
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een interactief functioneel ontwerpsysteem voor elektronische schakelingen

Theeuwen, J.F.M.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/11fef52a-6110-41c1-903e-b512b83c1da6


EEN INTERACTIEF FUNCTIONEEL ONTWERPSYSTEEM
VOOR ELEKTRONISCHE S~~HA](ELINGEN .•

AFSTUDEER VERSI,AG VAN

J.F.M. THEE UWEN

Afstudeer periode: sept. 1978
tot
okt. 1979

Begeleider: Prof. J.A.G. Jess

Vakgroep: E.S.



I ,..•. ,-"" "." . ··.. " ..·'.·m·_.-..·,',"~,·,. "",
, b .~.l \' '.~,['~, V ~:~ ...;'--', .,'" r'C:~/"" .,,1.'" "\ :':

I.

TEeI I NI •.h_. I,,: '. ! •'''..'~~ .".' "'! '. ;,)C... L.. .!i
bi\UrlGV':!', ~.

. STUD''-F<lO' ,r\T!·lrcr'l<" ':"1L:._'lb-' ...... ·....· •.• .'\. '•.

. ..' E·Le·I"··... '-·-'T ,", ll\"''''·' I',
; ',,' or t:.:. \. j t"iv , ~... VI· d J;L:',l\ ~

4'" t.,·· .. _ .._ .....__.._~.... ~ ... _'.>r:':"~

38
40
40
41
42

pag.
1

3
4
4
4

5
12

12

14

1 J

15
15
1b

1 'f

18

18

19
22

24
26
26

28

29
31

graaf 32
32
35

van het tableau

noer::er
stroC'r.: in de nee 'er

varinheIen

Exiterende naraneter

A1eerneen doel en werking van het systeem
Doel van h~t systeem

~2ken van het syrteem
~erking van het systeem

Het tableau
3ipartite graaf r.et incidentie rel2ties
Cntwerpeisen en ontwerpgrontheden

~leinsigna~l specificaties

Inleiding
~xite~ende spanning

Exiterende strooD

Delta theorie
,'cdj oint t~eorie

Iara:neter in de

Essentiele

Inleiding

Eet ~·.E.S. algorithLe

Cycle zoek algorithme

~2bleau net ontwerpeisen
~-atching in een 'oiT"artite graef

BegriDpen
Het algorithme

Verzaneling kortste onbouwTI?den
Efficientie van het algorithne
Sterke conponenten in een rerichte

3e3ri-;)pen
Het al80rithme
::-atching en decompositie

tails

2.5.
2.4.

2.5. 1 •

2.5.2.

2.b.

3.
3.1 •
3.2.

1 • 1 •

1 .2.

1 .3.
2.

2.1 "
2.2.

2.3.

Samenvatting

1 •

5.
5.1.
5.2.1.

5.2.2.

Inhoud

3.3.
3.4.
4.
4.1 •

4.2.
4.3.

5.2.3. Eet zoeken na2r de minimwTI eS:'entiele

set
5.2.4. Herorder het ontkoppelde systeem

5.3.1. Het R.Z.S. algorithme

4~

48

4~

-1-



De werkinG van het algorithme ,0
5.4. Het plaatsen van een verGelijking in de

itteratieset 53

5.5. Vergelijkin~ van de algorithmen 54
6. Het opstellen van de vergelijkingen 56

6.1 • Inleiding 56

6.2. ~-Iet genereren van de formules in standa.ard-
vorm

literetuur

6.3. Het expliciet schrijven van een variabele

6.4. Subst~tutie

7. Voorbeeld
8. Uitbreiding

9. Conclusies

56
61

64
65

73

74
75
78

78

79
81

84
84
86

88

89
92

structuur van het programra
]e files

Cverlay structuur
De routines en hun functies
~e \'I"erking van ~:ADCAP

Input en output
Circuit en ele~enten

~or~at structuur beschrijving
?or~at design constraints (De's)

Output forriB tA.6.4.

/\..6.1.

A.6.2.

.1..4.

A.6.

~ 1
.I'l. • •

.1'1..2.

A.3.

-2-



fret ontwernen van elcktronische scr.n"~Rl1nren is een i tera
tief ~roces wAArin npar een toestand van overeenstemming
tu~sen een gesnecificeerde structuur en een cewenste

werkirg wordt pestrec~d.2et lijkt onontkoombaar dat het

stadiur van simuleren dorrIooen wordt alvorens deze 6ver

eenste~~ing getoetst kan worden.Het Geschreven programna
geef~ ecbter in een eerder stadium een diagnose over de
cOr'!patibiljtiet tussen structw~r en aangegeven werking.
Als deze comnatibiliteit bestaat wordt een re~enschema

opgesteld waarlangs alle onbekende systeemgrootheden
kunnen worden bepP21d.In het andere gevnl worden de hiervoor
verantwoordelilke sYRteem vergeli~kineen geidentificp:erd.
Jit raoport be~~ndelt op ~elke ~ilze het ontwerpsysteem

wordt afgebeeld op een bipartite grapf ret incidentie re

lpties,het zogen2amde tableau,en welke opernties op dit
tablenu ~orden uitgevoerd.

Verder wordt er getonnd ~oe de verfelilki~ en die achter
eenvolgens rooeten vrorden OP8eloStJ om de sc'r:a\:"eling te here
~en8n,worden ongesteld.

Znkele voorbeelden illustreren de ~erking van het 0pre-

-3-



1 ..

ALGErImEN DOEL EN \·,'EHKING VAN HET SYSTEEM ..

1 .. 1 •

D0Ël va!l...het_.ê.2st~!!l.

Het proces van het o~twerpen van een schakeling kan men
in een aantal! fases opdelen.Als eerste zal de onti,o"erper
een aantal eisen stellen aan het circuit.Vervolgens zal
hij een structuur definieren.De eisen kunnen bijvoorbeeld
versterki~gsfactoren,w~erstandenof eevoeligheden zlJn.

De structuur zal hij definieren op grond van zijn er
varing,ter~ijl de eisen afhankelijk zijn van zijn op
drachten en zijn ervaring.",,Tat de ontwer-per vervolgens
~an doen is het schatten van de waarden van de onbekenden
en al sol derend en ~etend proberen te ko~en tot de ge
wenste wer~ing.lnD18ats van solderen en ~eten kan hij
de sc'''}8'celing ook simuleren op een rekenmachine en zo
proberen om achter het E,edrag van de schakeling te ko::en
en dit eventueeel bij te steJlen +ot de gewenste ~erking

berei\t is .. ~e vraag hierbij is echter of het wel moge

lijk is om met de opgegeven structuur de gestelde eisen
te ve~~ezenli:ken.~et k2n nameli~k zijn dat de gestelde
eisen niet compatibel zijn met de opgegeven structuur,
zodat de schakeling nooit ~an de gestelde eisen kan vol

doen.
Dit ranport beschrijft een systeem dat op een andere
manier dan "geitereerde ana lvse" nB 8éU? t ot' een gegeven

structuur de Eestelde eisen 'mn verwezenli4ken .. Als di t
kan do~ ~eeft het een ~2nier aan ,volgens TIel~e de scha
~eling s!1el door rr ere1:::er:d kan worden ,waarmee :-:'et snel
wordt bedreld,ret zo weinig mogeli~k itteraties.

1 .. 2.

Taken van het systeem.

~at het s~stee- achtereenvolgens ~oet is nagean of een

opgegeven structuur de ~estelde eisen kan ver~ezenlijken.

-4-



Als dit niet 1can dan geeft het de oorzaken aan van het

r.,evonden ~ebrek.AIs dit wel kan dan zoekt het systeAM uit. .

of het probleem in deelproblemen ont~onden kan worden.
Als het ~robleem niet verder in deelproblenen ontbonden
kan worden,dan geeft het systeem een indicatie in de
richting van een equivalente formulering van de ontwerp
eisen zodanig dat zo klein mogelijke subproblemen ver
kregen worden.Verder geeft het systeem de vergelijkingen
met welke men de nog onbekende variabelen en parameters

in het systeem op een efficiënte wijze kan berekenen.
De ontwerpeisen die het programma aankan zijn waarden
voor paraneters,DC eisen,klein signaal-eisen en eisen

ten aanzien van gevoeligheden.

1.3.
Werkin~van het sys!eer.~.

Als een structu~r van een schakeling door de ontwerper
bep2ald is,dan kan aan de hand van deze structuur een aan
tal vergelijkingen worjen opgesteld,die het :edrag van

de schakeling in princiepe weergeven.De onbekenden zijn
de spanningen over en de stromen door de elementen,de
knooppuntspRnningen en ~e elementwAsrden.De vergelij
kingen zijn de Kirchhoff snanningswetten,de Kirchhoff
stroomwetten en de takrelaties.Het zo ontstane verge

lijkingssysteem is niet vierkant.Er zijn meer onbekenden
dan vergeli~kingen.Het "ergeliikingsstelsel moet dan ook
worden aangevuld met een aantal vergelijkingen die de ont

werpeisen bevatten(de ontwerpeisen).Het verkregen verge
lijk~ngsstelsel kan worden weergegeven in een incidentie
tableau,equivalent ret een bipartite graaf.
De vergelijkingen zijn weergegeven in de rijen en de
variabelen en parameters zijn weergegeven in de ko
lommen.Als nu een variabele of een parameter voorkomt
in een vergelijking dan wordt er een entry geplaatst
op de kruising van de betreffende rij en kolom.

-5-



Als eerste wordt er nu ~eprobe2rd o~ de rijen en koJom
r-en zodanig te rangschikken dat elke variabele ~ekonpeld

is 88.n een verf,eli-rcing.Di t komt oveY'een pOet het vinden
van een diagonaal ~et entries in het incidentie tableau.

2
3

n

, 2. 3

fig 1.1.

n

Als he~ rogelijk is o~ een derEeli~ke structuur te vinden,

da~ ~ete~ent dat ,dat het stelsel vergelijkingen in nrin

ciepe oplosbaar is en dus aan de gestelde eisen voldaan

kan worden.Indien er echter geen diagonaal gevonden wordt

betekent dit dat het stelsel vergeli~kingen niet oplos-

1:aa r is en hierdoor de eisen,die aan de structuur gesteld

\~orden,in ~et algemeen niet vervuld kunne~ worden.Het in
cidentie tableau kan dan in de velgende vorm gebracht v!Orden:

.1-

I f I I (
I

I I I ,
I I

I ( I I I

I nflJ
I I

I
I I I
t I

I
I I

I
r

-TI

fig. 1.2.

-b-



In ~ebied I (fig.1.2)zijn meer vergelijkingen dan onbe
l("enrlen I'nnwezig en in "ehied 11 zi.in r.1eer onbe',.enden dan

vergeliikincen aanwezig,wat het orlossen von ~lct l1e1e

steJsel in de weg st8at.~en dergeliike structuur ontstaat,
zoals al eerder is aangegeven,door de incor.1patibiliteit
~ussen de eisen en de structuur va~ ~e schakeling.Een

eenvoudig voorbeeld hiervan is het volgende:
Stel in een schakeling ko~t een weRrstand voor.

+ V I
"- < ;> I

"-
)t > I:KJ "-" I

/

f'ig. 1.3.

Indien men nu eipt dat zowel I,V en R een bepaalde
waarde he~~en,dan zijn deze eisen in het algemeen niet
realiseerbaar.Het is dan ook niet r.1ogelijk om een dia
gor.aal in ~et tableau te vinden.

V N I I R V N I V R E
o 0 000 0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 2 2 2 J 331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC 3 0 1 1 1 0 o [

KV 3 0 1 1 0 o [

KC 2 1 0 o [

KV 2 0 1 1 1 o [

BC 2 1 1 1 0 o [

DC 2' 0 1 0 o [

KC 1 1 1 0 o[

/IC 1 1 . o I:
KV 1 o 1 1 0' o [

Be 1 o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 [
DC J 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 o [

30J
2BJ
26J
20J
22J
24J
16J
lBJ
12J
14J

OJ

t,

o

DCOl(I01)=tI02-+10**·3
IW()2 (R(12) =tR02=+ 10**2
DC()3(VU2)=+V02=+3

fig.1.4

In grotere circuits ko~en dergelijke gevallen vaker voor

zonder dat men zo direct de oorzaken hiervan kan zien.Aan

de hand van de variabelen en de vergelijkingen die niet
tot de gedeeltelijke diagonaal behoren,kan men deze oor
zaken opsporen.
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Er moet hier worden opgemerkt dat de compatibiliteits
test geen betrekking heeft op waArden van eisen.Zo zal
het svsteen bijv00rbeeld niet detecteren dat een emitter
vO'ger geen verster'{ingsfactor 2 kan halen.Om dit te
constateren moet er net getallen gerekend worden en dat
doet dit systeem niet.
Als zo'n diagonaal wel bestapt,dan is het in princiepe
moeeli4k on het vergelijkingsstelsel op te 10ssen.Het op
lossen moet echter sebeuren ~et zo weinig mogelijk itte
raties.Het systeem is het snelst oplosbaar Rls het tableau
zodanig getransformeerd kan worden,dat de incidentie struc

tuur er alsvolgt uitziet:

o
I

r

fig.1.5.

Door middel van terugsubstitutie is nu het stelsel ver

gelijkingen op te lossen.lndien het systeem uit uitslui
tend lineaire vergelijkingen bestaat en bij het rang
schi~ken van vergelijkingen en variabelen optelJen en af

trek~en van vergelijkingen toegestaan is,dan is het al
tijd mogelijk om het probleem door Gauss-eliminatie naar
een dergelijke vorm terug te brengen.Daar er echter in
ons probleem niet lineaire vergelijkingen voorkomen

(bijvoorbeeld V=l.H) is dit niet altijd mogelijk.Het is
echter wel mogelijk om het probleem terug te brengen
naar de volgende vorm:

-8-



I

~W
(

I

, I

~--I--II
~

I

o

fig.1.b.

De gebieden I en 11 (fig.1.6) worden sterke componenten
genoemd.ln deze gebieden kunnen zich overal entries vo~r

doen.De hetekenis van deze sterke componenten is,dat de
vergelijkin~en die met deze componenten gekoppeld zijn,

niet met behulp van teru8substi-~-utie opf,e lossen zijn.
Zij geven als het ware een sutsys~e~m in de schakeling aan.
Als er van deze subsystemen aanwezir zijn,dan is het zinvol
om te proberen deze subsystemen zo klein mogelijk te malcen.
Dit kan gedaan worden door de ontwerpeisen opnieuw te
formuleren.Een aanwijzing voor Met herformuleren van
de ontwerpeisen wordt gevonden in de essentiele variabe
len van zo'n compone~t.

Beschouw hiervoor de sterke component.Het is mogelijk om
de sterke co~ponent zodanig te transformeren dat deze de
volgende vorm krijgt:

I

I

o
fig.1.'(.
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Als nu de essentiele variabelen be~end zijn,dan is de hele
component door mid~el van terugsubstitutie op t~ lossen.
De essentiele variabelen 8even dus een indicatie welke va
riabelen er door middel van ontwerpeisen (design constrains)
vastpeJeed ~oeten worden om het hele systeem door middel
van terugsubstitutie onlosbaar te uaken.
Als het nu niet meer mogelijk is om de aanwezige sterke
componenten in een tableau te verkleinen(doordet men de
essentiele variabelen als onhe~e~den wil handhaven,of
doordat bij het elimineren van de ene sterke compone~t weer
een andere ontstaat) dan geven de essentiele variabelen een in
dicatie over de oplosmethode voor de sterke component.
Beschouw hiervoor een sterke component met ~én essenti-
ele variabele.

o

rig.1.e

Neem de essentiele vari2bele xn aan als onbekende en druk

x1 uit als functie van XnoDit kan met behulp van de
vergelijking fn(!).Druk nu vervolgens x2 uit als functie
van xnoDit kan met behulp van de vergelijkinsen f n_1 (!)
en f (x).Ga zo door tot de variabele xn.De zo ontstane ver-n -
gelijking is een vergelilking in de essentiele variabele
xn."ls deze vergeli1king(eventueel met itteratie )opge
lost wordt,dan is xn bekend,en kunnen de variabelen xn_1
tot x1 ook berekend worden zodat de hele sterke component
bekend is.

-10-



Indien het aantal essentiele variabelen groter dan een is
dan ontstaat er meer dan een vergeli1king,die itteratief
opgelost moeten worden.Het aantal vergelijkingen dat it
teratief opgelost moet worden is gelijk aan het aantal
essentiele variabelen dat er in ~et systeem aanwezig is.
Al de hierboven aangegeven bewerkingen kunnen door het
programma MADCAP (1~tching en Decompositie Circuit Ana
lyse Progracma)worden uitgevoerd.Als eindresultaat geeft
het progra~ma de vergeli1kingen die opgelost moeten worden
en het geeft de volgorde waarin dit moet gebeuren.

-11-



2.

HET TABLEAU

2.1.
Bip~~ti!~-&raaf met incidentierelaties.

Beschouwen we een elektronische schakeling(circuit) met
b takken en n knooppunten.Dit circuit wordt volledig be
schreven door een verzameling van b Kirchhoff spannings

wetten (KV),n-1 Kirchhoff stroomwetten (KC) en b takre
laties (BC).De bij deze vergelijkingen horende verzameling
grootheden bestaat uit h takspanningen (V),b takstromen (I)
en n-1 knooppuntpotentialen (N) en bparameters.

- 0+I

I

I II,

I
- -,- -

I
I
I
I

, I-I
I

1-/1 -I
I

I I -,
-- - -I - - - 1- - - --+1 -I

I _, __{

i"ig.2.1 •

Deze "ergeli,jkingen en grootheden kunnen in een zogenaam
tableau worden genoteerd zoals in fig.2.1.In dit tableau
staan de co~fficienten van de vergelijkingen.Voor zover
het para~eters van het circuit betreft kan voor de coëf
ficienten in het tableau een eigen kolom wrrden gereser
veerd.Noteren we verder niet de wijze waarop,maar het feit
dat een grootheid in een vergelijking voorkoITt,dan gaat
het tableau van fig.2.1. over in het tableau van fig 2.2.
Dit lsatste wordt een i~cidentie tableau genoemd.
Elke kolom identificeert een systeemgrootheid.Wij hebben
nu echter minder vergelijkingen dan grootheden.

-12-



I
I , : I

I , I 1 I I
- I.!. - -' 1- ,-t - -

I 1
'

1- 1 / f;-- - - - - -

I' I 1
I1

I
, ,

! , I I' I

fig.2.2.

!Joor on h!erne isen t;:> forrn,uleren (design con train ts )breid t 1j et
88ntal ver=eli~Kingen uit tot het tableau vierkant is.
Sen ontwerpeis brengt systee~groot~edenmet elkaar in rela
tie of doet een uitsnraak over een en~ele gro~t~eid.De

be tro kleen e;rootheid of groo theden zi:i 11 dan inc ident me t
de constraintJdie dRaro~ op dezelf~e wijze rls al de andere
vergeli~kingen in ~et tableau kan worden opgenomen.

LIet tableau heeft dan de volgende vorm:

fig.2.3.

e hebben nu twee ve~za~elingen:

1 ).grootheden verzarcleling !,:go-<J{alle H,el1e V,alle 1,al1e p]
p=p8.ra:.~ete "r,

2).vergeli.jking"'n r -~ille :c\V,alle KG,alle BG,

alJ e DG.J
~et systee~ korten wij af tot :

.nX TI) =0- -'... -
-13-



Een binartite graaf is een graaf gedefinieerd on twee

verzamelinGen.De graaf bevat relaties tussen de ele enten
uit de t~ee verza~elina.en.T~ee ele~enten die ~et elkaar

in de relptie zi.jn,lir;:;en niet somen in één verza! eling.

'ij kunnen constateren dst het opgestelde tableau zo'n

bipartite graaf is,waarbij de relatie een incidentie
relatie is.Bovendien zijn beide verza~elinrren even groot.

Om informatie uit zo'n binarti"e graaf te halen staan
en\:ele efficier:te algori thrlen ter beschikking,welke
besproken zullen worden in hoofdstuk 3 en 4.

2.2.

Ontwe~~igen_~Q~giwe~Q~QQthed~g.

Zoals al eerder ge zien is ':.~ rden aan he t tableau ont

~erpeisen toegevoegd.Deze De's bep~r~en zich niet altijd

tot uitspraken over ele~enten van! of E maar kunnen
ook nieuvre c:root':1eden, c:ntvverpgrootheden ,genereren.Stel

er wordt ee~ uitspraa~ gedaan over een versterkin~sf8ctor

of over een ~evoelig~eid van een grootheid voor variatie

van een 2nd~re grootheid.

Vanwege de structuur van het tableau hebben we nl' behoefte
a8n een kolom welke exn~.iciet aan '1e nieuwe groc:theid

(versterkjng, sens i tivi ty) l<::an worden toege'.'Je zen. De vorm

vJaarin de geno c:nde groG theid voorko~'t is al ti.4 d:

ru staan er 'wee vregen oDen.De eerste vleg "Jeschouvit6Yj
21s een variatie van een systeem exiterende erontheid.

Hierbij kan een resnons-vector van de systeern~rootheden

worden bep~ald.Dit leidt tot uitbreiding van het tpbleau

::let een zo;;enap'rnd c~el ta 3~Tsteem.Je tVieede weg \'.'or't be

1."andeld als 6xi tot outputvariabele ,"ord t verkleard. Di t

leidt tot uitbreiding van het systee~ met een zogenaamd

adjoint systeem.

De responsie van een van beide toepevoegde sys~ecen is
nodig om de ve~sterki~g of sensitivity te kunnen defi-

-14-



2.3.
~lei~si~~21_§~~cific~tie~.

2.3.1.

Inleiding.

Beschou~en we het systeem van alle K\T'S,KC's en BG's:

J?~x D) =0- -'- -

En de Taylor on t,,','i~(',{eling daervan rond een instelpunt (!o d2{) •

(2.3.1)

Hierin is~b een bronterm waarvan de betekenis in het navol

gende duidelijk zal worden.
Kleinsigneal specifica Lies hebben steeds de vorn van een
responsie gerelateerd aan een exita~ie.Elke komponent van

~ of E kan dienen als exiterende grootheid.Slechts com

ponenten van ~ kunnen dienen als resDonderende grootheid.
'.'.ri.j la t--;n po tcn t ialen als exiterende groo theid achterwege.

Er bestaan nu drie mo~eli1k~eden:

exiterende grootheid is:

2.3.2.
3xiterende spanning.

a. spanning

b. stroom
c. nararr.eter

Stel V. is de exiterende grootheid. i/rij interpreteren di t
J

als in fig 2.4.

:{;

p~_ .0_
(Jo e·
'Ïig.2.4. J

-15-
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In serie met het element van tak j wordt een span in~sbron

e
j

8ed8cht.~eze stelt de gewenste exitatie voor.Kirchhof~

stroomwetten verand2r n hier~oor niet.~veneens bijft de
!ak!'eln tie onveran;'l î; Yd orel;' t er niet s 8Rn he t take ler:1en t

is veranderd.~e bron komt echter voor in de Kirchhoff
snan"ingswet:

KV j : V.+e.=N -N
J J q P

Eu stellen we e
j

gelijk aan de je component van de bron

vector~Q die voor de rest gelijk is aan de Q vector.
Dus: (exiterende grootheid is spanning) ~~FQ)

mapr i~ dpt 0eval is~~=Q omdat geen van de ~arame

ters het systeem exiteert.
Nu gaat (2.3.1) over in:

o E1 0 ot--- L.S x+--- .6 b=O
() ~ !O d2.() - è) ~ !o d~·O --

(2.3.3)

Het is duideli.lk dat in r1e tweede terI'1 van (2.3.3) nlleen
de nRrtiele afgeleide van KV. naar e. iets oplevert •.." J.J

2.3.3.
Exiterende stroom.

Stel I. is de exi terende [roctheid.'.ï,l in+erpreteren di t
J

als in fig.2.5.

•
p ~'--------'

Jj
fig.2.5.

•

Parallel met het element van tak j wordt een stroombron j.
J

gedacht.Deze stelt de 3e~enste exitatie voor.De Kirchhoff
spanningswetten veranderen hier niet door.De ta~{relatie

-1b-



blilft ook onv2randerd o~d8~ het takelement niet verandert.

De bron kOMt voor in de Kirchhoff stroomwetten:

KC p L l+j .=0 (2.3.4)
p J

KC z: I-,j j=U (2.3.)q q

Nu stellen we jj gelijk 8an de je component van de bron
vec"'-orLb rlie verder geli.ik is aan de Q vector.

Dus (exiterende grootheid =stroo~) ~Q~Q)

weer is6E,=Q
Ook hier gaat(2.3.1) over in (2.3.3)
Stroom jj is incident met KCp en KC q zodat de partiele
af~eleiden van deze vergeli~kingen naar j. iets opleveren.

,]

2.3.4.
Exiterende pnrameter.

S~el dst Pj,de parameter van tak j de exiterende E,rootheid

is.Nu stellen we6Pj geli~k aan de je component va'n6E,
die verder geli~k is aan de Q vector.

Dan iS~E~Q en 6Q=Q, zodst (2.3.1) overgaat in:

d f
6 x+--- ~E,=u

!o'20 - è) E 2Su'~ -

Parameter Pj is incident ~et takrelatie BC j zodat de nar
tiele afgeleide van rleze relatie naar p. iets onlevert.- J .
30vendien genereert een niet lineaire takrelatie nog
an~ere elenenten:

()
--- (V-I3ER)=-I
OR

(impedantie) incièentie in

kolon 1

'&
--- (X -~Xb)=-Xb
00\

(gestuurde bron) incidentie in
kolom Xb

d_ (~-Iu\exP(~*V/K/T)-1»=lu*Q*V/K/~2*exP(Q*v/x/!)
~-'l'

(diode) incidenties in
kOloi.l:-1en V en ~
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2.4.
Jelta theorie.

Geschouw de gevoeligheid x. voor variaties van y .•
1 J

(2.4.1 )

d!:
Steeds levert de term ~~ een complete responsie

~ ?f !o'l2o

6Xi
s=---

.6 Yj

1,'/e vatten ~xi op als een responsie en6 Yj als een exi ta tie.
Hier doen zich de drie gevallen voor van hoofdstuk 2.3.2,

2.3.3 en 2.3.4.

vector6?f op.Wij zijn in de ie component dasrvan geinteres-
seert. óE
De tweede term --- .6Q of

2) E !o'l2u

at
~-~ !o ,~.6:e. levert de

exiterende bronvector (buiten het t8bleau) op.

Aan het bestaande systeem f(!,E)=Q wordt nu volgens fig.2.6.
het delta systeem toegevoegd.De gevoeligheid staat in kolom s.
Rij s heeft entries in kolom s en kolom6xi .ls er een para
meter verantwoordelijk voor de exitatie dan worden in de

regio A entries ~egenereerd volgens de regels van 2.3.4.
(zie fig.2.8.)

2.5.
Adjoint theorie~

6 X •
1s=----

De tweede weg die openstaat om kleinsignaal-eisen

tableau te introducer~n is de adjoint theorie.
De grootheid:

in het

komt in het tableau door een adjoint systeem toe te voegen.
Dit systee~ wordt volledig bep82ld door.6xi tot outputvari
abele te verklaren.
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2.5.1.
P')ra!1eter in de noener.

Geheel volgens het betoogde in 2.3.4. gaan we uit van(2.3.6):

(2.5.1)

~r wordt vervolgens een formele vector ~ gedefinieerd:

t dE def
w Ó-- 6x =6x.
- x ~'Eo - 1

Zodat wt 21 EI
t (d ''f~-~I!o,Eo =e. of:

~-~ ~,~
w = ~"""'1

tmet e. =(0,0" ,1, 0,0)
-1 .

l.

Dit systee~ van vergelijkingen wordt systee~ I genoemd.
Vermenigvuldiren van (2.5.1) met wt levert op:

ot' :

Omdat slechts~Pj ongelijk ° is

(~_~I (i(y.tJ:! =
() Q !o'Eo 0

•

systeem 11.

Zr zijn nu twee systemen gedefinieerd: 1 en II~

I :(~-~ ~'2u)t ~= ~
Deze matrix is vierkant.~ij zijn geinteresseert in de inci
dentie entries die door elle partiele afgeleiden in het

tableau worden segenereerd.
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(
0

"1 r J f 1 ar 2 ]
() ~ !O'~ -

----
·;r;~ !O'~

•
6X 1

~,~

è> t·1----
() X 2 !o'20

•

•

•

dt"1
----
()xn !o'12.0

Beschouw

Er zijn twee gevallen a). t"k is een topologische vergelijking
b). f

k
is een takrelatie

= 1 (incidentie) Rls f k ie variabele xl bevat

LJ (geen incidentie) als t'k de variabele xl

nie t '~ev 8 t •

b.De uitkomst is afhankelijk van het type tak en van het type

van X
I

f

zopls te zien is in de tabel.

10:H:Q/EJ'l':H:exp ( Q*v I /K/'I') 11

~f' dl"
~-Xu a-~

v

VI - IIJEHI = 0 (impedantie)
VI - el = 0 (onafh. bron)
11- j l = 0 (onafh. bron)
11- lo.eXp(~VI/K/~)-1) =0 (diode)

Xu-~Xy = u (gestuurde bron)

tabel 2.1.
-20-
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Samen 'ia t t end:

In de matrix (2.5.2) zien we in rii 1 een incidentie ver

schijnen on de nlaAts van

~ t·
kÓ---

xl

als xl voorkomt in fk.Bovendien verschijnen in deze rij en
Lries voleens het sche~a van tabel 2.1.

Nu kan het tableau worden u~tgebreid:

X /1- ~

fig.2.6.

Het is eenvoudig in te zien aan de hand van(2.5.2) dat

rnder de w vector de getransponeerde verschijnt van de

incidentie structuur onder de x vector.
IIHet tweede systeem

0 t
•

à 1:" 0 .6xi- 1 W = - ----
d :Q. !u'~ 0 .6 p.

J•
0

wordt alsvolgt ongenonen:

• • •
()f

n ) w1----
ë) P j w2

• t2.~.3)
•
wn

Formeer .6P
j

tot 1 f.6P
j

is bron en staet bui ten het tableau)
MaRk een grootheid

s = ~.
1



f.'valueer de partiele at'geleiden
J t'

k HO--- • lervoor
op °

J

kan weer

een ta~el pema8kt worden die onderscheid maakt naar tak

relaties.
1"

k

VI-IIKKl = V
vi - el = v
.1.1- jl = 0
.1.i-~vx\eÁp(Q§Vl/K/T)-1)

-I1
1

1

lo*Q*V1/K/'l,2*exp( Q§Vi/K/T)

tabel 2.2

Nu wordt de rijvector
d1'1

(---- ,
oPj

aan het tableau toegevoegd.

• • • )

:t.. -

/ I / / / /'

I

fig.2. '(.
in tabel 2.2. zien we waar èe ri:vector een entry heeft.
Voorts welke systeemgroothenen xe of Pv er verder in deze
rij van het tableau voorko~en.

Eiermee is systeem 11 tevens toegevoegd.

2.5.2.
Spanning of strooD in de noemer.

volgens hoofdstuk 2.3.2 en 2.3.3 gaan we uit van vergelijking

2.3.3.

();[ oE
--- 6 x + --- 6 b = 0
Û ! !o'J2u - J ~ !v'~ -



0ysteen 11 is nu anders.
De brontermen konen aJleen voor in de topologische
vergelijkingen KV j \vergl. 2.3.2) of KOp en KC q (vergl.

2.3.4 en 2.3.5).

J
J

= tO,O •• 1, •• U) w1
w2

•

De topologische vergeli4~ingen zijn lineair zodat de parti
ele affe}eiden van deze vergelijkingen geen systeem groot
heden genereren.Dit betekent dat deze afgeleide(n) in rij
s (zie fig 2.'{) slechts entries introduceren in die ko

lommen van ~ die geassiocieerd zijn met de betreffende
T(V f TTC T((j
.cc j 0 1'- P en l. q.
r,:et 2.5.3.:

~f1 ()f2
\ Db~ , &-1;; •

oi
p q

=~u,O •• 1, •• 1,0.0) w1
w2
w3
•
•

met I -!CL;
P P

en .1 = 1\L;q q

De ~ele uitdrukking is gelijk aan

b,x.
1- 75-- = -6xi = -8

zodat met het t~yens piaatsen van een entry in kolom s
het komplete systeem is opgenocnen \ zie ~ig. 2. '()
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2.b
Tableau met ontwerpeisen.

De mogeli,i 1c11eid om een adjoint of del ta systeem in het ta
bleau op te nemen stelt de ontwerper in staat om behalve
gelijkspanningsgrootheden en parameters ook klein-signaal
groothe~en in zijn ontwerpeisen te sDecificeren.
Alle gespecificeerde grootheden heb~en op deze manier
een eigen kolom in het tableau.De design constraints
worden dan eenvoudigweg in het tableau opgenomen door een rij
te reserveren en da~rin de incidentie met de gespecifi-

,.
ceerde grootheden aan te geven.Als er voldoende De' s gelntro-
duceerd zijn ~an het tableau er aJsvolgt uitzien:

r--"T"""":T----;~~,....--'--_____,r=1--_---.::s<__...;h

/j
/

fig.2.8.

Het toevoegen van een (·e.L ta of adjoint systeer.l in een sys
teem van n vergelijkin~en houdt in dat er n+k rijen worden

tcegevoegd,waarbij k het aantal sensitivitv's is die
I""et het toegevoegde s:,rsteem kunnen wore' en gemaakt. Vanwege
het over7,ic~ttdat snel verloren gaat is het zinloos om
het tableau onbenerkt uit te breiden. Door het opnemen van
adjoint cf delta syste~en neemt de omvang van het systeem
zeer snel toe.In de praktijk zal het aantal toegevoegde sys
temen wel zeer beperkt blijven (één of twee).
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Voor de beschrijving van de werking van het circuit is het

onversc"ilJig of een klein-signaal erootheid via een delta
systeem of via een adjoint systeem wordt ingevoerd.Door

structuur analyse van de verschillende tableau's van het
betreffende nrobleem kan onde~zocht ~orden of beide struc
turen zich in bepaalde ~evallen gunstig van elkaar onder

scheiden.



~.

~cATCHING I' --;;~n BIb'\R rrI'I1E Glt!L~F.

3.1 •
12egripD~.

In hoofdstuk 2 is reeds opgemerkt dat het tableau een bipar
tite graaf is met incidentie relaties en dat beide
verzamelingen even sroot zijn.In fig.3.1. is dit weer ge-

X,
'x, )(l x3 X,

'
Yr

/, / 1
Xl

(~ I ( I

x~
I I-

I I It )

:x. y
/4 , ,

/ç
I) I I

.:.t's-
fig.3.1.b.fig.3.1.a.

De incidentie relaties uit tableau 3.1.8. worden als tak'<;:en

afgebeeld in de graaf van 3.1.b. ,ter~ijl de riien en ko
lom~en zijn afgebeeld als knooppun~;en.Di t is het aanschou
weli~ke beeld van een graef dat in dit hoofdstuk zal worden

Gebruikt.
Het is niet de bedoeling om in deze ~ekst de gebruikte
algorith~en uit lit.b in extenso te beschrijven.Er wordt

beoogd inzicht te vrrschafDen in de ~erking ervan.
Enige definities zijn hierbij onmisb28r.

Graaf G: Gt:C,'l') K={alle knooppunten]=#'1.·· •• t'n'x1•••• .xrJ
T=(alle takkerj-

Tak :fv,w] tak tussen knooppunt v en w.v en w zijn in-
cident net de tak.

f.tatching K: (r.T,ÇT) !\ (er is geen knooppunt incident
met meer dan één tak uit M)

Elk knooppunt dat niet incident is met enige tak uit de
matching M is een vrij knooppunt. (als M=~ zijn alle knoop
punten vrij).
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Een sequentie van ta 1{ken afwisselend in IJ en T-I:' gelegen
en zender renetitie van enig knoopnunt heet een pad P.
Een opbouwoad is een ppd dat be~int in een vrij knoop
punt en dat eindigt in een ander knooppunt.
Paden zijn disjunct als zij geen knooppunt gemeen heb

ben.
Set aantal tak~en in een pad P,of de lengte van een pad P

wordt genoteerd als IPI.
Takken die in E liggen zullen in plaatjes vet worden aan-
gegeven.
Het aantal takken in E is /M/ •
Elke bipartite graaf heeft een ~8tching Mi waarvorr geldt
da t (L. ( =IMf waarbi~ Tr: een matching is die het grootst

2 max '
mogeli1k a2ntal takken bevat.

Voor een ~atching Mi ~etIK~<~lmax geldt dat er in de
graaf een of meer disjuncte opbouwpaden bestapn.Wij consta
teren hier stellingen 70nder de daprbij behorende bewijzèn

te Seven. Voor de ze be'-vi.l zen wordt ver11.'e zen napr lit. b en '{ •
r-et elk opbouwnad kan ~-. wo~den ui tc'ebreid volgens het on-

'2 -

derstaande sechanisme:

IC 0..

I: Jl'1,,,, <t#/,./o 0-----t>__>--- -_..__D

fig.3.2.

Omdat een opbouwêd tv.ree vrije u~ teinden heeft is de Ie ngte
oneven.De takken in dit pad die in de satching zitten

gaan uit de ratching en de andere komen erin.

De actie is: I'I 2· :=ll~i EP F2, = (H. UP.)" 0.". nP.) 3.3.
2 2 2 2

Het gevolg is : /1.1./ :=It:.J+1
:Lh 2

De matching breidt uit.
We introduceren nog een nieuw begrip:kortste opbouwpad.
Een kortste opbouwpad bij Mi is een opbouwpad dat via
het boven beschreven mechanisme Ki kan uitbreiden,maar
tevens de kleinst mogelijke lengte heeft (bij gegeven ~i)
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die het volgende zegt:
hierbij een kortste opbouwpad Pi

~r is een stelling Clit.6)
G t ,. ["egeven een ~a cnlng fi i en
(dus M. (fjP. is matching).

1 1

Gegeven een opbouwpad Pj bij Mi $.Pi.

Stelling: IPj!~iJ +/Pin P j / (3.2)

Als P. en P. disjunct zij n dan is !P
1
· np./ =e

1 J J
Interpreteer de stelling alsvolgt:
De verzameling van alle disjuncte opbouwpaden bij ffii,waar
voor het ~elijkteken in de stelling geldt is een ver
zameling van disjuncte paden van gelijke lengte,die elk
in sta8t zijn via 3.1. de matching met één element uit te
breiden.Bovendien geldt,dat als Pi wordt uitgebreid met
hehulp van a11e paden in deze verzameling elk opbouwpad
dat ~evonden ~an worden bij de nieuwe Ei een lenfte heeft
die groter is dan die van de voorafgP2nde naden.

3.2.
Het....§.lgorithrle.

Stelling 3.2. is de grondslag voor het algorithme.Fig.3.3
~evat een flowdiagram van het algorithme.Ve starten met
een lege matching. Vervolgens wordt een maximale verzameling
disjuncte kortste opbouwpaden bepaald(die hebben in dit
stf.diu~ allen lengte 1).
Als de Gra2f niet leeg is passer8n we de conditie via 'nee'.
Den kan ~ net zo vaak uitgebreid worden als er paden in de
verzameling zijn.De volgende staD is het benelen van een nieuwe
verzameling naden.Dit herha?lt zich tot via de aonditie de
uitgang wordt bereikt.

fig.3.3
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Interessant is hoe de verzameling VRn paden ~ordt bepa'ld.
Dit wordt behandeld in 3.3. Er kan een bovengrens gesteld
wo~den aan het aantal keren dat de flow loop wordt doorlonen.
Dit komt aRn bod in 3.4.Als bovendien een sch~ttin8 gemaakt
wordt van de hoeveelheid werk,gemoeid met het vinden van
een complete verzameling disjuncte kortste opbouwpaden,dan
kan een bere~ening gemaakt worden van de efficiency van het
algorith!11e.

3.3.
Ve~~linr,-kQ1:tst~-2.I2bouY::J2.aden.

Tot nu toe is het bipartite karakter van de graaf niet vart
belang geweest.Vanaf dit moment ~ouden we rekening met het
fei t dat de tak1:en van de graaf verbindingen leggen tussen
ele~enten uit twee verzamelingen(fig. 3.1.b).
;!e construeren nu een zoekgraaf met niveaus als in fig. :.4.

r x.

" (Vea.fA
I

/v=r"e (IJ)

/)ivea~

3

fig.3.4.

Het eerste niveau bevat alle vrije f's.Het tweede niveau be

vat alle x. die in relrtie staan met de f's van het vori-
1 I

ge niveau.Tevens worden deze relaties(takken) toegevoe8d.
Als in het tweede niveau geen vri~e x voorkomt vinden we

via de satching =- bi.i elke x een f ( derde niveau). Vanui t ~ e
ze f's vorden in het vierde niveau alle xi geplaatst die er
mee in relatie zijn,etc.Bovendien geldt de regel dat de x
niveaus onderling geen doorsnede hebben. Jus een x. die

1

-29-



in een lager niveau voorkomt wordt verderop niet herhaald

maar gewoon ~eggelAten.ldit betekent det de zoekgraaf a

cyclisch is),Het laatste niveau van de zoekgraaf is het

eerste niveau dat een cf meer vrije xi bevat.De zoekgraaf

is dan~ereed en de zoekactie kan s+e.rten.Een pad is een

pa0 van een vrije x naar een vrij f.De gevonden paden moeten

onderling disjunct zijn.De lengte van alle gevonden paden is

gelijk aan de hoo~ste niveau index min 1.

~en pad wordt gevon~en door in de zoekgraaf vanuit een vrije

x via aanwezige takken telkens near een lager niveau te gaan,

Steeds wordt er vastgesteld of het knooppunt al in een pad op
8eno2en js.Zoja,dan wordt er een stap ~erug gedaan.Zonee,dan

wordt er verder gegaan.Als we niet verder kunnenlgaan we weer

een step terug etc.Knooppunten van wB.pruit een stap terug geda2n

is,worden niet meer onderzocht.Dit padzoek proces kan op

twee manieren eindigen:
1 ).Er wordt een vr1J f bereikt;er is een opbouwpad gevon~en.

2).We ~omen terug in het vrije x knooppunt. Vanuit deze x is

er geen pad.
In beide gevallen ~or~t nu de VOl ende vrije x uit het laat

ste niveau E;eno" en en "or't het padzoekproces ~8rha21d.Is

er geen vrije x ~eer 02n is le maxinale verza~eling van

disjuncte ,kortste opbOU\"rp2r l en gevond"n. Br zij n~'an twee
:-" 0 gel ijkh e!~ en:

1). Je verzarr:eling is leeg.:'. is niet ui tbreidbaer. fT:{ ::Ir'~~ax

S'l'OP.

2).De verzaMeling is niet leeg.r kan worden uitgebreid.

In het eerste geval sto~t~et algorithoe.In het tweede geval

wordt :. ui tgebreid en vervolgens een nieuwe zoekgrae.f ge

bom'id.
Het algorithme kan op twee ~anieren stoppen:

1).E blijkt niet uitbreidbae.rjer is v2rgeefs een zoekgraaf

gemaakt~

2).Er zijn' geen vrije f's !'leer.Er wordt geen niemve zoek

graaf gemaa.kt.

Uit de laatste alinea van 3.1. volgt dat de opeenvolgende
zoekgrafen. een toenerende lengte(oT 8iepte) hebben.
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3.4.
Effici~!!2.L.vRn het~lL.Q.rithm~.

~r is een theorema(lit.6.) dat zegt dat er ten hoogste

2 ( Vlrv~ax \ )+2 verschillende zoekgraaf lengten kunnen
voorkomen.
Het padzoe~en in de zoekgraaf verloopt via een Denth First
Search.Uit de beschrijving hoe de ~aden gezocht worden
in de zoekgraaf blijkt dat van een tak slechts een naaI
onderzocht '.··ord t of hij in een pad v00rkor1t of niet.
De hiermee zemoeide hoeveelheid werk is dus evenredig
met het aantal ta~ken van de graaf.Stellen we dit evenre

dig met n2 : ({f1 ,f2 ,.. fJ xfx1 ,x2 , •• xn J) en voorts

I ~,:I =n dan is de hoeveelheid werk die moet gebeuren
~ax ~

evenredig met n2*<u-n-)= n 5/ 2 •
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4.

4.1 •
Bel3r!2Qen.

Door het bepalen van een matching in de graAf is de graaf
gericht volgens fig.4.1.De takken in de matching zijn ge
richt van x naar f.De andere takken van f naar x.

('ft]
o > ~

I X

fig.4.1.
(

Beschouw nu weer het model van de graaf dat in fig.3.1.b.
is weergegeven.We constateren dat een element van de mat
ching een rij aan een kolom koppelt. Ri·~ en en kolommen die
niet incident zijn met de matching(de matching hoeft niet
~et hele systeem·te bevatten) blijven nu buiten beschou
wing.
Definieer een pad alsvolgt:Een pad is een aaneengesloten

sequentie van takken wa8rvan de 'pijlen in dezelfde rich
ting wijzen'.Repetitie van knooppunten is toegestaan
zodat het pad een loop kan zijn.
In Fig.4.2. is een voorbeeld gegeven van een graaf waar
in de matching omcirkeld is.Twee paden illustreren de
definitie •

.x, .x, x j .2",

I, I+~
~

~~

J Io'cr(+cD
..... ) . ) . ) . ) . ) . )~

ft x3 ft .xL IJ. ,x., (I,
fL jl I

13 1+-0 .) -, ~, ) . > , ) • ) • ) . Iltt.f :J..
.'f'" ~ ~) /1. Xl. I.J 1'1CU

x,

~
V I

fig.4.2.
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Joor deze pad definitie zijn we in staat sterke compo

nenten in een graaf alsvolgt te definieren:
In een sterke component ligeen die knooppunten die elkaar
viB een pad wederzijds kunnen bereiken. Een component is
maximaal als hij niet in een andere component besloten ligt.
Een element van de matching dat niet in een loop v00rkomt
bepaalt ook een sterke component.Het is gemakkelijk in te
zien dat een sterke cocponent vierkant is.Dat wil 7,eggen

dat hij evenveel rij knooppunten (fi ) als kolom knoop
Dunten(x.) bev 0 t.Fig.4.3 illustreert dit.
- l

.I,
I

(I. C,

IJ
tY CL

/, I c.~

I: ( .(

Ir I
(sI1 ,

fig.4.3.
Je sterke componentçn zijn fenummerd (Ci).Essentieel is
dat in het onder de sterke componenten gelegen eebied

(gemerkt met *) geen entries Deer staan. Veronderstel dat

aan dit 12atste niet voldaan is en dat * als een entry
fungeert,dan bestaat er in dit geval het volgende pad:

Dit pad is een loop.~e zien dat er een Dad is van x3 naer
x7 en omgekeerd.Di t betekent dus dat x3 en x'{ in dezelfde
sterke component moeten ligfen.De veronderstelling is echter

ande~s dus kan * geen entry zijn.
Aleemeen:
Stel dat we in fig.4.4 van Ci via een pad naar Cj kunnen
gaan.Dat betekent,dat de subgraaf A.. niet leeg is.ErlJ
zijn twee mogelijkheden.Subgraaf B~1 is leeg of niet leeg.
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fig.4.4

lndien leeg:er is geen pad van Cj naar Ci,dus beide
componenten liggen niet sa~en in een grote component.
Als B.. niet leeg, is dan is er een D2d van C. naar G.JJ.' .. J J.
en is er een pad: G. - C. - C. : loop.- J. J J.
Jit impliceert dat Ci en Cj samen in een sterke component
liggen.Als de sterke componenten geordend worden als mn fig.
4.3. dan is in de onder driehoeks ruimte bij elke com

binatie Ci en Cj de bijbehorende subgraaf Bji leeg.Hier
uit volgt da~ de hele onderdriehoek leeg is.

Veronderstel ~wee compo-enten U. en c. in fig.4.4 •• De
1 J

subgraaf Bji is leeE.~r zijn voor de subcraaf hij twee mo-
gelijkheden:leeg of niet leeg.
Als Áij leeg is best8at er geen pad van Ci n8ar Cj en
d82r~ee ~een ordenings relatie tussen C. en C.• Als A .•

<"0 1 J 1J

niet leeg is moet,omdat we de onder driehoek leeg houden
de volrorde van de comnonenten ziJ·n: C.-C.(zoals in fig.4.4.)

.~ . J J.
Interpreteer een sequentie van knooppunten zoals in fig.4.3.
alsvolgt:

f 7 ,f8 ~ x1 ,x2 }
f

b
~ x

3
-, x4

f 5
f 4
f"f2 ,f3

Ofwel:voordat het vergelijïingsstelsel C. kan worden op-
1

Relost moeten eerst (ten ~inste) de rrootheden A •. be-, .~ 1.J
kend zijn. Deze 1'.:orden bepapld door C. op te lossen • .2:r zit

J
dus een volgor~e relatie tussen de sterke componenten.Deze
r:?l-tie bestae.t niet als A •• =()\ (dis:iunct~_e V2n sterke com-lJ 'fJ .

ponenten. )



4.2.
Het algori th.rne.

Het algorit~re dat de sterke componenten bepnnlt,onderzoekt

via Depth First Search (D.F.S.) alle takken van de graaf

slechts een maal.Het is dus een lineair met de dimensie van

de graaf ~erkend algorit~~e.Een D.F.S. bepaalt een boom

structw)r als in fig.4.5 •• Vanuit een start knooppunt fstart
gaan we takken toevoegen die als kenmerk hebben dat ze een

nieuw knooppunt toevoegen.Een mogelijke D.F.S. volgorde is

in fig.4.5. door nu.rnmering voorgesteld.

:z
3

I
~

X

\.

\
\.

'\
,e\ x

I ,
Xl )(

fig.4.5.

Bi~ het bouwen van de boom gebeurt het volgende:
Vanuit een knooppunt x. wordt alti4d het matching, element

~ l "

xi • • f i =I.~A(Xi) toegevoegd.
Vanuit een knooppunt f i zijn er in het alGemeen diverse moge

li.~kheden:

a.Er is nog een tak f i - .xk met x::: is nieu':.r in de boom.

b.Er is geen tak f i - -xk meer;stap terug in de boom.
c.Voor de nog niet opgenosen tak fi,--,xk geldt dat xk

ligt in het pad f~rt ••• ~k (dus f i - _xk wijst
achterwaarts.

d.Voor de nog niet opgenomen tak f i - _xk geldt dat xk
ligt in een pad van f i naar een blad van de boom(dus

f i - .xk wijst voorwaarts in de subboom wa.arin f i ligt)

e.Voor de nog niet opgenomen ta.k fi~xk geldt dat xk in

een andere subboom ligt dan f i •

Deze mogelilkheden a t/m e worden geillustreerd in fig 4.6.
De volgorde waarin de takken ge~xnloreerd zijn is met cijfers

aongegeven.
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{t--/ (c,/

12.

fig.4.b.
Tijdens de D.F.S. worden de knooppunten die in de boom
konen?enummerd. Er V'lorden twee nurr:rlers toegekend : (number)
en [name]
~en nieuw knooppunt (Geval a) krijg+ alsvolgt zijn nummers:
i=i+1

(number) =i
[nam~=i (i geeft in fei te de vind '10: gorde van de knoopplimten)
In geval b hoeven geen nurr~ers te worden toegekend.~e zien
nu dat in geval c geldt: number (xk )( number (f.).

. 1

In fig 4.6 is te zien dat er een loop gevormd is.En nu gaat
er iets gebeuren met [name]. Di t numr:1er gaat straks fungeren
als nEem voor een sterke component.Alle knooppunten van een
ster~e component moeten na afloop van het algorithme dezelfde

[name] hebben.Bovendien moet van el1,,::e sterke component de[nameJ
uniek zijn.
In fig.4.7 is de betreffende loop apart weergegeven.

(~) [i]

~~-

fig.4.7.



nu krijgt x2 de [nameJvan f 1 (knooppunt waar het c type tak
x2~f1 naar toe wijst~Er is dus nu een knooppunt met

[narreJ Z (number} Dit houdt in dat het betreffende knooppunt
in een loop voorkomt.Bij terugstapnen in de boom (we
Werken met D.F.S. dus we lopen de weg ooit terug) pas
seren ve steeds elementen van de loop totdat we bij het
knooppunt arriveren wa2rvoor geldt[nam~{number}Onderweg

hebben we dan steeds de [name] van het verblijf knooppunt
a8ngepast.Het resultaat is dat alle knooppunten uit de
loop [name] =k hebben.
De takken van het type d worden genegeerd. Zij zorgen voor
een extra bereikbaarheid van knooppunten die hoger in de
zelfde subboom liggen.Interpreteer:als we in fig 4.4. één
tak uit A.. gevonden hebben is C. bereikbaar en wordt CjlJ J
gevonden.De andere eventueel in Aij gelegen tak~en hebben
dan voor het vinden van componenten geen functie meer.
Als bij het teruglopen in de boom een knooppunt wordt be
reikt met(number)~ame]dan is dat een wortel van een ster
ke component.Er is dan een sterke component met naam is
I?ame] bepaald door alle knooppunten met die zelfde [name1
In een nieuwe sV..bboom gekomen kunnen takken van het type e
optreden.Zo'n tak wijst van een nieuwe subboom naar een
eerder gevon~en subboom.Het 'van' knooppunt heeft dus een
hoger(number)dan het 'naar' knooppunt.Bij de tak e kunnen
we een 'van' sterke component en een 'naar' sterke compo-
nent bedenken zodatfig 4.8. ontstaat.De'naar' sterke component
is eerder 0evonden dan de 'van' sterke component,dus deze
volgorde relatie is correct verdisconteerd.

fig.4.8.
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.~ls de hele boom weer is afgebroken omdat alle gelocaliseerde
corr.ponenten zlJn afgevoerd zijn er twee mogelijkheden:

1.De totale graBf is uitgenut.

2.Er zijn noe knooppunten die niet in een sterke co~ponent

zitten.
In het eerste ~eval zlJn we klaar.Het algorith~e stout.
In het tweede geval kiest het algori thl~'e een nieuw start
knooppunt uit de nog beschikbare verzameling.Uiteindelijk
valt te constateren dat de graaf is uitgeput.

Vatching en decompositie van het tableau. Tails.

Het matching algorithme produceert een maximale matching
in het tableau.Als deze matching alle rijen (en dus ook
alle kolommen) van het tableau omvat zegGen we dat de mat

ching compleet is.
Als de matching niet compleet is worden de niet gematchte

rijen en kolommen niet in het decompositie proces opgenomen.
Na decompositie ontstaat d2n het beeld van fig.4.9.

I LJ( I I I
1 I C,, I / 'c1-

/ ,
I

-c jI

/~ I I

I

fig.4.9.

De docrsneden van de niet gematchte rijen en kolom~en met de
gevond~n sterke comnonenten bepalen spnen met de betref
fende sterke componenten een horizontale en een vertikale
'tail',zoals fig. 4.9. illustreert.Dit betekent dat een
tail een subgraaf is wa~rin het a2ntal vergeli~kin~en niet ge
lijk is aan ~et aantal onbekenden.Het bestaan van tails
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staat de o91osb~arheid

verschafTen informatie
van het ontwerp in de weg.Tails
over welke ClUB t,t:a'olli...Il verge-

li,lkingen, en Groothecien eezamenlijk de onoplosbar"rheid ver
oorzaken.De aanwezigheid van tails kan worden :Jestreden door
herformulering van de ontwerp eisen of verandering van de
schakeling. Zodra een complete matching kan worden gevonden
bestaan er geen tails meer en is het totale systeem oplos
baFr.
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5.
~SSENTIELE VAHIABELEN.

5. 1 •

lnleigin&,.

Voor de bepaling van de minimum essentiele set van een
s j-erke component zijn twee algori thmen geimplenenteerd.
Een algorithme(A) is gebaseerd op het doorbreken van
alle cyles die in een sterke component aanwezig zijn.
Het tweede algorithme(B) is gebaseerd op lit.10 .De we
zenlijke verschillen tussen deze twee algorithmen zijn:

1 ). A houdt vast aan de gevonden r.18 tching, B
doet dit niet.

2). B geeft de mogeli~kheid om binnen bepaalde
vergeli4kinsen eliminaties uit te voeren.
A heeft deze mogelijkheid niet.

3). A geeft een echte minimum set(zorkt alle
mogelijkheden af),terwijl Been beuristische
methode volgt en dus een gereduceerde set
geeft die geen minimum set hoeft te zijn.

Een van de essentiele verschillen tussen de twee algo
rithmen is dat alogrithme A vast houdt aan de gevonden
matching,te~vijl algorithme H dit niet doet.In algorithme
B is het zelfs toegestaan dat er in de matrix A12 (fig ?1.)
entries op de diagonaal wegvallen.

I ,lf/f
- -

I

I'

fig.5.1.



Dat dit is toegestaan blijkt uit de oplosmethode die voor
de sterke component gebruikt wordt.Deze is alsvolgt:

Neem de essentiele variabelen xn- k+1 t/m xn als onbeken
den.Druk x1 uit als functie van deze onbekenden.Dit kan

met fn(!).uruk nu vervolgens x2 uit als functie van deze

onbekenden.Dit kan met de vergelijkingen fn_1(~) en fn(~).

Ga zo door tot en met de variabele n-k.Nu kunnen in de
eerste k vergelijkingen de variabelen 1 t/m n-k vervangen
worden door functies van de essentiele variabelen.Deze
vergelijkingen zijn dan met een itteratie proces oplos

baar.
Zoals uit deze rethode blijkt is het niet nocdzakelijk
dat er entries op de diagonaal van de matrix A12 aan
wezig zijn.

J.2.1.
tiet ~.E.S. algorithme.

Beschouw een sterke component (fig 5.2.).

1 3

2

3

4

J I 0
I { 8 I

I 8 J I

Q J {

fig.5.2.

De matching elementen zijn omcirkeld en blijven in dit algo
rithme op de diagonaal.( e mogen \~el onderling verwisseld

worden).~e defigneren nu paden in deze matrix.Een pad ver
bindt twee matching ele~enten met elkaar.Een pad wordt
onderhouden door de buiten diagonaal entries in de matrix.
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voorwaartse paden ZlJn paden die gesymboliseerd worden
door bovendiagonaal entries.Achterw82rtse paden zijn ge

symboliseerd door onderdiagonaal entries.ln fig 5.3.
is de ~atrix van fig 5.2. ais graaf weer~egeven.

fig.5.3.

Als het mogelilk is om van een matching element via twee
of ~eer paden weer in datzelfde m8tc~ing eIerrent te komen,
dan spreken we van een cycle.Door matching elementen weg
te nemen kunnen aanwezige cycles onderbroken worden.Het
algorithme zoekt nu een minimum aantal matching elementen

dat alle cycles onderbreekt.De matrix kan dan zodanig ge
permuteerd ~orden,da+ de volgende vorm ontstaat:

elen,enfe/l

Jc(e; dCJO"t ?1'e.le" .

o
fig.5.4.

5.2.2.
Cycle zoek algorithme.

Bij het zoe l(en naar cycles wordt gebruik p,eme.al~t van het
algorithre d.a-'- door 'T' • beschreven is (lit.7 ) •We be-arJan
ginnen daRrtoe ~~e t matching element 1 en zoeker.. alle paden
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welke eindigen in matching elemènt 1.Uet de Depth First
Search kunnen we zo alle cycles door 1 vinden.Nu kan de
graaf gereduceerd worden,dooralle ta~ken die van 1 ver
trekken en de takken die naar 1 lopen,te elimineren.In

deze gereduceerde graaf zoeken we nu met een Depth First
Search alle cycles door element 2 enz. enz ••
Gedurende de Depth First Search wordt het mptching element

I

waar we bij het opbouwen van het pad aankomen geblokkeerd.
\~e zorgen er voor dat we slechts een maal in een matching
element aankoren.Bij het teruglopen langs een pad in de
Depth First Search wordt de blokkade opgeheven. Door de
blokkade van 'e matching elementen wordt het aantal paden
beperkt en vinden we uitsluitend de essentiele cycles.
Een beschrijving van het algorithme is:

1.Alle aanwezige takken mogen onderzocht worden.
Is er meer dan een knooppunt?

-ja ,neem het laagst genum~erde knooppunt.

GO TO 2
-nee,alle cycles zijn gevonden.

S~OP

2.Neem een niet onderzochte tak vanuit dit knooppunt.
leidt deze tak naar het laagst genummerde knooppunt?

-ja,cycle gevonden(staat genoteerd in de steck)

GO Ta 2
-nee,leidt deze tak naer een niet geblokkeerd knooppunt?

-ja ,ga naar dat knooppunt,blokkeer het knoonpunt dat

wordt verlaten en zet het op steck.

GO ~O 2

-nee,z1Jn er nog voorafgaande knooppunten?
-ja,ea terug naar dat knooppunt,deblokkeer het

knooppunt dat verlaten wordt en haal het van ktack af

GO TU 2
-nee,alle cycles door het laagst genu~merde knooppunt
zijn gevond~n,verwijderhet laagst genummerde knoop
punt en de takken hieraan verbonden.

GO Ta 1
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Cycles vanuit 1

11 1-4-)-2-1
12 1-4-2-1
I) 1-4-1

14 1-)-4-2-1

15 1-)-4-1
16 1-)-2-1
17 1-2-)-4-1
L8 1-2-1
Cycles vanuit 2

~~

19 2-)-4-2 cD~(j)~@

110 2-)-2 ~

Cycles vanuit )

111 )-4-3 CD~@

Het reducer~n van de grapf. is toegestppn omdat we de cycles
welke we uitsluiten doer het reduceren van de graaf reeds

in de voorgaande stapnen gevonden hebben.Dit proces kan
herhaald worden tot slechts {én matching element overblijft.
De gevonden cylces kunnen in een cycle tabel worden weerge

geven:

L1 L2 L3 14 L5 16 17 1,8 19 1,10 1,11

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x x x x x

fig 5.'5.
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?2.3.
Het zoeken naar de minimum essentiele set.

Hi.i het :0oeken naar de minimum essentiele set v0er,en v.re

zolang ele~enten aan de set toe totdat alle cycles door
broken zij n. Ofwel tot in alle ~{olommen van de cycle tabel
minstens een sterretje aanwezig is om de betreffende cycle
te doorbreken.
Als eerste zoeken we een essentiele set die als startset
voor het eigenlijke algorithme kqn dienen.De set die we
daarvoor zoe~en is wel essentieel,maer hij hoeft niet mi
nimapl te zij;.
De zoekprocedure is alsvolgt:
-1. Zoek onder alle matching ele~enten dat element dat

de meeste niet geblokkeerde cycles doorbreekt.
-2.Zet het matching element op stack en blokkeer de

onderbroken cycles.
-3.Als niet alle cycles doorbroken zijn,ga dan naar -1,

anders stont het algorit~e.

Het zoeken naar de minimum essentiele set bestaat uit het
uittesten van alle mogeli~ke combinaties van matching ele
centen OD de eigenschap of zij een minimum essentiele set
vormen.~e beginnen met matching element 1 in de essentiele
set te zetten en te kijken of we in elke kolom een sterre
tje kunnen vinden bij het betreffende ~atching ele~ent.Uit

het voorbeeld in fig 5.5. volgt dat de cycles ~9 ,~10 en
L11 blijven bestaan.~e voegen nu matching elerent 2 toe
aan de set.Nu blijft ~11 nog bestaan,welke zowel door het
toevoegen van matching element 3 als 4 te verwijderen is.
De gevonden essentiele sets bestaan uit drie matching ele
menten: 1-2-J of 1-2-4.
We kunnen pas controleren of we een minimum essentiele set
gevonden hebben ,zodra alle combinaties zijn uitgetest.
Bij het uittesten of een combinatie van matching elementen
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een minir:',um essentiele set vormt ,moeten we een algori thme
construeren ~at systematisch alle combinaties neemt.Wij
lopen daartoe met een Back Track algorithme door een boom
(lit.( ).
Een ps~udo-algol beschrijving van dit algorithme is:

level=n ; stp=O ; rnatch=O ;
28 stp=stp+1
29 ma tch=rna tch+1

if stp 1evel or match n then begin stp=stp-1
if stp 0 then begi!l

match=stack(stp);

BQ 1Q. 29
end

el se B,Q. to END

end
else begin

stack(stp)=match;
enum(nr,left)
%left is 1 als er cycles over

%zi.jn
%nraO als er geen cycles in
%de laatste stap zijn opgeheven
it nr=O theg &Q. to 29

ir left 0 then BQ 1Q. 28
else begin

if stp level

~ mes=O;
mes=stack(1 t/m stp)
level=stp

~;

stp=stp-1
if stp=O then BQ to END
&Q. to 28

~~

Voor een component van 4x4 is de boom in fig 5.b. aangegeven.
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1 e.vef z.

@ teueil

fig.5.6.

Het algori thme kan versneld worden dOOL' een aantal maatrege
len te nenen:
1.'~e zoeken alleen de minimum essentiele sets,dat wil

zeggen:zodra we een set vinden die kleiner is dan de
kleinste welke we reeds gevonden hebben,dan stoppen we
het pad in de boom.~e bewaren steeds alle gevonden klein
ste sets.De grootte van de set wordt eangegeven door

het level on de boom.~edurende het algorith~e wordt de
bovengrens van het level steeds verlaagd,zodat het aantal
te doorzoeken kombinaties afneemt.

2.Zoals onder 1 ~eeds is vermeld kunnen we het aantal te
doorzoeken combinaties verkleinen door de bovengrens
van het level zo klein mogelijk te maken. Indien het
eerste pad van de boom 1-2-3-4 een minimum essentiele
set bevat,dan wordt de bovengrens goed geset,en wordt
een minimaal gedeelte van de boom doorlopen om de andere
minimum essentiele sets te vinden.De knooppunten in de
boom corresponderen daarom niet systematisch met de mat
ching elementen,maar met een permutatie daarvan.Het pro
ses dat de startvolgorde bepaald(zoals in hoofdstuk 5.2.3
beschreven is)levert.voor ons voorbeeld de startvolgorde
1-3-2-4 waarin 1 en 3 samen een essentiele set vormen,waar
de resterende matching elementen aan toegevoegd worden.Zo

dra het zoekproces gestart wordt,wordt 1-3 als essentiele
set gevonden en wordt het level op 2 gezet.De paden die
doorlopen naar een hoger level worden. nu niet meer onder
zocht.
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3.Indien een rratching element aan de set wordt toege
voegd,zonder dat er een cycle doorbroken wordt,stop
pen we dit pad omdat dit nooit een minimum essentiele
set kan opleveren.

5.2.4.
Herorder het ontkoppelde systeem.

Nadat we alle minimum essentiele sets gevonden hebben
moeten we een keuze maken uit deze sets.De reden waarom dat
alle sets gezocht zijn,is dat niet bekend is welke invloed
de keuze van de mini'--WTI essentiele set op de oplosbaarheid
van het subsysteem heeft.Uit het voorbeeld volgt dat 1-3
en 2-4 de minimum essentiele sets vor~en.lndien n de dimen
sie van het subsysteem is,dan is de grootte van de mini
mum essentiele set minimaal 1 omdat anders deze sterke
component niet gevonden was en maximaal n-1 omdat zodra
er twee matching elementen overblijven er een cycle gecon
strueArd zou kunnen worden.
De variabelen uit de minimum essentiele set kunnen we rechts
in het tableau opnemen.De rest van het subsysteem moet nog
zodanig herorderd worden,zodat er een onderdriehoeks matrix
ontstaet die leeg is.We weten dat dit mogelijk is omdat we
met een systeem te maken hebben waarin geen cycles aanwezig
zijn.Het algorithrne dat we gebruiken heeft de structuur van
het algorithme van Tarjan om de sterke componenten te vinden.
Nu kan er echter gebruik gemaakt worden van het feit dat
alle componenten de afmeting 1x1 hebben.We behoeven geen
Lowlink waarden bij te houden,echter wel een blokkade voor
de paden en ~e knooppunten. Bovendien moeten we rekening
houden met Frond en Crosslinks,welke tevens de volgorde van
de matching elementen mede bepalen.
Het algorithme wordt in pseudo-algol weergegeven:

ha&.iJl integer i
proce~ strongconnect (v)
begin number(v)=i=i+1;push(v);
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for w adjacency list v ~
begin if w not numbered then strongconnect(w)
end

pop(w);pushsys(w);
end strongconnect;

i=O;stack=W;stacksys=0;
for w a vertex and not numbered do strongconnect(w)

~

De Depth First Search welke in het bovenstaande algorithme
is toegepast is een vereenvoudigde versie van het algorithme
van Tarjan.De blokkade van de knooppunten wordt bijgehou
den door de nurr~ering tijdens het algorithme.

5.3.1
Het R.E.S. algorithme.

Om het algorithme toe te kunnen lichten zijn enkele de
finities noodzakelijk.

Stel er is een matrix die de vorm heeft van fig 5"'.
aij=O i=1,2, ,t<rTIin(n-k,m) i <::j<.n-k

aii~O i=1,2, ,t
De eerste t variabelen worden de volgers genoemd.De laat
ste k variabelen worden de essentie Ie variabelen genoemd.
Alle resterende variabelen zijn niet volgers.

< I! >



De volgers en de essentiele variabelen vormen samen de trein.

De niet essentialiteitsindex (n.e.~) van een verzameling

essentiele variabelen is ~elijk aan ~et ninimum aantal niet

volgers dat deze verzaneling bezit.

Het doel van het algorithme is om de ~2trix zodanig te per

muteren dat er een zo ~lein mogelijke set essentiele vari

abelen(dus een zo klein mogelijke k) gevonden wordt,zodanig

dat er geen nietvolgers meer bestaan.De ~2trix heeft dan de

vorm van fig 5.8.

o
L..,--"

e55en 6iete utt.."tc.'a..Ce/e"

fig.S.8.

5.3.2.
De werking van het algorithme.

De werking van het algorithme is alsvolgt:

Uit de verza~eling van niet volgers wordt de variabele ge

zocht,die als hij bij de bestaande set essentiele variabelen

wordt gevoegd,de bestaande trein met zoveel mogelijk niet

volgers kan uitbreiden.Ofwel de variabele die samen met de

essentiele variabelen een zo klein mogeli~ke n.e.i. heeft.

De gevonden variabele(niet voJger) wordt aan de set essen

tiele variabelen toegevoegd en de trein wordt zover moge

lijk uitgebreid.Als er dan geen niet volgers meer zijn stop

het algorithme.Als er wél nog niet volgers zijn dan begint

het algorith~e weer vooraan.
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Het benalen '-an de n. e. i. van een verzameling V gebeurt
alsvolgt:
Zoek een vereeli~king die één niet volger bevmt.~ls zo'n
vergelijking bestaat ,voeg dan deze niet volger toe aan de
volgers en nermuteer de vergelijkingen t+1 tlm m en de vari
abelen t+1 t/m n-k-1 zodanig dat deze niet volger op dè

plaats a t +1 't+1 komt re staan.Hoog vervolgens t een op en
begin vooraan.
Als er geen vergelijking meer bestaat met ~én niet volger,
dan is de n.e.i. van V gelijk aan het aantal nog aanwezige
niet volgers.
Het hierboven beschreven algorithme zoekt een gereduceerde
essentiele set van een matrix,zonder gebruik te maken van
eliminatie.ln lit.10 worden de bewijzen hiervoor gegeven.
In het tableau zijn echter vergeli~kingen aanwezig waaruit
variabelen geëlimineerd kunnen worden.
De vergelijkingen in het tableau kunnen in twee groepen ver
deeld worden.De ene groep bestaat uit de niet lineaire ver
gelijkingen en de lineaire vergelijkingen ~et coefficienten
ongelijk aan ± 1 of O.De andere groep is de vergelijkingen
die lineair zijn en coefficienten ±1 of 0 bezitten. Deze
laatste groep ~estaat uit de volgende vergeljikingen:
-de kirchhoff spanningswetten
-de kirchhoff stroomwetten
-de vergelijkingen in het delta systeem die afgeleid zijn

van de kirchhoff spanningswetten
-de verge~ijkingen in het delta systeem die afgeleid zijn ven

de kirchhoff stroomwetten
-de vergelijkingen in het adjoint sys~eem die afgeleid zijn

van de k:nooppunt potentialen.

Deze vergelijkingen zijn na~elijk onafhankelijk van parameter
wparden van elementen in de schakeling.Als in twee van deze
vergelijkingen dezelfde variahele vocrkomt,dan mag aangeno
men worden dat beide variabelen met coefficient +1 voor
kornen.Door aftrekken van deze vergelijkingen valt deze
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variabele dus weg.Dit geeft nu de mogelijkheid om zonder de
kennis van de ~arameterwaarden,eliminaties van variabelen
uit te voere~.

In het boven beschreven algorithme kan dit bij het beDalen
van de n.e.i gebruikt worden.Als er namelijk geen verge

lijking meer gevon~en kan worden die slecht één niet volger
bevat,dan kan door middel van eliminatie van variabelen
misschien zo'n vergelijking gemaakt worden.Dit wordt gedaan

door middel van Gauss-Jordan eliminatie.
Beschou~ hiervoor de vergelijkingen waarin geelimineerd
mag worden en die niet volgers bevatten.Dit stelsel ziet

er alsvolgt uit:

I
I
I
I
I
I
I 'I
I 1

•

'~<'--"""-i.--~) <" >~
~ ~ ie-~ "<

lJotq e75 tJofqe"?5 e~~"'.Ne{e
..) J Ua.""a..&e.ce".

. ·d d (! fig. '5 ••9.. t· dt . td·T1J ens e Jauss-Joraan e~lm~na 1e wor een P1VO zo an1g

gekozen dat in het gebied van de niet volgers een identi

teitsmatrix ontstaat.

r

1
\f-<-f----~) 'E'(Ç----------"-,',~

,,(,.~ ,~

u () !je ~.s vo Ij e. <: S e He" (-~ele
vr< 'YVt...0 eJe~
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Als nu in de matrix Lr een Q rij voorkomt dan i8 er een ver
gelijking gevonden die de bestaande trein kan uitbreiden.Er
kan dan direct gestopt worden met het eliminatie proces en de
trein kan uitgebreid worden. Voor bewij zen zie li t.1 0 •

).4.
Het plaatsen van een vergelijking_in d~~tteratieset •

Zoals al in hoofdstuk 1 is gebleken is het doel van het zoe
ken naar een essentiele set variabelen in een sterke compo
nent,het vergemakkelij~en van het oplossen van deze sterke
component.Hierbij wordt aangenomen dat in elke vergelijking
behalve die waarin geittereerd wordt,het matching element ex
pliciet geschreven kan worden.Dit is echter niet altijd het
geval.In de volgende vergelijking wordt bijvoorbeeld zo'n
geval gegeven:

ex( +QXV,/K/'l') =+1 1, t 10 +V1)XQ/K/'l')

De temperatuur T kan in deze vergelijking niet expliciet
seschre~en worden.
Als deze vergelijking nu in het gedeelte van de component
geplaatst wordt waarin straks geittereerd wordt(itteratie set)
dan is het niet noodzakelijk dat uit deze vergelijking de
temperatuur exnliciet gesc~reven moet worden. Deze vergelijking
kan het oplossen van de component dan ook niet meer in de
weg staan.

} J eju/~ ~éUL~(.·i?

jÛf~ 7:€e~(l ,., (Jet

wo-r1e 'l

t.-y-../

eSJenf.ief~ t.Ja..""'~a.t.e!e"
fig. 5.11 •

In beide algorithmen zijn nu opties in-ebouwd,die er voor
zorgen dat een opgegeven vergeli~king op de goede plaats
kon:.t te staan.
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In het R. E.:::. algori thr~e heeft men twee mogeli.jkheden hier

voor:
o~tie 1:De opgegeven vergelijking wordt zonder meer in de

itteratie set feplantst.Uit eventueel ten krste van de

srootte van de essentiele set.
optie 2:Er wordt geprobeerd om de opgegeven vergelijking

op de goede plaats te zetten,dit echter zonder de grootte
van de essentiele set te beinvloeden.Het is niet gegaran?
deerd dat dit lukt.
In het K.E.S. algorithrne wordt de opgegeven vergelijking
altijd op de goede plaats gezet. Dit eventueel ten koste
van de grootte van de essentiele set.

5.5.
Vergeli1king-y~n d~~lgorithmen.

In tabel 5.1. zijn enkele resultaten die met de algorithmen

bereikt zijn,weergepeven.
tabel 5.1.

M.E.S. R..E.S.
compone met elim.
grootte aantal reken

3 1 0.14 1 0.20 1 0.20

b 1 0.12 1 0.22 1 0.24

15 1 0.14 1 0.54 1 0.50

1b 2 0.16 1 0.64 1 0.53

31 3 0.28 2 3.54 2 2.46

55 6 >600 3 23.58 3 11.6

68 5 >bOO 3 52.92 3 16.46

'n ordt ntet 8 296.18 8 56.44

geaccePt"erd

Hieruit mogen de volgende conclusies getrokken worden:

-het vasthouden aan de matching (M~~.S.)heeft tot gevolg
dat het aantal essentiele variabelen sterk toeneemt.
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-het toelaten van eliminaties in de lineaire vergelijkingen
heeft geen waarneembaar effect op het aant8l essentiele
variabelen.

-voor grote sterke cooponenten wordt de rekentijd van
het l~.E.S.-algorithme zeer lang. (het aantal essentiele
essentiele variabelen dat in de tabel is weergegeven is

het aantal van de initiele sch2tting).

Op grond van deze resultaten is het f.E.S. algorithme niet
in het prc'gramma r:ADCAP opgenomen. Tevens is bi,j de formule
manipulatie aanGenomen dat er geen eliminatie heeft plaats

gevonden.
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b.

HET OPSTEl LElT VAN DE VJmGELIJKnJG.t;N.

b.1 •

Inleiding·

De structuur van het tableau iS nu zodanig dat het gereed
is om hieruit de vergelijkingen te gaan genereren.Uit het
tableau blijkt namelijk de volgorde waarin de vergelijkingen

~oeten worden opgelost.Verder blijkt eruit met welke verge
lijking een bepaalde variabele moet worden uitgerekend,ofwel
welke variabele er in een bepaalde vergelijking expliciet

se schreven moet worden.Dit is namelijk de variabele in die
vergelijking,die in het tableau als matching element dienst

doet.
Bij het opstellen van de vergelijkingen is voor de volgende
gang van zake gekozen:
1 ).De formules worden in een s~andaard vorm gegenereerd

2).De Goede variabele wordt in elke vergelijking expliciet
geschreven(indien dit mogelijk is).

)J.Als er sterke componenten aanwezig zijn,dan worden bin
nen deze sterke oomponenten de vereiste substituties
uitgevoerd.

4).De eindformules worden uitgeprint.

Opmerking:Daar bij het bepalen van de essentiele set geble
ken is èat de grootte van de essentiele set (bijna) niet

beinvloed wordt door eliminatie in de daarvoor in aanmer

king kODende vergelijkinfen,is er bij het genereren van
de formules aan'enomen dat er geen eliminatie heeft plaats
gevonden.

b.2.
Het~enereren van de formules in stpndaardvorm.

Uit de naam die elke vergelijking met zich mee heeft ge
kregen~oofdstuk Ab~kan het type VRn de vergelijking bepaald
worden.l~et behulp van het type van de vergelijking en de
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beschrijving van de schakeling (zie hoofdstukAb2) kan de
vergelijking nu opgesteld worden.

a).De kirchhoff spanningswetten

Vi =Nj -Nk J + (/c· - ~
.....--[IJf------t.

lij

b).De kirchhoff stroomwetten

n
~ li - 2:.1k =O

1=1 k=n+1

c).De takvergelijkingen

V. =R. xl.
1 1 1

Ik=Jk
Vk=Ek
lk=QkxXl
Vk=PkxX.l
li=lO(exp(QxV/K/T-1)

weerstand
onafhankelijke stroombron

onafhankelijke spanningsbron

gestuurde stroombron

gestuurde spanningsbron
diode

d).De ontwerpvergelijkingen

De ontwerpvergelijkingen(design constraints) moeten door
de gebruiker bij de circuitbeschrijving worden opgegeven.
Zij moeten dus vanuit de circuitbeschrijving gecopieerd

worden.

e).Het delta systeem.

1).De kirchhoff spanningswetten

of
--- 6x=6v .~Jj~k
21 ~ - 1

2).De kirchhoff stroomwetten
of n m
---6~=L. 6 I i - L 6Ik6 ~ i=1 k=n+1
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)).De takvergeli~kingen

~f,
---6x-=6v . -H .~ .d!- J. J. J.

weerstand

onafhankeliike stroombron

() 1:'
---~~.-IO~Q/K/T~ exp(Q*Vi /K/T)R6Vi diode
êJ ! J.

d f

o-~=Ûlk

d 1:'
---L\!=ÓV
() ! k

onafhankelijke span"ingsbron

gestuurde stroombron

gestuurde spanninsbron

4). De brontermen d f
De brontermen worden veroorzaakt door --~b

() b -

Of
-) --- 6 boQ -

~ exiterende spanning Vi
De kirchhoff spanningswet in het delta systeem wordt:

~Vi~Jj~k+ ej=o
~Exiterende stroom 1i

De kirchhoff stroomwet in het delta systeem van

knooppunt p en q wordt:

L + 61 +L:i1. =0
- P 1p

L:±&q -LlLi=O
q
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ot'
--) ---6 E

O~

* :Dxi terende weerstand R.
l

De takvergelijking in het delta systeem van

weerstand Ri wordt:

DVi-Ri~i~i~li=a

~*~xiterende bron
Bij een gestuurde stroombron wordt de takverge

lijking in het delta systeem:

6.Ll{-Qk~l-Xl=O

Voor een gestuurde spanningsbron wordt dit:

DVk-Pk~~l-.x.l=u
§**Exiterende tem0eratuur T.

De takvergelijking van een diode in het delta

systeem wordt:

~i-Io~Q/K/T~exP(Q~vi/K/T)~Vi+IO*~*Vi/K/T2*
exp(Q3f:Vi /K/T)=O

gelijk aan 1 gesteld zodat

.6Xis- ---=0
.6 ~j

,6Y. wordt
l

S-6X.=O
l

De exitatie

volgt:

De vergelijking waar de gevoeligheid in opgenomen is

luidt:

Opmerking:Het gelijkstellen aan 1 van de exitatie be

tekent d2t in de bovenstaande formules voor de exi

taties ook 1 wordt ingevuld.
De vergelijking bij een exiterende spanning wordt
dan bijvoorbeeld:

fj[ . -flIT .~~+1=0
l J ~

gebeurt term voor term.

f) .Het
Het

Het

adjoint systeem.
eerste systeem dat moet worden op~enomen

(%; f *!! = ei t

- (U! )maken van de matrix ä~-

- 9-

is:



D§fvergelilkingen worden opgezocht en er wordt gekeken wat
--- oplevert.
OXi

~ w kan geschreven worden als:

is.

=-8

wordt achter de vergelijking
afgeleid is van de spanning,

als deze een ~room of potentiaal

,
~ t"
cJ 2,--- ,
()Pi

Als xi een spanning is,dan
in het adjoint systeem die
+1 toegevoegd (ei).

~:: ::::e::a(~:iv{nrt

() f.
1

termen~-p-:-

wordt gelljk
worden weer afzonderlijk geevalueerd
aan 1 gesteld.
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b.3
Het expliciet schrijven vaneen variabele.

Uit de informatie die in het tableau aanwezig is kan be
paeld worden welke variabele in een vergelijking expliciet
geschreven moet worden.Dit is namelijk de variabele die in
de vergelijking als matching element dienst doet. Voor dit
expliciet schrijven van een variabele is een kleine for
mule manipulator geschreven.Om de werking hiervan uit te
leggen eerst een definitie:
Een term is een groep van variabelen,constanten en bewer
kingen die begint met een + of - teken en die gevolgd
wordt door een +,-,= teken of een "space".Hierbij gelden
+ en - tekens niet als begin of einde van een term als
deze tussen haakjes staan.Zie fig b.1. voor de opbouw van
de ter~en.

Zo zijn in de vergelijking

+Vj=+R)HIJ
+V

J
en +Rj*I

J
de termen.

In de vergelijking

+exp(+QHV5/K/T)=+I1?/(+IO*V15HQ/K/~)

zijn

+exp(+Q*VS/K/T) en +11~/(+lUHV1~HQ/K/T)

de termen.
De werking van de formule manipulator is alsvolgt:

-zoek alle termen in de vergelijking
-kijk of de variabele die expliciet geschreven moet worden
in die term voorkomt.
Zo nee,plaats dan de te~ ~et het goede teken in string B.
(als de term links van het = teken staat verandert het teken
anders niet).
Zo ja,substitueer dan voor de expliciet te schrijven vari
abele een 1 (dat wil zeggen deel de term door de exnliciet
te schrijven variabele) en plaats de term met het goede
teken in string A(als de term links van het = teken staat
verandert het teken niet,anders wel).
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-Als alle termen in string A of B staan,schrijf dan,als de
expliciet te schrijven variabele in de teller van de term
stond:

+~= +(string A)/(string H)

waarbij A de variabele is die expliciet gesc~reven moet
worden.
Als de expliciet te schrijven variabele in de noemer van de
ter~ stond schrijf dan:

+X=+1/((string A)/(string B»
Deze ~ethode kan de meeste vergelijkingen die door het
systeem worden gegenereerd aan. Voor enkele vergelijkingen
moeten nog extra maatregelen genomen worden.
Deze zijn:

a)+exp(+Q~V5/K/~)=+115/~Io~V15~Q/K/T)

waarbij Vs expliciet geschreven moet worden.
Een dergelijke vergelijking wordt eerst in de volgende
vorm geschreven:

+Q~V5/K/T=ln(+I15/(Io~V15~Q/K/T»

waarna de vergelijking door de formule manipulator behan
deld kan worden.

b)+In~R=+~

Waarbij I expliciet geschreven moet worden.
In eerste instantie wordt deze vergelijking door de formule
manipulator behandeld.Hierbij wordt dan de macht verwaar
loosd.Op het einde wordt dan de nacht 1/n van het resultaat

genomen.
Met deze maatregelen kan de formule ~anipulator alle verge
lijkingen die door de formule generator gemaakt worden aan.
Pet uitbrei~ing B is het ook mogelijk om een groot aantal
design contraints in te voeren.De design constraints moeten
natuurlijk zodanig geschreven worden,dat de formule mani
pulator deze ook aan kan en dus de vorrr hebben van een van
de vergelijkingen uit hoofdstuk 6.2. eventueel in combi
natie met een macht van een variabele.De design constraints
moeten dus passen in het schema van fig b.1.

Een mogelijkheid is tot nu toe niet besproken.Dit is namelijk
het geval dat uit de v8rgelijking van a) T expliciet geschre-
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ven moet worden.Dit is niet mogelijk en dat wordt dan ook
door de formule manipulator gemeld.
Als deze vergelijking geen deel uit mRakt van een sterke com
ponent dan is het niet persé noodzakelijk dat de verge
lijking in de goede(expliciete)vorm staat.De onbekende die
als matching element dient kan door middel van itteratie toch
berekend worden.
Is de vergelijking echter wel een deel van een sterke compo
nent dan staat deze vergelijking het oplossen van deze
sterke cornpon~nt in de weg.Er moet dan maar een andere per
mutatie van de sterke component gezocht worden die dit pro
bleem niet oplevert(zie hoofdstuk 5.4)

b.4.
Substitutie.

De substitutie verloopt alsvolgt:
als in een vergelijking een varia~ele vervangen moet worden
door een expressie,dan wordt op de plaats waar die variabele
in de vergelijking staat,deze expressie ingevuld.
Opmerking:
De gegenereerde vergelijkingen mogen niet langer zijn dan 1000
tekens.
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'I.
VOOHBEELD.

fig.7.1.

De schakeling van fig. ·f.1. wordt als circuit ingevoerd.
f!)

@::'1I(

De volgende ontwerpeisen worden in eerste instantie gesteld:
1)J01=0 ~geen gelijkstroom uit de signaalbron)
2)AOb=0.99

3)104=0.001
4)Hr =1000
5)E08=15
6)t=300
7)DV07/dI01=100
8)N03-N02=0.5~V08 (stabiliteit van de schakeling)

~)R7=100

Voor eis 7 noet een adjoint of een delta systeem worden in
gevoerd.Er wordt voor een delta systeem gekozen(dit is wil
lekeurig).Bij het zoeken naar een matching wordt geen vol
ledige matching gevonden.Het gevonden t2bleau is in fig.1.2
afgebeeld.Het blijkt dat DC02 buiten de matching staat.Dit
komt omdat hier een eis aan A06 gesteld wordt,terwijl deze
ten gevolge van eenaantalandere eisen reeds bepaald is.A06
blijkt namelijk berekend te worden door middel van BC06.
In BCOb korr.en de variabelen 105 en IOb voor. Deze zijn berekend
met de vergelijkingen KC02 en KCO) enz. enz ••
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Als op deze manier het tot stand ko--en van de onvolledige
reatehing gevolgd wordt,dan blijken de eisen:
DC03 :104
DC05 :E15
DC08 :No3-N02=~~V08

D004 :H04
DU09 :rt07
de corzaken van de onvolledige matching te zlJn.
Besloten wordt om in plaats van R04,RO~ vast te leggen(uit
gangsimpedantie van de sturende bron) en in plaats van
R07 een maat voor de ingangsimpedantie vast te leggen:
UV02/DI01 {deze 12atste verandering is niet noodzakelijk
om de matching volledig te maken).
De ontwerneisen zijn nu geworden:
1 )j01=0
2)AOb=0.99
3)I04=0.001
4)DV02/ui01=1000

5)~08=15

b )'1'=300
7) DVO r

( /DI01 =100
8)w03-N02=~~ V08
9)R09=100
De eisen 4 en 7 geven aanleiding tot adjoint en/of delta
systemen. Er kan gekozen v!orden tussen:

a) 1 delta systeem
b) 2 adjoint systemen
c) 1 delta systeem en een adjoint systeem.

Aangezien mogelijkheid a het kleinst aantal vergelijkingen
zal opleveren wordt hiervoor gekozen.De matching die nu ont-

.staat blijkt ccmpleet te zijn.Zie fig. '{.3.Tevens bli.jken
er twee componenten te bestaan.Een van 6 vergeli~ki~gen groot
en een van 13 vergelijkingen groot.3eide componenten hebben
een essentiele variabele.
De schakeling blijkt dus met een delta systeem door te reke
nen te zijn.Het is daarbij niet zeker of de on8ekenden ex
nliciet geschreven kunnen worden.Hij het genereren van de
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vergelijkingen blijkt dit echter wel het geval te zijn.De
vergelijkingen die gegenereerd worden staan in fig 7.4. af
gebeeld.
Indien er inplaats van het delta systeem twee adjoint sys
temen gekozen worden,dan blfjkt er een component van )'(
vergelijkingen te ontstaan.Deze component heeft twee essen
tiele variabelen,zodat het zeker is dat er geittereerd moet
gaan worden om tot een oplossing te komen. Tevens zullen de
vergelijkingen langer en ingewikkelder zijn,daar de compo
neàt veel groter is.
Ook de keuzen 1 adjoint systeem en 1 delta systeem blijken
grotere componenten op te leveren met twee essentiele vari
abelen.
Indien component 15 nader bekeken wordt,dan blijkt dat de ver
gelijking lJ00S :N03-N02=~jEVOS de oorzaak te zijn van deze com
ponent.Indien deze eis veranderd wordt in N03==HVOS(halve
voedingsspanning op de uitgang),dan blijkt deze hele compo
nent te verdwijnen,wat een snellere oplossing van de scha
keling tot gevolg heeft.(zie fig. 7.5 en 7.b).
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8.

~en logische uitbreiding van het systeem is het implementeren

~an een algorithme dat de gegenereerde vergelijkingen kan
cpJossen.Dit algorithme zal daarvoor de vergelijkingen Met de
onbekende exnliciet moeten kunDen oplossen(niet moeilijk),en

het moet kunnen ittereren in een klein stelsel vergeJijkingen.Dit
zal een moeilijkere taak zijn.Het is daarhij aan te bevelen om de
verkregen vergelijkingen eerst te vereenvoudigen.Vooral in
de vereelij1cingen ~asrin geittereerd moet gaan worden ~al dit
van veel nut blijken te zijn,daar de tot nu toe verkregen
vergelijkin[en in een vrij ingewik1celde en bev.'erkelijke vorm
zijn geschreven.(veel overbodige hapkjes).
~en verdere uitbreiding van ~et systeeD is het toevoegen van con
densatoren en spoelen aan de set van Dogelijke elementen.
Verder is er nog geen studie gedaan naar de invloed die op de
oplosbaarheid van het systee~ kan worden uitgeoefend door
een bepaaldE"' eis op een andere manier te formuleren.Zo is de
eis I2*R=~ gelijk aan VHI=c of V2/ R=C (dissipatie in een weer

stsnd is C),ter~ijl de ene vergelijking misschien een kleine-
re sterke component geeft dan de andere vergelijking.Het is
misschien ook mogelijk om de computer deze alternatieven mee

te Geven en deze (eventueel via een heurisme) te 12ten af
zoeken.
In de literatuur zijn nog enkele onder7coeken over het hier
behndelde onderwerp te vinden(lit.11 en lit.12 (Kozemchak
en I'urray Lasso) .Het zou interessant zijn om de verschil] ende
benaderingswijzen eens naast elkaar te leggen en de overeen
koesten en versc~ilJen on te snoren.
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9.
CONCLUSIES.

De volgende conclusies kunnen worden fetrokken:
-Door de toegepaste transformaties op het tableau ontstaat

een rekenschema dat slechts enkele itteraties vraagt (gelijk
aan het totaal 8antal essentiele variabelen.)Hierdoor is het
mogelijk om het stelsel vergelijkinp'en snel en efficient op
te lossen.

-Als een circuit niet aan de eisen,die de ontwerper er aan

stelt,kan voldoen,dan wordt dit gesignaleerd en er wordt aan
~egeven waar de oorzaken hiervan lig~en.

-Bij het doorrekenen van een aantal voorbeelden is niet ge
bleken dat er bij de keuze van een adjoint systeem betere
resultaten ontstaan dan bij de keuze van een delta systeem en
omgekeerd. '"el moet genrobeerd worden om het ,:,antal 1clein
signaal systemen zo klein mogelijk te houden.

-Het is zelden mogeli~k om een schakeling zon~er itteratie
op te lossen.

-Het vasthouden van de matching bij het zoeken naar essenti
ele variabelen veroorzaakt een grotere minimum essentiele
set.

-Het toepassen van eliminatie bij het' zoeken van essentie Ie

variabelen in sterke componenten helpt niet veel en is hier
door nAuwelijks gerechtvaardigd.
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APPENDIX.

A.1.

Structuur van het prQgramma.

De opzet van het itteratieve programr.a "lVlADCApll (in fortran
geschreven voer een ~DP 11/bO) is weergegeven in fig.A.1.
Het program~a heeft b hoofdstromen:INPUT

DECm.~P

SHOPIC
EDI'l'OR
.{i'OREULE GENERNf'OR

ES2ENTIEI.E SET
Het programma kan Das werken als er een circuit beschrijving
GIRO.DAT aanwezig is.Op verschillende plaatsen in het pro-
gramma kun~en opdrachten gegeven worden. Deze zijn in het
onderstaande samengevat:
MADCA~: IN~ voor een input run.Het tableau wordt opgesteld

D~C er wordt een matching en decompositie van het
tableau gezocht

SHO het tableau of delen daar van kunnen zichtba8r
gemaakt worden

AI.L er vindt achtereenvolgens een INP ,DEC en SHO
run plaats

r,.IUH. het programT'~a komt in een pauze toeste.nd
cm'l alle mogelijke opdrachten vlorden uitgeprint
RES voor een opgegeven sterke component wordt de

essentiele set berekend
EDl er kunnen wi~zigingen aangebracht worden in

de circuitbeschrijving
~HR eventuele fouten in de circuitbeschrijving

worden uitgeprint
FOR de formule Danipulator wordt aengeroepen
UFF einde van de sessie

SBUPIC: informationr y voor informatie over een sterke
component or variabele(plaatjes
van componenten kunnen op disk
gezet worden)

_r(5_



INPUT
STRUC,ERRMES
FIJNC

PRESENT, STACK, ERRMESS
ARCHI
DELTA
ADJOINT
DCDATA-,PRESNT,PLACE
INPUT

DECOMP
MATCH
BLOCKS

SHOPIC MES2
NESME,GAUJOR,COMPRE
IFACE
INTERF

CHANGE
REN, REN 1 , SEARCH
DELETE
INSERT
REPLAC
BACK
PRINT

rORG1
FORGEN

FORl
ADJ
DEL
INCRE

FOR2
PRINTl , PRINT2
EXPLI
SUBST

'" t t t ~t t ttf ti t ! l1t' I t
PRIl

~I I I
I I ~ I I ~ I I I ! FORM. DATI

I I I I~SHOPIC.DAT I I I I •
~

ITEMP.DAT

di

I ~ I I ,
ISYSTEM.ARC l

t 't-
~ j DECO~. DAT

. . .

tISYSTEM. DAT 1-4 J..,
CIRC.DAT 1<> t l î

1FORMUL. DAT ]

fig.A.l.



mode?

, ~ geen informatie
.b' voor informa tie over sterke com

panent of variabele
8 de naam en de grootte van elke

component groter dan 1 wordt
gegeven

S einde van SHOPIe.
zie hoofdstuk ~.5.

.b'ORMULE GE1';ERATOR: GE1~

FRI

EXY

SUB

üFF

de vergelijkinGen worden in stan
daardvorm gegenereerd
de vergelijkineen worden uitge
print
de matching variabelen worden
expliciet geschreven
de vergelijkingen worden in elkaar
gesubstitueerd
einde van de formule generator

x regels
vervang 'string1'

TOF

HEN er wordt een nieuwe pagina geladen
"space" de regelpointer wordt een opge

hoogd
~~'string' zoek de 'string'
~üY plaats de regelpointer boven aa~

de paeina
~x print de volgende
~j'string1 'j'string2'

door 'string2'

plaats de regel pointer boven aan
de file

EDI'I'OH:

I 'string' plaats 'string' in een nieuwe
regel

D vernietig de aanwezige regel
EDX einde van de editor
B de regelpointer wordt naar de

vorige regel verplaatst
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De files.

In EADCAP spelen de volgende files een rol:

1 .CIRC. DAT

2. SYSTEriT. DAT
3.ERROR.LST

4. DECOTvTP. DAT

5.SHOPIC.DAT

ó. SYSTEt' •ARC

'I .FOmmL. DAT

Cl. J:l'URM. DA T

9. TEl'1P. DAT

circuit beschrijving(topologisch en functio
neel)Deze wordt door de ontwerper gema~kt en
kan Qet de editor veranoerd worden.
systeem data gegenereerd door INPU~

lijst van foutmeldingen afkomstig uit INPUT.

Als deze file bestaat is er geen SYST~~.DAT

gegenereerd.
bevat de matching en de componenten. Wordt doer

DECmr:p gegenereerd.
plaetjes van het tableau ~unnen via de terminal
worden weergegeven in eer. voor de terminal ge
schikte ~apt.Er is echter in SHUPIC een optie
om plartjes te maken die later op een andere
terminal of op een nrinter kunnen worden weer
gegeven.Ze worden da8rtoe in de file SHOPIC.DAT
opgeslae;en.
Geeft aan hoe het systeem iSJP~ebouwd.Output vari
abelen zijn hier vermeld met een aanduiding van het
betreffende adjoint systeem.Exiterende groot-
heden zijn hier vermeld met een aanduiding van
het betreffende delta systeem.
bevat formules die door de routine PRI op disk
geschreven zijn.
bevat de formules in pecodeerde vorm

bevat tussen formules die ti~dens de substi
tutie gegenereerd worden.

A.3.
Overlay structuur.

Het progra!'1rna ~,.':ADCAP is in totali tei t te groot om in het nro
cessorgeheugen ineens opgeslagen,te kunnen worden.MADCAP be-
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stapt echter uit een aantal onafhankelijke routines.Deze
kunnen dus na elkaar worden afgehandeld,terwijl telkens
maar een van de routines,of een aantal routines,in het werk
geheugen van de machine aanwezig is.Dit princiepe heet over
lay.De opzet hiervan wordt door middel van een Overlay Des
cription language aan de machine duidelijk gemaakt. Dit komt
neer op het construeren van een boom,waarin alle routines
~instens een ~aal do~rlopen worden als we vanuit de wortel
van de boom alle bladeren opzoeken. Vanuit een routine kun
nen,zonder het laden van nieuwe routines in het werkgeheu
~en,alleen die routines bereikt worden,die in eenzelfde nad
van wortel naar blad liggen.De gebruikte overlay structuur
is aangereven in fig. A.2.

A.4.
De routines en hun functies.

In de navolgende tabel zlJn alle routines opgenomen met
daRrbij een korte omschrijving van hun functie.

r-ADCAP
INl'UT
STRUC
FUNC
ARCHI
DELTA
ADJOIJIT
DCDATA
DECOI~P

rATCH
3LOCKS
SliOPIC
ERmms
STACK
PRESNT
PI.ACE
I.1E82

supervisor over alle routines
maakt SYSTillJ.DAT
evalueert de circuit structuur
evalueert de design constraints
bestu~r de tableau opbouw
voegt een delta systee~ toe
voegt e~n adjoint systeem toe
neemt de design constraints op
ma2kt DECOI'ÏlP. DAT
bepP 81t de maximale matching
zoekt de sterke componenten
verzorgt de output
verzorgt de fout~eldin[en

zet de design constraints on stsck
test presentie
zet entry in het tableau
zoekt gereduceerde essentiele set in een sterke
component
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·INPUT STRUC-ERRMES
FUNC-PRESNT -S~ACK-ERRMES

RCHI
DELTA

-ADJOINT
-DCDATA-PRESNT-PLACE
-INP

, ..t,·

DECOMP----r MATCH
LBLOCKS

HOPIC

MES2

t
NESME

-INTERF
I FACE

GAUJOR-COMPRE

I
CD
o
I MADCAP

CHANGE1REN-REN1-SEARCH
-DELETE

INSERI'
REPLAC
BACK
PRINT

-FORGl

ERRPRI

FORGEN1FORltADJ
-DEL

INCRE
FOR2

RINT1-PRINT2
EXP

UBST

fig.A.2.



I\T3S~··".E

lFJ\.CE
INTERl"

CHANGE
HE.N
REN1
SEARCH
DELETE
HJSERT
REPLAC

BACK
PRIl'T'l'

FORG1
FORGEN
B'OR1
ADJ
JEI
ETCRE

FOR2
PRINT1
PRINT2

EXPLI
SUBST

ER.:tPRI

berekend de niet essentialiteits index

verzor'r.en da tn : truc tUlir aanpassing tus,;en r r;:~2

en het hoofdprogra~a

hoofdprogramrra van de EDITOR
laadt een nieuwe pagina uit CIRC.DAT
schrijft de gewijzigde pagi~a terug naar CIRC.D~~

zoekt in CIRC.DAT een bepaalde string

haalt een benaaIde string uit CIRC.DAT weg
plaa~st een bepaelde string in CIRC.DAT
vervangt een bepaalde string door een andere string

zet de regelpointer een pla.ats teru~

drukt een apntal regels af
hoofdprogramrca voor de fornule manipulator
coordineert het genereren van de formules
genereert de formules van het basis systeem
genereert de formules van het adjoint systeem
genereert de fornules van het delta systeem
verhoogt de inhoud van een bufC'er.
zorgt voor de exitaties
print de for~ules

bepa8lt de volgorde wanrin de forcules geprint
coeten ,porden
schrijft de goede variabele expliciet

substitueert de verschillende vergeli~kingen in
elkaar
print de file ERROH.LST

A.5.
De werking_van r,IADCAP.

De ontwerner maakt eerst met ~ehulp van de editor een circuit
beschrijving. Dit gebeurt in eerste ins~antie voordat het
prograI'lI'18. ~ .DCAP dr8ai t.Als nu het connando lIRU.N I::ADCAP" wordt
gegeven stel~ het programma de vraag wat er dient te gebeu
ren.Omdat er nog geen S~STEli.DAT bestaat is het alleen !"laar
zinvol om INPUT te runnen met "INP". Eerst v..T0rd t dan de struc
tuur van het circuit geanaliseerd.Eventuele syntax fouten
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en anàore fouten (multipele indices e.d.) leiden tot een ~out

melding die in ~RROR.lST wordt geschreven.Als er fouten zijn
oprr,etreden dan eindiet E'JPU'l' en kunnen met behulp van "ERR"
de foutrr'elriin~en op het :Jcherm t.ebracht w0rdcn.T'et behulp
van"EDI" kunnen de fouten in CIRC.DAT gecorrigeerd worden.
Als de structuur geen fouten meer bevat begint INPU~ aan de
evaluatie van de functionele beschrijving van het circuit.
Vervolgens wordt de systeem architectuur bepaald.Bij de be
schrijving van de werking van het systeem kunnen grootheden
als sensitivity's en klein signaal versterkingen gebruikt zijn.
Deze grootheden kunnen op twee manieren in het tableau worden
ondergebracht(via een delta of via een adjoint systeem).
De ontwerper krijgt nu een klein schema voorgezet waarin de
betreffende grootheden zijn aangegeven. Door rijen en kolommen
uit het schema te kiezen ,legt de.ontwerper de systeem opbouw
vast.(N.B.als er geen adjoint of delta systeem hoeft worden
toegevoegd,dan wordt deze fase overgeslegen).Uit de door
de ontwerper verstrekte informatie wordt afgeleid of de rou
tines DELTA en/of ADJOIN moeten worden aangeroepen.In elk
geval worden daarna de ontwerp gegevens via DCDA~A in het
tableau geschreven. INPUT eindigt nu en EADCA~ vraagt nu
"",'HA'l' ~7.l<~X'l'"t".Aan,ezien l.NPUT cor'Y'ect geeindigd is,bestaat
nu de file SYSTm!~ .DAT. Da~rom is het nu zinvol om met "DEC"
de routine D28c;, P te starten.Op het scherm verschijnen
nu mededelin8en afkomstig uit ~'ATCH en BLOCKS over de grootte
van de gev(n~en matching en het aantal sterke componenten.
:t-:a afloop van JECm~p bestaat m~cm'p.DAT.IJu bestaat de moge
lijkheid om SHOPIC te draaien en elk gewenst plaatje van een
sterke component of het hele tableau op ':'let scherm of in eer:
file te vragen.SHOPIC biedt de mogelijkheid om te achterhalen
in welke sterke component een bepaalde vergelijking of gr0 0 t
heid voorkomt. Elke component heeft in het deco~positie pro
ces een unieke naam mee gekregen.A8n~ezien alJe sterke
componenten sequentieel zijn onges12gen,is ~et het noerr.en
van een naRm van een sterke component een plaats in ~et

tableau bepF'ald.
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AJs een plp~'tie besteld \':ordt moet een "to-nane" en een
"from-narr'e" ,~e ,spec ificeerd worden. Ji t leidt tot de si tua tie

van fig.A.3.a. of fig.A.3.b.

fig.A.3.a fig.A.3.b

Er zlJn nu twee modes:TO~AL en PAR~S.Steeds wordt het gear
ceerde deel weergegeven (fig.A.3.).In de mode ~cr~J wordt

daar echter het complecent bijgevoegd,cet dien verstande

dat de in dit gedeelte gelegen sterke co~ponenten gecom

nrimeç,rd v,'orden tot het 1x1 formant.Het is toerestGRn dat

"to-name" is "from-name". Di t is een mogel i,i kheid Ol"". één

sterke component weer te ~even.Om bestellingen op te seven is het

dus van belan 0 om de namen van de sterke componenten te weten.
Daprtoe is er een mode SHORT w8?rhij de "to-name" en "from-

narr:e" snecifica ties achterwege bJ i.iven en wflRrbi.4 het to-

tale tableau wordt weergegeven met de naam 8anduiding v an
de ster':e componenten.Alle sterke cOD,ponenten zijn hier tot

het forma2t 1x1 gecomprirneerd.Ook is het ;nogelijk om bi.i de

vraag "inforl'lation?" "':'et C (components) te antwoorden.De
responsie is dan een lijst van alle ster~e CODPonenten

groter dsn 1x1 met hun naam en grootte.

Als niet het hele probleem gem8tcht is,dan rr.oet er ner be
stelling worden aangegeven of in het gewenste plaatje de

doorsneden ~et de verzamelingen niet gematchte rijen en

kolommen moet worden opgenomen.Dit is verduideli~kt in de

figuren A.4.a. en A.4.b •• Ook hier is het gearceerde deel
het deel dpt wordt weer~ef,even.
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fig.A.4.a fig.A.4.b
Als er sterke componenten aanwezig 7,ijn,dan kan met be-

hul n van ":~ES" een set essentiele variabelen voor elke

sterke component groter dan 1x1 bepanld worden.Hjerbi4

~unnen ver~eJijkinzen in de itteratie set gedwongen worcten.

Er kunnen eventueel eliminaties uitgevoerd wrrden.

Je formule r'anipulator lmn vervolgens met "FOR" worden op

geroenen.I.:et 11 GEN" kunnen dan de vergelij1dngen gegenereerd

worden .T~et "EXP" kunnen de goede variabelen exn1 ic iet

,-:esch.reven worden.Als r1i t niet lukt dan lrrln met "Rj:~S" een

8.ndere set esr:entiele variabelen bepr-alo \i'or'~en.I-et be-

hul ~ van "SUB" \I!or~en de vergeli-ikin"en binnen een sterke

cOl""nonent in elk8pr r"p,substi tueerd. fIet 1c'n hierbi,i voor

'omen dat een vereelijking te lang ~orit.Het prograr'~a

~~ADCAP is na~elijk ~aar berekend voor vergelijkingen niet

langer d2n 1000 tekens.

::et "PRI" kunnen de resul terende ver,c:-eli;ikingen v,'orr1.en ui t

ge~rint.

lnput en outnut

Circuit elementen.

In de clrcuitbeschrijving kunnen de volgende ele~enten wor

den gebruikt:
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element type tableElU grootheden
vleerstF'nd "r") Vr , Ir,HI t

diode 1) Vbe,Ie,T,Ic,A (= )

npnnninr:shron B V,~ of V,X,P
stroombron J I,J of 1,X,P

r
I

e

/
IJ"

c

!'ig.A.5.
-Een bron is onafhankelijk tenzij er een sturende groctheid

en een sturende paraneter zijn aan2egeven(in de tabel de
grootheden X en P.
De volgende takrelaties kunnen voorkomen:

Hierbi~ zijn de volgende opmerkingen van belang:
-Bij een transistor kan een heel of een half modelSebruikt

6-
worden. Zie fig A.S.

R.
--CJ----- parameter Rk

IJ---Di:----4

f

.....---I0t---- parameter '"LJk

1
..-,---....,(])----o

pa ra 'Tle ter J k

parameter Pk

parameter ()k
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Indices.
~akgroothedcn (V,l,para~eter) krijgen in het tableau als index de
gespecificeerde tak index (circuitbeschrijving).
Knooppunt potentialen krijgen in het tableau als index
de bij het betreffende knooppunt gespecificeerde index
(circuitbeschrijving).De in de takrelatie van een ges+'uurde
bron voorko~ende pRraneter krijgt in het tableau de index

van de tak die :estuurd ~ordt.De eerste diode die in de
structuur wordt opgenomen genereert de p2ra~eter T en ook
de index van T.In alle andere takrelaties heeft T deze in-
dex •

." .• 6.2.

For~at structuurbeschrijving.
De circuit data file draagt de naam CIRC.DAT en is aan het
volgende format gebonden.

I

, commentaar (elke regel die begint met:#is commentaar)

circuitnaem (2-byte s~ring)

referentie knooppunt (~-1 , <51 )

commentaar en eler.enten

~ (einde s~ructuur ~eschrijvi~g)

, cor.mentapr en functionele beschrijving

F (einde van de circ~it drta)

Voor impedanties,diodes en onafhan~elijke bronnen geldt
dat het elerent beschreven w~rd~ door:

stringlengte =8

1TLDPBtie
L-2e knooppuntsinC\ex (2cijfers, > -1, <51)

~ e knooppuntsindex (2 ci,j fers ,:>-1 , <51 )
I------element t~rpe (:, D, E,J)

I------takindex (2 cijfers, > 0, <- 100)
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1

~en gestuurde bron wordt weergegeven door:

rr~:::~~~len[te .12

L.:=stuur pc.rameter
index sturende g"t'oo theid (2 ci,j fers .> 0, <j Ol)

'-----type van de sturende grootheid (V of I)

~-----eler.:ent met string len'"'te 8

IT'ransistor

•• f •••••.••• stringlengte=12

T \l :~:;~e;'oll :codel (4 tak"en~F.2 te !<'<en =H)
type transistor (NPN=N,PNP=P)

L---index basis knooppunt (2 cij fers :> -1 , <51 )
I

L...----iniex er.:: i tter knooppunt (2 cijfers> -1, ,51)
'-----index collector knooppunt (2 cijfers> -1, <51)

~------------indexvan de eerst opgeno~en tak.~ls deze index
k is d?~ bestpan tak k+1 en eventueel als model=?

takken k+2 en k+3 ook.

~et het nl22tsen van een #aan het be~in van een regel ~ordt

deze regel corn~entaar.Op deze manier zijn takken open te
knipnen.

De vol~ende regels gelden:
-tak indices liggen tussen 1 en 99;stringlengte va~ de index is 2.

-knooppunt indices liggen tussen ~ en 50;stringlengte van

de in-'ex is 2.

-mogelijke ele8ent typen zijn R,U,~,~,J

-tak indices zijn uniek.
Elke inbreuk on deze regels leidt tot een foutmelding in

3RROH.LS'l'.
Je structuur beschrijving eindigt bij het eerste record dat
~et een F hegint.Dit ~pn gecombineerd worden Det comrentaar zon
der #:: ~'mTCll'lm;AL DESCRIIrrIOlif, want nu volgt ir.,r-:ers de func

tionele beschrijving van het circuit.
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Format design constraints (DC·s).

Cok hier geldt dp~t elke re""'el voor~ien van een # op de
eprste plaats een com'''entapr regel is.

Alle records na de F van het einde van de struct ur beschrij
ving vI/orden als een design constI'8int geimplementeerd of als
co~~enta2r of als te~inator voor de functionele beschrij

ving.
~en design constraint is een lijst van systeemgrootheden en
het verband ~at tussen deze grootheden bestaat.
Het format vo~r een design constraint is:

Dre (' I te' )- • ,... I' . k . •" \./. • e er1.en"n - verte 1.1 lng
DC index ('> 0, <100)

Voor 'vergelijking r1.oet de design constraint die gebruikt

noet v:orden,i ngevuld 'Norè.en.
TIierbij roeten ~e volgende regels in acht -eno~en ~orden:

1 ).+ tekens mogen niet weggelaten worden voor het begin van

de eerste term,niet achter het = teken en niet achter een

~ .
2.De e-macht ~ordt aangegeven door EX( •••• )

3.~achtsverheffen wordt a~ngegeven door ~ *
4.Pa een onenines ha~kje komt altijd een + of - -eken
~.Er mogen geen spaties in de vergeJijking vonrkomen.
6.31ke varipbele die ~ebruikt wordt moet in de lijst met

elementen voorkomen.

Verder ;>::eldt er:
-!JU - indices 1 , • • ,99) stringlenr,te index=2
-DC - indices zijn uniek
-stringlen~te van de totale design constrai-t is kleiner 12n 50.

le string' eleMenten' bevat door komna's gesepareerde sys
tee~ ele~e~ten.Elk element heeft een bepa~lde lengte(L= aan
tEl symbolen wa-ruit het element bestaat).Tabel /\..6.2. geeft
de elementen vG~zameling Det de lengte a2nduiding weer.

Het enige element met lengte 1 is de temneratuur T.Bij de
temperatuur moet namelijk de index worden weggelaten(het sys
teem genereert deze zelf).Verder komen er slechts elementen
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voor met 1=3,4,1,Y.In de gevallen 1=1 en L=9 is het
betreffende ele~ent ee~ sensitivity of een versterkings
factor.

lengte

1=1

1,=3
L='(

L=9

elecenten

T

Vk,Ik,Nj,Pk
DJ../ lJ'1'

DX/DY

COlT.~entaar

: Tempera tuur

i spanning,stroom,notentinrl,narameter

\ sensitivity X~(vk,Ik,Nk1

sensitivity of versterkingsfactor

Xé[Vk,Ik,N j ], Yf~k,lk'P0

tabel A.6.2.
Inbreuken on deze fOrDattering leiden tot foutmeldin~en in
ERROR. 18'1'.
De functionele beschri~ving eindigt bij ~et eerst volgende
record dat ~et een F beGint.(FiNI8H).
Het aantal design constraints moet nrecies zo groot zijn
dat het totale vergelijkings systeem vierkant wordt.Een
onjuist aantal design constraints leidt tGt een fout~el

rJi!1g.Het #symbool nai:kt ~et moge" i,jk om op '"'emak 1:eli,4ke v;ij ze

het circui t te 'Ni,j zi::o:en en te hert"orr.:ulers>n.In de circul t
d~ta kunnen naneli~k alle alternatieven voor een ont~erpeis

geforfTlule"rd zij n, 'J'.'aar1.Ji:i allen on één ne. voorzien zij n van

een :lP •

Cutput format

In de pla8 tjes die r~DCAP aflevert is elke systeem kolom
twee karnkters breed. Boven elke kolom staat het type van die
kolom en dE8.ronder de index van het t:rpe.

1'ype index conlI'l entap.r
, N' i knooppunt potentiar-l TTi -1 ~ i <51, V' i takspen''''ing V. 0<' i <.100

1, Ir i tnkstroorJ I i 0<. i <1 !JO
, P' i P A, •• , Z N,V,I ppr2r:'eter P. o «i < 100

1
'Nj , i 1"" in del-'-:a systeem j 0 q <10.~ 'oJ •

1
'Vj , i V. in delta systeem j 0 <j <10

1
, Ij , i 1. in '~el ta systeeI!l j 0(j(10

1

',j V' i getransponeerde I01 . in adjointsysteem j O(j<10
1
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'type index COIT'.Jnen taar

'j C ' i getransponeerde Kei in ad,l ointsysteeM j 0<.1<,10

, .j B ' i ge trEm spone erde D("l in ad50intsyste c'm j 0<.1 <10Lh..Ji

'Dj' i sensitivity in c1eJta systeerr j ,responsie is V.
1

'Eli' i sensitivity in delta systeem j,responsie is Ti
':.<'j , i sensitivity in delta systeem j,responsie is Ni
'jP' i sensitivity in ad.joint s;ysteem j,exitatie is Pi
'j Q' i sensitivity in adjoint systeem j,exitatie is Vi
'j R' i sensitivity in adjoint systeem j,exitatie is 11

De rijen hebben een soortgeli~ke identificatie:

Type index commentaar

'KV' i kirchhoff spanningswet KVi
'KC' i kirchhoff stroomwet KCi
'BC' i takrelatie BCi
'DC' i design constraint DC i
'V j , i KV. in delta systeem j

1
'Cj , i KCi in delta systeem j

'Bj , i BCi in delta syster;m j

'jN' i getransponeerde Ni in adjoint systeem j

'jV' i getransponeerde Vi in adjoint systeem j

'j I' i getransponeerde 1i in adjoint systeem j

'Dj' i rij met sensitivity van delta systeem j

responsie Vi
'Ej' i rij met sensitivity van delta systeem j

responsie 1i
'Fj , i rij met sensitivity van delta systeem j

responsie Ni

'jP' i rij met sensitivity van adjC'int systeem j

exitatie Pi
'j Q' i rij r::.et sensitivity van adjoint systeem j

exitatie Vi
'j R' i rij met sensitivity van adjoint systeemj

exitatie 1i
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Zo~el voor de rlJen als voor de kolo~nen geldt:
de innex j van het delta of adjoint systeem identificeert
eenduidig de systeembepalende exitatie of output variAbele.
De incidentie relaties TIorden in het tableau weerge[even rcet de
string' 1 '.
Achter elke rij wordt de [neme] V8.n de sterke component ge
plaatst die de betreffende rij bevat.
~ameJis een uniek getal dat in het deco~po8itie proces aan

el1-ee sterke component is toegekend en \':aarm.ee een compo-
I

nent eenduidig geidentificeerd kan ~orden.Sterke compo-
nenten ku~~en gecomnrimeerd worden tot de afmeting 1x1.
:Gr kont dan:
-kclomtype=' *' ,kolominèex ='nane'
-rij tyne ='~~' ,rijindex ='naEe'
-'name' wordt: 'name't 'component size')
-elke saf.1en~etro~ken subgraaf w8erin ~instens 2 'aal ' l'

voorkorr.t wordt weergegeven net ' ~'.
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