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VOORWOORD

Dit verslag behandelt het lineaire complementariteits
probleem, een van de kernproblemen bij stuksgewijs
lineaire simulatie. Bewust is gekozen veor een
uitgebreide inleiding en inwerking in de probleemstelling.
Hiermee wordt beoogd dat eok zender voorkennis op dit
gebied dit verslag begrepen kan worden, en zo als
inleiding in deze preblematiek kan functieneren.

Met dank aan de hr W. v. Bokhoven veer de vele nuttige
gedachtenwisselingen.
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SAMENVATTING
------------------------
Dit verslag sluit aan bij een onderzoek dat gaande is naar
een nieuwe methode voor het simuleren van elektrische
systemen. Deze methode moet een kortere rekentijd
mogelijk maken, hetgeen noodzakelijk is voor zeer grote
schakelingen. Het simuleren hiervan is de laatste tijd
van belang geworden door de IC-techniek waarbij
tienduizenden componenten op een chip voorkomen. Om deze
snelheidswinst te behalen worden stuksgewijs lineaire
modellen opgesteld voor niet-lineaire functies. Hiermee
wordt niet alleen bereikt dat deze niet meer berekend
hoeven te worden, maar ook dat eenvoudig met
macro-modellering gewerkt kan worden. Hiervoor zal een
eenvoudig voorbeeld worden gegeven.

In hfds.1 word ingegaan op de vergelijkingen die ontstaan
bij stuksgewijs lineaire modellering van niet-lineaire
dynamische systemen. Bij het oplossen van deze stelsels
ontstaat een fundamenteel probleem: het Lineaire
Complementariteits Probleem (LCP). In hfds.2 wordt dit
LCP ingedeeld in klassen en worden enige literatuur
verwijzingen gegeven naar publikaties die deze
problematiek behandelen.

Hierna werden twee verschillende methodes gepresenteerd
die het LCP op kunnen lessen: Pivotiserings algoritmen en
het Modulus algoritme. Deze kunnen echter niet in alle
gevallen een oplossing bieden, reden om te onderzoeken of
er meer methodes geschikt zijn, met name in verband met de
simulatie van dynamische systemen.

De rest van het verslag beschrijft de resultaten van dit
onderzoek. In hfds.3 wordt een algoritme voor de
minimalisering van een kwadratische functie gegeven,
waarvan de oplossing tevens oplossing is van het LCP.
Hiertoe is een methode van C.W. Cryer uitgebreid; het
resultaat blijkt wat voor- en nadelen betreft in
belangrijke mate overeen te kemen met het Modulus
algoritme. (convergentie veor pesitief definiete
matrices).

In hfds.4 wordt een simplexmethode behandeLd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van simplices tussen vaste
roosterpunten. Er word een zogenaamde label-functie
voorgesteld die aan elk roosterpunt een integer label
toekent, afhankelijk van de functiewaarde. Aan de hand
van de verschillende labels op de heekpunten va~ de
simplex wordt deze verlegd, totdat de betreffende simplex



een benadering is van de opLossing van het LCP.
dus geen minimaliserings methode.
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Het is

Dit algoritme bLijkt voor een reLatief grate kLasse van
matrices te convergerenl omdat geen convexiteit van de
functie nodig is. Verder bLijkt dat zowel de kwadratische
minimalisatie als de simpLex methode zeer geschikt zijn
voor sparse-matrix programmering. Er hoeven sLechts
matrix-vector produkten berekend te wordenl hetgeen snel
en efficient kan gebeuren met een eenvoudige
datastruktuurl dit in tegenstelLing tot de pivotiserings
algoritmenl die langs koLommen en rijen matrit-elementen
moeten kunnen opzoeken en filL-ins veroorzaken.

Het blijkt dat aLte methodes zo hun eigen voor en nadeLen
hebben. Met dit verslag worden twee extra aLternatieven
aangedragenl waarmee de keuzemogeLijkheid is toegenomenl
en de praktijk zal waarschijnLijk moeten uitwijzen weLke
(kombinatie van) methodes het best voldoen.
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INLEIDING
------------------

Met de komst van steeds complexer wordende IC's stijgt de
behoefte aan programmatuur die gebruikt kan worden bij het
ontwerpen en testen. Hierdoor kan tijdens de
ontwikkelinasfase een arote snelheidswinst behaald worden,
terwijl er minder fouten ontstaan. Programma's voor de
simulatie van elektrische schakelingen zijn hierbij
onontbeerlijk.

Het proces van een schema naar het eerste geproduceerde IC
is namelijk zeer kostbaar en tijdrovend. Om te voorkomen
dat dit vaak herhaald moet worden, wil men van te yoren
net schema testen. Technieken om Ie's van te voren met
discrete componenten op te bouwen en te testen, blijken
slecht te voldoen bij grote integratie dichtheid.
Parasitaire condensatoren en parasitaire transistoren en
thyristoren maken dat het zogenaamde breadboard model geen
goede benadering is voor het IC. Met computer simulaties
kunnen deze effecten allemaal in rekening gebracht worden,
en zo een beter model opleveren.

Hiervoor zlJn in de loop der tijd verschillende
programma's ontwikkeld die vanuit een schema-beschrijving
de elektrische werking kunnen nabootsen. In deze
programma's kunnen nauwkeurige transistor modellen worden
geimplementeerdl voor bijvoorbeeld gedetailleerde
transient simulatiel hetgeen echter dermate veel rekenwerk
veroorzaakt dat de schakeling beperkt moet blijven tot
enkele tientallen transistoren. Veor het simuleren van
grotere schakelingen zal er wat van de nauwkeurigheid
opgeofferd moeten worden. Hierveor kan men overgaan naar
eenvoudiger transistor modellen of naar macromodellen voor
logische poorten. Uiteindelijk ontstaan dan programma's
die alleen nog logische nivo's simuleren op registernivo
met een complexiteit van enige tienduizenden componenten.

Met de komst van de LSI-circuits met gecombineerde analoge
en digitale logica op een chip, zullen voor een
succesvolle simulatie al deze programma's (techniekenJ
tegelijk nodig zijn. Hierbij ontstaan zeer grote
problemenl bijvoorbeeld bij het implementeren van een
gemeenschappelijke database voer de communicatie tussen
deze programma onderdelenl en bij de convergentie naar een
oplossing omdat in de verschillende programmma delen
geheel andere technieken gebruikt worden.
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Binnen de vakgroep Automatisch Systeemontwerpen (E5) is er
nu een onderzoek gaande naar een nieuwe methode voer het
modeLLeren (beschrijven) van eLektronische schakeLingen.
Hierbij worden niet-Lineaire functies vervangen door
stuksgewijs Lineaire karakteristieken. Deze
beschrijvingswijze heeft veeL voordelen in vergeLijking
met bestaande methodes:

- De methode leent zich buitengewoon goed voor
macromodeLLering en gemengd anaLoge/digitaLe simuLatie:
Van een gedeeLte van een schakeling kan een eenvoudig
modeL gemaakt worden dat aLLeen de ingangs en
uitgangsrelaties weergeeftl in pLaats van gedetailleerd
te simuLeren wat er binnen de schakeLing gebeurt. Dit
kan aanzienlijke besparingen in rekentijd opLeveren.

- Omdat de systeembeschrijving en de opLossingsmethode
steeds uniform bLijvenl kan een interessant gedeelte
van de schakeLing nauwkeurig en gedetailLeerd
beschreven wordenl terwijL de rest met grovere modeL Len
wordt gesimuleerd. Communicatie en convergentie
probLemen tussen verschiLlende programmadelen zijn dU5
niet meer aan de orde.

- De hier gepresenteerde stuksgewijs lineaire
beschrijving is een compacte matrix beschrijving die
zich uitstekend Leent veer computerverwerking.

- Er hoeven geen niet-Lineaire functies meer uitgerekend
te worden (expl Ln) zedat een toename van de
rekensneLheid te verwachten is.

- Een grete schakeling kan eenvoudig uit kleinere
opgebouwd wordenl zodat een hierarchische struktuur
ontstaat die het overzicht bevordert.
Door de manier van beschrijven ontstaan er geen
numerieke stabiliteitsproblemen bij steile fLanken in
de signaLen. Dit in tegenstelLing tot de conventioneLe
simulatieprogramma'sl die dan convergentie problemen
krijgen en naar zeer kLeine integratie-stappen moeten
gaan, hetgeen veeL rekentijd kost.



stuksgwijs lineaire
probleem dat in de
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De belangrijkste theoretische problemen die binnen dit
onderzoek nog aangepakt moeten worden zijn:

- Hoe kan men voor een willekeurige niet-lineaire functie
(of voor een aantal meetpunten hiervan) de
vergelijkingen voor een stuksgewijs lineaire
benaderingen opstellen?

- Bij het oplossen van de
vergelijkingen ontstaat een
literatuur bekend staat
complementariteits probleem' •
efficient) opgelost moet worden

Op dit tweede probleem zal in dit verslag nader worden
ingegaan.
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1. STUKSGEWIJS LINEAIRE SYSTEMEN
----------------------------------------------------------------

In dit hoofdstuk zal een beschrijvingswijze gegeven worden
voor stuksgewijs lineaire systemen, welke met een
eenvoudig voorbeeld zal worden toegelicht. De uitbreiding
naar dynamische systemen wordt uitgevoerd, met een korte
beschrijving hoe dit opgelost zou kunnen worden.

1.1 STATISCHE SYSTEMEN

Hiervoor kan een matrixbeschrijving gegeven worden die
behalve de ingangsvector x en de uitgangsvector y nog
gebruik maakt van twee hulpvectoren i en v.

x

y -

stuksgewijs
lineai,..
systeem

y

:H:) + (:J (1.2)

(0) vierkant, >= 0, v >= 0, i' v = 0

Oit wordt het toestandsmodel van het ~ysteem genoemd.
Indien de ingangsvector x gegeven is, moeten uit de
vergelijkingen (1.2), de zogenaamde toestands
vergelijkingen, de vectoren v en i opgelost worden met
inachtneming van genoemde randvoorwaarden. Dit zijn n
vergelijkingen met 2n onbekenden. Onder bepaalde
voorwaarden voor de matrix 0 is hier echter een unieke
oplossing voor. Indien deze gevonden is kan met behulp
van de vectoren x en i de uitgangsvector y berekend worden
uit (1.1).

Een en ander kan met een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt



worden.
is:
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Beschouw een versterker die beperkt uitstuurbaar

-'X.

-2.

Hiervoor kan een matrixbeschrijving opgesteld
volgens (1.1) en (1.2):

worde r,

:,I .-, -2

:)
x 0~

= -1 1 i I + 1

v1 1 ° i1 1

vI( >= 0, ile >= 0, v
k

• i
k = 0, k = 1,2
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De unieke oplossing van dit stelsel vergelijkingen is:

x <= -1 V, = - x + 1, i, = 0

i'l = - X - 1

Oit substitueren in de verg. voor y
levert:

y =-2

-1 <= x <= 1 : v = -x + 1, i I = 0
I

v'l = X + 1, i'1. = 0

y = 2. x

x >= 1 v, = 0 i I = X - '1

Vi = X + 1, i'l = 0

y = .-,
~

Hetgeen in overeenstemming is met fig 1.1.
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1.2 DREMPEL-LOGICA

Om de mogelijkheden van deze modellering aan te geven, zal
als voorbeeLd de zogenaamde drempeL Logica ('threshoLd
logic') behandeld worden. Voor een uitgebreidere
beschrijving hiervan zie [Hurst,'?1].

De logische variabelen worden aangeduid
hoofdLetter en kunnen de waarden 0 en 1
Logische poorten worden aLs volgt gedefinieerd:

met een
aannemen.

A a
B b

N ----In

~--z

/Cr--- Z fig.1.2

met t, > t 2 •

De uitgangen z i j n aLs voLgt vastgeLegd:

j:
i nOd i en A.a+B.b+ ••. +N.n >= t.

Z =
indien A.a+B.b+ ... +N.n <= tt

Z = 1 - Z



Deze poortbeschrijving is
mogelijkheden te bieden.
voorbeelden.

poort:
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zeer algemeen en blijkt veel
Daarvan hieronder enkele

boolse functie:

A
B
C
D

1
1
1
1

TLj 3 r----z
I

(en-poort) Z = A.B.C.D

(of-poort)

(S/R-FF)

Z = A+B+C

Z = A+B.C

-
li! n... I = R. (S+ Qn )

Het blijkt nu dat met behulp van het toestands model
(1.1)(1.2) een kompakte beschrijving van deze poorten
mogelijk is. Voor de algemene poort uit fig.1.2 kan
onmiddelijk een toestandsmodel gegeven worden:
laat h = 1/(t j - t 2 )

A

Z a.h b.h n.h -h h B -t'l. • h

Z -a.h -b.h -n.h h -h N t, • h
= +

v, -a -b -n 1 0 i I t,

v... a b n 0 1 il - t 2

Met betrekking tot de modellering van analoge schakelingen
kan vermeld worden dat het goed mogelijk is gebleken
toestands modellen te maken voor transistoren,
thyristoren, gestuurde schakelaars en oscillatoren. Het
valt echter buiten het kader van dit verslag om hier0ver
uit te wijden.
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1.3 DYNAMISCHE SYSTEMEN

Voor dynamische systemen kunnen
(1.2) uitgebreid worden op
systeemtheorie gebruikelijk is:

de vergelijkingen
een wijze die

(u = du/dt)

(1. 1)

in de

y
( A"

A12 A,; x
e, ). A21 Atl An + (1.3)u = u e'l

v A~I A:'l A,~ e 3

v >= 0, >= 0, v' i = 0

waarbij de toestandsvariabelen u in het systeem zijn
opgenomen. Om een responsie van een dergelijk systeem te
bepalen, moet de tijd-as gediscretiseerd worden. lndien
de responsie bepaald wordf op de tijdstippen t

k
laat dan:

h = t 1<+1 - tk' U.. = U ( t k ), yk = Y( t k ), •••

Verder moet dan een integratie-formule worden toegevoegd,
bijvoorbeeld de Backward Euler formule:

U k+ I = Uk + h. uk+ I
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Indien deze integratieformule gesubstitueerd wordt in
(1.3) onstaat het volgende stelsel:

yk:+l AI, A1'1 Al~
>:k ..l l e,ut<. = -hAll I-hAn -hAn u....• + -hE"1

Vk+ l A31 A3l A)~ i k +' e~

Door een
(l-hA1.l )
tot:

invertering van (pivotisering op) de matrix
kan het bovenstaande stelsel dan herleid worden

yk+l A' A' A,\ xk.., e'
II 1"1 I

uk'H = A~I A~'1 A~~ Ulc + e'"1

v"'" A~, A~'l. A~~
i Ie.. 1 e'•

Dit systeem kan nu achtereenvolgens op elk tijdstip
opgelost ·worden. Op het tijdstip t = t k + l zijn >:".., en
Uk bekend. Uit de onderste vergelijking kunnen dan V~I en
i k" I ' bepaald worden, waarna ylc+l en u k + 1 berekend kunnen
worden. Het zij hierbij echter vermeld dat het expliciet
bepalen van de matrix A' in de praktijk waarschijnlijk
niet wenselijk is omdat er een groot aantal 'fill-ins' kan
ontstaan.
Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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1.4 KOPPELING VAN SYSTEMEN

lndien twee (of meer) systemen gekoppeld worden, en er is
van elk systeem een toestandsmodel overeenkomstig (1.3),
kan eenvoudig van het resulterende systeem het model
bepaald worden. Dit zal in deze paragraaf geschetst
worden.

Laat t wee systemen gegeven z i j n door:

:1
All A11.

A"j "I ·'1u, = All Au An u, + a l

. VI A~I All An i I a:J,

~J =(

8 B
ll Bl ?>

\ x,
b.II

Bli 814 Bn u'l. + b1.

8~1 83 '1. B:J,} . i'1. b,

en hun koppeling door k vergelijkingen i n de vorm:
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Deze vergelijkingen worden nu allemaal samen genomen zodat
het volgende stelsel ontstaat:

. u2 i I i2 °1y. U, VI y1. v2. X U
1 Xl UlI

-1 0 0 0 0 0 A All A,~ 0 0 0 a,
"

0 -1 0 0 0 0 All Au Au 0 0 0 a'l

0 0 -1 0 0 0 A?, A~l A~~ 0 0 0 a"}

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 Bit B'2 B,:) b,

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 Bli B22 Bn bl

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 B~ B31. B?>. b~

C, 0 0 C1 0 0 C~ 0 0 C"/ 0 0 0

De matrices C, en C1 kunnen nu leeg geveegd worden, waarna
er k variabelen uit de s"et {x, ,Xl} geelimineerd kunnen
worden. Indien de variabelen en vergelijkingen nu opnieuw
gerangschikt worden ontstaat het toestandsmodel van het
nieuwe systeem in de standaard vorm van (1.3).

Er zij hier met nadruk op gewezen dat deze mogelijkheid
van groot belang is voor de simulatie van elektrische
systemen. Grote schakelingen kunnen nu opgebouwd worden
uit kleinere die elk afzonderlijk van te voren zijn
gesimuleerd. Hierdoor ontstaat een hierarchische
struktuur die bij grote systemen noodzakelijk is om de
ontwerper enig overzicht te bieden. Verder kan er een
bibliotheek aangelegd worden met modellen van bijvoorbeeld
transistoren, operationele versterkers, logische poorten
en oscillatoren.
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1.5 HET LINEAIRE COMPLEMENTARITEITS PROBLEEM

Een fundamenteel probleem bij het oplossen van de
systeemvergelijkingen uit de vorige paragrafen is het
zoeken van een oplossing voor het stelsel vergelijkingen:
(M en q gegevenl v en i te bepalen)

v = Mi + q

v )= 0 I i >= 0 I v' = 0

Dit stelsel staat bekend als het 'Lineaire
Complementariteits Probleem' (LCP) waarover de laatste
vijftien jaar veel literatuur is verschenenl maar waarvoor
nog geen bevredigende oplossing is gevonden voor
willekeurige matrices M.

De rest van dit verslag zal zich op dit probleem
toespitsen. In het volgende hoofdstuk zal een beknopt
overzicht gegeven worden over wat er zoal voer algeritmen
zijn om dit probleem op te lossenl en onder welke
voorwaarden deze algoritmen werken.
In de hoofdstukken drie en vier worden de resultaten
beschreven van een onderzoek naar alternatieve
mogelijkheden om het LCP op te lossenl namelijk met behulp
van kwadratische minimalisatie respectievelijk
simplexmethoden. Hierbij zal ook aandacht geschonken
worden aan de geschiktheid van deze methoden voor
circuitsimulatie.
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2.ALGORITHEN VOOR HET LINEAIRE COHPLEHENTARITEITS PROBLEEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 KLASSEN VAN MATRICES

Het LCP is als volgt te formuleren: Bepaal vectoren v en
i zodanig dat bij gegeven M en q :

v = Hi + q

v >= 0, >= 0, v' = 0

(2.1)

dit probleem onderscheidt men hiervoor
klassen van matrices: CKaramardian,'72J

In het algemeen hoeft hiervoor geen oplossing te bestaan,
of kunnen er meerdere oplossingen zijn. Dit is
afhankelijk van de vector q en eigenschappen van de matrix
M.
In relatie met
verschillende
CLemke,'70J

- positief definiete matrices:
Een matrix is positief definiet (PD) als

x '# 0 x'Hx > 0

Een matrix is positief semi-definiet (PSD) als

v X E R", x '# 0 x'Hx >= 0

- Copositieve matrices:
11 is copositief (CP) als

x'Hx >= 0
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M is strikt copositief (SCP) aLs

x 1: 0 x'Mx > 0

M is copositief plus (CPP) als M uit CP is HI

(x E R:, X :f: 0, x' MX = 0) ===> (M + M') X = 0

- P-matrices:
M is PO-matrix (PO) als alle hoofd-
onderdeterminanten van M niet negatief zijn.
M is P-matrix (P) als alle hoofd-onderdeterminanten
van M positief zijn.

Een equivalente definitie is de volgende:
M is P-matrix als

v X E R:, X :f: 0, 3 k: Xk (M x\ > 0

- Adequate matrices:
M is adequaat (A) als M uit PO zodanig dat indien
een hoofd-onderdeterminant van M =0 dan moeten de
betreffende rlJen en kolommen van M onderling
afhankelijk zijn.

- Semi-monotone matrices:
M is semimonotoon (SM) als

v X E R:, x :F 0, 3 k: xk (M x)k >= 0

M is strikt semimonotoon (SSM) aLs
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- L-matrices: M is een L-matrix (L) indien M uit 8M en
zodanig dat

i ndie n ere e n x E R:, x ¢ 0
en x'Mx = 0, dan bestaan
diagonaat matrices E en
(EM + M'F)X = O.

bestaat z.d.d. Mx)= 0
er ook niet-negatieve

F z.d.d. Fx = 0 en

Deze Klassen van matrices kunnen in een schema gezet
worden waarbij "-----)" betekent "is deelverzameling varl".

Het blijkt dat er een unieke oplossing is van het LCP voor
alle q desd. als M uit P CKaramardian,'72J.
lndien M uit SSM zijn er voor etke q optossingen. Indien
M uit L zijn er niet meer voor elke q oplosingen. Lemke
heeft een algoritme ontwikkeld dat in dit geval of een
oplossing zal vinden of zal Laten zien dat er geen
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oplossingen bestaan CLemke,'70J [Eaves,'71J.

Karamardian definieert nog een klasse R die SSM omvat en
waarvoor hij bewijst dat er voor elke q een oplessing
bestaat, echter zonder een algoritme te geven om deze ook
te vinden. Het bijzondere van klasse R is dat er
negatieve elementen op de hoofddiagonaal mogen staan,
hetgeen bij alle hierboven gedefinieerde klassen niet kan.
[Karamardian,'72J.

LCP zlJn
Lemke is
de naam

het
door

onder

Veel algeritmen veor het oplossen van
varianten van de orginele methode die
ontwikkeld, en kunnen samengevat worden
'pivotiserings-algoritmen' •
Vanwege hun grote belang is daar de volgende paragraaf aan
gewijd. Vervolgens zal het modulus algoritme behandeld
worden, hetwelk van bijzonder belang is omdat hiervoor is
aangetoond dat de rekentijd slechts polynomisch met de
dimensie toeneemt als M uit PD.
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2.2 PIVOTISERINGS ALGORITMEN

Het probleem is net oplossen van net LCP

v = Mi + q

v )= 0, >= 0, v' i = 0

(2.1)

lndien q)=O is de opLossing triviaal namelijk
Zoniet transformeert men het probLeem op
wijze.

i=O, v=q.
de voLgende

Er wordt een 'pivot' gekozen MId #0.
De k-e vergelijking wordt gedeeld door Mkl en it wordt
expliciet opgeLost. Deze wordt nu gesubstitueerd in de
andere vergelijkingen waarmee weer een steLsel ontstaat in
de vorm van (2.1).
Op een component na zijn de vectoren v en i dezelfde
gebleven: de componenten vk en it zijn verwisseLd van
plaats.
Met deze operatie (een 'pivotisering') is ook de vector q
van waarde veranderd.

Het pivotiserings aLgoritme komt er nu op neer dat net
steeds:
of een nieuwe pivot aanwijst, en de pivotisering
of stopt omdat q)=O is geworden en tegelijk

compLementair zijn. (d.w.z. voor eLke
ik of Vlf also onafhankeLijk variabeLe
stelsel.) Hiermee is de oplossing van net
gevonden.

of stopt omdat er geen oplossing bestaat.

uitvoert.
v en i

k is of
in het
probLeem

Met deze methode zijn verscheidene algoritmen ontwikkeLd
die van eLkaar verschiLlen door het aanwijzen van de
nieuwe pivot, en de klasse van matrices waarvoor het
algoritme werkt.
Zie hiervoor bijvoorbeeLd (Lemke,'68J (Lemke,'70J
CCottLe,'68J. (Hoewel ook het aLgoritme van
(Katzenelson,'65J, ondanks een geheel andere notatie, in
dit kader gezien kan worden.)

De voordelen van deze algoritmen zijn:
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In de praktijk blijken ze snel te werken. (Met weinig
pivotiserings slagen een oplossing te vinden.)

- Voor een relatief Qrote klasse van matrices bewezen
kan worden dat het-algoritme werkt. [Lemke,'70J

De nadelen zijn:
- Het kan zijn dat pivots gekozen worden die wat betreft

numerieke stabiliteit minder geschikt zijn.
Voor grote stelsels vergelijkingen zal altijd met
sparse-matrix strukturen gewerkt worden. Bij bepaalde
pivotiseringen zou deze matrix helemaal yol kunnen
lopen, hetgeen desastreus is in verband met
geheugengebruik en rekentijd.
In een worstcase situatie kan het gebeuren dat alle
permutaties van v en i uitgeprobeerd worden voordat de
oplossing gevonden wordt. Bij grote stelsels betekent
dit een ontoelaatbaar grote rekentijd.

Als voordeel van deze methode zij hier verder nog
opgemerkt dat deze werkwij~e goed ingepast kan worden in
de systeem beschrijving zoals die in (1.1) (1.2) gegeven
is. Er kunnen dan steeds pivots uit de matrix D gekozen
worden, waarbij de matrices A, B en C in de berekeningen
worden meegenomen. Voor de oplossing van het steLsel is
dan steeds i=O en y=Ax+e, waarbij dan A en e veranderen
bij elke pivotisering.
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2.3 HET MODULUS ALGORITME

Een groot bezwaar van de pivotiserings aLgoritmen is dat
de rekentijd in principe exponentieeL met de dimensie n
toeneemt. (In de worst-case situatie waarbij alLe
permutaties worden uitgeprobeerd.) Om aan dit nadeeL
tegemoet te komen is het zogenaamde ModuLus atgoritme
ontwikkeLd [v. Bokhoven,'80J. Hiermee wordt het LCP
opgeLost met een rekentijd in de orde nt(7/2). Deze
rekent ijd hangt daarbij af van het conditiegetaL van de
matrix. Vanwege de bijzonderheid dat bij deze methode de
rekentijd van te voren afgeschat kan worden, zaL deze hier
behandeLd worden.

Gegeven het LCP (2.1)
volgens:

kan dit getransformeerd worden

v = Izl - z, i = Izi + z, Z E Rn (2.2)

waarb i j Izi = (iz
i

I, , I zn I ) ,

Voor alle z geLdt dan automatisch: v}=O, i>=0, v'i=O.
Verder is er voor aLLe v en i die voLdoen aan (v}=O, i>=O,
v' i=O), precies een z die voLdoet aan (2.2).
(2.1) kan hiermee geschreven worden aLs:

-I -I
Z = (1+M) (1-M) I z I - (1+M) q (2.3)

Uit dit steLsel kan men nu z opLossen door successieve
subs tit uti e :

laat hierbij c = II (1+Mf' (1-M) II

(2.4)
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Indien nu c<1 dan zal de reeks Zk convergeren en

lim Zk = z'"
k -+ co

is dan de unieke oplossing van (2.3), waarmee het
opgelost.
Indien men c kan afschatten op een waarde <1
aantal operaties bepaald worden dat nodig is om
willekeurige precisie te benaderen.
Het blijkt dan dat:

ck

I I z... - z.. I I <= --- . I I Zl - ZO I I
1-c

LCP

kan
z* op

is

het
een

Als M uit PD dan kan men aantonen dat de exacte oplossing
9 evon den ka n w0 r den i n (J (n?l1) 0 per atie 5 •

Om dit algoritme uit te ku~nen voeren moet:
(1) 1+M inverteerbaar zijn
(2) c<1 zijn.

Aan beide voorwaarden is voldaan indien M
[v. Bokhoven,'80J is dit bewezen voor
positief definiet, het bewijs voor alle M
vinden in bijlage 1 van dit verslag.)

uit PD. (In
M symmetrisch

uit PD is te

Het grote voordeel van deze methode is ongetwijfeld dat de
rekentijd van te voren afgeschat kan worden, en dat deze
schatting niet exponentieel met n toeneemt.
Een groot nadeel blijft wel dat het algoritme slechts
convergeert· voor positief definiete matrices. Mischien
dat hier in de toekomst nog verbetering in kan kernen met
een meer geavanceerde iteratie formule als (2.4).
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2.4 ALTERNATIEVEN

In de voorgaande paragrafen Z1]n twee geheeL verschiLLende
methoden behandeLd om het LCP op te lossen. Deze methoden
zijn echter geen van heide ideaaL, in de zin dat het
aLgemene probLeem bevredigend is opgeLost. Met de
pivotiserings aLgoritmen is voor een reLatief grote kLasse
van matrices (L) de convergentie bewezen, zij het dat deze
kLasse te kLein is om de vergeLijkingen op te Lassen die
bij simuLatie van eLektrische systemen ontstaan. Verder
kan men vraagtekens zetten hij de wenseLijkheid van
pivotiseren in het aLgemeen, indien gebruik wordt gemaakt
van sparse-matrix strukturen.
Bij het moduLus aLgoritme is de maximale rekentijd weL
goed afgeschat en bLijven de ijLe-matrix voordeLen
gehandhaafd, maar is de werking slechts voor positief
definiete matrices aangetoond.

Om deze redenen is het wenselijk eens te bezien welke
aLternatieve methodes er zijn om het LCP op te Lossen. In
het kader van dit afstudeerwerk zijn nog vier andere
methodes onderzocht op bruikbaarheid. Deze zuLLen hier in
het kort opgesomd worden.

1.CCryer,'71J
Hier wordt het LCP omgezet in een kwadratisch
minimaLiserings probLeem onder Lineaire
randvoorwaarden. Vervolgens wordt een aLgcritme
gepresenteerd voor het opLossen hiervan, dat geschikt
zou zijn voor zeer grote steLsels. Deze methode is
diepgaand onderzocht en wordt uitgebreid in het
voLgende hoofdstuk behandeld. Er zaL tevens een
variant worden gepresenteerd waarvoor de convergentie
wordt bewezen voor alle PD matrices. Verder zal
aandacht worden geschonken aan sparse matrix
impLementatie met betrekking tot circuit simulatie.

2.CKachian,'79aJ,CKachian,'79bJ
Hier wordt een andere methode gepresenteerd voor het
minimaLiseren van een kwadratische functie onder
Lineaire randvoorwaarden. Bewezen wordt dat de
rekentijd sLechts palynomisch met de dimensie
toeneemt. De methode is voLledig gebaseerd ap gehete
getaLLen, hetgeen echter geen principieeL nadeeL is.
Een en ander zal in dit verslag niet verder behandeLd
worden omdat de te verwachten rekentijd buitengewoon
groot is, met name voor een voldeend nauwkeurige
representatie van reele getalLen, en de convergent ie
ook aLLeen voer PO matrices is aangeteond.
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3.CMcCormick,'70J
Dit is ook weer een minimaliserings methode met
lineaire randvoorwaarden. Deze wijkt echter van de
vorigen af doordat dit een tweede orde methode is:
dat houdt in dat bij een kwadratische functie het
minimum in een slag gevonden wordt. Dit moet echter
steeds herhaald worden omdat de randvoorwaarden eerder
een beperking op kunnen leggen. Het probleem is dan
dat bij elke slag een matrix inversie moet worden
uitgevoerdl en dat het aantal slagen in een worst-case
situatie exponentieel met de dimensie stijgt. Omdat
verder het positief definiet zijn hier een zeer
dwingende eis is, is deze methode niet meer diepgaand
onderzocht. De pivotiserings algoritmen bieden dan
voor circuitsimulat ie meer voordelen.

4.CFisher,'74J,Cv.d.Laanl'BOJ,(Talman,'BOJ
Deze publicaties behandelen simplex methoden. Met
name in de laatste twee wordt zeer diep ingegaan op de
bijbehorende theorie. Hierbij wordt de ruimte
ingedeeld in een vast rooster van simplices. Met
behulp van een kombinatorisch algoritme wordt dan een
pad van simplices geconstrueerdl dat eindigt bij een
benadering van de oplossing van het probleem. Deze
methode is diepgaand o~derzocht en wordt uitgebreid in
hoofdstuk 4 behandeld. Er zal een variant van het
algoritme worden gegeven waarvoor bewezen wordtl dat
het convergeert voor alle matrices uit SSM. Het zat
verder blijken dat bij deze methode zeer Yoordelig
sparse matrix technieken kunnen worden toegepast.
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In vrijwel alle publicaties over het LCP ~ordt de relatie
aangegeven met het minimaliseren van een kwadratische
functie onder lineaire randvoor~aarden. De:e problemen
blijken equivalent te zijn. Indien men een methode heeft
em het minimaliserings probleem op te lossen, kan men de:e
ook gebruiken voor het LCP.

In dit heofdstuk zal dit bekeken ~orden. Eerst zal een
publicatie van C.W. Cryer behandeld worden, die het LCP
omzet in een kwadratisch minimalisatie probleem, en dit
vervolgens oplost. Deze methode blijkt te werken voor
symmetrische positief definiete matrices. Er is
onderzocht of deze methode niet uitgebreid kan worden naar
een grotere klasse. De resultaten daarvan worden in de
tweede paragraaf gepresenteerd, waarbij dan convergentie
blijkt voer alle matrices uit PD.

In de derde paragraaf zal tenslotte ingegaan worden op
aspecten met betrekking tot sparse matrix implementatie.

3.1 Cryer's algoritme

Gegeven het LCP (2.1):

v = Mi + q

v }= 0, }= 0, v' = 0

Met M symmetrisch positief definiet.
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Beschouw in relatie hiermee nu het minimaliserings
probleem:

minimaliseer

op de ru imte

t(l) = ii'Mi + i'q

. Rn
1 E +

(3. 1 )

Omdat f een kwadratische tunctie is op een convexe ruimte
is er een uniek minimum.

laat 9 ( i ) = ( gl ( i ) , ... '9 n
( i ) ) ,

d f ( l)

met gk ( i ) = ------
d i"

zodat 9 ( i ) = I ( 'M + M' ) i + qi

= Mi + q ( M is symmetrisch ~ )

Indien i* oplossing is van (3.1), geldt voor elke k:

of

of

(minimum)

(randminimum)

zodat dus g(i") )= 0, i'" )= 0, g'(i*).i* = °
zodat het LCP (1.2)
(3.1) is gevonden.

is opgelost indien de oplossing i~ van
(immers g(i) = v !)

Voor het vinden van de oplossing i'" van (3.1) wordt nu een
iteratieve methode gebruikt met zgn. systematische



overrelaxatie. Dit gaat als voLgt:
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Algoritme 3.1 CCryer,'71J
Kies een startvector iO

)= 0 en een reLaxatie parameter ~,

o < ~ < 2.
Laat voor k = 1,2, ... en voor elke k L = 1,Z ... n de
vectoren 9 en i z.d.d.:

L-1 n
gk L .k L

. k~,
= qL + mlj • 1j + m

lj
• 1·

L J
j=1 j = L

.k max( 0, .k-, k
II = II - lJ·gl/m Ll

(3.2)

(3.3)

Theorema 3.1 (Cryer):

lim ik = i" zodanig dat
k"oo

Bewijs:
gegeven

en

f ( i") i s he t min. van f ( i) v0 0 r

f (u) = t u' Mu + u'q

(~~~~~
df(u) )'g(u) = , ..., -----

du, dUn

>= 0

dan geldt: f(u)-f(v)= i(u-v)'M(u-v)+(u-v)' (Mv+q)

= i(u-v)'M(u-v)+(u-v)'g(v)

laat nu voor 1 <= l <= n u k,l z.d.d.

1 ·
indien 1 <= j <= Lu·

U~·l =
u;·,J indien l+1 <= j <= n

)
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nu is eenvoudig in t e zien dat:

L~
indien j ;t l

u~,l
k t·,- u.' =

) .I Uk.' indierl j = l-
l 1.

en

laat nu overeenkomstig (3.3)

u.. = max (0, Ul<l-' -w 9 (Uk,l-') 1m )
l • t II

Er zijn nu twee gevallen te onderscheiden:

( 1 ) u ~ = u ~ -I d itt r e edt 0 pd. e . s • d . a •

(g (uk.l-I )=0) V (ul:·' =0 f\ 9 (Uk
•
Lo ' »0)

l . L l

(3.4)

d.w.z. f is lokaal geminimaliseerd naar u L

en Uk,L =U"·l-I en f (U",l )=f (U~·l·1 )

(2) dan geldt dat er precies een w... ·l
o < W",l <= w <2 zodan;g dat:

(zie(3.3»

g~ (Uk,L-t

f (Uk,l ) - f (Uk,l-' ) = --------- • ( i (W",l )" -W",l )

mLl

< 0 (mH)O omdat M uit P[I)
( 0 < w... l < 2 !)



De rij f(u k
) is dus monotoon dalend. Verder

con vex e fun c tie 0 md a t M u i t PD. De r i j f (u" )
beneden begrensd zodat:

lim f (u k+ l
) - f (u ~ ) = 0

k""'oo
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is f een
is dus naar

Uit de gevallen (1) en (2) is eenvoudig af te leiden dat:

1 2.w
luK-Uk-11 <= ---.---.(f(U k •L )-f(U..·L- f

)
L L

m w-2

waarbij m = min m··.H

Zodat ook

Laat

lim (uk • 1
- Uk) = 0

k"'OO
(3.5)

G is dan een gesloten begrensde deelverzameling van Rn en
voor all e k is Uk E G.
Daarom is er tenminste een verdichtingspunt U·EG, en
is er een deelrij u~ zodanig dat:

Dan volgt onmiddelijk uit (3.4) dat uJl< >= O.
Verder geldt ook dat g(u·) >= O.

Stel namelijk dat er een h>O, een index
getal kQ zouden bestaan zodanig dat:

en een geheel



dan zou (3.3)
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P,,+' = P.. ( Po') Iu, u, - !"I.9: u· m"

en voor all e k > kO

hetgeen een tegenspraak oplevert met (3.5).

Verder geldt dat u.-' .g(u""") = 0
Stel namelijk dat dit niet het geval zou zijn.
Dan zouden er een h>O, een index i en een integer kO

bestaan zodanig dat:

u:.. > h
L

en
p.

g. (u") > h
L

voor alle k > k

dan zou dus

(" > !"I.h/m

hetgeen !"leer tegenspraak oplevert met (3.5)

Het punt u· komt dus overeen met een
LCP. Omdat M uit PD is er voor
oplossing zodat er ook s~echts een
u· bestaat, !"Iaardoor:

oplossing van het
het LCP een unieke

corlvergent i epunt

Het algoritme convergeert dus naar een punt u· dat overeen
komt met de (unieke!) oplossing van het LCP.

q.e.d.
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3.2 Uitbreiding naar asymmetrische matrices

In de vorige paragraaf is het LCP opgelost door een
kwadratische functie f(;), i>=O te definieren zodanig dat
g(i)=Mi+q=v. Bij asymmetrische matrices is -dit
onmogelijk. Hier zal dan ook een andere functie
gedefinieerd worden waarbij het minimum van de functie
garandeert dat 1)=0, v)=O, v=Mi+q en v'i=O.

de

van

strikt convex is.
minimum hiervan

dat met behulp
minimum v;r.dt.

algoritme geplaatst

In het vervolg van deze paragraaf zal
1. Een functie gedefinieerd worden.
2. Aangetoond worden dat deze functie
3. Aangetoond worden dat het unieke

oplossing geeft van het LCP.
4. Een algoritme gegeven worden

systematische overrelaxatie dit
5. Enige kanttekeningen bij dit

worden.

1
Laat = a.i'v +-i(Mi + q - v)'(Mi + q - v)

met
n ,.

E R+, V E R+, M E PD

2.
lndien a)O voldoende klein gekozen wordt, is f(i,v) strikt
convex.

Bewijs:

laat

en laat H = (h
kL

) me"t 1 <= k <= 2n, t <= l <= 2n

d9 ..
indien 1 <= l <= n

met h
ltL

=

indien n+1 <= l <= 2n
d\_n

( H is de hessiaan van f(i,v) )
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Hieruit volgt dan:

a •
(

Vi) + (M' (M ;+q- v) 1g(i,v)=
-1(Mi+Q-v)

<3.6)

I) +fM'M

a \ -M
<3.7)

f(i,v) is nu strikt convex indien H uit PD.
daarvoor moet er gelden:

(JH (:1> 0voor all. (:) uit ~"() # 0

t(:r H (:) =. a.,'y + i<M,-yl' <M,-y)

min {a.x'y + 'i(Mx-y)' (Mx-y)} =
x ,y E R"

substitueer e=Mx-y )

= min {a.x'Mx - a.x'e + ie'e }
x, e E Rn

(convex in e:)
(minimaliseren naar e: g(e)=-ax+e, g(e)=O ~ e=ax)

= min
x E R"

{ a • x ' Mx - a". x 'x +..!. a'1, x 'x }
~

> a i nd ; e n ax ' Mx > i a". x ' x
voor alle x ERn

x'Mx X' (M'+M)x
> a indien a < a < 2.---- = ---------

x'x x'x
voor alle xER"
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Indien M uit PD dan is (M'+M) ook uit PD.
(M'+M) is ook symmetrisch en heeft dus reele positieve
eigenwaarden. Kies nu:

o < a < kleinste eigenwaarde van (M'+M)

q.e.d.

3.
f is een kwadratische functie op een convexe ruimte.
stelling: Het unieke minimum van f(i,v) komt overeen

met de oplossing (i· 'v·) van het LCP (3.8).

v=Mi+q, v)=o, i)=O, v'i=O (3.8)

hewi js:
Voor alle i,v E R~ is f(i,v»=O. Omdat MEPD is er precies
een oplossing van het LCP.
Indien (i",v·) voldoet aan het LCP (3.8) is f(i'l<,v*)=O.
Indien (i,v)=O niet voldoet aan (3.8) is f(i,v) > 0
dus (i· 'v·) is het unieke minimum van f.

q.e.d.

4.
Een algoritme voor het vinden van het minimum van f op de
ru i mt e i, v E R: .

laat

g(u) = {) overeenkomstig (3.6)

dan

H overeenkomstig (3.7)

f(u)-f(z)= ~(u-z)'H(u-z) + (u-z)'g(z)



Laat een startvector gegeven
Definieer nu voor k=1,2, ..•
en voor elke k: l=1,2, ••. ,2n
zodanig dat:

o 'In
Z i j n u E R+ •

de vectoren Ul<·l
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I· indien 1 <= j <= lU.
k.l

U~_,U. =
~ indien l+t <= j <= 2n

.I

waarbij Uk .0 k-. w. gL (U"',l-l ) /h
Ll

)= ma Xl' UL -
l

Hiermee valt eenvoudig af te leiden dat:

- U ~,l-I
) = 1:. -

L

indien

indien =

waarb i j =

n

L
j=1

indien 1 <= l <= n

1 indien n+1 <= l <= 2n

Er geldt dus dat h lL ) 0, en daarom ook dat:

===) f (uk,L) = f (Uk,l-'

===) f (U k•l ) < f (Uk,lo, )

Dit algoritme convergeert dus op dezelfde gronden als
het algoritme van Cryer zoaLs beschreven in de yorige
paragraaf.

5.
Enige kanttekeningen bij dit algoritme.

- Om te verzekeren dat de rij f<u k
) monotoon dalend is,
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is een voldoende voorwaarde dat 0<w<2 en hu )0. Het
algoritme zal dus voor elke willekeurige matrix M zo'n
dalende rij f(u k

) genereren zolang geen hele kolom uit
de matrix gelijk aan 0 is. (==) h u =0). Verder zal
ook voor elke matrix deze rij naar beneden begrensd
zijn op O. De eis dat M uit PD is dan ook alleen
nodig om de convexiteit van f te garanderen. Indien f
niet convex zou zijn, dan zou de rij Uk kunnen
convergeren naar een lokaal (rand)minimum met f)O,
hetgeen geen oplossing van het LCP zou leveren.

- Indien de kleinste eigenwaarde van (M+M') zeer dicht
bij nul ligt, (M bijna PSDh moet a zeer klein gekozen
worden om de convexiteit van f te garanderen. Dit
heeft tot gevolg dat de 'stapjes' die het algoritme
zet, heel klei~ worden, hetgeen een zeer trage
convergentie tot gevolg heeft. Dit zijn echter
situaties die op de grens van de getdigheid van het
algoritme liggen en dan ook een slecht geconditioneerd
probleem opleveren, met een te verwachten slechte
convergentie.

- Voor symmetrische matrices M zou een snellere
convergentie verwacht kunnen worden als bij de methode
van Cryer omdat nu zow~l aan de componenten van i als
aan de componenten van v 'gesleuteld' wordt. (Dit
nieuwe aLgoritme is symmetrisch in i en v evenaLs de
probleemstelling !).

- Het algoritme kan zodanig geimplementeerd worden dat
Uk bepaald kan worden uit Uk-I in O(n'1) operat ies. Het
afschatten van het totaal aantaL sLagen om een
bepaalde nawkeurigheid te behalen, is echter niet
gelukt. Dit is een w€zentijk nadeel van deze methode
in vergelijking met het modulus algoritme. Voor de
probLemen bij het afschatten van het aantaL sLagen zie
ook CCryer,'71J.

- Om enig idee te krijgen van de convergentie sneLheid
is het algoritme geimplementeerd op een PDP11/60.
Voor de matrix M is een positief definiete matrix
genomen waarvan (M+M') ei~enwaarden heeft tussen 0.1
en 10. Andere parameters waren: w=1.5, a=0.1,
uG=(O, ... ,O)', stopcriterium is f(u k )<10f-6.
In de figuur zijn het aantaL slagen van het algoritme
uitgezet tegen de dimensie van de matrix:
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100 -+
9 +
{J ++
? +
~ ++
S ++
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~ +++
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ijle implementatie

Het systeem wat opgelost moet worden is van de volgende
vorm:

\:1

All All A,,)
~) (e= All An An + el (1. 3)

A}I A:n A~3 e~

v >= 0, >= 0, v' i = 0

Om de oplossing van
langs numerieke
integratie-formule
trapeziumregel:

dit stelsel als functie van de tijd t
weg te bepalen, meet een

worden toegevoegd, bijvoorbeeld de

(notatie: u =
En verder moet
krijgen:

du/dt, uk = u(t",), xk = x(t k ),

op elk moment de vector xk

(3.9)

h = t ... - tko' )
eer: waar-de

(3.10)

Deze laatste vergelijking legt echter nogal wat
beperkingen op. In de praktijk zou men ook graag een
ingang x aan een uitgang y gelijk willen stellenl of zelfs
een uitgang y een waarde op willen leggen. (bijvoorbeeld
bij een transistor model de stroom opleggen i.p.v. de
spanning.) Hiertoe breiden we (3.10) uit tot een matrix
vergel i jking:

Indien nu (3,9) en (3.10a) gesubstitueerd worden in (1.3)
ontstaat het volgende stelsel:
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a -I a a A" A'l Al~ yt<. e,

a a -I a i hAll ihAn ihAn u.. ~hel +(uk ., + ihu k - l )
= +

a a a -1 A}\ A}l A3> vk
Eo)

a -Aljl a a A'll a a xk b k

Uk

i k (3.11)

Hierbij is de matrix A'I' vierkant omdat er evenveel
vergelijkingen moeten worden toegevoegd als er onbekenden
x zijn. In principe kunnen nu met deze vergelijkingen de
onbekenden x geelimineerd worden. Dit zal echter meestal
niet wenselijk zijn doordat hierdoor een groot aantal
fill-ins kan ontstaan in de sparse-matrix struktuur.
Daarom zal hier een andere methode worden voorgesteld.
Vee 9 de mat r i x A'11 lee 9 ma a r l a a t deb e t ref fen d e
vergelijkingen staan. Indien verder de twee kolommen van
Uk samengenomen worden ontstaan de volgende stelsels:

(3.12)

:.1
\A" ,+A" • All A'll • All A~, .A") IJ \ b'

~ hAn -I + :i. h el + (u"-' += i hA ll ;. hAn
+ i h (/'-1)

All All An e,

(3.13)

Waarbij de drie matrices op de hoofddiagonaal in (3.13)
alledrie vierkant zijn. Het stelsel (3.13) moet nu
opgelost worden. Dit is het LCP waarbij echter nog een
aantal onbekenden impliciet mee opgelost moeten worden.
Indien de oplossing gevonden is kan het resultaat in
(3.12) gesubstitueerd worden om de resterende variabelen
te berekenen. Daarna kan naar het volgende tijdstip (k+1)
over gegaan worden. Hierbij kan opgemerkt worden dat de



stapgrootte h na elke stap eenvoudig
worden, bijvoorbeeld op grond van de
het vervolg ruimte te besparen zal
verkort genoteerd worden:
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opnieuw gekozen kan
Io!aat~de van Uk. Om in

het stelsel (3.13)

(3.14) =(3.13)

Oit stelsel zou opgelost kunnen worden door de matrix B'I
te inverteren, waarmee (3.14) overgaat in (3.15):

l) ( ., )o -B
II

b,

) i + h, -B"B:: b,

(3.15)

Het complementariteits probleem is nu expliciet geworden:

v = Mi + q

me t :

en -I
q = b'1. -B~IBII b ,

Het expliciet bepalen van de matrix M is echter. een zeer
ongunstige operatie. Terwijl de vier deelmatrices van B
uitgesproken ijl kunnen zijn, zal de matrix M voor een
belangrijk deel gevuld kunnen worden. Dit is buitengewoon
ongewenst in verband met geheugen gebruik en rekentijd.
Vooral bij grote stelsels in een kleinere computer is een
sterke toename van het geheugen gebruik desastreus.

Voor de kwadratische minimalisatie, en zoals in het
Yolgende hoofdstuk zal blijken ook voor de simplexmethode,
hoeft om het LCP op te lossen alleen het produkt Mi
bepaald te worden. Dit produkt kan echter gevonden worden
door i met de verschillende· deelmatrices te
vermenigvuldigen, zonder M te bepalen. Ook de inverse van
8\1 hoeft niet expliciet bepaald te worden, maar een erl
ander kan opgelost worden met een L/U-decompositie van
8\1 welke weer ijle matrices zal oplever'en. De
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pivotiserings algoritmen boeken hier een zeer groet nadeel
omdat het hoegenaamd onmogelijk is om pivotiseringen op de
matrix M uit te voeren zonder deze expliciet te kennen.

Voor de kwadratische minimalisatie is het verder nodig om
een vector te vermenigvuldigen met de getransponeerde van
M. Dit kan uitgevoerd worden met dezelfde L/U
decomposit i evan 81t Ver-der moeten voordat het het
algoritme kan starten de diagonaalelementen van H bepaald
worden. Hiertoe moeten de normen van de kolomvectoren van
M berekend worden. Deze vectoren kunnen gevonden worden
door te vermenigvuldigen met een eenheidsvector.

Concluderend kan gezegd worden dat deze minimalisatie
methode, evenals de nog te behandelen simptexmethode,
goede perspectieven biedt voor sparse matrix
programmering. Gedurende de gehele integratie procedure
hoeven slechts matrix-vector produkten bepaald te worden,
hetgeen snel en efficient kan geschieden met een zeer
eenvoudige datastruktuur. Dit in tegenstelling tot de
pivotiserings algoritmen waar matrix elementen tangs
kolommen en rijen opgezocht moeten kunnen worden en waar
veelvuldig fillin's ontstaan.
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4. SIMPLEX ALGORITMEN
=====================

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een simplex methode bekeken voor
het oplossen van het LCP (2.1). Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een rooster van vaste vooraf bepaalde
simplices met gegeven hoekpunten (=roosterpunten). In elk
roosterpunt kan een functiewaarde bepaald worden en op
grond daarvan krijgt het punt een integer waarde (=label)
toegekend. Aan de hand van de verschillende labels op
zijn hoekpunten, wordt een simplex vervangen door een
nieuwe, aangrenzende simplex.In de ruimte ontstaat zo een
pad van simplices dat stopt zodra een benadering is
gevonden van de oplossing van het probleem. Dit is dus
geen minimaliserings methode maar een combinatorisch
algoritme. Er zal dan ook aangetoond worden dat zo'n
algoritme voor een relatief grote klasse van matrices zal
convergeren, omdat nu geen convexiteit van de functie meer
geeist hoeft te worden. Deze methoden zijn in principe
algemeen, het LCP oplossen' is een bijzondere toepassing
ervan.
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4.2 Het algoritme van Fisher en Gould

In CFisher,'74J wordt een simplexmethode beschreven voor
het opLossen van het compLementariteits probleem. Daar
wordt een speciale label-functie voorgesteld die het
mogeLijk maakt convergentie van het aLgoritme te bewijzen
indien M uit SSM en het rooster voldoende klein is. Het
aLgoritme zetf is eenvoudig en heeft (daardoor) een groot
nadeel: Indien met een simplex een grove benadering van
de opLossing gevonden is, kan hierna niet net rooster
verkLeind worden om een betere benadering van de oplossing
te vinden. Het aLgoritme moet dan helemaaL opnieuw
uitgevoerd worden, de grove benadering k~n dan niet
gebruikt worden aLs beginschatting. Omdat dit aLs een
zeer groot nadeeL wordt gezienl zaL dit aLgoritme hier
verder niet behandeld worden, hoeweL het van beLang is
geweest voor ideeen omtrent de methode en de
Label-functie. De simpLexmethode zaL verder uiteengezet
worden aan de hand van twee pubLicaties van v.d. Laan en
TaLman omdat deze een goede gesLoten algemene theorie
presenteren omtrent simpLexmethoden.
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4.3 De algoritmen van v.d.Laan en Talman

In [v.d.Laan,'BOJ en [Talman,'BOJ wordt een algemene
theorie opgebouwd over simplex algoritmen. Er worden
enige bestaande algoritmen aangehaald met hun veor- en
nadelen, waarna zij enkele nieuwe algoritmen presenteren.
Een en ander is echter toegespitst op het oplossen van
vergelijkingen van de vorm x=f(x), waarop dan ook de
label-functie is afgestemd. Zeer in het kert wordt neg
ingegaan op het complementariteits probleem, wat herleid
wordt tot bovengenoemd probleem. Het blijkt echter
buitengewoon moeilijk om dan nog convergentie te bewijzen
voor enige klasse van matrices.

In dit verslag zal dan ook een andere label-functie worden
voorgesteld, die is toegespitst op het complementariteits
probleem en die voldoet aan alle eisen die v.d.Laan en
Talman stellen aan een juiste labelling. hierdoor kunnen
de veschillende algoritmen die zij voorstellen ook in
combinatie met deze labelling gebruikt worden. In de
volgende paragrafen zal een algoritme behandeld worden,
dat geschikt is voor het LCP. (Een algoritme op R~). Er
zal bewezen worden dat het algoritme met de gegeven
labelling altijd convergeert indien M uit SSM.
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4.4 lndeling van de ruimte in simplices

Laat

en laat voor alle k Ell'):

e(k) z.d.d. e,Ck) = 1: indien i=k

anders

Laat Ilxll = /lxll oo = max IXL

i EI"

en laat I I x I I<=..:t }

en laat de (n+1) randen van C..:t gedefinieerd zijn door:

cl =
Ilxll =..:t } indien

x· = a } indien 1 <=
J

= 0

<= n

*Voor de norm zal in dit hoofdstuk steeds de oneindig-norm
genomen worden die gedefinieerd is met:

Ilxlloo = max lx,'
i E In

Dit is een correcte definitie van de norm omdat hij
voldoet aan de volgende regels:

I I x 'I = a <===> x = 0
lIa.xll = fal.llxll
I I x + Y f I <= I I x I I + I IYI I

Verder zal ook voor matrices de overeenkomstige norm
genomen worden:

I I Mx II
I I MI I = ma x -------- =

X E Rn I I x I I

n
Lim ..
. 1 I~
J=
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Deze ruimte C;t wordt nu opgedeeld in simplices. Laat elke
simplex de hoekpunten hebben yl ,y2 , .. .Iy".' en gedefiraieerd
lijn door:

Elke component van yl is een geheel veelvoud van 8.
(8=;t/m,mEN)
p = (10, 'P~ , ••• Pn) is een permutat ie van 1".
y''''' = yi + 8. e (10 t ) , E I II

Deze simplex zal genoteerd worden met a(y' ,P).
Voor n=2 ziet een en ander er als volgt uit:

'1 8 ¥-----,f-----,r--7f----,I''-----7I

8-f----,f----;;<f---7f----,I''-----7I

o
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4.5 Labelling

Laat voor elk punt x EC.l een label gedefinieerd zijn:

l (x) E {O,1, •.. ,n}

Een simplex heet 'volledig gelabeld' indien de (n+1)
hoekpunten alle (n+1) verschillende labels dragen.
De labelfunctie lex) heet 'juist' (e:'proper') d.e.s.d.a.

lex) 'F indien lx E C.l' 0 (= (= rl

Het zij hierbij vermeld dat deze definitie van 'proper'
niet identiek is aan degene die v.d.Laan/Talman geven.
Deze definitie is echter volkomen gelijkwaardig, en is
voor het LCP met de nog te definieren labelfunctie meer
geschikt.

Sperner's Lemma: [v.d.Laan,'80jpp.11J
lndien C.l juist is gelabeld bevat C.l een on even aantal
volledig gelabelde simpl"ices. Hier zal volstaan worderl
met een plaatje als toelichting:

)
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Laat nu voor alle x ER~:

f(x) = Mx + q

en

l ( x) =
o indien

irldien Xj .fj = max xi .fi } 0
i E I"

(neem zonodig de kleinste j)
(4. 1 )

In het vervolg van deze paragraaf zal nu aangetoond worden
dat :

Lemma 4.1: Een volledig gelabelde simplex is een
benadering van de oplossing van het LCP (4.2):

f(x) }= 0, x }= 0, x'f(x) = 0 (4.2)

Lem ma 4. 2: I ndie n M u itS5Mis ere e n Alii} 0 z . d . d . v0 0 r
alle A}A H de "labelling (4.1) juist is op CA'

Deze lemma's samen met Sperner's lemma impliceren dus dat
het LCP voor elke q oplossingen heeft indien M uit SSM!
Verder zal later Sperner's lemma niet meer nodig zijn,
omdat dit dan volgt uit het feit dat het algoritme
eindigt. <=Een volledig gelabelde simplex vindt.)

8ewijs van lemma 4.1: .
Laat voor j E{0,1, ••• ,n}, xJ

v~lledig gelabelde simplex
f) = f<x j ). Dan geldt:

het hoekpunt zijn van de
met label j, en laat

I I Xl - XO I I = 8 ,

IIf i -fOIl = II M<xi-xO) II <= 8.IIMII

Voor j El" geldt: fl } 0 (volgt uit (4.1))

I f1 - f? I <= I I fi - fO I I <= 8. I I MI I
J J

===) fj } -8.IIM/I, j El n

===}
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Onderscheid nu de volgende twee mogelijkheden:

( 1 ) x!' } 0
J

===} f~ <= 0 (401!)!I

f~ } -8.IIMIIJ

(2) f~ > 0J

===} xfJ <= 0}

X E CA ===> 0 >= 0xi

===>

===>

- 8. I I MI I < fi <= 0

x~ = 0
J

XO d° is dus een benadering voor
LCP. Door 8 klein genoeg
willekeurig goede benadering

Bewijs van lemma 4.2:
te bewijzen:

de oplossing van het
te kiezen kan een

worden gevonden.
q.e.d.

I ndie n M u itSSMis e r" e e n A > 0 z • d . d .
M

= 0 ===}

=A)A,.,===> lex) 'F 0

E I", (4.3a)

(4.3b)

Waarbij M uit SSM dus betekent: (zie par. 2.1)

x * 0 3k: XI< .(Mx)" } 0

Voor het bewijs zal verder gebruik worden gemaakt van:
Lemma 4.3:

ME SSM ==}

==} 3 E >0: 'dx E R:, x*0 3 k: -------- } E

Het bewijs hiervoor is nogal lang en zal,
ondanks het feit dat dit het meest cruciale punt
is van lemma 4.2, in bijlage 2 uitgeschreven
worden, om de loop van het verhaal niet teveel
te onderbreken.
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(4.3a) volgt onmiddelijk uit (4.1)
(4.3b) :
Laat I: > a z.d.d.:

3 k: -------- >= I:

I I x I I~

Ki e s nU A
t1
> Oz. d • d • min (I:. A.... + q l) = a

i E In

Dan: Ilxll >=A>.A,., ===> 3i: xi .(Mx+q)j >=
1>= 1:. I I x I I + Xi • qj >= I I x I I • 1: • .1 + xi •qi >=

>= xi .(f.A + qi) > a

dus:
I I x II >=.1 ===> 3j: Xj .fj > a ===> l(x):j: a

q.e.d.

In het vervolg zal blijken dat het niet nodig is om
de ze A" e xp lie i e t t e be pal en. He t be s t a a n e r van gar and e er t
echter dat het algoritme straks zal convergeren.
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4.6 Het algoritme

In het voorgaande is de ruimte opgedeeld in simplices,
waarbij voor alle hoekpunten een label is gedefinieerd.
Verder is aangetoond dat binnen een begrensde ruimte er
een aantal volledig gelabelde simplices bestaan, die een
benadering vormen voor de oplossing(en) van het LCP (4.2).
Rest nu nog een algoritme om die simplices te vinden.
Hiertoe zal het 'variable dimension restart algorithm'
behandeld worden. [v.d.Laan,'80J. Oit is een van de
algoritmen die door v.d.Laan/Talman gegeven worden, en die
in deze context goed bruikbaar is. Het algoritme heeft de
volgende eigenschappen:

- Er hoeven geen extra punten buiten CA gedefinieerd te
worden, om de start van het algoritme mogelijk te maken
of om een begrenzing van het domein te verzekeren.

- Het algoritme kan in een willekeurig punt van CA gestart
worden, hetgeen betekend dat een eenmaal verkregen
benadering voor de oplossing, gebruikt kan worden als
startpunt voor een vogende cyclus met een kleinere
maaswijdte 8.

Bij deze methode worden simplices gegenereerd met
variabele dimensie. Indien een simplex dimensie k heeft
(1<=k<=n), heeft deze steeds minstens k verschillende
labels. Indien een k-dimensionale simplex (zgn.
k-simplex) gevonden wordt met k+1 verschillende labels
(compleet gelabeld !), wordt de dimensie met een verhoogd
indien k<n, en stopt het algoritme indien k=n.
Verder kan bij dit algoritme de dimensie nog met een
verlaagd worden indien een label niet onmiddelijk gevonden
kan worden. Een diepgaande beschrijving hiervan zou,
ondanks een eventuele wenselijkheid, hier veel te ver
voeren. Hiervoor zij verwezen naar Cv.d.Laan,'80J. Bij
gelijkblijvende dimensie wordt een simplel steeds
vervangen door een aangrenzende door een hoekpunt te
vervangen. Zo'n k-simplex heeft steeds k+1 hoekpunten en
k veschillende labels. Er is dus steeds precies een label
dat twee maal voorkomt. Als door de vevanging van een
hoekpunt een label geintroduceerd wordt dat nog niet in de
simplex aanwezig was, is een kompleet gelabelde k-simplex
gevonden en wordt de dimensie met een uitgebreid. Anders
is er precies een ander hoekpunt met dit label. Oit
hoekpunt(1) wordt er nu uitgenomen waardoor een
(k-1)-simplex ontstaat met k hoekpunten en k verschillende
labels. Het nieuwe hoekpunt(2) is nu datgene dat ontstaat



bij spiegelen
Ck-1)-simplex.

van het oude hoekpunt(1)
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in deze

De raakvlakken tussen opeenvolgende k-simplices zijn dus
volledig gelabelde (k-1)-simplices. Omdat elke k-simplex
slechts precies twee volledig gelabelde (k-1)-simplices
als zijvlak heeft, kan zo'n pad van simplices nooit
cyclisch worden. Het exacte bewijs hiervoor, ook bij
variabele dimensie, is terug te vinden in Cv.d.Laan,'80J.
Verder blijkt dat alle vervangingen van hcekpunten ook
echt uitvoerbaar zijn: Het algoritme zal ncoit proberen
een hoekpunt te nemen buiten CA , indien de labelling
juist is. CEr zijn geen speciale randcondities nodig!).
Omdat het algoritme binnen C,A bl i jft, waar slechts een
eindig aantal simplices zijn, en elke simplex ten hoogste
een maal voorkomt, moet het algoritme dus eindigen met een
volledig gelabelde simplex. CHiermee kan dus cok het
bestaan van zo'n simplex bewezen worden, een bevestiging
van Sperner's lemma!).

definities:

Laat u C i) =
J -eCi)

lC1,1, .•. ,1)'

indien 1 (= i (= n

indien = a

Laat voor a (= t <= n de t-dimensionale simplex aCy',pCT»
gedefinieerd zijn door de hoekpunten yl,y'l, •.. ,yt+1 z.d.d.

yl is een roosterpunt
P CT) = CPI' P1 ' ••• , p ~ ) i see n per muta tie van de
elementen van T, met =#:T = h T c {ad, •.. n}

- yi"l = y' + 8.uCPi)' 1 (= i (= t

Laat v = startpunt, een roosterpunt van CA zlJn.
T c{Od, ••. n} de verzamelirlg van labels varl a,=#:T = t.

Laat gedurende de loop van het algoritme de vector R
met componenten R;, 0 (= j <= n, zodanig dat:

n
11 y' = v + 8. I Rj .uCj)

j=a

21 R· = 0)
indien j ~ T, R· >= aj indien JET.

Een stroomdiagram van het algoritme is gegeven in fig.4.1.
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T ~ ¢' p::: ¢

h.!/) == !(iji
yS "* 1.;\

lIe~va.n(j ~s en R

oueteoz."\co.... ~~ iq t-obd.

~ 1$ nie .. w hGe"f'... n~

uc.., cr

nee

ja

Dimen ~ie uitbReidir'\'j:

T:: T U { f(i;)}

Plr);: (P, •...• P.. , 1(;;1)

Ci :::: c:r (Y'. P (T ) )

~:= ~+I

g;::: y ..... ,

Dimenr.ie ueRlasing dooR
l.ve9Lo.~Qn VCth ys:

RCI.Cl.r >', I ~ s: 'l- "i.d.d.

f(~s') =: p ..

T :::: T\{ f .. l
PIT):= ( P, , •••. p.. _,)

cr := (j ( ~ f ) PIT' )
I: ~= l--I

5:::: S'
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tabel voor vervanging van simplex:

s is het nummer van het hoekpunt dat vervangen meet werden
yl wordt: p(n wot"'dt: R :

s = 1
2<=s<=t
s = t+1

y'+ 8. u (PI )
yl

y'- 8. u (p~ )

(p'1 I ••• I P~ I P, )
I ••• I PS-2 I p$ I ps., I PHI I ••• I P~ )

(p IP ,,,·'P )
~ I ~.,

R :=R +"1P, P,

Het verloop van het algoritme zal met een voorbeeld
verduidelijkt worden:
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4.7 Convergentie

In deze paragraaf zal de convergentie van het algoritme
bewezen worden. Door een iets andere keuze van de
definitie van een 'juiste labelling' is dit bewijs niet
letterlijk in de literatuur terug te vinden.
Het bewijs valt in twee delen uiteen:

(I) Het algoritme genereert nooit punten buiten CA'
(II) Het algoritme eindigt.

Omdat het
volledig
deze ook
kennelijk

algoritme slechts kan stoppen indien een
gelabelde simplex gevonden is, volgt hieruit dat
werkelijk gevonden wordt, en dat deze dus

ook bestaat.

Ad.(I): Het algoritme genereert nooit punten (simplices)
bu i ten C;>,'

Beschouw eerst de vervangingsstap overeenkomstig de tabel.
Dan zal er slechts een punt buiten CA ontstaan, als er een
j,O<=j<=n is zodanig dat van de t-simplex S(y', .. .,yt·,) alle
hoekpunten in C) liggen" behalve het hoekpunt yS dat
v er van 9e n moe two r den • [l a n gel d t d a t y/ =0 v0 0 r all e
id<=i<=t+1';~s. Als het startpunt v niet op C~ ligt,
moet het label j in de simplex voorkomen (element van T
z)jn) anders had de j-de component niet tot de rand
C~ kunnen naderen. (immers R is altijd )= 0). Laat T de
(t-1)-simplex zijn, die overblijft na het weglaten van yS.
Dan moet het label j in de simplex T voork0!flen, hetgeen
een tegenspraak oplevert met het feit dat Yi =0 voor alle
hoekpunten van T en de juiste labelling.

Als het startpunt v wel op cl ligtl zijn er twee
mogelijkheden: j is wel een element van T of juist niet.
De eerste mogelijkheid is identiek met het hierboven
bewezen geval. Indien j niet tot T behoort moet s=t+1.
I ndie n i mmer s s *" t +1 i s ere e n hoe kpun t y$ +' Z 0 dan i 9 dat:

O=yt' =yt+u·(ps)'o indien1<=j<=n
hetgeen impl icee~t Ps = j (omdat y )O!) zodat JET

of A = y~.' = y: + uk(Ps)'O indien j = 0
hetgeen impl iceert Ps = 0 (omdat y~ <A!) zodat OET

waarmee dus tegenspraak ontstaat.
Er geldt dus s=t+1.
Verder geldt altijd:

n
y' = v + o. I R

L
• U ( l)

l=O
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Indien nu T E cl, 1 <= j <= n, geldt dat Yi = vi = 0, en p~=O
en j ~ T zodat Rj = a
waaruit volgt dat Ro = R~ = a

I ndie n nUT E C~, gel d t date r e e n j i s z0dan i 9 d a t
yt = Yi = vi = A met PI: :::; j

en 0 ~ T zodat R = R = 0o PI:

Er geldt dus Rp = 0 en s=t+1 hetgeen in tegenspraak is met. . .
het algor1tme omdat nu de vervang1ngsstap niet optreedt,
maar inplaats daarvan de dimensie van de simplex verkleind
moet worden. Bij een vervangingsstap zal dus nooit een
punt buiten CA gegenereerd worden.

Beschouw als laatste geval dat de dimensie van de simplex
vergroot moet worden:
Laat het laatst gegenereerde hoekpunt label j hebben. Dan
is er dus een s,1<=s<=t+1 zodanig dat l(yS)=j.
Onderscheid nu de gevallen j=O en 1<=j<=n:
1 <= j <= n: Dan gel d t dus y.~ ) 0 ( j u i s tel abe l lin 9 !)

omdat j een nieuw label waJs, is:
Pk ~ j voor all e k I 1 <= k <= t
eng e l d t dus 00 k : Yi"> 0
Omdat het nieuwe hoekpunt yt1-1= /+1 + u(j).8
gel d t dus 0 <= yt+'1. <= A v00r all ell 1 <= <= n
zodat yt+"lEC~. .

j = 0: dan geldt dus y: <A voor alle l, 1 <= <= n
Omdat 0 een nieuw label was, is:
Pk ¢ 0 voor all e k, 1 <= k <= t
en geldt dus ook: yr+\ <A voor alle l, 1 (= <= n
Omdat het nieuwe hoekpunt y~n= yhl + u(O).8
gel d t dusa <= y~H <= A v0 0 r all e l, 1 <= <= n
20dat yl:+1 E C)..

q.e.d.

Ad.(II) Het algoritme zal eindigen.

Laat 5c ,5/ ,52"" de r1] van simplices Zl]n die door het
a l go r i t meg e9 e nere e r d w0r den, wa arb i j 5" de
nul-dimensionale simplex v is: het startpunt. Laat
5 i Ii )= 1 een t-dimensionale simplex zijn, dan kunnen er
twee situaties optreden:

a) 5t heeft t verschillende labels, dus is er
precies een label dat tweemaal voorkomt.

b) 5( heeft t+1 verschillende labels.

In het eerste geval heeft 5 precies twee zijvlakken die
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alle t verschillende labels dragen. Dit zijn de enige
vlakken via ~elke S{ bereikbaar is.
In het tweede geval grenst 5i aan precies een
(t+1)-dimensionale simplex die gegeven ~ordt door het
algoritme, en aan precies een t- of (t-1)-dimensionale
simplex die eveneens door het algoritme is vastgelegd. Om
kort aan te geven welke simplices dat zijn, moet de ruimte
ingedeeld worden in gebieden. waarvoor een zeer lange
inleiding in de theorie nodig is. Hiervoor zij dan ook
ver~ezen naar Cv.d.Laan,'80J. Voor alle i )= 1 is Si dus
bereikt via 5;_, en is er maar een ander-"e simplex 5 i + , die
vanuit St kan ~orden bereikt.
Verder kan 50 slechts vanuit een andere simplex worden
bereikt namelijk de simplex (y, ,y~) met:

y, = v, Y2 = V + U ( l ( v ) ) • 8

Aangezien het totaal aantal simplices eindig is, en een
eenmaal gegenereerde simplex geen tweede keer meer voor
kan komen, zal het algoritme dus in een eindig aantal
stappen een compleet gelabelde simplex vinden.
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4.8 Kanttekeningen bij het simplexalgoritme

- Er kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van sparse
matrix strukturen. Voor het oplossen van het LCP hoeven
nog slechts matrix-vector produkten berekend te worden,
hetgeen snel en efficient kan gebeuren met de meest
eenvoudige datastruktuur.

Ondanks het feit dat elke vervangingsstap slechts weinig
tijd kost, kan verwacht worden dat bij grote n het
algoritme traag gaat lopeno In een eenheidskubus van
het rooster zitten namelijk n~ verschillende
n-dimensionale simplices. Het aantal simplices neemt
dus buitengewoon sterk toe met n. Er kan dus verwacht
worden dat er veel vervangingsstappen uitgevoerd moeten
worden om een relatief kleine afstand af te leggen.

- Het algoritme zou ook toegepast kunnen worden op een
matrix die niet tot SSM behoort, en zal dan ook goed
verlopen. Het zal dan of een oplossing vinden, of een
ketting van simplices genereren die naar het oneindige
wegloopt. ~n het laatste geval eindigt het algoritme
echter niet, hetgeen buitengewoon vervelend is,
aangezien men dan niet w~et wanneer het afgebroken moet
worden.

- Deze methode kan een goed alternatief zijn voor de
pivotiserings algoritmen, aangezien hij ook voor een
relatief grote klasse van matrices werkt, (er hoeft geen
convexiteit te gelden), en hij grote voordelen heeft bij
gebruikmaking van sparse-matrix strukturen. (zie ook
par.3.3). Praktische resultaten van het uittesten van
het algoritme zijn helaas nog niet beschikbaar.

- De labelfunctie kan vrij gekozen worden. De eisen die
er aan gesteld worden zijn dat hij 'juist' moet Iijn en
dat een volledig gelabelde simplex een benadering moet
zijn voor de oplossing van het LCP. Indien aan deze
twee eisen voldaan is zal het algoritme convergeren naar
een oplossing van het probleem. Mischien dat nog een
andere labelfunctie gevonden kan worden waarmee
convergentie bewezen kan worden voor alle 'regular'
matrices. zie ook CKaramardian,'72J en CLemke,'65J.
eij deze matrices kunnen ook negatieve elementen op de
hoofddiagonaal voorkomen, terwij l bewezen is dat dat het
LCP nog voor elke q oplossingen heeft.

- In het voorgaande is het zogenaamde
restart algorithm' behandeld.

'variable dimension
Een ander zeer
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interessant algoritme is het 'continous deformation
algorithm', waarbij de dimensie met een verhoogd wordt
[v.d.Laan,'80J. Het zoeken in de extra dimensie
veroorzaakt dat het rooster automatisch afneemt.
Hierdoor wordt bereikt dat het algoritme zelf naar een
nauwkeurige oplossing streeft, maar dat eventueel
teruggegaan wordt naar een grover rooster indien de
gewenste simplex niet gevonden wordt. Omdat bij een
grover rooster grotere stappen gezet worden, kan dit
algoritme misschien sneller convergeren.
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5. CONCLUSIE
------------------------
Bij het oplossen van de vergeLijkingen die ontstaan bij
circuit simuLatie met stuksgewijs Lineaire modeLLen
stuit men op een probleem dat in de Literatuur bekend
staat als het Lineaire CompLementariteits ProbLeem
(LCP). Binnen de vakgroep ES waren pivotiserings
aLgoritmen en het moduLus aLgoritme onderzocht om het
LCP op te lossen ten behoeve van circuit simuLatie.
Omdat deze methoden elk nog hun eigen nadeLen hebben,
zijn nog twee andere methodes uitgekozen en onderzocht
op bruikbaarheid. De resuLtaten van dat onderzoek zijn
samen met een uitgebreide inLeiding in dit versLag
vermeld.

De kwadratische minimaLisatie bLijkt enige verwantschap
te vertonen met het moduLus aLgoritme. Beide methodes
geven iteratief een steeds nauwkeuriger benadering van
de oplossing van het LCP. Voor beide methodes is in dit
verslag de convergentie bewezen voor aLLe positief
definiete matrices. Deze eis hangt samen met het convex
moeten zijn van de functie. Voor de kwadratische
minimaLisatie is het echter niet geLukt om een
afschatting te geven van' het aantaL sLagen dat nodig is
om tot een oplossing te komen.

Het simpLex aLgoritme is, evenals de pivotiserings
algoritmen, geen minimaLiserings methode, maar werkt op
combinatorische gronden. Er is hier dan ook bewezen
dat, met een nieuwe LabeL-functie, het LCP voor een
grotere kLasse van matrices opgeLost wordt, nameLijk
aLLe strikt semimonotone matrices (SSM, zie par. 2.1).
Hier staat dan ook tegenover dat de rekentijd naar
verwachting zeer sterk met de dimensie van het probLeem
kan toenemen, hetgeen ook bij de pivotiserings
algoritmen het geval is.
ALs voordeLen voor het simpLex aLgoritme geLden:

- Er kan eenvoudig en zeer efficient van sparse matrix
strukturen gebruik gemaakt worden, omdat er sLechts
matrix-vector produkten berekend hoeven te worden.

- Er kunnen ook matrices verwerkt worden die niet tot SSM
behoren. Het aLgoritme zal normaaL verLopen aLleen kan
niet bewezen worden dat het aLtijd eindigt.



- Indien
klasse
groot
worden
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Over de plvotiserings algorltmen kan opgemerkt worden:

- Een lage gemiddelde rekentijd doordat meestal de extacte
oplossing in welnlg slagen gevonden wordt. (De
oplossing wordt nlet iteratief benaderd maar exact
gevonden.)

matrices gebruikt worden die niet behoren tet de
waarvoor convergentie bewezen iSI is de kans

dat het algoritme voortijdig afgebreken meet
omdat bepaalde stappen niet uitgevoerd kunnen

Concluderend kan gezegd worden dat met dit onderzoek twee
andere methodes geschikt zijn bevonden voor het oplessen
van het LCP met betrekking tot circuit simulatie. Daarmee
is de keuzemogelijkheid toegenomen en de praktijk zal
moeten ultwijzen welke (combinatle van) methodes het best
voldoen. Deze keuze zou daarbij afhankelljk kunnen zijn
van de grootte-orde van het probleem en de gebrulkte
computer.
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BIJLAGE 1
------------------
Te bewijzen:

Bewijs:

M E PO ===) II (M+1f' (M-1) II < 1

I I (M+1 f' (M-1) I I = II (M+1 )-' (M+1-2) I I =

= 111-2.(M+1)-'11 = (def. van twee-norm)

= max
x

I / (1- 2. (M +1 )-/ ) • x I I
=

II x I I

= max
y

II (M+1)y-2.yll

II (M+1)yll

II (M-1)yll
= max

Y II(M+1)yll
=

= max
y

= max
y

,

j
Y'M'MY - Y' (M'+M)y + y'y)2
------------------------ =
y'M'My + y'(M'+M)y + y'y

I

1
1 - 2· __:~~~~~~:: li < 1

y' (M+1)' (M+1)y

omdat (M'+M) uit PO indien M uit PD.
q. e. d.
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BIJlAGE 2
------------------

Te bewijzen:

M is strikt semimonotoon (SSM) ===)

Bewi js:

===) 3 E ) 0: 'V x E R: ' x#:O: 3 i : ------- )= [

laat U = { X E R: I Ilxll=1}

en laat voor alle x E u:

h ( I) = ma x Xt. (M x )i

i

De definitie voor de klasse SSM is als volgt:

ME SSM (===) 'Vx E R:, x:l:O: 3 k: xl.' (Mx)1< > 0

Hieruit volgt dat h(x»O voor x uit U

U is een compacte verzameling en h(x) is een continue
functie zodat h(x) op U een minimum heeft,
noem dit minimum E. Uit de definitie van SSM volgt dan
dat E) O. dus:

laat

laat nu voor

dan geldt:

min h(x) = E > 0
lEU

lEU

met a = Ilyll



zodat
Yi' (My);

'tIYE R:,y#O: tflax ------- =
i lIyII 1

a'1, xi' (Mx);
= max --------- = hex) )=E

i a1
• I I x I ,2
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q.e.d.
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