerde ruimte(IDIRR) aanpassen aan

de benodigde ruimte(IDIRL) door de niet gebruikte entries

terug te geven aan het array ICMBLI. De routine CRUNCH

verzorgt het aanpassen van de gereserveerde ruimte aan de

benodigde ruimte en schuift aIle bestaande arrays op zodanig

dat de vrije ruimte toeneemt.

3.5 De modelbibliotheek.

In de netwerkbeschrijving kunnen modellen voorkomen,

welke momenteel elk in een aparte file beschreven moeten

zijn, terwijl deze files in de user directory file opgenomen

moeten zijn. Het ligt echter in de bedoeling 'n bibliotheek

met modellen op te zetten, waaruit het analyse programma

die modellen haalt welke door de gebruiker aangeroepen worden.

Het beheer van 'n bibliotheek met modellen vergt 'n

aantal mogelijkheden zoals het toevoegen en verwijderen van

modellen. Er is daartoe 'n routine ontwikkeld welke de opdracht



- 28 -

verwerkt en de modelfile, 'n direct access file, onderhoudt.

'n Direct accessfile kenmerkt zich doordat het eerste element

van record n te berekenen is vanwege de constante record

lengte. Het nadeel van 'n direct access file is dat niet

altijd de beschikbare ruimte per record gebruikt wordt.

Wij hebben daartoe 'n direct access file geopend met 'n

recordlengte van 20 woorden. De regels uit 'n model welke

meer dan 40 characters bevatten worden daartoe in twee

records opgenomen.

1
. . ; , ,

record ,id~tm-2 I m 1
- .....'- ...J_ _I_ I I.... - _.- - -- - - - -record 2

,naam> <from> <to) <del"

record m-l

record m

record 1

------------- -- ----- -----
modelbeschrijving

Fig. 3.7 De structuur van de model bibliotheek file.

De opbouw van de direct access file is weergegeven in fig.3.7.

De structuur van de model file is op te delen in drie deel

structuren:

- Het eerste record bevat de status van de bibliotheek.

Wij vinden hierin achtereenvolgens de identificatie van

de file, het maXimaal aantal toelaatbare modellen in de

directory, het werkelijk aantal modellen in de directory,

het recordnummer waar de modelbeschrijving begint en

het recordnummer waar de modelbeschrijV1ng eindigt.

- De records 2 tot en met m-l bevatten de directory.

Per model is een record in de directory gereserveerd,

waarin achtereenvolgens de naam van het model staat, het

recordnummer waar de JPMtel:.'I.besehrijving begint en het
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recordnummer waar de model beschrijving eindigt. Indien In

file verWijdert moet worden, wordt in woord 13 van dit record

'n 1 geplaatst.

- De records m tot en met 1 bevatten de model beschrijving

De routine LIB,welke de opdrachten uitvoerd,kent In aantal

mogelijkheden, welke in figuur 3.8 beschreven zijn.

<model file > ICR: <nummer)

<model file) ICO: (nummer)

<modelfile> ILl
<modelfile> lIN:::: (filenaam) , (filenaam> ,

( model file> IDE= (filenaam> , I( filenaam> , ....
(model file> IRP= ~filenaam) , (filenaam) ,
cmodelfile> ISP:::: (filenaam» , c fil enaam ) ,
<modelfile) ISP= II

Fig 3.8 Syntax voor de rou tine LIB.

Daar er meerdere model files naast elkaar kunnen bestaan

moet in(modelfile\ vermeld worden op welke file de bewerkingen

uitgevoerd moeten worden. Na de naam van de model file volgt

de optiewelke aangeeft welke bewerking er uitgevoerd moet

worden. Met de optie CR (create) wordt er een direct access

model file geopend, waarbij de grootte van de directory be

paald wordt door (nummer). Indien er reeds enkele model be

schrijvingen logisch verwijderd zijn met de optie DE{delete)

kunnen deze beschrijvingen ook fYsisch verwijderd worden met

behulp van de optie CO(compress). De resterende modelbeschrij

vingen worden dan gecopieerd in 'n nieuwe modelfile waarvan

de naam identiek is echter het aantal entries in de directory

moet opnieuw gespecificeerd worden. Het wijzigen of toevoegen

van In modelbeschrijving geschied aohtereenvolgens met de

opties RP{replace) en IN{insert). Bij de opties RP en IN

moet de filenaam in de user directory file zijn opgenomen.

De optie SP{spool) geeft de beschrijving van het model op

de terminal. Indien de asterix bij de optie SP gebruikt wordt

verkrijgt men alle modelbeschrijvingen in de modelfile.
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Wenst men na te gaan welke files er in de modelf1le z1jn op

genomen dan kan men met de optie LI de beschrijving van de

directory verkrijgen. De modelfile wordt opgenomen in de

user directory file en is daarom ook via andere mechnismen

zoals PIP toegankelijk.
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4. De op1ossingsmethode.

4.1 Het tableau.

De variabe1en welke ons in het netwerk interesseren

zijn de takstromen, de takspanningen en de knooppuntspo

tentia1en. In In a1gemeen tableau komen a1 deze variabelen

voor(lit. 1); echter er bestaan methoden om ons te beperken

in het aanta1 variabe1en.

In het ASTAB-tab1eau(lit. 2) worden de knooppunts

potentia1en niet opgenomen in het tableau, omdat deze vooraf

geelimineerd worden. De stroomwet van Kirchhoff laat zich

samenvatten als ~b=O' waar!b de takstromen zijn. De span

ningswet van Kirchhoff 1egt de re1atie tussen de knooppunts

potentia1en, Yn ' en de takspannlngen Yb via de re1atie

KTv =vb• Ste1 nu dat we de varlabe1en zodanig kunnen opsp1it-
-n - Tsen dat K=(I F) en .1b=(.!t'!l) • Nu ge1dt tevens

T
(IT ) Yn =(Yt) 0 fwe1 J:~=Yt ofwe1 F Yt=Y1 •

F Y1 rYn=Y1

Door de takstromen en de takspanningen te verde1en over

twee partities hebben we bereikt dat de knooppuntspotenti

a1en niet meer in het tableau voorkomen. Wij kunnen immers

In tableau opzetten met de verge1ijk1ngen:

.1~ + F .!1 =0

F .Yt = .1'1

i(Yt,.!t)=O en i(Y1,11)=0.

De methode welke wij in het analyse programma toepassen

is bekend a1s de gemodificeerde knooppuntsana1yse methode

(lit. 3). In deze methode wordt per element bekeken welke

variabe1en opgenomen moeten worden om aan de Kirchhoffwetten

te kunnen vo1doen. De variabe1en welke opgenomen worden in

het tableau zijn de knooppuntspotentia1en, de takstromen

welke niet uit In takrelatie berekend kunnen worden en

de ;akstromen en takspanningen van de niet 1ineaire elementen.

In"fig. 4.1 is naast de definitie van het element vermeld

hoe het betreffende element in het tableau opgenomen wordt.
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Spanningsbron Vi V RHS
+(i)- i KCi

0 E ) EO
KCj -1

Vi ( Vj 1 -1 E

Stroombron (1 Vj f• ~J
0 KCi

Vi V
j KCj

Weerstand Vi V RHS

0 ~
0 KCi l/R -1 R

Vi ) Vj
KCj -1/R l/R

Gestuurde stroombron Vi Vj i k F0 i4 0 KCi

I a
Vi Vj KCj -aIt

Diode Vi V i d vd RHS
i

• t>I ..do KCi 1

Vi vd Vj
KCj -1

(
-1 1 1

Fig. 4.1 De defini tie van de e1ementen.

Ken

s

d

I Q I
-~~ -...,--

o l 0

I

I

o

'Kirchhoff's

stroomwet'

Kirchhoff's

spanningswet

voor diodes.

Fig 4.? Het tableau.
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In fig. 4.2 is het tableau weergegeven dat we verkrijgen

als we onS houden aan de definities in fig. 4.1. De niet

lineaire relaties moeten nog aan dit tableau toegevoegd

worden. De condensatoren worden niet opgenomen in het tableau

terwijl de spoelen een speciale behandeling krijgen. In de

gelijkstroominstelling is de fysische werking van de spoel

gelijk aan 'n kortsluiting.

Spoel Vi V i l RHS

Q t.W. -",L 0 KCi 1

V. Vj KCj -1
~

1 -1

Fig 4.3 De gelijkstroomdefinitie voor de spoel.

Wij w~ten uit fig. 4.3 dat we de knooppunten Vi en Vj s~nen

mogen laten vallen hetgeen overeenkomt met het optellen van

kolom Vi bij kolom Vj en het optellen van rij i bij rij j.

De variabele i l heeft nu geen betekenis meer in het netwerk

en wordt dan ook niet opgenomen in het tableau. Uit de tak

relatie voIgt dat de knooppuntspotentialen van de beide

knooppunten van de spoel gelijk zijn. Deze vergelijking be

hoeft dus niet opgenomen te worden mits de kolommen samen

getrokken worden. Het probleem dat optreedt wanneer er

meerdere knooppunten samengetrokken moeten worden, wordt

behandeld in hoofdstuk 8.3.

4.2 Hoe vinden we een geschikte beginschatting?

Wanneer we in staat zijn de knooppuntspotentialen Vn
en de bronstromen is met behulp van 'n Gauss proces te elimi

neren, houden we een stelsel over van de gedaante:

A !d + B ~d = c

1(!d '.Yd) =.Q
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In dit niet lineaire vergelijk1ngsstelsel mogen we het Gauss

eliminatieproces niet voortzetten. W1j zouden dit stelsel

met behulp van 'n Newton-Raphson iteratieproces kunnen op

lossen, indien we over een beginschatting beschikten.

Uit de numerieke analyse weten we dat het Newton-Raphson

proces kwadratisch convergeert in de omgeving van de oplossing.

Wij gaan daartoe zoeken naar 'n goede beginschatting voor het

Newton-Raphson proces.

i
i 1

1MODEL A MODEL B

t

I
v -E 0 v

Fig. 4.4 Stuksgewijs lineaire diodemodellen.

-E

IMODEL C

o v

Indien we diode beschouwen als 'n schakelaar met twee werk

gebieden te weten sperren en geleiden, fig. 4.4 model A,
dan geldt voor de geleidende diode:

i f~ 0, V f = 0, 1 f v f =0

en voar de sperrenden diode:

i r =0, Vr ~ 0, i r vr :0.

Vormen de diodes de poorten van In mUltipoort dan kunnen

we het netwerk beschrijven met

y. - H .! = J2 (4.3)
waarin .! en if. de complementaire poortvariabelen zijn.,namelijk

de spanningen over de diodes ~n de stromen door de diodes of

omgekeerd. Nemen we v = (v ,if}t en x = (i ,vf}t dan ver-"'- -r - - -r -
krijgen we als oplossing voor vergelijking 4.3

t
::t. = (,gr ,,g f)

mi ts .Er~O en :e~O.
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Wij onderscheiden nu drie problemen, namelijk:

- Zoek de hybriede beschrijving 4.3

Kies In stUksgeWijs lineair model voor de diode uit fig.4.4

en verwerk dit in de hybriede beschrijving zodat er In

nieuwe hybriede beschrijving ontstaat.

Probeer door uitwisseling van variabelen i en v van de

diode In zodanige basis van v te verkrijgen dat b ~ 0 is
AS -s -

4.3 De hybriede matrix.

In het algemeen zal er voor electronische schakelingen

waarbij de transistor vervangen is door In Ebers~oll model

In hybriede beschrijVing bestaan, echter er bestaan modellen

waarvoor geen hybriede matrix bestaat. So(Lit.4) heeft be

wezen dat lineaire weerstandsnetwerken, waarbij de diodes

aan de poorten van de schakeling zitten, In hybriede matrix

bezitten mits aan bepaalde topologische voorwaarden voldaan

is. Willson en Nielson(Lit.6) hebben 'n bew1js geleverd voor

het bestaan van 'n hybriede matrix voor transistornetwerken,

waarbij de transistor is vervangen door In Ebers-Moll model.

Indien er geen hybriede matrix bestaat van de gedaante

dan bestaat er nog de beschrijVing

Het bestaan van 'n oplossing voor stelsel 4.3 en 4.4 is

niet triviaal. Indien y=f(X) In monotone afbeelding is met

y en xER dan heeft stelsel 4.3 In unieke oplossing mits

H 'n matrix van de klasse Pis, waarbij de matrixklasse P

voldoet aan de voorwaarden opgesteld door Fiedler en ptak

(Lit. 16). Willson heeft later aangetoond(Lit. 5) dat er

voor stelsel 4.4 eveneens 'n unieke oplossing bestaat mits

de matrices A en B In Wo paar vormen en y=f(x) weer aan

bovenstaande eisen voldoet. Wij mogen er niet van uit gaan

dat de hybriede matrix welke we vinden van de klasse Pis.
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en moeten dus rekening houden met meervoudige oplossingen

of het niet bestaan van 'n oplossing voor stelsel 4.3.

4.4 De keuze van het diodemodel.

Naarmate het diodemodel de echte diodekarakteristiek

beter benadert, zal ook de beginschatting, welke het uit

wisselingsproces oplevert beter zijn; echter met de toename

van de complexiteit van het model neemt ook het aantal reken

kundige operaties toe. Wij zullen dus 'n compromis moeten

zoeken.

i

v

i

v

Fig 4.5 De oplossingen resulterend uit diodemodel A en

diodemodel B voor geleidende diodes.

-E

v v

Fig. 4.6 De oplossing resulterend uit diodemodel C voor ge

leidende diodes en de oplossing voor 'n sperrende diode.
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Het algemene vervangingsschema voor diodemodel C uit fig. 4.4
is weergegeven in fig. 4.7.

i

~ I·0 ~ 0

.,.. 8 R

",

Fig 4.7 Vervangingsschema voor diodemodel C.

Voor diodemodel A en B geldt respectivelijk E=O, R=O en R=O.

De vergelijking behorend bij het vervangingsschema is:

v =u - e - i R

Indien vergelijk1ng 4.3 gepartitioneerd wordt in ! en 2

[~~] + f:~ :~J[ :~J = [~~J
en we vullen hierin vergelijking 4.5 in dan verkrijgen we

[I : :~: :) [:~ + [:~: :~:_~ [:~] = f~~ ::~~: +<:" 7)

Indien R=O gaat diodemodel C over in diodemodel B.

Diodemodel C geeft in het algemean de baste beginschatting op

omdat het de werkelijke diode karakteristiek het best benadert.

Uit vergelijking 4.7 blijkt dat we het diodemodel C kunnen

verwerken door 'n Gauss-Jordan eliminatie toe te passen

op de pivots ~len ~2 waarbij I-HllR geen diagonaal coefficien

ten gelijk aan 0 mag leveran. Kiezenwe echter diodemodel B

dan behoeven we slechts de b-kolom aan te passen.

Fig 4.8 Diodemodel A en B sluiten in tegenstelling tot diode-

model C ambivalente oplossingen 1n~~ ~
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Diodemodel A en B geven niet altijd uitsluitsel over de

toestand van de diode•• Zo volgt uit fig 4.8a dat i l +i2=5mA

de lijn bepaalt waarop alle oplossingen liggen. In fig. 4.8b

is diodemodel C opgenomen en nu geldt 5-20il=5-20i2 en

il+i2=5-20il/lk ofwel il=i~.

Terwijl diodemodel A en diodemodel B meerdere oplossingen

toelaten geeft diodemodel C slechts een oplossing. Indien

we ons beperken tot diodemodel B vanwege de eenvoudige im

plementatie, moeten we meer Newton-Raphson stappen verwachten

dan schijnbaar in fig. 4.5 gasuggereerd wordt.

4.5 Het elimineren van het diodemodel.

Nadat met behulp van het uitwisselingsproces, hetgeen

in hoofdstuk 5 beschreven wordt, 'n beginschatting gevonden

is, kunnen we overgaan tot het Newton- Raphson proces.

In plaats van het diodemodel moeten we nu de echte diode

karakteristiek gebruiken. Tavens moaten we het diodemodel

dat ten behoeve van het uitw1sselingsproces ingevoerd is

weer elimineren. Het elimineren van het diodemodel kan

achterwege gelaten worden mits hat effect van dit model

gecompenseerd wordt.

o
i

EII----~--..:.:~_:~-+--oo
u +

Fig 4.9 Het diode teganmodel.

De fysische vergelijking corasponderend met fig. 4.9 is:

u = v + e + iR (4.8)

Wij hebben nu twee methoden om dit tegenmodel te verwerken.

De eerste methode loopt parallel aan de in 4.4 beschreven

methode. Indien we in vergelijkingsstelsel 4.7 vergelijk1ng

4.8 invullen voor alle diodes verkrijgt men stelsel 4.6
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terug, hetgeen ook direct te zien is door verge1ijk1ng 4.8

in 4.5 in te vu11en. Maken we gebruik van diodemode1 C

dan kan het voorkomen dat we de toestand welke we na het

uitwisselingsproces in ste1se1 4.7 verkrijgen niet kunnen

bereiken in ste1sel 4.6. De correctie voor de weerstand en

de spanningsbron moet dan in de diode verge1ijking ver

werkt worden. Diodemode1 B is weer eenvoudig te compenseren

door mathematische bewerkingen op de E-ko1om uit te voeren.

Het is ook moge1ijk om het diodemode1 uit fig. 4.9

te verwerken in de niet 1ineaire diodekarakteristiek.

Beschrijven we geleidende diodes met v=f(i) dan krijgen we

u=v+e+rn

v =-kT/q 1n(i/io+1)

u =-kT/q 1n(i/io+1) +e + iR

Voor sperrende diodes ge1dt nu

i =(u - v - e)!R

i =i (e-q~/kT - 1)
o

i =i (e-q(u - e - iR)/kT - 1)
o

Vergelijking 4.10 is een imp1eciete betrekking echter we

kunnen de term 1R verwaar10zen ten opzichte van u omdat

we met een sperrende diode te doen hebben, zodat 4.10 over

gaat in

i =1 (e-q(u - e)/kT - 1)
o (4.11)
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5 Het uitwisae11ngeprocee.

In hoofdstuk 4 is het prob1eem gedefin1eerd om voor het

ste1se1

de op1ossing ;L =.E> 52 te bepa1en. Di t prob1eem we1k ala 'n

'linear complementarity problem' bekend 1s, werd veor het

eerst opgelost door Lemke(Lit. 13); later Zijn er oplossins

methoden gegeven door Cottle en Dantzig(Lit. 14) en van

Bokhoven en Jess(Lit. 10).

Indien H tot de k1asse P behoort convergeren de a1goritmen

en eindigen ze in de op1ossing; behoort H n1et tot de k1asse

P dan vinden ze geen oploeeing. Het a1goritme van van Bokhoven

en Jess is echter aan te passen veor toepassing op vdl1ekeu

rige matrices; echter er kan nog niet de garantie gegeven

worden dat het algori tme de op1oesing vindt.

5.1 Beschrijving van het algoritme van van Bokhoven en Jess.

Wij beschouwen het ste1se1

waarbij ;L de set baeiavariabelen 1s. Indien n de dimensie

van het ste1sel is zijn er 2n variabe1en te weten de span

ningen over de d10des en de stromen door de diodes. De vec

toren ~ en ;L bevatten comp1ementaire variabe1en dat wi1

zeggen ala xi de stroom door diode 1 is dan is yi de spanning

over diode i of omgekeerd. Wij moe ten nu in de 2n variabelen

'n zodanige parti tie il. zoeken zodat .E ~ Q.
Wij gaan hierbij uit van de beetaande situatie en willen

door het verwisselen van variabe1en 'n negatieve b coefficient

positief krijgen. Ste1 dat bk < 0 dan 1uidt de bijbehorende

verge1ijking uit het ste1sel 5.1
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Door Gauss-Jordan e1iminatie op 5.2 met pivot ~ toe te

passen verkrijgen we voor deze verge1ijking

Wanneer ~> 0 dan is -bJlhkk> O.
Verge1ijking 5.3 gaat na verwisse1ing van Yk en ~ over in

Door ~ en y&.te verwisse1en van functie hebben we bk posi

tief gemaakt echter er bestaat 'n kans dat onder de reeds

pos~~1eve b coefficienten nu negatieve coefficienten zijn
• -sr .

ontstaan. Wij beschouwen daartoe 'n verge1ijking met 'n

positieve b coefficient:

Ym - hmk~ - hmmxm = bm

welke na pivotisering met ~ overgaat in:

Ym - hmk/~ Yk +(-hmm + hkmV~)xm = bm -bkhmk/~

(5.6)
In het punt ~=dk=-bJl~ gaat 5.5 over in

Ym = bm - bk hmk/~ =bm',
Indien h_ 1_> 0 ge1dt b >b en is aan de voorwaarde voldaan

UU\. m m
dat er geen nieuwe negatieve b coefficienten geintroduceerd

worden. Is echter hmk < 0 dan moet gelden

b~ >0 0 fwe1 ~<-bm/hmk=dm

Figuur 5.1 geeft de si tuatie dat vo1daan is aan dm) dk •

x

Fig. 5.1 De inv10ed van de uitwisse1ing O'p'de rijen met

positieve b coefficient en dm> dk •
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Indien dm<~ introduceren we in de uitwisselingsstap met

pivot ~ 'n negatieve b coefficient. Wij zuIIen moeten

voorkomen dat bm negatief wordt. Indien we in

Ym -h k x. -h xm K mm m = bm

hmm als pivot nemen gaat 5.7 over in

-Ym/~ + hmk/~ ~ +xm =-bm/hmm (5.8)

waar b'=-b /h <0 omdat b > 0 en h > O.m m mm m mm
Wij kunnen toelaten dat b' (0 wordt omdat ui t 5.8 na verm
wisseling van ~ en Ym voIgt in het punt Xk=dk=-bk/h

kk

ym-xm/hmm = -bm/hmm + hmkb~ hmm~

Omdat dk > dm ofwel hmkbk >~bm voIgt Ym(dk)=b~' ) O.

Y

h' '>0 ,/mk :/
/'

_--lI---_,..3jI::.....-__~_---~~--xk

b'm

Fig 5.2 InvIoed van de uitwisseling oplde rijen met positieve

b coefficient en dm <~.

5.2 Uitbreiding naar wiIIekeurige matrix klassen.

Het beschreven algoritme eindigt in de oplossing indien

de gezochte diagonaalterm steeds positief is en de trans

forma tie steeds 'n ne~'tieve b~ oplevert. Indien H van de

klasse P is vindt het algoritme 'n oplossing.
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W1j beschouwen twee vergel1jk1ngen u1t het stelsel

1. - H .! = .B.

Y - hmxm -~~ = bk enk

Y - hmmxm -h ~ = bm mk m

Na p1vot1ser1ng met h gaan deze vergel1jk1ngen over in:mm

Yk - hkm xm - hkk~ = b'k

Y - h' x - ~k~:: b' metm mm m m

hkm=~n/~ h' =l/hmm mm.',....
f';_r

l1k=hkk-hkmhmk/hmm h' =-h /h'(. mk mk mm

.bk=bk-hmnb /h b'::-b /h
'~ m mm m m mm

~=-bk!hk d' =-b'/h'm m mk

dk=-bk/~ dm=-bm/hmk

In f1guur 5.2 is men u1tgegaan van een aantal veronderstel

l1ngen welke n1et waar behoeven te zijn voor willekeurige

matrix klassen. Men neemt 'n willekeur1ge negat1eve b

coefficient, bk , welke men pos1t1ef probeert te maken.

Daartoe moet gelden dk>O ofwel hkk> O. Ind1en ~ <0 is

hebben we een aantal alternat1eve oploss1ngen. Bestaat er

een dm<dk met dm> 0 ofwel hmk .( 0 dan verrichten we een

bas1su1twissel1ng tussen xm en Ym hetgeen een b~ <0 moet

geven. Bovend1en moet gelden dat hkk> 0 opdat dk>dm•

b' (0 geeft h >0m mm

hkk>0 geeft hkk> hmhmk/hmm

Ind1en er geen ~k > 0 gevonden worden onder de negat1eve

b coeff1c1enten, k1ezen we een ~< 0 en zoeken de maximale

waarde van d met d < 0 en d > dk • Na p1vot1ser1ng met hm m m ~

e1sen we dat b~ > 0 en hkk) O. U1 t f1guur 5.3 bl1jkt nu dat

dat we de oploss1ngsmethode u1t f1guur 5.2 toe kunnen passen,

omdat er een ~k >0 ontstaan is.
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Fig. 5.3 Alternat1eve oploss1ng met ~ < 0 en hmk >o.

/'
./'

./'
./'

Fig 5.4 Alternat1eve oploss1ng met ~k< 0 en hmk < o.
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In fig. 5.4 is de ai tuatie weergegeven dat ~< 0 en h
mk

<O.

Wij zoeken een minirnale waarde van d met d > O. Na pivoti-m m
sering met hmm hopen de s1 tuatie te bereiken dat b~ (0 en

hk> 0 zodat we weer de oploaaingsmethode uit figuur 5.2

toe kunnen paesen.

De gegeven alternatieve methoden garanderen niet dat er

1nderdaad 'n oplossing gevonden wordt; echter de alternatieve

methoden verkleinen de kane dat het algoritme vast loopt op

de eisen voor b~ en hIm.
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6. Het Newton Raphson 1terat1eproces.

6.1. Het Newton Raphson proces.

Ind1e~ we op f(y)=O 'n Tailor ontwikkel1ng toepassen

en we verwaarlozen alle hogere orde termen dan verkr1jgen

we f(Yn)

o fwel Yn+l

df
+ ~-- (Y l-Y) = 0uy n+ n

n df-.1
- Yn ~ - ay f(y)

n n

(6.1)

W1j gaan weer u1t van de gevonden bybr1ede matrix en vullen

h1er1n de n1et l1neaire diode karakter1st1ek in

(6.2)

Passen we het Newton-Raphson proces toe op vergel1gk1ngs-

gaat 6.3 over in

De diode relat1es zijn

1 = 1 e-qv!kT_lo

voor de sperrende diode terwijl voor de gele1dende diode geldt

v = -kT!q (In(1!1
0

+l)

'n Gele1dende diode wordt beschreven met v=f(1) omdat dv!d1

klein is ofwel In kle1ne afwijk1ng in 1 geeft 'n kle1ne

afwijk1ng in v, terwijl 'n kle1ne afwijk1ng in v b1j 'n
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gele1dende diode 'n grote afwijk1ng in 1 geeft. Voor 'n

sperrende diode geldt de duale s1tuat1e.

1

- - --

1

Fig 6.1 Newton-Raphson 1terat1e en success1eve subst1tut1e.

Men zou als 1terat1eproces stelsel 6.4 kunnen nemen hetgeen

als voordeel heeft dat er geen matrix 1nvers1e en geen be

reken1ng van afgele1den behoeft plaats te vinden zoals b1j

het Newton-Raphson 1terat1eproces echter het success1eve

subst1tut1eproces convergeert n1et alt1jd zodat we gedwongen

worden om in die s1tuat1es Newton-Raphson toe te passen.

Het convergent1ecriter1um voor het success1eve subst1tut1e

proces is 'n lokaal criterium; we moeten dus na elke stap

controleren of het proces nog convergeert. De hoeveelhe1d

extra werk in het Newton-Raphson proces geeft ons bovend1en

kwadrat1sche convergent1e in de buurt van de oploss1ng.

B1j gele1dende diodes zoeken we steeds 'n n1euwe 1 omdat

het zoeken naar 'n v tot overflow kan le1den. B1j sperrende
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diodes zoeken we steeds 'n nieuwe v zodat in ons iteratie

proces steeds 'n nieuwe positieve waarde gezocht wordt. Is

echter de nieuwe v of i negatief dan wordt de bijbehorende

diode van richting omgekeerd zodat weer In positieve waarde

gezocht wordt.

6.2 Het alternatieve Newton-Raphson proces.

In de beschreven methode werd steeds via de diode

karakteristiek de complementaire var1abele berekend. Wij

kunnen de keuze hoe we de complementa1re variabele berekenen

vrijlaten. W1j gaan weer u1 t van de gevonden (\hylbr1ede be

schrijv1ng en veronderstellen alleen gele1dende d1odes.

(6.6)

Nemen we 1 +1=1 +1' en v +l=v +v' en F(1)=d_f/d_v en 1s-n -n - -n -n-
bovend1en 1n punt n+l aan relat1e 6.6 voldaan dan geldt

1-n

v-n +v' =£(1 +1')=f(1 ) +F(1)1'- -n - --n

(6.7)

(6.8)

Lossen we h1eru1t 2' op dan verkr1jgen we

(F-l (1 ) +Y)(v +v') = F-l (1 )f(1 ) +b - i (6.9)-n -n - -n - -n -n

Verge11jking 6.9 heeft het voordeel dat y' voor gele1dende

diodes steeds kle1n zal zijn omdat 'n kle1ne y' reeds 'n

grote verschu1ving 1n de stromen geeft. In de aanvangsfase

wordt In gegeven door het u1twisse11ngsproces terwijl Yn
ongeveer .6 gekozen moet worden om tn kle1ne Y' te verkr1jgen.

Tijdens het 1terat1eproces kan In+l berekend worden met de

verge11jking In+l= b - Y Yn+l. Het berekenen van de stromen
via de belast1ngslijn heeft het voordeel dat ! b1nnen 'n

beperkt gebied b11jft omdat Y beperkt wordt. De beschreven

methode 1s weergegeven 1n f1g 6.3. Hebben we zowel gele1den

de als sperrende diodes dan gaat stelsel 6.9 over in

vergelijk1ngsstelsel 6.10.
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i

- -- - - - -------

-==== +---=====:--._-~~~:--v

Fig 6.2 Het alternatieve Newton-Raphaon procea.

[Hll+F(l~)-~12 }t~~+lJ=[J2f - 1;)+ ~(1~)-11(!~)] (6.
r)- r r r r)-l r)

H21 H22+F(~n !n+1 ~ -.Yn (.Yn l(Yn

waarln f)-l )Fk(in =-q(ik+io /kT
r -1F1 (Vn} =-kTexp(qv1/kT)/ql

0

Fk(i:)fk(i~)= (ik+io) 1n«ik+io)/io)

F1(v~)f1(v~)= kT/q (exp(qv1/kT)-l)
f 1 r- I

Doordat de coefficlenten Fk(in)- » 1 en F1 (vn)>> 1

verwachten we 'n sterke diagonaa1 in 6.10 zodat de Crout

decomposltle met de bljbehorende subatituties stablel zu11en

zljn.

Indlen we ult stelsel 6.7 en 6.8!' op1ossen verkrijgen

we de op1oss1ngsmethode welke beschreven ls onder hoofdstuk 6.
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7. Programma beschrijv1ng.

Het programma CIAP(circuit analyse pakket) bestaat

uit een aanta1 dUide1ijk te scheiden taken zeals het ver

ta1en van de invoergegevens, het opzetten van tableau's,

het zoeken naar 'n beginschatting en het Newton Raphson

proces. Deze taken worden na e1kaar ui tgevoerd en zijn on

afhanke1ijk van elkaar. De maxima1e geheugenpartie welke

ten dienste staat van de gebruiker bedraagt 32k woorden.

Indien 'n taak groter wordt dan deze 32k woorden moeten

we gebruik maken van de overlay moge1itlkheden. De overlay

structuur is weergegeven in fig. 7.1, waarbij de verme1de

namen in de b10kken de namen van de subroutines of functions

weergeven waarvan de betekenis in de appendix is verme1d.

De gegeven structuur in fig 7.1 is zeker niet optimaa1 en

is uits1uitend afgeatemd om het programma in het systeem

geheugen te krijgen. Wij zu11en in dit hoofdstuk 'n aantal

a1goritmen en structuren beschrijven welke in ClAP gebruikt

zijn.

7.1 Het vertaalproces.

Elk element wordt met zijn informatie opgenomen in de

e1emententabe1. Indien er een model opgeroepen wordt, worden

de actue1e parameters van dit model ook opgenomen in de

e1emententabe1; echter deze parameters krijgen In type mede

zodanig dat zij later, wanneer het 1aatste element van het

model verwerkt is, weer verwijdert kunnen worden. Te1kens

wanneer men 'n model binnen100pt wordt 'n mode1nummer,

het unitnummer, de' positie welke men moet gaan 1ezen en

eventuee1 'n recordnummer op stack gezet. Wanneer men In

model U/i!t.10'opt wordt deze informatie weer van stack gehaa1d.

Daar de identificatie van In element en In knooppunt mede

afhankelijk is van het mode1nummer, zijn er geen globa1e

parameters. De forme1e parameters van het model worden telkens

gekoppeld aan de actue1e parameters. Er kunnen dus meerdere
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ClAP
ROOT
STAT
RESIZE
PRINT

I
I I

SKIPDl CRUNCH CHAIN PREP

SKIPB TEMP GAUSS PRINTl

LKOL LBR IPHFTX

WRERCM PIVOT

I I CROUT
RDITEM . I 1 1
COMNW FNDADJ FNDHYB LEMKE NEWRPH

I DCTAB FNll)TRE LEMMARI I
INTVAl DEV NDPOS LEMPIV

RVAL LEMGSS

RDEXP
PUSH
PUTST

Fig 7.1 De overlay structuur van ClAP.

knooppunten ontstaan met hetzelfde nummer echter met ver

schillend modelnummer. Daar wij elk knooppunt aan het knoop

puntnummer willen herkennen definieren we een nieuw knoop

pun tnummer:

knooppuntnummer:=256(modelnummer-l)+knooppuntnummer.

Wij leggen ons hierbij een aantal beperkingen op:

- het maximaal toelaatbare knooppuntnummer is 255.

- het maXimale modelnummer is 128 omdat de maXimale integer

waarde 128 x 256 is.

Deze waarden kunnen gewijzigd worden met behulp van de optles.

Alhoewel de model files afzonderlijke files zijn welke op

genomen moeten zijn in de user filedirectory zijn er voor

zieningen getroffen om later files uit In modellen 11brary

te lezen.
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7.2 De aritmetische expressie stack.

Indien de parameterwaarde van In element gegeven wordt

door In aritmetische expressie, wordt deze in de Poolse

notatie opgenomen in In stack. Het verwachtingspatroon van

In aritmetische expressie is in fig 7.2 weergegeven.

)

<unary operator>

!( -------1/

IN--..,r-----------~---+(it em)---r-----:lr-+OUT

1
(operator) #-1---"""

(unary operator) : = +!-

( item> : = number !

(operator> :=*Ji!/J

variable ! parameter

+ J - J SIN ! COS ! TG

Fig 7.2 Het verwachtingspatroon in In aritmetische expressie.

De opgeslagen informatie in de stack bestaat uit:

- code

- arraynummer of E, J, P

- positie in array of tabel

Elke aritmetische stack begint met In mscw(mask stack control

word) waarin het aantal entries in de stack staat en de

pointer naar het bijbehorende element in de elemententabel.

De betekenis van de code in de stack is vermeld in appendix D.

7.3 De burenrelatietabel.

Zoals reeds is beschreven bestaat de adjacencylist uit

In aantal enkelvoudige kettingen welke alle beginnen op

de eerste nnd posities van de arrays, waarbij nnd het aantal

knooppunten is. Ten behoeve van het DC tableau is in de eerste

nnd posities van IADJP de afbeelding van de knooppunten voor
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DC analyse weergegeven. In het DC tableau worden de conden

satoren niet opgenomen terwijl de knooppunten van de spoel

gelijke potent1aal krijgen. In IADJP wordt vermeld waar het

knooppuntnummer in overgaat ten gevolge van de spoelen.

1 IADJND IADJP

0 L2 Ll 2 0 0

1 1 .0L3
2 2 -+1 ..... 0

3
3 3 ) 0

Fig. 7.3 De afbeelding van de knooppunten van de spoelen.

In fig. 7.3 is een voorbeeld weergegeven welk het verwerken

van de spoelen demonstreert. Spoel Ll geeft da knooppunt

2 overgaat in knooppunt 1. Ten gevolge van spoel L2 gaan

alle knooppunten lover in knooppunt O. De knooppunten van

spoel L3 zijn nu 3 en 0, waarb1j 3 overgaat in knooppunt O.

7.4 Het DC tableau.

In de routine DCTAB wordt het tableau opgebouwd volgens

fig 7.4. De coefficienten uit het tableau worden rijgewijs

opgeslagen in drie arrays CP, VALUE en NCP welke respectieve

lijk het kolomnummer, de waarde van de coefficient en de

pointer naar devolgende coefficient in de rij bevatten.

De laatste coefficient in de rij heeft geen opvolger en

NCP bevat dan de waarde O. De rijen staan niet opeenvolgend

achter elkaar in de arrays. De waarde in RCP is de pointer

naar de eerate positie in de corresponderende rij. Omdat

het aantal knooppunten, het aantal bronnen en het aantal

diodes uit de inputroutine bekend zijn kunnen we het tableau

atructureel opstellen terwijl de coefficienten later ingevuld

worden. De vergelijkingen welke achtereenvolgena in het

tableau vermeld worden zijn de~irchhoff atroomwetl voor

de knooppunten, de Kirchhoff's spanningswet veor de spanninga-
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I

t
I

•
P

,O~

Cfi

RTYP RBLOK RCP

Fig 7.4 Het DC tableau.

bronnen en de Kirchhoff's spanningswetvergelijkingen voor de

diodes. Indien er samenvallende knooppunten waren tengevolge

van spoelen kan hiermee rekening gehouden worden door niet

de opgegeven knooppunten op te nemen maar de afbeelding van

deze knooppunten. Ten behoeve van het pivotproces, waarin

'n geschikte pivot gekozen wordt, zijn in RTYP en CfiP res

pectivelijk het aantal entries per rij en per kolom opge

nomen. In de arrays RBLOK en CBLOK wordt respectivelijk het

volgnummer en de pivotrij bijgehouden van het Gauss elimina

tieproces. In CPB staat het knooppuntnummer van de bijbehoren

de knooppuntspotentiaal of de pointer naar de elemententabel

voor de andere variabelen.
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7.5 De hybriede matrix.

Voor geleidende diodes geldt dat de spanning over de

diodes binnen een klein interval ligt, men spreekt van een

spanningspoort omdat de spanning over deze poort nagenoeg

constant is, terwijl voor de sperrende diodes de stroom

(I o ) nagenoeg constant is, men spreekt hier van stroompoorten.

So(Lit.4) heeft bewezen dat er voor bepaalde netwerken In

hybriede matrix bestaat mits er een boom in het netwerk be

staat zodanig dat de spanningspoorten in de boom zitten en

de stroompoorten in de 'links'. Door deze eis aan spannings

poorten en stroompoorten te stellen wordt voorkomen dat er

loops van spanningspoorten en cutsets van stroompoorten

ontstaan, hetgeen in strijd kan zijn met de wetten van

Kirchhoff.

Alhoewel ons netwerk niet voldoet aan de eisen welke

So stelt, er mogen geen gestuurde bronnen in het netwerk

voorkomen, proberen we tech deze hybriede matrix te vinden.

Om 'n hybriede matrix te vinden moeten we 'n poortverdeling

in de spanningspoorten en stroompoorten kiezen. Het algoritme

FNDHYB gaat als voIgt te werk. Indien er n knooppuntsverge

lijkingen en spanningsbronrelaties zijn en d diodes worden

zoveel mogelijk van de n vergelijkingen via pivots toege

wezen aan de knooppuntspotentialen en bronstromen, waarna

'n Gausseliminatieproces plaatsvindt. Er bestaan nu twee

mogelijkheden:

- Men heeft n pivots gevonden en daarmee de impedantie

matrix als relatie tussen de diodestromen en de diode

spanningen.

- Men heeft Minder dan n pivots gevonden, zeg k.

In beide situaties gaan we de boom zoeken welke behoort bij

de spanningspoorten en stroompoorten, zoals deze door de

gebruiker zijn opgegeven. Deze gewenste boom kan structureel

bestaan echter het kan voorkomen dat op numerieke gronden

deze boom niet gebruikt kan worden. Nadat de boom gevonden

is, pivotiseren we de diodevergelijkingen overeenkomstig
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de gewenste toestand en proberen we in de n-k vergelijkingen

alsnog geschikte pivots te vinden. In drie situaties moeten

we 'n andere boom zoeken:

- de gezochte boom bestaat niet.

- de gezochte boom bestaat structureel maar kan om numerieke

redenen niet gebruikt worden.

- wij kunnen, nadat de boom gevonden is, niet de pivots

vinden om de n-k toe te voegen aan de nog onafhankelijke

variabelen.

Wij gaan nu naar de situatie zoeken waar alle diodes spannings

poorten vormen, hetgeen overeenkomt met de admittantiematrix

en proberen alsnog de n-k vergelijkingen toe te wijzen aan

onafhankelijke variabelen. Indien ook hier op onmogelijk

heden gestuit wordt stopt het algoritme. We zouden hier de

methode beschreven door Willson toe kunnen passen om alsnog

'n hybriede matrix te vinden. Wij verwachten dat de hybriede

matrix welke resulteert na de toepassing van het algoritme

van Willson ver verwijderd ligt van de hybriede matrix welke

behoort bij de werkelijke geleidingstoestand van de diodes en

bovendien kunnen er nog steeds problemen optreden wanneeer

we van de door Willson gevonden hybriede matrix naar de

'~erkelijke' hybriede matrix willen.

Telkens wanneer tn pivot gezocht wordt in de knooppunts

potentialen en de bronstromen worden de drie numeriek beste

pivots geselecteerd, waarna uit deze drie kandidaat-pivots

degene met de kleinste rijkolom index gekozen wordt. De

rijkolomindex is het produkt van het aantal rijeoef£~eienten

en het aantal kolomcoefficienten, ]jQ~.ktjkolomindexis een

maat voor de 'operation count' en het aantal 'fill in's. Op

de n vergelijkingen wordt 'n GausS eliminatie proces uit

gevoerd, waarbij in RBLOK en CBLOK bijgehouden wordt welke

rijen en kolommen er geblokkeerd zijn, terwijl op de d

diodevergelijkingen 'n Gauss-Jordan eliminatieproces uitge

voerd wordt om steeds 'n basis in de diodevariabelen te

houden.
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7.6 Het boomzoekalgori tme.

Het algoritme FNDTRE zoekt 'n structurele boom, welke

in het array IATREE genoteerd wordt met de volgende code:

1: het element vormt 'n boomtak

2: het element is 'n linktak

0: het element is niet opgenomen.

Om dit algoritme te beschrijven hebben we enkele definities

nodig welke we ontlenen aan Rose, Tarjan en Lueker(Lit. 17).

Gegeven de graaf G=(V,E) met V de set knooppunten en E de

set takken dan geldt adj(v)= { wi (v, w) € E, W, vi.
adj(v) bevat dus aIle knooppunten welke via een tak met

knooppunt v verbonden zijn. Wij definieren nu de set takken

edges(v)= {(v,w)l(v,w) E E, W(V~ • edge(v) bevat aIle takken

welke met v verbonden zijn. De prioriteit van de tak komt

overeen met het type van de tak welke in de appendix opge

nomen zijn. De boom welke we zoeken moet aan bepaalde eisen

voldoen:

- Er mogen geen loops van spanningsbronnen en cutsets van

stroombronnen in het netwerk bestaan; tijdens het zoeken

naar 'n boom willen we dit controleren.

- Naarmate het type(prioriteit) van het element kleiner is

wordt de kans dat het element in de boom komt groter.

- Is het type kleiner of gelijk aan 7 dan moet het element

in de boom(E,C).

- Ligt het type van het element tussen 8 en 13 dan hebben

we geen voorkeur voor boomtak of linktak(R,D).

- Is het type groter dan 13 dan moet het desbetreffende

element in de link's(J,L).

'n Algemeen boomzoekalgoritme zal werken met 'n 'dept first

search' of 'backtracking'; echter indien er 'n loop dreigt

te ontstaan doordat we 'n spanningsbron op moeten nemen

terwijl we voorheen reeds 'n weerstand hebben opgenomen

moeten we de loop reconstrueren om alsnog de weerstand uit

de boom te halen. Het algori tme dat wij hier presenteren

vertoont veel gelijkenis met 'n 'breadth first search'.
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de verzameling van knooppunten welke reeds

opgenomen zijn in de boom.

de verzameling van takken welke reeds zijn

opgenomen in de boom.

de verzameling van takken welke de links- {treelinks} :

- \treeedges}

Ten behoeve van het algoritme hebben we vier verzamelingen

nodig:

{treenodeal

vormen.

- icandidatesJ= de verzameling van takken welke in de volgende

stap in aanmerking komen voor boomtak of link.

De 'candidates' zijn dus verbonden met de

reeds geconstrueerde boom.

Prior«v,w).) le'\ert de prioriteit van tak (v,w).

In pseudo algol luidt het algoritme als voIgt:

begin {treenodes}= r;% r is het referentieknooppunt;startpunt.

{treeedges)=\treelinks}=¢; candidates cedges(r);

ready=notree=false;

while not ready and not notree do

begin minprior=25j% minprior bevat tijdelijk de

%hoogste prioriteit.

for (v,w)E{candidates} do

if prior«vtw» less minprior then

begin minprior=prior«v,w»;edge=(v,w) end;

if minprior=25 then ready=true

else if minprior gtr 7 then notree=true;

if not ready and not notree then

begin vtw=nodes(edge);

if v, {treenodesl and wE ~treenodes} then

if minprior gtr 7 then

begin ftreelinksJ = {treelinks}+edge;

{candidatesl=lcandidates}-edge

end else notree=true

else begin Itreeedges} = {treeedgesl+edge;

k=if VE.{treenodes} then weIse v;

{treenodes] = ltreenodes} +k;

fcandida tesl = {candidates/+edges(k);

(candidates} = lcandidatesl-edge

end end end end fndtre;
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Door de prioriteiten van de diodes te veranderen kan men

In andere boom vinden.

7.7 Het uitwisse1ingsproces.

Ret uitwisse1ingsproces wordt verzorgd door de routines

LEMKE, LEMMAR, LEMPIV en LEMGSS. In het uitwisselingsproces

dat beschreven is in hoofdstuk 5 wordt gebruik gemaakt van

diodemodel B uit fig. 4.4. We behoeven nu geen correctie

op de hybriede matrix toe te passen echter er ontstaat 'n

nieuwe b kolom waarin het diodemode1 verwerkt is. Tijdens

het proces worden er een aanta1 Gauss-Jordan stappen op de

hybriede matrix uitgevoerd en tevens op de b kolom. Wij

voegen daartoe de oude b ko1om, waarin het diode model niet

verwerkt is toe aan de hybriede matrix omdat deze b kolom

ook aIle eliminatiestappen moet ondergaan. Nadat het proces

'n op1ossing gevonden heeft, hebben we 'n beginschatting

voor het Newton-Raphson proces in de b kolom staan terwijl

de laatste kolom van de hybriede matrix weer de werke1ijke

b ko1om wordt.

7.8 De Newton-Raphson fase.

De routines welke werkzaam zijn in dit proces zijn

PREP, IPHFTX, CROUT, PIVOT en NEWRPH. In PREP worden een

aanta1 arrays gedec1areerd welke de verschi11ende variabelen

gaan bevatten. x bevat in1tieel de beginschatting gevonden

na het uitwisse1ingsproces echter het is ook mogelijk om

'n beginschatting in te lezen.

Daar we in de datastructuur uitgegaan zijn van de be

schrijving ~ + H~ = ~ moeten de vergelijk1ngen overeenkomstig

gewijzigd worden. Wij krijgen nu

{~p+1J = r~lJ - [:11
-p+l l~2 21
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waarin J f en J r de diagonaa1 matrices zijn met respective1ijk

de termen -kT/ q(i+io ) en -qio/kT exp(-qv-kT). In IPHFTX

wordt de te iverteren matrix opgebouwd in array H. Het array

H is 'n eendimensionaa1 array dat in onze datastructuur past

waarvan we de tweedimensionale afbee1ding berekenen. CROUT

voert In Crout e1iminatie uit ofwe1 LU decompositie, waarbij

gebruik gemaakt wordt van PIVOT. De routine PIVOT zoekt de

ko1om in H met de minste coefficienten en kiest daaruit de

numeriek beste pivot, waarna deze door rij en ko1omverwis

se1ing, welke respective1ijk in RPERM en CPERM genoteerd

staan, op de diagonaa1 van H komt. Wij hebben nu de situatie

x -x = ~LU)-l n = U-1 L-1 n-n+1 -n .. ..
-1en moeten hieruit Zn+1 berekenen. Ste1 L .E=~ ofwe1 .E=L~

hegeen na In voorwaardse substitutie z geeft. Nu ge1dt
-1 -1-

x +l-x =U z; ste11en we nu U z=n dan kunnen we met 'n-n -n - - ..
terugwaardse substitutie .E berekenen waardoor de verge1ijking

reduceerd tot x +l=x +n. Zodra x +1 bekend is wordt in-n -n.ro:. -n
NEWRPH gekeken of er negatieve x ontstaan zijn; Wij gaan dan

over van i op v of omgekeerd als basisvariabe1en. In voorwaarde

voor de basistransformatie is dat de desbetreffende pivot

aan de numerieke eisen vo1doet.

Na het Newton- Raphson proces worden in de routine

BCKSUB de knooppuntspotentia1en en bronstromen berekend

met In terugwaards subst1tutieproces.
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8. Resultaten en conclusies.

~

Zoals in appendix B is beschreven kunnen we het pro-

gramma op twee manieren gebruiken:

- de totaalopdracht geeft de resultaten van 'n analyse

van het netwerk.

- door opeenvolgende opdrachten kan men het resultaat

van 'n analyse door midde1 van de opties beinvloeden.

De resultaten geven aanleiding to het trekken van een aantal

conclusies:

- De nauwkeurigheid van het resultaat b1ijkt afhankelijk

te zijn van de grootte van het circuit. Wanneer we de

onafhankelijke variabelen met 'n Gauss proces toekennen

aan de lineaire vergelijkingen zUllen we in de bereken

ing een fout maken. Naarmate het aantal lineaire verge

lijkingen groter wordt, werkt de afwijking dieper door

in de hybriede beschrijving. Door over te gaan op

double precision berekeningen tijdens het gauss elimina

tieproces en de functieevaluaties verwachten we 'n

grotere nauwkeurigheid in het resultaat te verkrijgen.

- Indien we 'n gewenst absolute nauwkeurigheid wensen

kleiner dan 10-5 gaat het Newton-Raphson proces cyclen

ten gevolge van afrondingsfouten in de berekeningen.

Indien overgegaan wordt op double precision berekeningen

verwachten we 'n grotere absolute en relatieve nauw

keurigheid te behalen.

- Indien tijdens het Newton-Raphson proces blijkt dat een

van de diodes van toestand moet veranderen, echter de

bijbehorende hybriede matrix kan niet gevonden worden,

omdat de bewuste pivot gelijk is aan nul, dan moeten

we in serie met de diodes 'n weerstand opnemen om het

aantal coefficienten in de hybriede beschrijving te

verhogen, terwijl tijdens het Newton Raphson proces

voor deze weerstanden gecorrigeerd moet worden.

- Ambivalente oplossingen tijdens het uitWisselingsproces

kunnen beperkt worden door in serie met de diodes 'n
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weerstand op te nemen. Zoals in de voorgaande situatie

moet ook hier voor deze weerstand gecorrigeerd worden.

- Het uitwisselingsproces vindt niet altijd de oplossing.

De heuristische methoden welke in hoofdstuk 5 besproken

Zijn kunnen daartoe uitgebreid worden. Bovendien kan 'n

strategie gekozen worden waarbij steeds in die richting

van ~ gelopen wordt waarvoor Yk toeneemt.

- Alhoewel we nog altijd een hybriede matrix gevonden

hebben kan het voorkomen dat het bestaande algoritme

geen hybriede matrix vindt. In deze situatie kan het

algoritme van Willson alsnog een oplossing bieden.

- Het geimplementeerde Newton-Raphson algoritme kan gaan

cyclen, er treedt dan geen convergentie ope Indien het

gemodificeerde Newton-Raphson algoritme wordt toegepast

zoals in hoofdstuk 6.2 beschreven is verwachten we dat

deze problemen verholpen zijn.

Indien tijdens het Newton-Raphson proces de spanning

over de diode de voedingsspanning te boven gaat en de

stroom door de diode de voedingsspanning gedeeld door lk

dan worden deze waarden beperkt to respectievelijk de

voedingsspanning en de voedingsspanning gedeeld door lk.

Deze criteria welke willen bewerkstelligen dat het

Newton-Raphson proces snel begint te convergeren kunnen

eveneens de oorzaak Zijn voor cyclen. Wij zullen dus

andere criteria moeten zoeken om het 'wilde karakter'

dat de aanvangsfase van het Newton-Raphson proces kan

hebben te beperken.

- Het verwerken van de niet lineaire functies welke de

parameter van de tak beschrijven moeten nog in 'n Newton

Raphson proces verwerkt worden. De inputroutines veor het

lezen van niet lineaire functies bestaan reeds.

- Bij herhaalde uitvoering van de LU defactorisatie kan

gebruik gemaakt worden van de oude pivots, zodat het

zoeken naar geschikte pivots slechts enkele male behoeft

te geschieden.
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Appendix A Network description language

Er zijn een aantal opmerkingen van belang om onderstaande

definities te begrijpen:

- I betekent dat er 'n keuze gemaakt kan worden uit meer

dere alternatieven.

- " gevolgt door 'n cij fer betekend dat de stringlengte

beperkt is tot het aantal characters dat door het

cijfer bepaald wordt.

- v.c.v.s. is de afkorting voor voltage controlled voltage

source

- c.c.c.s is de afkorting voor current controlled current

source.

<compile stream>

<statement list '>

(statement>

<element call>

::=<statement list> END;
::=<statement)! (statement list)(statement>J

<empty>

::=<element call>; Jemodel call~;J

<assignment statement>;

::=<resistor call>!<inductor call>!

<capaci tor call> I <vol tage source call >1

(current source cal1>r<diode call)
.. .. -

<identification>

< empty>

<digi t)

< letter)

::=OII12131415161?1819
::=AIBICIDIEIFIGIHrIIJIKILIMINIOIPI

QIRISITIUIVJWJX!Y!Z

::~1g1t>J<letter>!(identification>(letter>J

<identification><digit>r<empty>

<type> : :=RJLJCJEJJIJl)

<basic element> ::=<type><identification>

(structure> : : =< fromnode>,< tonode> ,< value>

(resistor call) ::= R<identification>,<structure>

(inductor call> ::= L<identification>,<structure>

<capacitor call) ::= CCidentifiaation>,<structure>

(voltage source call>::=cindependant v.s.>J(v.c.v.s.>

(current source call>::=<independant c.s.>J(c.c.c.s.>
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<term>

(c.c.c.s.>

<v.c.v.s. >

<diode call)

<factor>

<primary>

::=E<identification>,<structure>

::=J<identification),<structure>

::=(independant v.s.>,<basic element>

::=<independant c.s.) ,<basic element>

:: =D identification>,< structure>,

<direction) ,< temperature>, <emis. coef.>

<direction> ::= FJFORWARDJR!REVERSED!<empty>

(temperature> ::=<value>!<empty>

<ernis. coef. ') : : =(value>! <empty)

<assignment statement)::=<assignment variable>=<value>

<assignment variable> ::=V(identification>

<model call> ::=T<identification>=<t.n)<actual parameter

part> I M<identification)=

'., cfn)( actual parameter part)
"<actual parameter part>::=<empty>I (cactual parameter list»

<actual parameter list>::=(actual parameter>!

<actual parameter list>,<actual para-

meter>

<actual parameter> ::=<value>

<fn.> : : =<identifier>

<fromnode> ::=<unsigned integer>!<actual parameter>

.( tonode > : :=<unsigned integer>l< actual parameter>

<value> :: =(ari tmetic expression>! <assignment

variable>

(ari tmetic expression):: =<sign)< term> ! <term> !

<aritmetic expression.><sign><term)

:: =<factor>! (term>lf<factor>!
(term)/<fac tor>

::=(primary)!<factor~rimary>

: : =<unsigned number>! <assignment variable>!

~actual parameter>!~unctiondesignator>!

« ari tmeti c expression»

<function> ::=EXPILOG!SIN!COS!TG

<function designator>::=<function>«(aritmetic expression»

FEXP«aritmetic expression>,

<aritmetic expression»

(independant v.s.>

<independant c.s.>
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::=FLOG«aritmetic expression>,

<aritmetic expression»!

E(lbasic element»!

J«basic element»!

P« basic element»!

NV« basic element»

(unsigned number>:: =(decimal number>! <exponent part>!

(decimal. number)(exponent part>

(decimal number> ::=(unsigned integer)!.<unsigned integer>!

(unsigned integer).<unsigned integer>!

.(unsigned integer>

(unsigned integer>::=(digit)!(unsigned integer><digit>

<exponent part) ::~(integer~!K!N!M!P

(integer> : := <' sign>< unsigned tn'tegar>! (unsigned

integer>

<number> ::=<sign)<unsigned number>!(unsigned number>

<sign)

(identifier>

: : =+!-

: : = cletter> t<'identifier> <letter>"8

<identifier>< dig! t > "8

De definitie van modellen moet tevens aan bepaalde voor

waarden voldoen alhoewel deze niet onder (compile stream>

valt.

(model definition)::=(fn><formal parameter part>;

(compile stream)

(formal parameter part~::=<empty)!«formalparameter list»

<formal parameter list)::=(formal parameter>!

(formal parameter list>(formal

parameter>

(formal parameter) :: =<identifier>

In de beschrijVing van het model kan de bovenstaande defi

nitie gebruikt worden mits <actual parameter> vervangen

wordt door<formal parameter>.



FNDHYB

DCTAB

FNDADJ
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Appendix B Gebruikershandleiding.

Het programma CIAP(circuit analyse pakket) bestaat uit

'n aantal subroutines en 'n hoofdprogramma. Vanuit het

hoofdprogramma worden de verschillende routines met behulp

van opdrachten aangeroepen. Wij onderscheiden daarbij ver

schillende soorten opdrachten:

uitvoerende opdrachten.

(COMPILE, DC'rAB, FNDADJ, FNDTRE, LEMKE, PREP, IPRFTX,

CROUT, NEWRPH, BCKSUB)

opdrachten welke informatie verschaffen over het bereik

te resul taat.

(ARRAYS, DCTABELS, TABLEAU, ADJLIST, XENP, RMAT)

opdrachten welke de programmastatus weergeven.

(MEMORY, TIMINGS, OPTIONS)

opdrachten welke de programmastatus veranderen.

(CRUNCH, COpyFROM , COPYTO t OPTION, SET)

totaal opdrachten.

(DC-AN, AC-AN, LIB, MCR)

resterende opdrachten.

(SAVE, UNSAVE, CREATE, QUIT, EXIT)

Tijdens de ontwikkeling van het programma z1jn er een aantal

routines geschreven welke het behaalde resultaat kunnen

weergeven. Daartoe is in fig. B.l weergegeven op welk

moment data voor de informatieve opdracht beschikbaar is.

Wij zullen nu achtereenvolgens de opdrachten bespreken.

COMPILE <datafile) De beschrijving van het netwerk

wordt ge1nterpreteerd en in de elementen op

geborgen.

Het DC tableau wordt opgesteld.

De routine FNDADJ zet 'n adjacency list op

ten behoeve van het boomzoek algoritme.

De knooppuntsspanningen en de bronstromen

worden geelimineerd en vervolgens wordt de

opgegeven hybriede matrix gezocht.
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datafile

FNDHYB

L&KE
-If

PREP
IPHF'l'X

~--------XENP t HMAT

C~UT
NEtm>H

BC SUB

COMPILE

!-------ARRAYS
FNDADJ

l---------------ADJLIST
DCTAB

~-------- DCTABELS t TABLEAU

!--I
FNDTRE

Fig B.l me relatie tussen uitvoerende en informatieve

opdracht.

FNDTRE
LEMKE

PREP

IPHFTX

CROUT

NEWRPH

BCKSUB

Zoek In boom.

Vul veor de diode In stuksgewijs lineair

model in en zoek door uitwisseling van basis

variabelen In positieve b-kolom.

Neem de voorbereidingen voor het Newton

Raphson proces.

Bereken de Jacobiaan en het rechterlid van

I+HJ (x l-x )=b-x -Hf(x )n+ n n n
Zoek de LU decompositie van I+HJ en voer

de bijbehorende veorwaardse en terugwaardse

substitutie uit om xn+l te verkrijgen.

Test de criteria welke bepalen of er een

nieuwe iteratie uitgevoerd moet worden.

Nu de diodevariabelen bekend zijn kunnen

de variabelen uit hat lineaire stelsel be

rekend worden.



ARRAYS

DCTABELS

TABLEAU

XENP

HMAT

MEMORY

TIMINGS

OPTIONS

CRUNCH

COPYTO <filename)

COPYFROM <filename~
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De inhoud van de elemententabel wordt

geprint.

De arrays welke het DC tableau beschrijven

worden uitgeprint.

Het tableau wordt uitgeprint in matrix-

vorm.

Na de IPHFTX opdracht geeft XENP x en b-n -
echter na de CROUT opdracht wordt ~n+l

en ~n+l-~n geprint; bovendien worden
de rij en kolom permutaties geprint.

De HMAT opdracht geeft de matrix waarop

LU defactorisatie toegepast moet worden»

indien deze na IPHFTX gegeven is en de

LU defactorisatie indien deze na de

CROUT opdracht gegeven wordt.

Het geheugengebruik van de verschillende

arrays kan weergegeven worden met de

MEMORY opdracht.

Tijdens de programma run wordt bijge

houden hoe vaak 'n routine wordt uit

gevoerd en hoe lang het uitvoeren van

de routine gemiddeld duurt. We kunnen

deze statistische informatie met de

TIMINGS opdracht printen.

De OPTIONS opdracht geeft de 'environment'

van het programma.

De gereserveerde maar niet gebruikte

ruimte in de arrays wordt toegevoegd

aan de totale vrije ruimte.

De status van het programma en de resul

taten van berekeningen kunnen 'bevroren'

worden. AIle gegevens worden dan naar

de diskfile <filename>gecopieerd.

Indien men verder wenst te gaan met de

berekening van een eerder afgebroken

berekening kan men de status copieren

van <filename).



DC-AN (datafile)

OPTION

SET

LIB

MCR

SAVE

UNSAVE

"z
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(nrl>=< nr2>;

(nr3>=(value>;

Men kan de tenv1ronmen~ van het programma

wijzigen met de OPTION en SET opdracht.

Het array ICMBL2 word t aangepast volgens

ICMBL2«nrl»=(nr2>

en het array DEF volgens

DEF«nr3»= (Value')

waarin (nrl>,<nr2>,<nr3> integer zijn

en (Valu~ In real is.

Indien men niet geinteresseerd is in

tussenresultaten wordt met de DC-AN

opdracht programmatisch de aanroep van

de verschillende routines verzorgd.

<datafile') bevat daartoe de netwerk

beschrijv1ng waarop de analyse toege

past moet worden.

De aanroep van de library routine, welke

elders uitvoerig beschreven is.

Ret is t1jdens de uitvoering van het

programma mogelijk om de controle over

tegeven aan het systeem om bijvoorbeeld

de inhoud van 'n file te wijzigen of

te bekijken.

Indien het stuksgewijs l1neair model

voor de diode In weerstand bevat moet

er voor het Lemke-proces In copy van

het tableau bewaard worden.

Met deze opdracht kan men hat programma

verlaten.



APPENDIX C 0PTIES

LINES MARKED WITH I

ICMBL2<I)= 4096 "
ICMBL2(2)= 50 "
ICMBL2(3)= 18 II
ICMBL2<B)= 0 I
ICMBL2 <9)= 1 II
ICMBL2(10)= 8 "
ICMBL2(11)= 10 II
ICMBL2(12)= 50 II
ICMaL2 (13)= 0 ,
ICMBL2 (14) = 1 , I
ICMBL2(15)= 0 "
ICMBL2<20I= 50 "
ICMBL2(21)= 0 ,
ICMBL2(22)= 0 ,
ICMBL2(24)= 0 II
ICMBL2 (25)= 1 II
ICMBL2(26)=32001 "
ICMBL2(27)= 300 II
ICMBL2(28)= 128 "
ICM3L2(29)= 255 "
ICMBL2(30)= 72 "
ICMBL2(31)= 0 ,
ICMBL2(32)= 0 I
ICMBL2(33)= 0 ,
ICMSL2 (34)= 0
ICMBL2(35)= 0
ICMBL2(36)= 0
ICMBL2 <37 )= 0
ICMBL2(38)= 0
ICMBL2 (39)= 0
ICMaL2(40)= 0
ICMBL2(45)= 0 II
ICMBL2 (46)= 1 II
ICMBL2(47)= 0 II
ICMBL2 <4B)= 1 I I
ICMBL2(49)= 0 I
ICMBL2 (50)= 1 1#
DEF<I)=IE-7 "
DEF(2)=IE+7 II
DEF(3)=0.60 II
DEF(4)=10. II
DEF(6)=lE-4 "
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IN THE C0r-t-1ENT CAN BE CHANGED
MAX ICMBLI
MAX ICMBL2
MAX ICMBLJ
READ UNIT NUMBER
WRITE-TTY
ACTFIL
INCREMENT IN RESIZE(EVEN)
ARRAYS IN IC0Ml
FATAL ERR0R
STATISTICS
CRUNCH
LAST 1TEM (EVEN )
NR 0F ERR&mS
LAST ERR0R
PRINT:0=N011=YES
I=OC;2==TR;3-AC
MAX INTEGER
TEMP
2iN M0DELS
2i<IS-N)-1 N0DES/M0DEL
LAST CHARACTER
NRCS
NRD
NRC
NRR
NRE
NRL
NRT
NRND
N
M
READ INITIAL VALUE F0R N.R. FRI2lM F0R004.Q;T
IF ENTRY LT t -10 THEN ENTRY: =0
1:D0N'T SEARCH F0R PIV0TS
1 : PERMUTADE
MAXlmL. V0LTAGE SUPPLY
I=HYBMATI2-MATI0=TABLEAU
L0WEST
HIGHEST
VKNIK
R DI0DE
ACCURACY NE.VRPH
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Appendix D Code ten behoeve van de aritmetische stack.

Code aanta1 argumenten operatie

1 (

2 )

5 2 +

6 2

7 2 It'

8 2 /
9 2 @

12 1 exp(x)

13 1 log(x)

14 1 sin(x)

15 1 cos( x)

16 1 tg(x)

17 2 FEXP(x,y)=y(e-qX/ kT -1)

18 2 FLOG(x,y)=-kT/q 1n(x/y+l)

20 1 - (unary)

30 first w.rd constant

31 second word constant

50 value call, array, position

51 name call, E/J/P, position

52 store, array, position

stack(i) bit 0 till 15

bit 16 till 23

bit 24 till 31

position

E/J/P or array number

code
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Appendix E Arraynummers met hun in1x1ele waarde.

A.QRAYS
------------

N.~ NAt-1E INIT lAIRDS

1 LDI'=lr3 12 1 BASE
2 lDFhl 12 1 T0TAL NR f2lF iJ0RDS
3 lDLRH 12 1 NR 0F R0iJS
4 lDLRL 12 1 NR f2lF R0WS IN USE
5 DRNAM 20 4 lDENT IF IERS
6 RAVAL 20 2 VALUE
7 IATY? 20 1 TYPE
8 IAFRND 20 1 rn0~.Nf2lDE

9 IAT0ND 20 1 T0N0DE
10 IACAL 20 1 1"2"3=RESP.E,,J,,P
11 "lAVAL1 20 2 N*'f 0R X
12 RA'JAL2 20 2 NE
13 ~VAL3 20 2 V0
14 lAP 20 1 P0lNTER Tf2l DI0DE
15 IAFRL 20 1 LEVEL
16 IAT0L 20 1 NR
17 1
18 1
19 1
20 1
21 IADJND 20 1 ADJLIST;N0DE
22 IADJ? 20 1 ADJLISTJ?0INTER IN DRNAM
23 IADJAD 20 1 ADJLIST;P0INTER NEXT
24 IAT~EE CAL 1 1:TREE,,2:LIST,,3:LINK
25 1
26 1
27 RTY? 39 1 ENTRIES IN R0IN
28 ~L0H: 39 1 RIJBL0KADE
29 RCP 39 1 RIJ K0L0M P0INTER
30 cpa 40 1 TAX: IT; Nf2lDE:ADJ
31 CIT? 40 1 ENTR IES IN Cf2lLUMN
32 caUlK 40 1 C0Ull'1BUlXADE
33 CP VAA 1 C0LUM P0INTER
34 VALUE VAA 2 VALUE
35 B~t2lN 39 2 RHS
36 NC? VA.~ 1 NEXT R0IN P0INTER
37 N0USE CAL 1 CP" VALUE"BR0N"NCP TEMP0RA.'qY
38 CPEru1 32 1 C0LUMN PERMUTATIf2lNS
39 R?E.'qM 32 1 R0iJ PERMUTATI0NS
40 X 32 2 DI0DE RESULT VECT0R
41 H 32*32 2 HYaRIED MATRIX
42 Z 32 2 TEMP. F0R BACKSUBST.
43 P 32 2 TEMP.F0R BACKSUaST.
44 S0L 40 2 0PL0SSINGSVECT0R
45 GEL 32 1 DI0DE-T0ESTAND

>
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Appendix F Subroutine nummers en elementtypen.

N1 SUBR0UTINE TYPE
-- ====:::===== ====
1 t1AIN 1 E
2 Q2j;.;n 2 C
3 C0MN''AT 3 EeV)
4 ~DITEl'1 4
5 SKI?SC 5 DeV)
(, .31\lP3
7 LK0L
8 SKIPDL
9 RDEXP
10 DE'J 10 DeV.I! )
11 ~ESIlE 11 ReV"I)
12 FNDADJ
13 FNDT~E

14 DCTAB
15 NDP0S
16 CHAIN 16 DeI)
17 GAUSS 17 LeI)
18 FNDHY3 18 J(l)
19 LEttME: 19 L
20 TEMP 20 J
21 IPHFTX
22 C~0UT

23 PIV0T 23 PARAMETER
24 P~INT 24 TRANS IST0:i
25 ~INTl 25 VARIAdLE
2S L3-=t
27 CR.UNCH
28 NE'.JRPH
29 P~E?

30 LEt1i'1A:\
31 LEMPIV
32 LEr·1GSS
33 BACKSlId

3TAT
Ir\lF0DCL
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Appendix H Voorbeeld

~; "JiOL3E:E:LD ::JA:tL IN.3TJN P.'U!1
~1~O~2~lJOK;q2~2~3~100~;

:t.3 ~ 0 ~ 4 ~ 1K;
El ~ O~ 3 ~ 18;
Tl =J?tJPN(4~2~ 3~ 99);
ZNi);
>

>lTJN CU.?

CIA? -- DATE: 12-JU~-78 TIME: 15:27:05

CU\P>LU
dd>b:1j)E;".Lld/.3P=DPNPN.:JAT ~ NPN .DAT

d3'1Ai1Y t·'l.oi)ULE: D?NPN.DAT

Ll:nA:W I<ZJDUL;::: NPN •OAT

1 NPrJ< NE~ Nd~ NC);
2 DE~~~NE~I~-II~F;

3 DC~Nd~I;C~ 1ill-II ~~;
4 J~~N::'~II13~O .:'~i)C;

5 J'::;~NC~N3~O. 99~DE;

:, END;

1
2
3

;)?N?[, (I:E~ ;;;3 ~ N;:; ~ NS );
Tll =Nj?N(NS~N3~I~);
Tl2=~?N(NE~NS~NC);

END;

GI

LU> T Z.

~ 1.4P>;::;,JM? ILl:: J)PEXloJ
::; If-'lP>FNDimJ
CLC\?> HJD;'l.E

Ch\P>D::;TiB
::; IA.?>



CIAP>AqRAYS
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IAF'RND IAT0ND IAFRL IATI2lL
j)R.NAt-1 RA,:JAL IATYP IACAL RAVAL1 TREE lAP

1 q 1 0.10E+05 11 0 0 2 O.OOE+OO 1 0 0 1
2'12 0.10£+06 11 2 0 3 O.OOE+OO 2 0 0 1
3 :13 0.10£+04 11 0 0 4 0.00£+00 2 0 0 1
4 £1 0.10£+02 1 0 0 3 O.OOE+OO 1 0 0 1
5 DE 0.10E-10 5 2 0 99 0039£+02 1 0 0 3
SOC 0.10E-I0 16 2 0 3 0.39E+02 2 0 0 3
7 JE 0.60£+00 18 99 0 2 O.OOE+OO 2 0 6 3
8 JC 0.99E+00 18 3 0 2 O.OOE+OO 2 0 5 3
9 DE 0.10E-I0 5 99 0 4 0.39£+02 1 0 0 4

lODe 0.10E-I0 15 99 0 3 0.39E+02 2 0 0 4
11 JE 0.60E+00 18 4 0 99 O.OOE+OO 2 0 10 4
12 JC 0.99£+00 18 3 0 99 O.OOE+OO 2 0 9 4
ClAP>rx:: TAaEL3

I CP NCP VALUE CP3 CTYP C3L0K Rep RTYP :1dLi3K BR0N

1 1 3 o .200E-Ol 2 4 0 1 4 0 O.OOOE+OO
2 2 7 0.200£-01 3 5 0 4 7 0 0.000£+00
3 2 9 -0.200E-Ol 99 3 0 11 4 0 O.OOOE+OO
4 1 2 -0.200E-Ol 4 2 0 5 3 0 O.OOOE+OO
5 4 21 0.100£+01 4 1 0 5 1 0 0.100£+02
:; 2 0 0.100£+01 5 3 0 8 3 0 O.OOOE+OO
7 5 29 -O.100E+Ol 5 3 0 13 3 0 O.OOOE+OO
8 1 10 0.100E+Ol 9 3 0 18 3 0 O.OOOE+OO
9 S 14 o .100E-Ol 10 3 0 25 3 0 O.OOOE+OO

10 3 12 -0.100E+Ol 5 1 0
11 :; 28 -0.100E+Ol 6 1 0
12 10 0 0.100E+Ol 9 1 0
13 1 15 0.100E+Ol 10 1 0
14 7 0 0.400E+00
15 2 17 -0.100E+Ol
15 7 31 -0.100£+01
17 11 0 0.100E+Ol
18 3 20 0.100£+01
19 8 24 0.100E-Ol
20 4 22 -0.100E+Ol
21 Ei 30 -0.100£+01
22 12 0 0.100£+01
23 3 27 0.100E+Ol
24 9 0 0.400E+00
25 2 23 -0.100E+Ol
26 9 0 -0.100E+Ol
27 13 0 0.100£+01
2B 7 19 o .600E+00
29 :; 16 0.990£+00
30 9 0 0.500£+00
31 8 25 Q .990£+00

CIA?>



CIAP>ADJLIST

I IADJND IADJP IADJAD

1 0 0 6
2 2 2 7
3 3 3 9
4 99 99 15
5 4 4 11
5 2 1 10
7 0 1 8
8 3 2 14
9 2 2 13

10 4 3 12
11 0 3 23
12 3 4 0
13 0 4 17
14 99 5 16
15 2 5 18
15 3 6 19
17 2 6 20
18 2 7 22
19 99 7 21
20 2 8 25
21 3 8 0
22 4 9 24
23 99 9 26
24 3 10 27
25 99 10 28
26 99 11 0
27 4 11 29
28 99 12 0
29 3 12 0

CIA?>
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ClA?>TAdLEAU

TABLEAU

4~ ~

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213
2 399 4 4 5 5 910 5 5 910
4532133331111
o 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0
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1: i': X
2: X X
3:
4: X
5: X
6: X X
7: X X
8: X X
9: X X

CIAP>FNDHYd
ClAP>TA3LEAU

I

X X I
X X X X XI

X X X XI
X X

I

IX

I X
I X
I X

TABLEAU

.
~-.

1 234 5 6 7 8 910111213
2 399 4 4 5 :, 910 5 6 910
2 1 1 1 1 3 7 375 1 5 1
1 5 3 4 2 :, 0 800 7 o 9

I

1: * X X '
2: X * X X X Xl
3: * X XIX X
4: * X XI

*
5:
7:
8:
9:

CLAP>LB-1KE
CLAP>

,
* X X,X

X X X
X * XiX
X xIx

X

* X
X

X *



CIA?>PREP
CIA?> IPHFTX
CIAP>XENP

F'R CPERM :;:tPrnM x
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z P

1 0.875623£-01
2 0.643781E+00
3 0.875622E+Ol
4 0.124378E+Ol

1 1
o 2
1 3
o 4

CIAP>HMAT
H-MAT'UXC,J LTH PBMUTATl0NS)

O.OOOOOOE+OO 0.252812£-02
0.000000£+00 -0.598736£+00
O.OOOOOOE+OO 0.252BI3E+00
0.000000£+00 -0.785324E+00

0.293887£-04 O.OOOOOOE+OO
0.000000£+00 O.OOOOOOE+OO
0.100294£+01 O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO 0.100000£+01

0.100294£+01 0.000000£+00
O.OOOOOOE+OO 0.100000E+Ol
0.293887E+00 0.000000£+00
O.OOOOOOE+OO 0.000000£+00

CIAP>GR0UT
CIAP>NEW:;:tPH
CIAP>IPHFTX
CIAP>C:;:t0UT
CIAP>NBJRPE
CIAP>XENP
.rn CP~M RPERM X z P

4 0.459182£+00
2 0.450377E-Ol
3 0.900758E+Ol
1 0.900758E-Ol

o 4
o 2
1 3
1 1

CLAP> IPHFTX
Cl.lW>CR0UT
CLAP> NE11RPH
CIAP>XEt-.,?

F'R CPERM qpgM X

0.724590E-03 0.724590E-03
-0.727751E-05 -0.727750E-05
0.206788E-04 0.205605£-04
0.209110E-06 0.208516£-06

z P

0 4 4 0.459182E+00 0.657338£-07 0.55733B£-07
0 2 2 0.450377E-Ol 0.147256E-08 0.147256£-08
1 3 3 o•900758E+0 1 -0.361608E-06 -0.360491 E-06
1 1 1 0.900758E-ol -0.304209E-09 -0.303345E-09

CLAP>
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