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SAMENVATTING

In dit rapport wordt net programma PLCONV
bescnreven, dat een onderdeel is van een simulatie
programma voor geintegreerde circuits. PLCONV is
net gedeelte dat een data-base genereert voor net
eigenlijke simulatie- programma.

Het valt in twee delen te onderscneiden. In net
eerste deel wordt de systeem- boomstructuur van de
nierarcniscn opgebouwde te simuleren scnakeling
doorlopen en in net tweede deel wordt voor elk
systeem een module in de data-base gecreeerd. Op
dit moment gebeurt dit enkel nog voor compound
systemen, die bestaan uit reeds eerder gedefinieerde
compounds, simple systems en een verbindings
matrix.

De kern van deze module wordt gevormd door de
vergelijkingen, die geintroduceerd worden door de
verbindingen binnen de compound. Om deze op te
stellen wordt ondermeer gebruik gemaakt van een
boomzoek- algoritme en een fundamentele lus
algoritme. Om de opslagruimte van de module te
kunnen bepalen moet er nog een worst-case
symboliscne LU-decompositie uitgevoerd worden.
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1. INLEIDING

Het programma PLCONV, dat in dit rapport beschreven
wordt, is een onderdeel van een simulatie- programma
voor geintegreerde circuits, dat gebaseerd is op
stuksgewijs lineaire modellering. Deze Stuksgewijs
Lineaire Simulator ('Piecewise Linear Simulator') is
geschikt voor simulatie van grote hierarchisch
opgebouwde systemen op circuit- niveau en logisch
niveau door elkaar.
De structuur van de simulator is gegeven in fig.1.1.
De kern bestaat uit de drie sub- programma's PLIN,
PLCONV en PLSIM •
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fig.1.1 Structuur van het simulatie-programma

Het deelprogramma PLIN is een 'interactieve editor',
die gebruikt wordt om de systemen te definieren. Met
behulp van een grafische terminal wordt de hierarch~sch
opgebouwde schakeling ingevoerd. Zo'n schakeling is
weer te geven via een boom-structuur, waarbij de wortel
het totale systeem voorstelt. Dit is onder te verdelen
in enkele subsystemen, die op een in de compound
vastgelegde manier met elkaar verbonden zlJn. Op deze
wijze kan de schakeling tot op een basis-niveau
uitgesplitst worden. De modulen op basis- niveau
worden 'simple systems' genoemd, de overigen
, compounds' .
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Het programma PLIN slaat de gegevens, zoals die
ingevoerd worden, op in twee files, t.w. de 'system
definition file', die de invoerfile voor PLCONV is en
de gegevens bevat die nodig zijn voor de simulatie, en
de 'system graphics file', die de gegevens bevat die
nodig zijn om een module op het scherm te tekenen. Via
de grafische terminal worden eerst de simple systems
ingevoerd en vervolgens worden compounds gemaakt, door
simple systems en eerder gedefinieerde compounds met
elkaar en de betreffende compound te verbinden. Op
deze manier wordt de gehele schakeling ingevoerd. Een
voorbeeld van de grafische weergave van een compound
systeem is in fig.1.2 gegeven.

PLCONV is vervolgens het programma, dat de gegevens uit
de 'system definition file' omzet naar de 'system
simulation file' en zo een data-base genereert voor het
eigenlijke simulatie- programma. In hoofdstuk 3 wordt
een beschrijving van de structuur van beide files
gegeven. In de 'system simulation file' moet voor elke
module uit de volledige boom- structuur van de
schakeling een module gecreeerd worden, dit in
tegenstelling tot de invoergegevens uit de 'system
definition file'. Daarnaast genereert PLCONV ook een
file met de 'systems- and variable- information',
waarin de correspondenties tussen de eigenlijke
signalen en de in het programma gebruikte variabele
nummers weergegeven worden, alsmede voor elke compound
de volgorde van zijn subsystemen.

In PLSIM wordt dan uiteindelijk de totale schakeling
gesimuleerd. Er wordt een transient- analyse
uitgevoerd door op discrete tijdstippen de variabelen
uit te rekenen. Om tot het eind- resultaat te komen
wordt vanuit de 'simple systems' bottom-up gewerkt.
Een simple system wordt gekarakteriseerd door een
stelsel vergelijkingen tussen zijn uitgangsvariabelen,
die de jacobiaan van het systeem vormen.
Van een compound wordt de jacobiaan bepaald uit de
verbindings- vergelijkingen, die ontstaan door de
verbindingen tussen compound en subsystemen, en de
jacobianen van de subsystemen. De structuur van deze
vergelijkingen is in fig.1.3 gegeven.
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fig.1.3 De
vergelijkingen

i n een compound voorkomende

De jacobiaan wordt bepaald door de variabelen van de
subsystemen te elimineren uit deze vergelijkingen.
Hiervoor zijn bij een onafhankelijk stelsel evenveel
vergelijkingen nodig als dat er variabelen geelimineerd
moeten worden. Het aantal vergelijkingen in de
jacobiaan is dan gelijk aan het aantal resterende
vergelijkingen.
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2. FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA 'PLCONV'
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. ,

Het programma PLCONV zet de 'system-data', zoals die
gegenereerd wordt door het programma PLIN, om in de
'simulation-data'l die als input dient voor het
eigenlijke simulatie- programma PLSIM, en genereert
tevens de 'systems- and variable- information'. In
feite worden de volgende taken uitgevoerd.

- Uitbreiding van de hierarchie tot een fysiek
aanwezige module voor elk systeem. In de
'system-data' staat de input van alle verschillende
systemen. In de hierarchie kunnen echter bepaalde
systemen op meerdere plaatsen voorkomen. Er worden
daarom ook nieuwe nummers aan de systemen toegekend.

- Generatie van de verbindings- vergelijkingen voor elk
c~mpound- systeem. Oit zijn de vergelijkingen, die
ontstaan door de verbindingen tussen een compound en
de subsystemen. (Kirchoff stroom- en spannings
vergelijkingen en signaal- vergelijkingen.)

- Berekening van de opslagruimtel die elke module nodig
heeftl opdat in PLSIM de gecreeerde vergelijkingen
opgelost kunnen worden. Hiertoe is het nodig dat een
'worst-case' symbolische LU- decompositie uitgevoerd
wordt om het maximum aantal 'fill-ins' dat bij een
LU- decompositie ontstaat te kunnen schatten.

Het definieren binnen elke compound (met zlJn
subsystemen) van de variabelenl het toekennen v~n een
nummering hieraan en voor de compound- variabelen het
opstellen van een lijst van correspondenties tussen
deze variabele- nummers en de variabele- namen.
Tevens wordt een lijst van namen opgesteld van alle
verschillende systemen en een boom- structuur
weergegeven van de geexpandeerde hierarchie.

Het programma PLCONV valt in grote lijnen in twee
gedeelten te onderscheiden. Het eerste gedeelte
bestaat uit een algoritme om de volledige systeemboom
te doorlopen en voor elk systeem de output-array in de
'system simulation file' te plaatsenl hetgeen in
hoefdstuk 4 uitgebreid beschreven wordt. Het tweede
gedeelte is dan het opvullen van de output- array veer
elk systeem. Dit wordt in de hoofdstukken 5, 6 en 7
verder uitgewerkt.
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Het komt erop neer dat een data-base gegenereerd wordt
voor het simulatie- programma. Deze data-base bestaat
uit een module voor elk systeem uit de volledige
(geexpandeerde) boom- st~uctuur van de schakeling. Een
overzicht van de plaats van elke module, alsmede een
beschrijving· van de boom- structuur wordt in een index
aan het begin van de file geplaatst, opdat het
simulatie- programma aan de hand hiervan de benodigde
modulen uit de file kan ophalen.

Voor de compound- systemen wordt de module (compound-
array) door PLCONV gecreeerd. Dit houdt in het
'sparse' opslaan van de S-matrix der
verbindings-vergelijkingen (hoofdstuk 6), het bepalen
van enkele gegevens der subsystemen (hoofdstuk 4), het
bepalen van het aantal vergelijkingen, het aantal
variabelen en de beschikbare ruimte (= maximum aantal
niet-nul elementen) voor een LU- decompositie
(hoofdstuk 7), waarmede dan ook de 'offset naar real
data' en de totale lengte van de module bepaald kunnen
worden (hoofdstuk 3). Vanuit de invoergegevens wordt
meteen het aantal variabelen en het aantal subsystemen
in de module geschreven.

Voor de simple systems wordt de module echter (nog)
niet door PLCONV gecreeerd. Dit is een aanvulling, die
nog aan het programma toegevoegd moet worden. Opdat
toch de simulator reeds m.b.v. enkele voorbeelden
getest zou kunnen worden, zijn de modulen van de simple
systems aangemaakt m.b.v. een ander simulatie
programma en in een aparte file geplaatst. In de
subroutine die t.z.t. voor de aanmaak van deze modulen
moet zorgen, worden ze nu uit de betreffende files
gelezen en in de data-base geplaatst.
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3. STRUCTUUR VAN DE FILES

De invoer van het programma wordt
'System Definition File', terwijl
'System Simulation File' geplaatst
dieper in te gaan op de werking
wordt in dit hoofdstuk de structuur
kort beschreven.

3.1 System Definition File

PAGE 10

gehaald uit de
de uitvoer in de
wordt. Alvorens

van het programma,
van beide files

Deze file is een direct-access file met een vaste
record-grootte, waarin de verschillende compounds en
simple systems uit de hierarchisch opgebouwde
schakeling zich bevinden.

De file bestaat uit index-records, compound definition
records en simple system definition records, die
verspreid over de file kunnen voorkomen.

De index-records bevatten steeds een aantal systeem
namen (compounds of simple systems) gevolgd door het
recordnummer van het eerste record van de system
definition. Een naam bestaat uit 6 integers en het
r e cor d nummer vol 9 t dan o.P d e 7d e p l a a t s . Ech t e r 0 p de
eerste 6 plaatsen van een record staat geen naam,
terwijl de 7de integer een pointer naar het volgende
index-record is. Het laatste index- record wordt
gekenmerkt door een pointer naar zichzelf, terwijl de
laatste naam in dat record 'FINISH' is, met een pointer
naar hetzelfde record.

Een compound definition en een simple system definition
bevatten beide een 'heading" een 'contact list' en een
'parameter list'. De compounds bevatten nog een
'subsystem list' en de simple systems een 'equations
definition' •

De heading staat op de eerste plaatsen in het eerste
record van het systeem en bevat pointers naar de
contact list, de parameter list de subsystem list !
equations definition en de empty space, het aantal
records, dat de system definition beslaat, en een
opsomming van deze records.
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De contact list bevat een opsomming van de
randcontacten van het systeem, voorafgegaan door het
aantal. Elk contact beslaat 5 integers die het type,
het draadboom- nummer en de contactnaam (3 integers)
weergeven. (Elk contact is met een draadboom
verbonden.)

De parameter list bestaat
parameters voorafgegaan
parameter bestaat uit een
gevolgd door een 'default

uit een opsomming van de
door hun aantal. Elke

parameternaam (3 integers)
waarde' (1 real).

De sUbsystem list is de kern van een compound
definition. Op de eerste plaats staat het aantal
subsystemen, waarna deze sUbsystemen volgen. Elk
subsysteem bestaat uit een subsysteemnummer, de lengte
van het subsysteem, een verbindingslijst (met de
draadboom- nummers van zijn contacten) en een
parameterwaarde- lijst. Het systeemnummer is het
nummer van het eerste record waar de system definition
van het subsysteem staat. Indien dit nummer negatief
is dan staat de system definition in een andere file en
dan volgt deze file-naam (6 integers) na de
subsysteemlengte.

De equations definition is de kern van een simple
system definition. Deze valt te onderscheiden van de
subsystem list door een 'nul' op de eerste plaats.
Daarna volgen het aantal vergelijkingen, het aantal
variabelen, het aantal integratoren en het aantal
dioden. Vervolgens volgt de voor het simple system
kenmerkende matrix en de bronvector. Aan het eind
volgen de geparametrizeerde elementen, voorafgegaan
door hun aantal, die bestaan uit een rijnummer,
kolomnummer en een expressie.

Een illustratie van deze opsomming is gegeven in
fig.3.1, terwijl een meer formele definitie in appendix
A beschreven wordt.
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3.2 System Simulation File
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Ook deze file is een direct-access file met een vaste
recordgroott, maar hij is onderverdeeld in clusters van
vaste grootte, die uit een bepaald aantal records
bestaan. Een cluster moet zo groot zijn dat de module
van een systeem er altijd inpast. De grootte van een
cluster komt precies overeen met de grootte van een
site uit het werkgeheugen. Het werkgeheugen is een
array van vaste grootte, die in 3 sites opgedeeld is.
De gegevens die naar de file geschreven moeten worden,
worden eerst in een site v~n het werkgeheugen
verzameld, waarna een volledige site naar een cluster
in de file geschreven wordt.

Het eerste cluster uit de file bevat de index, die
bestaat uit 5 arrays, die rij-gewijs opgeslagen worden.
Dit houdt in dat voor elk systeem, de vijf getallen
elkaar volgen. Dit zijn een pointer naar het cluster
en een pointer naar de plaats daarin, gevolgd door 3
pointers die de boomstructuur van de schakeling
weergeven (pointers to father, brother en son). Indien
de schakeling zo groot is, dat 1 cluster te weinig is
dan worden meerdere clusters voor de index gebruikt.

In de overige clusters volgen dan de modulen van de
systemen in de volgorde van bepaling ervan. Indien een
module niet geheel meer binnen een cluster past, dan
wordt hij in zijn geheel in het volgende cluster
geplaatst. In fig.3.2 wordt een illustratie van het
geheel gegeven.

Dan volgt nu een korte beschrijving van de structuur
van zo'n module voor een compound systeem, hetgeen in
fig.3.3 geillustreerd wordt, terwijl in appendix Been
meer formele definitie voor zowel een compound als een
simple system gegeven wordt.

De module bestaat uit een integer gedeelte, gevolgd
door een real gedeelte. Door PLCONV wordt uitsluitend
een deel van de integers ingevuld.
Op de eerste 4 plaatsen staan 'offset naar real data',
het aantal subsystemen, het aantal variabelen en de
totale lengte van de module (in real words).
Daarna volgen voor alle subsystemen, het subsysteem-
nummer, het aantal variabelen, het aantal
vergelijkingen in de jacobiaan en een door het
simulatieprogramma gebruikte variabele 'changed'.
Vervolgens wcrdt de S-matrix van de verbindings-
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vergelijkingen weergegeven, voorafgegaan door drie
getallen, n.l de som over alle subsystemen van het
produkt tussen het aantal variabelen en het aantal
vgl.in jac., het aantal vergelijkingen en het aantal
niet-nul elementen in de S-matrix.

Daarna volgt het LU-gedeelte, dat bestaat uit een
integer deel en een real deel. Hiervan worden slechts
het maximum aantal niet-nul elementen, voor de bepaling
waarvan een worst-case symbolische LU-decompositie
nodig is, het aantal vergelijkingen en het aantal
variabelen voor de LU-decompositie ingevuld. Aan de
hand van de verdere structuur kunnen dan de 'offset
naar real data' en de totale lengte bepaald worden.

Het integerdeel bevat na de 3 genoemde getallen
achtereenvolgens de rij-permutaties, de
kolompermutaties , het aantal niet-nul elementen in de
L- en in de U-matrix, de pointers naar het begin van de
rijen van de U-matrix, de pointers naar het begin van
de kolommen van de L-matrix en de indices van de L- en
de U-matrices.

Het real gedeelte bestaat uit 2 getallen, die het oude
en nieuwe discrete tijdstip aangeven, een vector 'x'
met de waarden van de variabelen van alle subsystemen,
een vector 'dx/dt', een vector 'dx/di', voor alle
subsystemen de jacobiaan en de bronvector met zlJn
tijdsafgeleiden, de 'row scaling factors' en de 'column
scaling factors' van de LU-decompositie en tot slot de
niet-nul elementen van de L- en U-matrices.
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4. EXPANSIE VAN DE HIERARCHIE
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De schakelingen, die de 'Piecewise Linear Simulator'
moet kunnen simuleren zullen vaak hierarchisch
opgebouwd zijn. Het basis- element van de hierarchie
is de' module'. Een module kan zi jn een 'compound' of
een 'simple system'. Een compound bevat reeds eerder
gedefinieerde compounds en/of simple systems, en tevens
een verbindings- matrix, die bestaat uit de door de
onderlinge verbindingen geintroduceerde vergelijkingen.
Een simple system wordt gekarakteriseerd door een set
vergelijkingen tussen zijn uitgangsvariabelen.

Op verscnillende plaatsen in de hierarchische (boom-)
structuur kunnen dezelfde simple systems of dezelfde
compounds voorkomen. Van vaker voorkomende modulen is
in de invoer- gegevens slechts 1 exemplaar fysisch
aanwezig. In feite is de systeem- boom niet volledig.
Expansie van de hierarchie houdt in, dat de boom
aangevuld wordt. In dit hoofdstuk wordt op het
principe van net programma, dat de gehele systeem- boom
doorloopt ingegaan. Tevens worden aan alle modulen
nieuwe systeem- nummers toegekend. De inputrecord
nummers kunnen dan gebruikt worden om te testen of een
module reeds eerder in de boom- structuur voorkwam,
waarna de module eenvoudig gecopieerd kan worden.

4.1 opbouw van het programma

Het algoritme dat nodig is om de systeem- boom uit te
bouwen, "is er een, dat uitgaande van de wortel de
gehele boom doorloopt. Oit gebeurt in grote lijnen als
volgt (zie blokschema in fig.4.1). Te beginnen vanuit
de wartel, systeem- nummer wordt 1, wordt steeds de
input van een systeem in het werkgeheugen getaden. Van
dit systeem worden de sub- systemen opnieuw en
opeenvolgend genummerd en vervolgens wordt vanuit het
eerste sub- systeem verder gegaan (actie 'down in
tree'). Hiervoor volgt hetzelfde procede totdat een
bepaald systeem geen sub- systeem bevat (simple
system). In dat geval wordt voor dit systeem de
output- array gegenereerd (actie 'up in tree'), en
ver~oLgens wordt vanuit het naaste onafgehandelde
brother- systeem verder 'down in tree' gegaan. Als er
geen onafgehandetd brother- systeem meer is, dan wordt
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'up in tree' gegaan naar het father-systeem. Het
algoritme stopt wanneer opnieuw de wortel bereikt is.
In fig 4.2 wordt een voorbeeld gegeven van de expansie
van een niet volledige boom en het doorlopen en
nummeren van de ge- expandeerde boom.

fig 4.2 Boom-structuur voor en na expansie
. .

,

down in tree

De actie 'down in tree' houdt, naast het opnieuw
nummeren van de modules ook het opslaan van de
structuur van de geexpandeerde systeem- boom in. Deze
structuur wordt in een viertal arrays opgeslagen.
Een array (sysnr) bevat de correspondentie tussen de
nieuwe systeem- nummers en de inputrecord- nummers.
De drie andere arrays bevatten de boom- structuur.
Deze arrays worden' fath' 'broth' en 'son' genoemd en
bevatten voor elk systeem de 'pointers to father
brother and son'. Twee pcinters voor elk systeem
louden reeds voldoende zijn om de gehele structuur
volledig weer te geven, ma~r er louden in dat geval
moeiltjke zoek- procedures nodig zijn om de boom op de
jUiste manier te doorlopen. Een voorbeeld van het
toekennen van de verschillende pointers volgt in fig
4.3.
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fig 4.3 Pointers in de boomstructuur

De 'pointer to father' is eenduidig bepaald.
De 'pointers to brother' zijn voor een set subsystemen
cyclisch genummerd. Dus elk sub- systeem verwijst naar
het 1 hoger genummerde, behalve het laatste, die weer
naar het eerste verwijst.
De 'pointer to son' verwijst naar een eerste subsysteem
van een compound en is nul voor een simple system.

Aan de hand van deze pointers doorloopt het programma
de systeem-boom, waarbij tijdens afhandeling van een
compound de 'pointers to father and brother' voor de
subsystemen en de 'pointer to son' voor de compound
ingevuld worden.

up in tree

De actie 'up in tree' is in feite het ge"ereren van de
output- array voor een module en vervolgens het zoeken
naar een brother- systeem. Als het naaste brother
systeem een lager nummer heeft, dan is het reeds
afgewerkt en in dat geval wordt het father- systeem
gezocht. Voor dit father- systeem wordt d~n de output
array gegenereerd en vervolgens wordt het volgende
systeem weer gezocht.

Het genereren van de output- array houdt in, het
invullen van het aantal subsystemen en het aantal
variabelen van het systeem zelf, het voor alle
subsystemen invullen van het systeem- nummer, het
aantal variabelen en het aantal vergelijkingen in de
jacobiaan, het opstelLen en weergeven van de



~. Expansie van de hierarchie PAGE 21

verbindings- vergelijkingen en tot slot het bepalen van
de ruimte, die nodig is om de vergelijkings- stelsels
op te lossen, waarbij tevens de totale lengte van de
output- array aangegeven wordt.

Expansie van de hierarchie houdt eigenlijk in, dat deze
output- array gegenereerd wordt voor elk systeem uit de
volledige boom- structuur. Voor systemen met hetzelfde
inputrecord- nummer zal de output- array identiek zijn
op de subsysteem- nummers na. Vandaar dat in 'up in
tree' eerst nagegaan wordt m.b.v. de array 'sysnr' of
de output- array van een systeem reeds eerder bepaald
is. In dat geval wordt deze in het werkgeheugen
gecopieerd en worden aan de copie de nieuwe subsysteem
nummers toegevoegd.

Er wordt hier nog iets verder ingegaan op de
subsysteem- gegevens. Het opstellen en weergeven van
de verbindings- vergelijkingen wordt in hoofdstuk 5
uitgewerkt en het bepalen van de noodzakelijke lengte
van de array, waarvoor een symbolische LU- decompositie
nodig is wordt in hoofdstuk 6 behandeld.

De subsysteem- gegevens bestaan uit het systeem
nummer, het aantal variabelen en het aantal
vergelijkingen in de jacobiaan.
De systeem- nummers van de subsystemen kunnen m.b.v.
de arrays 'son' en 'broth' vrij eenvoudig nagegaan
worden.
Het aantal variabelen is bekend tijdens het verwerken
van de input- gegevens om de verbindings
vergelijkingen te bepalen en wordt op dat moment
reeds in de output ingevuld.
Het bepalen van het aantal vergelijkingen in de
jacobiaan is het meest bewerkelijk. Dit aantal hangt
in geval van een compound af van het aantal
vergelijkingen dat de subsystemen in hun jacobiaan
hebben en wel als volgt:

neqjac = neqs + neqjac(subsys) - inputs(subsys)

waarbij geldt
neqjac: aantal vergelijkingen in de jacobiaan van een

compound
neqs aantal verbindingsvergelijkingen van de

compound
neqjac(subsys): aantal vgl in de jac van een sub

systeem var. de compound
inputs(subsys): aantal variabelen van een sub-

systeem van de compound
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Resumerend, om 'neqjac' te kunnen bepalen moet voor
elk subsysteem het verschil tussen 'neqjac' en
'inpt.Jts' bepaald worden. De som van deze verschi llen
moet bij het aantal verbindings- vergelijkingen
opgeteld worden. Dat dit zo is, is als volgt vrij
eenvoudig in te zien.
Om de variabelen van een compound op te lossen z'Jn
'neqs' + neqjac(subsys) vergelijkingen aanwezig.
Er zijn echter ook inputs(subsys) nieuwe variabelen
geintroduceerd. Om deze te elimineren zijn dus

inputs(subsys) vergelijkingen nodig. De
overblijvende ~gl vormen dan de vgl in de jacobiaan
van de compound. In het algemeen zijn dat er te
weinig om de variabelen van de compound op te lossen,
hiervoor !ijn aanvullende verbindings- vergelijkingen
van de father- compound nodig. Zouden deze niet
nodig zijn, dan is de betreffende compound de wortel
van het systeem.

4.2 schrijven naar de uitvoerfile

Ti jdens 'up in tree' wordt voor een module de output-
array bepaald, waarin ook de benodigde lengte
weergegeven is. Als voor een systeem deze array
bepaald is in een site van het werkgeheugen, dan wordt
deze gecopieerd naar een andere site, waar geprobeerd
worqt de array in zijn geheel achter de eerder bepaalde
te plaatsen.
Als dit lukt zonder de grens van de site te
overschrijden dan wordt de array gecopieerd. In het
andere geval wordt eerst de volledige site, zonder de
nieuwe array, naar het eerste lege cluster in de
uitvoer- file geschreven, waarna de site opnieuw gevuld
kan worden. De grootten van een site in het
werkgeheugen en een cluster in de uitvoer- file komen
met elkaar overeen.

Om na het schrijven naar de file toch te weten waar
voor elk systeem de gegevens zich bevinden, wordt dit
bijgehouden in een tweetal arrays t.w. 'clust' en
'place' •
In 'clust' staat voor elk systeem het cluster- nummer
en in 'place' de offset naar de begin- plaats van het
systeem in het cluster, aangeduid in 'real words'
De arrays 'clust' en 'place' worden dan na afloop varl
het programma samen met de structuur- arrays 'fath'
'broth' en 'son' in een 2.g. index- cluster aan het
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begin van de file weggeschreven. Indien het aantal
systemen te groot is om alle index- gegevens in 1
cluster te kunnen plaatsen, dan wordt de gehele file
over het benodigde aantal extra clusters opgeschoven,
waarna de index gevuld wordt.

4.3 werkgeheugen

Zoals uit het voorgaande wellicht al is gebleken, vindt
de meerderheid van de acties in het werkgeheugen
plaats. Het werkgeheugen bestaat uit 3 sites, die
evengroot zijn als de clusters in de 'system simulation
file', dit is zo gekozen omdat in PLSIM, het eigenlijke
simulatie- programma, steeds andere clusters in het
werkgeheugen geplaatst worden.
In dit programma wordt het werkgeheugen als volgt
gebruikt:
- de inputgegevens worden steeds in site 1 ingelezen.

Alvorens de verbindings- vergelijkingen opgesteld
worden, worden de input- gegevens verwerkt in enkele
locale arrays, waarna de output- array ook in site 1
bepaald kan worden.

- In site 2 worden de output- arrays opgeslagen totdat
de site gevuld is en in zijn geheel naar de output
file geschreven wordt.

- In site 3 worden dan de clusters uit de file
geplaatst, waaruit een output- array gecopieerd moet
worden, alsmede de clusters, die ingelezen moeten
worden om het aantal vergelijkingen in de jacobiaan
van een systeem te kunnen bepalen.

Bij dit opstellen is geprobeerd het schrijven naar en
lezen uit de files tot een minimum te beperken.
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Voor alle systemen uit de boom- structuur van de
schakeling moeten op een eenduidige manier de
variabelen gedefinieerd worden. Er moet
overeenstemming zijn tussen de variabelen van de
compounds en die van de simple systems. Voor de
signaal- contacten is het duidelijk dat bij elk contact
een variabele behoort. Voor het electrische gedeelte
zijn twee acceptabele alternatieven voorhanden.
Enerzijds kan uitgegaan worden van knooppunts-
variabelen, anderzijds van tak- variabelen.

Het voordeel van knooppuntsvariabelen is, dat het
gehele algoritme om tot de verbindings- vergelijkingen
te komen veel gemakkelijker wordt. Elk electrisch
contact bevat dan 2 variabelen. Een verbinding tussen
twee contacten betekent, dat de respectievelijke
spanningen aan elkaar gelijkgesteld worden en de som
van de stromen nul zal zijn.
In geval van takvariabelen moet voor elk (sub-) systeem
een opspannende boom van takken gedefinieerd worden,
waarbij elke tak twee variabelen introduceert. Om de
vergelijkingen op te kunnen stellen, moet er eerst een
gerichte graaf opgesteld worden, met de verbindings
draadbomen als knooppunten. Doordat elk (sub-) systeem
een tak minder heeft dan het aantal contacten, zijn er
per (sub-) systeem twee variabelen minder. Dit heeft
tot gevolg, dat vooral bij het simuleren van grote
schakelingen er een belangrijke reductie van het aantal
vergelijkingen zal ontstaan, waardoor de rekentijd die
nodig is voor het oplossen van het stelsel aanzienlijk
korter zal zijn.
Om deze reden is gekozen voor 'takanalyse', ondanks dat
het algoritme bewerkelijker is.

Om de vergelijkingen in een sparse integer- array op te
kunnen slaan, worden de kolom- indices van de niet-nul
elementen uit de verbindings- matrix rij- gewijs
opgeslagen. Deze kolom- indices komen overeen met de
plaats van de variabele in de variabele- vector. In
het programma wordt deze vector als volgt gedefinieerd:

I: stroomvector
v: 5panning5vector

hs: compound
51: eerste subsysteem
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sn: n-de subsysteem

De variabelen komen voor in volgorde van het systeem,
waarbij ze behoren. Voor etke compound is het
compound- systeem het hoofd- systeem (hs), terwijl de
5ub- systemen genummerd worden in de volgorde van hun
positie in de 'subsystem- list'. Per systeem is de
volgorde 'tak- stromen', 'tak- spanningen' en 'signaal
variabelen' •

Opdat de gebruiker de resultaten snel kan
interpreteren, is het nodig dat hij weet welke
variabele met een bepaald nummer bedoeld wordt. Om dit
te bewerkstelligen worden enkele gegevens door het
programma naar een 'informatie- file' gesohreven.

- Een variabele- lijst voorelk verschillend systeem.
Hierin wordt weergegeven 'het inputrecord- nummer',
dat als identiteits- nummer dienst doet, 'het aantal
variabelen', 'het referentiecontact' en een lijst van
'de variabelen'. Een referentie- contact is alleen
aanwezig als er electrische variabelen zijn. In dat
geval worden er takken gedefinieerd van elk contact
naar het referent ie-contact. De takstromen worden
weergegeven door 'I-"contact- naam'", de
takspanningen door 'V-"contact- naam"' en de signaal
variabelen door' X-" con tact- naam'". De volgorde van
de namen in de lijst is dezelfde als van de
variabelen in de vector.

- Een index- lijst van alle verschillende systemen,
(dus die systemen waarvoor een variabele- lijst wordt
opgesteld), waarin de systeem- naam en het
inputrecord- nummer wordt weergegeven.

- Een boomstructuur van het geheel, waarbij achtereen
volgens 'het systeemnummer', zoals dat bi j de
expansie van de hierarchie gedefinieerd wordt, 'het
inputrecord- nummer', ter bepating van naam en
variabelen, 'het aantal zoon- systemen' en een lijst
van 'de zoon- systemen' weergegeven worden. Van de
zoon- systemen wordt het 'systeemnummer' in de lijst
gezet. Ze staan in dezelfde volgorde ats de
subsystemen van een compound bij het inlezen.

Deze totaliteit van gegevens is votdoende om systeem
nummers en variabele- nummers te kunnen vertaten naar
de betreffende namen.



RECNR= 4 NUMBER 'OF VARIABLES=
REFERENCE-CONTACT: SOURCE
VARIABLES: I-DRAIN I-GATE

4

V-DRAIN V-GATE

RECNR= 6 NUMBER OF VARIABLES= 2
REFERENCE-CONTACT: SOURCE
VARIABLES: I-DRAIN V-DRAIN

RECNR= 3 NUMBER OF VARIABLES= 2
REFERENCE-CONTACT: GND
VARIABLES: I-VCC V-VCC

RECNR= 74 NUMBER OF VARIABLES= 4
REFERENCE-CONTACT: GND
VARIABLES: I-OUT I-IN V-OUT

RECNR= 76 NUMBER OF VARIABLES= 4
REFERENCE-CONTACT: GND
VARIABLES: I-OUT I-IN V-OUT

RECNR= 83 NUMBER OF VARIABLES= 0

NUMB.OF.DIFF.SYST.: 6
POWER 3
DRIVER 4
LOAD 6
2INVT 74
8INVT 76
R8INVT 83

SYSNR RECNR NRSONS LIST OF SONS
1 83 1 2
2 76 4 3 4 5
3 74 .5 7 8 9
4 74 5 12 13 14
5 74 5 17 18 19
6 74 5 22 23 24
7 4 0
8 4 0
9 6 0

10 6 0
11 3 0
12 4 0
13 4 0
14 6 0
15 6 0
16 3 0
17 4 0
18 4 0
19 6 0
20 6 0
21 3 0
2Z 4 0

V-IN

V-IN

6
10 11
15 16
20 21
25 26

23
24
25
26

4
6
6
3

o
o
o
o

fig.5.1 Voorbeeld van een informatie-file
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Elke compound bestaat uit een aantal subsystemen, die
onderling en met de randcontacten verbonden zijn. De
vergelijkingen, die door deze verbindingen
geintroduceerd worden, vormen samen met de
vergelijkingen uit de simple systems voor een
beschrijving van het gehele systeem. Het opstellen en
weergeven van het juiste aantal onafhankelijke
vergelijkingen vormt de kern van het programma.

Vanuit de invoergegevens worden de signaal- en
electrische contacten gescheiden. Met de electrische
contacten worden per systeem de takken gedefinieerd en
vervolgens wordt een graaf opgesteld, waarbij de
draadboom- nummers de 'n' knooppunten vormen. Vanuit
deze graaf worden de Kirchoff- stroomvergelijkingen
voor (n-1) knooppunten opgesteld. Nadat een boom in de
graaf gevonden is, worden de spannings- vergelijkingen
gevonden m.b.v. de door elke link geintroduceerde
fundamentele lus.

Tot slot vormen de contacten, die zowel binnen als
buiten de compound niet doorverbonden zijn, nog een
probleem, doordat ze variabelen introduceren die niet
oplosbaar zijn.

De vergelijkingen worden weergegeven als S.x=O, waarbij
S de verbindingsmatrix is en x de vector van alle
variabelen. De matrix 5 wordt nu in 'sparse format'
opgeslagen, door rij- gewijs alle niet-nul elementen
weer te geven met (+ of -) het kolomnummer, waarbij dit

,geheel voorafgegaan wordt door wijzers naar het begin
van elke ~ij.

In de weergave van enkele voorbeelden wordt de
totstandkoming van de verbindings- vergelijkingen
verduidelijkt. Eerst wordt een voorbeeld gegeven van
de gegevens in de invoerfile, daarna van de
graafrepresentatie met daarbij de variabele- nummers,
vervolgens wordt een illustratie van de gevonden boom
gegeven en tot slot volgt een weergave van de gevonden
vergelijkingen.
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In samenspraak met het opstellen van de algoritme's
moet ook een keuze voor de graaf- representatie (data
structuur) gemaakt worden. Doel is het geheel zo
efficient mogelijk te maken. Meestal zal een zuinige
data- structuur een moeilijker algoritme vereisen, en
een efficient algoritme van een minder zuinige data
structuur uitgaan.

Nadat de keuze gemaakt is om van tak- variabelen uit te
gaan, is het nodig dat een graaf- model opgesteld moet
worden. De graaf kan op de volgende twee manieren goed
weergegeven worden:
A) door een lijst van knooppunten, met bij elk

knooppunt een lijst van takken met hun orientatie.
B) door een lijst van takken, met elke tak gegeven door

begin- en eind- knooppunt.

Een drietal algoritme's moet vanuit de data- structuur
opgesteld worden.
1) Een algoritme om voor alle knooppunten op een na de

stroom- vergelijkingen te genereren. Voor beide
mogelijke graaf- representaties blijft dit algoritme
zeer eenvoudig. In het ene geval zijn alle takken
bij elk knooppunt expliciet gegeven en kunnen de
vergelijkingen opgesteld worden door de knooppunt
lijsten eenmaal te doorlopen. In het andere geval
kan volstaan worden met de taklijst een keer te
doorlopen en de stroom- variabele in de
vergelijkingen van de twee knooppunten te plaatsen.

2) Een boomzoekalgoritme. Uitgaande van structuur A
zijn bekende algoritme's zoals 'breath first search'
en 'depth first search' toepasbaar. Vanuit
structuur B zal een algoritme gezocht moeten worden
dat de taklijst eenmaal doorloopt en voor elke tak
beslist of de tak boomtak of link is. Hierbij komt
de moeilijkheid voor, dat steeds als een tak boomtak
blijkt te zijn, het mogelijk is dat een hoop
gegevens bijgewerkt moeten worden. Dit algoritme
zal dan oak iets complexer zijn dan de van structuur
A uitgaande algoritme's.

J) Een algoritme om fundamentele lussen te bepalen.
Dit gaat uit van het verwijderen van een top
boomtak om deze in de fundamentele lU5sen van alle
met het top- knooppunt verbonden links te plaatsen.
Na het verwijderen van een boomtak moet de graaf-
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representatie aangepast worden. Voor structuur A
komt dit neer op het zoeken van het top- knooppunt,
het zoeken van de boomtak in de bijbehorende
taklijst, het zoeken van het andere knooppunt van de
boomtak en het samenvoegen van beide taklijsten. In
geval van structuur B moet de top-boomtak gezocht
worden en daarna moeten de juiste links gezocht
worden. In beide gevallen zal de complexiteit
evenredig met het aantal takken zijn.

Resumerend blijkt het enkel voor een boomzoek
algoritme gunstiger te zijn om van graaf- representatie
A uit te gaan. Voor de andere algoritmen is het
verschil in complexiteit niet essentieel.

Het weergeven van de graaf- representatie kan in 1 of 2
arrays gebeuren. In geval van representatie A zullen
de verschillende taklijsten opeenvolgend in ·een array
geplaatst worden, waarbij tevens voor elk knooppunt een
'pointer' naar het begin van zijn taklijst nodig is.
Voor de andere representatie kunnen in 2 arrays voor
elke tak begin- en eind- knooppunt. weergegeven worden.
Hierbij zijn verder geen 'pointers' nodig.

Het omzetten van de invoergegevens naar de graaf
representatie zal in geval van structuur B beduidend
efficienter zijn. Dan kunnen van de opeenvolgend
gedefinieerde takken de knooppunten in de beide arrays
geplaatst worden. In het andere geval moet bij elke
nieuw gedefinieerde tak deze in de lijsten van zijn
twee knooppunten tussengevoegd worden, waarbij de rest
van de inhoud van het array steeds opgeschoven moet
worden, terwijl ook de pointers steeds aangepast moeten
worden.

Aangezien dit efficientie- verschil zwaarder weegt dan
het complexiteits- verschil voor het boomzoek
algoritme is gekozen voor graaf- representatie B.

6.2 Omzetten van de invoergegevens

De invoergegevens uit de invoerfile worden omgezet naar
enkele beter bruikbare arrays.

Van alle contacten wordt het draadboomnummer ingelezen!
als het. negatief is dan betreft het een signaal
contact, anders een electrisch contact. De signaal- en
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index value meaning

-1 7 pointer to contact lis t
2 23 pointer to paorameter lis t

3 24 pointer to subsystem list
4 48 pointer to empty space
5 1 number of records
6 4 this record (number)

PAGE 30

7 3 number of contacts
8 1 contact-type
9 1 wirenumber (sign includes type)

10 name
11 name (consists of 3 integers)
12 name

14 -1 wirenumber

19 2 wirenumber

23 o parameter list

24 3 number of subsystems-
25 1 subsystemnumber
26 8 length of subsystemdata
27 5 number of contacts
28 1 wirenumber
29 -1 wirenumber
30 -3 wirenumber
31 3 wirenumber
32 2 wirenumber
33 2 subsystemnumber
34 7 length of subsystemdata
35 4 number of contacts
36 1 wirenumber
37 -1 wirenumber
38 -2 wirenumber
39 3 wirenumber
40 3 subsystemnumber
41 8 length of subsystemdata
42 5 number of contacts
43 3 wirenumber
44 _--:. wirenumber...
45 -4 wirenumber
46 4 wirenL~mber

47 ~, w;:'etiumber..::.

fig.b.1 'System data' van compound uit fig.1.2
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Graafrepresentatie van het elektrisch gedeelte
van de compound uit fig 1.2 en fig 6.1

taknr EDGEFR EDGETO variabelenummers
(stroom/spanning)

1

2
3

2

3
2

1

1
1

1

4
5

2

6
7

4

5
6

3

4
2

1

3
3

10 11

14 16
15 17

Weergave van het signaal-gedeelte

contact SIG SIGLOC
(wirenumber) (variabelenummer)

1

2
3

4
5

6
7

-1

-1
-3

-1
-2

-2
-4

3

8
9

12
13

18
19

fig.6.2 Omzetting van de system-data
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electrische- contacten worden vervolgens gescheiden.

Het draadboomnummer van een signaalcontact wordt in
de array SIG opgeslagen en na afhandeling van een
(sub-) systeem wordt in SIGLOC het bijbehorende
variabele- nummer opgeslagen. Om dit te kunnen doen
moet eerst het aantal takken van het (sub-) systeem
bekend zijn.

Eerst voor de compound zelf en daarna voor elk
subsysteem worden de takken gedefinieerd met als
wortel het eerst ingelezen contact. Er wordt dan van
elk volgende ingelezen contact een tak naar de wortel
gedefinieerd. Deze definities worden weergegeven via
de arrays EDGEFR en EDGETO. In SYSNUM wordt voor elk
systeem een wijzer naar de plaats van de eerste tak
in EDGEFR, EDGETO ingevuld. In SYSVAR wordt het
aantal takken plus signaal- variabelen van alle
voorgaande systemen ingevuld. Met deze gegevens
kunnen de variabele- nummers van alle takstromen en
takspanningen bepaald worden.

Hiernaast wordt voor de electrische draadbomen, behalve
de wortel van het compound- systeem, in NUTREE
bijgehouden met hoeveel contacten ze verbonden Zl)n.
Dit ter bepaling van het aantal elementen in de stroom
vergelijkingen. De wortel van het compound- systeem
Levert dan de afhankelijke stroom- vergeLijking.

In figuur 6.1 is een voorbeeld gegeven van de weergave
van de invoer- gegevens in de 'system definition file'.
De omzetting daarvan naar de graafrepresentatie wordt
in fig 6.2 geillustreerd.

6.3 Signaal- vergeLijkingen

De signaalvergelijkingen komen tot stand door voor eLke
draadboom, die met n contacten verbonden is, n-1
vergelijkingen op te steLLen. Omdat bij de weergave de
verbindings- vergelijkingen voorafgegaan worden door
wijzers naar het begin van eLke vergeLijking, is het
noodzakeLijk dat het aantal wijzers (vergelijkingen)
bek~nd is.

Het aantaL stroom- pLus spannings- vergeL ijkingen is
gel~jk aan het aantaL gedefinieerde takken, zodat
aLleen het aantaL signaaL- verg2Lijkingen nog geteLd
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moet worden.
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Hiertoe wordt de array met
doorlopen. De serste
aangetroffen wordt, wordt
volgende keer wordt het
opgehoogd.

de draadboomnummers eenmaal
maal dat een draadboom
hij aangemerkt, bij elke
aantal vergelijkingen met 1

Aangezien elke signaal- vergelijking uit 2 elementen
bestaat, zijn de wijzers gemakkelijk te bepalen.

Het opstellen van de vergelijkingen gaat in grote
lijnen bijna analoog aan het tellen ervan. Echter bij
de eerste maal dat een draadboom aangetroffen wordt,
wordt nu ook het variabele- nummer van het .bijbehorende
contact onthouden, terwijl bij elke volgende keer dit
variabele- nummer en het nieuwe (met een min-teken) in
een vergelijking geplaatst worden.

Door de gevolgde procedure van variabele- nummering
staan de contacten in volgorde van oplopende variabele
nummers in de array 51G, waardoor de elementen van een
vergelijking automatisch op absolute grootte gesorteerd
z i j n •

6.4 5troom- vergelijkingen

Na de definities van de takken is de compound te zien
als een gerichte graaf, waarbij de draadbomen de
knooppunten vormen. De stroom- vergelijkingen worden
dan de knooppunts- vergelijkingen. Omdat het opstellen
van een vergelijking voor elk knooppunt tot een
afhankelijk, stelsel zou leiden, wordt 1 knooppunt
buiten beschouwing gelaten.

Bij de verwerking van de invoer- gegevens werd een
Yolgorde van de knooppunten bepaald, alsmede het aantal
takken dat met een knooppunt verbonden is, zodat het
aantat elementen van elke vergelijking bekend is. De
wijzers naar het begin van de vergelijkingen kunnen
hierdoor meteen ingevuld worden.

Daarna worden alle takken in volgorde afgewerKt. Van
elke tak wordt de strcomvariabele met een +teken in de
vergelijking van het beginknooppunt en met een -teken
in die van het eindknoeppunt toegevoegd. Deordat de
takken in votgorde afgewerkt worden, worden de stroom-
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variabelen in toenemende grootte in de vergelijkingen
geplaatst, waardoor die meteen gesorteerd zijn.

6.5 Spannings- vergelijkingen

Het genereren van de spanningsvergelijkingen is
aanzienlijk bewerkelijker dan het genereren van de
stroom- en signaal- vergelijkingen. Allereerst wordt
in de systeem- graaf een boom gezochtl waarna voor elke
link de bijbehorende fundamentele lus bepaald moet
worden. De spannings- variabelen van de takken uit een
fundamentele lus vormen dan de elementen van een
spannings- vergelijking. Alvorens deze in de output
array opgeslagen kunnen worden, moet het aantal
elementen per vergelijking bepaald wordenl omdat de
wijzers naar de beginplaatsen eerst bekend moeten zijn.
Dit gebeurt met ongeveer hetzelfde algoritme als
waarmee de fundamentele lussen bepaald worden. Echter
er wordt nu enkel geteld hoeveel elementen in de lus
komen.

6.5.1 Boomzoekalgoritme

Vanuit de graafbeschrijving moet met een redelijk
efficient algoritme een boom gezocht worden. Bekende
algoritme's als 'Breath First Search' en 'Depth First
Search' zijn minder geschiktl omdat ze uitgaan van een
graaf- beschrijving, die bestaat uit een lijst van
takken bij elk knooppunt. Het zou niet efficient zijn
om de graaf- beschrijving eerst om te zetten. In
figuur 6.3 volgt een illustratie van de met het
gebruikte algoritme gevonden boom.

Er wordt nu een algoritme gebruiktl dat weliswaar van
grotere comptexiteit is als bovengenoemde algoritme'Sl
maar dat van de goede graaf- beschrijving uitgaat. In
grate lijnen komt het erop neer dat voer elke tak
onderzocht wordt of de twee knocppunten reeds door
boom- takken met elkaar verbonden zijn. Is dit het
geval dan is de tak een l inkl anders wordt het een
boomtak.
In pseudo-algol Yclgt nu het algoritme.
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begin
for all edges do
begin

locate subtrees of both vericesi
it both vertices in one subtree
then mark edge link
else begin

mark edge tree-edgei
it at least one vertex in subtree
then it other vertex not in subtree

then place other vertex
in subtree

else place all vertices of
both subtrees in one

else place both vertices
in new subtree
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y .•

fig.6.3 Graaf met daarin de boomstructuur 11
Deze behoort bij de compound uit fig.1.2

Na afloop van het algoritmel zijn de links
geidenticifeerd met een link- nummer, dat de spannings
vergelijk7ng aangeeft. Daarnaast wordt in een array
NUTREE het aantal boomtakken per knooppunt aangegeven,
opda: bij het zoeken naar een top- knoor-punt hiervan
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gebruik gemaakt kan worden.

6.5.2 Algoritme om fundamentele lus te zoeken

PAGE 36

Dit algoritme maakt gebruik van het feit, dat een top
boomtak in de fundamentele lussen voorkomt van alle
links, die ook met het top- knooppunt verbonden :ijn.
Uit de graaf worden dan successievelijk top- boomtakken
verwijderd totdat de hele boom verwijderd is. Een
verwijdering van een top- boomtak houdt in, dat beide
knooppunten tot 1 samengevoegd worden, waarbij de
verwijderde boomtak in de fundamentele lussen van alle
met het top- knooppunt verbonden links geplaatst wordt.
Het algoritme volgt nu in een soort algol
beschrijving.

beg ifn
while tree-edges left do
begin locate top-vertex i;

locate tree-edge te (other,i);
for all edges e do
begin if.. e is link

then if.. e connected with i
then place te in linklist(eH

change e(i,.) in e(other,.);
end
remove tree-edge te

end
end

fig.6.4 Fundamentele lussen



~. Generatie van verbindingsvergelijkingen

Signaalvergelijkingen: x3 - xa = 0
x3 - xt2 = 0
x 13 - x fa = 0

PAGE 37

Kirchoff stroom-vgl.: i1 + i5 + i15 = 0
i 4 + i 10 - i 16 - i 17 = 0
i14 = 0

Kirchoff spannings-vgl: v2 - v7 = 0
v6 - v1i = 0
v2 - v6 -vi7 = 0

fig.6.5 De verbindingsvergelijkingen weergegeven

Om uiteindelijk de spannings- variabelen met het goede
teken in de vergelijkingen te kunnen pLaatsen,is het
nodig, dat de richting van de boomtak en de Links
bekend is. In feite vindt het ptaatsen van de boomtak
in verschillende link- lijsten niet plaats, maar wordt
de betreffende variabele meteen in de output- array
geschreven. Om de elementen van de verschiLLende
vergelijking in de juiste voLgorde te pLaatsen, wordt
nog £len klein sorteer- algoritme gebruikt.

6.6 Losse Contacten

Onder een los contact van een compound wordt verstaan,
een contact dat zowel binnen als buiten de compound
niet doorverbonden is. De variabelen die door een los
contact geintroduceerd worden zuLLen niet opLosbaar
zijn, terwijl de overige variabelen gewoon oplosbaar
blijven.

Om te voorkomen
beschouwd wordt
van de losse
gehouden.

dat het hele systeem aLs onopLosbaar
door de simuLator, worden de variabeLen
contacten uit de variabele- lijsten

Indien een
doorverbonden
optreden.

contact
is, dan

alleen
kunnen

buiten de compound
verschillende gevaLlen

Signaalcontact: ingangl alle variabelen bLijven
op!.osbaar

uitgang, het systeem wordt onoplosbaar
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Electrisch contact: alle variabelen blijven oplosbaar

Evenzo blijft het systeem oplosbaar,
binnen de compound doorverbonden
compound niet.

als een contact
is, maar buiten de

van het
die niet

draadboom-

Om geen variabelen te creeren door een los contact
wordt het draadboom- nummer van een los contact 'nul'
gemaakt, zodat bij de takdefinitie of signaalvariabele
definitie dit draadboom- nummer overgeslagen wordt.
Het grootste probleem hierbij is het bepalen van welk
contact een los contact is. Dit gebeurt met het
volgende algoritme, waarbij de systeemboom van boven
naar beneden doorlopen wordt, wat inhoudt dat een
compound eerst als subsysteem van zijn vader- compound
is nagelopen.

Bepaal van een compound de contacten (zowel
compound als van de sub- systemen)
doorverbonden zlJn. (De bijbehorende
nummers komen slechts eenmaal voor.)
Onderscheid nu de compound- contacten en de sUbsysteem
contacten:

Plaats de subsysteem- contacten met het systeemnummer
in een array LOOSIN.
Ga voor elk compound- contact na of dit contact reeds
voorkomt in deze array. Als dit het geval is, dan
was het contact ook uitwendig niet doorverbonden en
is er sprake van een los contact. Het systeem
nummer en het contact- nummer worden dan in de array
LOOSE geplaatst. In het andere geval was het contact
uitwendig verbonden.

Tenslotte worden, voordat de invoergegevens van een
systeem omgezet worden, de draadboom- nummers van de
losse contacten van een compound en zijn subsystemen
veranderd.
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7. SYMBOLISCHE LU-DECOMPOSITIE

PAGE 39

Voor elke module uit de hierarchische structuur moet
een output- array gecreeerd worden, waarvan de
benodigde grootte bepaald moet worden, opdat bij het
oplossen van de vergelijkingen door het simulatie
programma geen plaatsgebrek ontstaat. Aan de hand van
de structuur van een output- array kan deze benodigde
grootte berekend worden. (Een beschrijving van deze
structuur voor een compound- systeem is in appendix B
gegeven.)
Het simulatie- programma maakt o.m. gebruik van LU
decomposities om de stelsels vergelijkingen van de
compound- systemen op te lossen. Het resultaat van een
LU- decompositie moet opgeslagen worden en daartoe is
het nodig dat een bovengrens voor het aantal niet-nul
elementen bepaald wordt. Met dit gegeven, atsmede het
aantal vergelijkingen en het aantal variabelen voor de
decompositie kan dan de benodigde ruimte bepaald
worden. Om het maximale aantal 'non-zero entries' te
bepalen wordt een symbolische LU- decompositie
toegepast. Het programma dat dit moet verrichten is
een vereenvoudigde versie van het programma zoals dat
in het simulatie- gedeelte voorkomt.

7.1 lnleiding

De LU-decompositie is een eliminatie- methode voor het
oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen,
weergegeven door A.~=~. Hierbij moet A een reguliere
matrix zijn, opdat er precies 1 oplossing ~ is.

De methode bestaat eruit de matrix A te vervangen door
een rechtsboven matrix U en een linksonder matrix L,
zodat A = L.U
Het stelsel wordt dan:

A.!.. = ~

LU.~ = ~ waaruit volgt:
2)

waarbij 1) gemakkelijk met fore-substitution en 2) met
back-substitution opgelost kan worden

Er moet nu een L- en een U-matrix gezocht worden, zodat
A=LU waarbij
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L = [: L1,LZ,. . . ,Ln J en U = [: U1,U2,. . . ,Un Jt
met
L1 = [: 1, l21, l31, .•• , ln1 Jt
L2 = [: 0, 1d32, ••• dn2 Jt
Ln = [: 0, 0, •••• , 0, 1 Jt
en
U1 = [:u11,u12, •••••. ,u1n J
U2 = [: 0'u22, •••••• ,u2n J
Un = [: 0, a , ... , O,unn J

De Li en Ui kunnen nu achtereenvolgens bepaald worden
uit:
A = LLUi

Om de 'sparsity van matrix A en de
stabiliteit van het decompositieproces te
het vaak handig om m.b.v. kolom- en rij
de volgorde van de keuze van rlJen en
veranderen (het kiezen van de 'pivots').

7.2 Benodigde gegevens

numerieke
behouden is
permutaties
kolommen te

Voor een compound zlJn de volgende gegevens m.b.t. de
symbolische LU- decompositie aanwezig:

- het aantal verbindings- vergelijkingen 'neqs'
- het aantal variabelen van de compound 'nxjac'
- het aantal variabelen van de subsystemen 'nxlu'
- het aantal vergelijkingen uit de subsystemen

'neqtot'
Deze gegevens zijn in figuur 7.1 verwerkt.

Op de gearceerde gedeelten kunnen niet-nul elementen
voorkomen. , Op de overige gedeelten kunnen slechts
'nulle'n' staan. Oit komt omdat de vergelijkingen van
de subsystemen voor elk subsy~teem de vergelijkingen in
de jacohiaan zijn en dus onafhankelijk van de
variabelen van de overige subsystemen zijn.
De LU-decompositie vindt plaats op het rechter
gedeelte van de volledige matrix om de inxl u '
variabelen van de subsystemen op te lossen en slechts
'neqjac' vergelijkingen tussen de 'nxjac' variabelen
van de compound over te houden. Deze vergelijkingen
vormen dan de jacobiaan van het compound- systeem met
neqjac = neqs + neqtot - nxlu
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arrays nodig, waarin het
per rij en per kolom

'row-count array' en

fig.7.1 Overzicht van de vergelijkingsstructuur

Om een worst-case symbolische LU- decompositie uit te
voeren, wordt uitgegaan van het feit dat de jacobianen
van de subsystemen geheel gevuld zijn.
Daarnaast zijn enkele arrays nodig, die het volgende
weergeven=
- de rijpermutaties
- de kolompermutaties

pointers naar het begin van de rlJen van de U-matrix
- pointers naar het begin van de kolommen van de L

matrix
- de kolom- indices van de U-matrix
- de rij- indices van de L-matrix

Deze arrays worden m.b.v. pointers in het werkgeheugen
weergegeven op dezelfde manier als in het eigenlijke
simulatie- programma ook gebeurt en zoals dat in de
structuur van de compound- array aangeduid wordt.
Omdat het hier een symbolische decompositie betreft
zijn de waarden van de elementen niet van belang,
uitsluitend op welke plaatsen niet-nul elementen
voorkomen.
Daarnaast zijn nog een tweetal
aantal 'niet-nul' elementen
bijgehouden worden, de z.g.
'column-count array'.
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7.2 Opbouw van het algoritme
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Er wordt achtereenvolgens steeds een rij voor de
U-matrix en een kolom voor de L-matrix gekozen. lndien
reeds (k-1) rijen en kolommen gekozen zijn verloopt het
algoritme als volgt verder.
Als k-de rij voor de U-matrix wordt de rij met het
waarschijnlijk minste aantal niet-nul elementen
gekozen,zoals dat ook op 'run-time' door de simulator
gebeurt. Oit gebeurt met behulp van de row-count
array. Ooordat deze bijgewerkt wordt via enkele
schattingen is het niet helemaal zeker, dat het echt de
rij met het minste aantal niet-nul elementen betreft.
Oeze rij wordt dan met de k-de omgewisseld.
Daarna worden de fill-ins in deze rij toegevoegd, deze
ontstaan door het inprodukt te nemen van de termen uit
de k-de rij van· de L-matrix met de termen uit de
kolommen van de U-matrix. Oit gebeurt door eerst het
element uit de eerste kolom van L te vermenigvuldigen
met de afzonderlijke elementen uit de eerste rij van U.
Vervolgens hetzelfde voor de volgende kolom van L en
ri j van' U. Er wordt een fill-in gegenereerd als het
inprodukt niet-nul is en er op de betreffende plaats
nog geen element stond. (zie fig. 7.2) Oaarna wordt
de rij opgeslagen in de 'sparse data-base'. (Voor de
precieze structuur van opslaan zie appendix B).

,x X,

~U
I •
l I

I
I I I

! ! X'

X x--- ~r J( '" X t
\: '- 1-0-

,.- --1--
L' .. ---- --- "J\- ------,

X : NON- Z E,(O

• FILl. - III/

fig.7.2 Totstandkoming van 'fill-ins'
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In de simulator wordt dan als pivot het grootste
element uit de rij gekozen, dit om de numerieke
stabiltteit het beste te garanderen. Vanwege het
symbolische karakter is dat hier niet nodig. Om het
worst-case karakter te benaderen wordt nu als pivot
gekozen het element uit de kolom met waarschijnlijk de
meeste niet-nul elementen. Op deze kolom wordt dan ook
een permutatie toegepast zodat hij de k-de kolom van L
wordt, waarna opnieuw de fill-ins in de kolom
toegevoegd worden en de kolom in het betreffende array
opgeslagen wordt.

Hierbij wordt tevens de 'row-count array' bijgewerkt
voor elke rij, waarin de kolom een niet-nut element
bevat. Dit bijwerken gebeurt niet door het uitrekenen
van alle nieuw- geintroduceerde fill-ins in de rest van
de matrix, maar door het schatten ervan m.b.v. de
volgende formule:

cnt(j) = cnt(j)-1 + fnozro*(1-(cnt(j)-1)/length)

Eerst wordt het element uit de afgewerkte kolom
afgetrokken, waarna het aantal geschatte fill-ins
toegevoegd wordt. Dit aantal is afhankelijk van het
aantal niet-nul elementen (' fnozro') in de pivot- rij,
van het aantal lege plaatsen in de betreffende rij
(' length'-cnt(j)-1) en van de resterende lengte van
deze rij ('length').
Vervolgens wordt met een analoge formule ook de
column-count array bijgewerkt.

Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende
voorkomende acties.

for kpiv=1 until nxlu do
begin

- choose pivot-row
- perform row permutation
- add fill-ins in row
- determine pivot-column
- save row in U-matrix .

with pivot at first place
- perform column-permutation
- add f ill-ins in column
- save column in L-matrix
- update row- and column- count

arrays (estimate fill-ins in
'ftlhole matrix)
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Het programma PLCONV is een conversie- programma, dat
de systeem- beschrijvingen van een hierarchisch
opgebouwde schakeling uitbreidt naar het aantal
systemen en geschikt maakt voor de simulatie.

Belangrijk is .echter te vermelden dat het programma
zoals dat tot op dit moment ontwikkeld is, nog niet
volledig is.

Voor compound systemen wordt een module gegenereerd,
die in de 'system simulation file' geplaatst wordt.
Voor simple systems wordt echter geen module
gegenereerd. Er wordt wel met behulp van een ander
simulatie- programma een module gemaakt die in een
losse file geplaatst wordt. In het programma PLCONV
wordt dan deze file opgezocht en de module wordt in de
file geplaatst.

Een uitbreiding van het programma moet er dan ook uit
bestaan de betreffende subroutines (SIMSAR en FINDNM)
te vervangen door subroutines die een module genereren
aan de hand van de gegevens uit de 'system definition
f i l e' .
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APPENDIX A

System Definition File

Adress

1
2
3

4
5
6

5+NOR

PTCL
II +1

II +6

II +NOC*5-4

PTPL
II +1

II +6

II +NOP*5-4

PTSL
II +1

Meaning (name)

<point.to contact list (PTCL»
<point.to param.list (PTPL»
<point.to sUbsyst.list (PTSL)/

equat.def. (PTED»
<point.to empty space (PTES»
<number of records (NOR»
<first record)

<last record)

<number of contacts (NOC»
<contact) = <type)

<wirenumber)
<name)

<contact)

<contact)

<number of parameters (NOP»
<parameter) = <par. name)

<par.value)
<parameter)

<parameter)

<number of subsyst~ms (NOS»
<subsystem) = <subsys.nr)

<length1)
[<opt.filename)]

<nr.of contacts)
<wirenumber)

<wirenumber)
<nr.of parameters)
<par.value>

length

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
3
5

5

1
3

5

5

"1
1
'1
6
1
1

1
1
2

<par.value)
II +<length1>+1 <subsystem>

<subsystem>

.-,....
<length2)

<lenghtn)
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PTED
II +1
11 +2
II +3
" +4

o (no subsystems)
<number of equations (NOEQ)
<number of inputs (NOl)
<number of integrators (NOlG)
<matrix) = <row 1)

<row CD) 2*RD
<source vector) 2*CD
<numb.of param.elem. (NOPE» 1
<par.elem) = <rownumber) 1

<column-number) 1
<length of expr.(LOE) 1
<expression) 2*LOE

<par.elem)

<par.elem)
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APPENDIX B

System simulation file

COMPOUND SYSTEM

Adress Meaning Length

1 offset to real data "1
2 number of subsystems (NNSUB) 1
3 number of inputs 1
4 length of module '1
5 <subsystem> = subsyst.nr (ISUB) "1

inputs (NXJAC) 1
eq.in.jac. (NEGJAC) 1
'changed' "1

9 <subsystem> 4

NNSUB*4+1 <subsystem> 4

ISMAT=NNSUB*4+7

1
1
1

NEI~S+1

NONZER

sum {nxjac*neqjac} all sUbsyst.
nr.of equations in S-matrix (NEGS)
nr.of non-zeros in S (NONZER)
pointers to begin of rows S
column-indices

ISMAT-2
ISMAT-1
ISMAT
ISMAT+1

IOFTLU=ISMAT+1+NEQS+NONZER

"1
1
"1

NEI~LU

NXLU
(NZENTL) "1
(NZENTU) "1

NXLU+'l
NXLU

NZENT

available space for LU-dec (NZENT)
nr.of equations LU-dec (NEGLU)
nr.of variables LU-dec (NXLU)
row-permutations
column-permutations
actual non-zeros L-matr.
actual non-zeros U-matr.
point.to begin of rows U
point.to columns L
indices of L- en U-matrices

IOFTLU+1
IOFTLU+2
IOFTLU+3
IOFTLU+4 .

IRN+"l
I RN+2
IRN+3

last timepoint
new timepoint
vector x
vector dx/dt
vector clx/di

'1
t

NXLU
NXLU
NXLU
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<subsys> = jacobian
dldt source-vector
dldi source-vector

<subsys>

<subsys>
row-scaling factors LU
column-scaling factors LU
non-zero entries L- en U-matr.

LENJAC = NXJAC*NEQJAC
NEQTOT = sum {NEQJAC} all subsyst.

PAGE 48

LENJAC
NEQTOT
NE{HOT

NEQLU
NXLU

NZENT

De lengte in het real gedeelte is in real words, in het
integer gedeelte in integer words.
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SIMPLE SYSTEM

Adress

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mean;ng (name) Length

offset to real data (IRN) 1
o (no subsystems) 1
number of var;ables (NXJAC) 1
length of module 1
nr.of equat.;n jacob;an (NEGJAC) 1
nr.of dynam;c state var. (NU) 1
nr.of stat;c state var. (ND) 1
0/1 ;nd;cat;on A22=O 1
0/1 ind;cat;on A33=I 1
type of blocking var;able 1
id.nr. of block;ng var;able 1

IRN +1
2
3

last timepo;nt
new t;mepo;nt
current stepsize

1
1
1

NVAR = NXJAC+NU+NI
NEG = NEGJAC+NU+NI

4 matr;x A row by row
(poss. excluding A33)
sourcevector a
Lemke-vector e
statevector U
statevector dldt U
statevector d21dt2 U
vector V
vector dldt V
vector did; V
matr;x A2* after impl.;nt.step

NVAR*NE<i!
(-NI*NI)

NEG
NEQ

NU
NU
NU
NI
NI
NI

NU*NVAR
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APPENDIX C

Systems- and Variables- information

In hoofdstuk 5 werd reeds globaal de bedoeling en de
opbouw van deze file beschreven. In deze appendix
wordt gedetailleerder de structuur weergegeven.

De file bestaat uit 3 gedeelten:
- een variabele-lijst
- een index-lijst
- een boom-structuur
De gedeelten worden in de file gescheiden door twee
'blank lines'.

variabele-liist

In de variabele-lijst wordt voor elk verschillend
systeem een opsomming van zlJn variabelen gegeven. De
systemen onderling zijn ook gescheiden door twee 'blank
lines'. Voor elk systeem ziet de preciese
format-structuur er als volgt uit:

//'RECNR=' ,I3,'_NUMBEROFVARIABLES=' ,13
' __ REFERENCE-CONTACT:' ,3A2
' __ VARIABLES:' ,(Numb.of var.)<' _' ,4A2)

. -

de namen
door een

record in
definition

Het laatste systeem is het wortel-systeem, dit wordt
gekenmerkt door 'number of variables= 0'. In dat geval
worden de tweede en derde regel niet meer geschreven.

index-lijst

De index-lijst bestaat uit een opsomming van
van de verschillende systemen gevolgd
identiteitsnummer (dit is het nummer van het
de system definition file waar de system
begint).
Deze opsomming wordt voorafgegaan door een variabele,
die het aantal verschillende systemen weergeeft.
De structuur ziet er als volgt uit:
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/ / I NUMB • 0F • D1FF •SyS T• : ' , 13
, _' , 6A2, 14

· .
'_',6A2tl4

(Voor NODS systemen: <system-name><recnr»

boom-structuur

Deze boom-structuur bevat voor elk systeem, het
systeem- nummer zoals dat in PLCONV toegekend wordt,
het identiteitsnummer, het aantal zoonsystemen en een
opsomming van deze zoonsystemen in de volgorde zoals ze
doorlopen worden bij de variabele- definitie. Alle
systemen uit de volledige boom worden opgesomd. De
structuur ziet er als volgt uit:

//'_SYSNR_RECNRNRSONS__ L1STOFSONS'
'_' ,14,<nrsons+2>17 . ; .·............ ........·....................
'_' ,14,<nrsons+2>17
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