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1. Inleiding

Binnen het ontwerpproces van elektronische schakelingen

(met behulp van discrete elementen dan weI via IC-technieken)

neemt het analyseprograrnrna de plaats in van een soort terug

koppellus. Het zorgt voor de feedback tussen het eerste ont

werp van de schakeling, zowel van de structuur -schema-, als

ook een eerste schatting van de elementwaarden, en de eisen

die aan het uiteindelijke netwerk gesteld worden zoals over

drachts~arakteristiek,dissipatie en dergelijke.

eerste ontwerp

n

Aan de hand van de uitkomsten van de analyse zal de ontwerper

kunnen beslissen of het netwerk voldoet aan de gestelde eisen,

dan weI dat een of meerdere elementwaarden aangepast moeten

worden of dat de structuur gewijzigd dient te worden.

Vroeger gebeurde de analyse door de schake ling gewoon te bou

wen en te meten, met een oscilloscoop of iets dergelijks, of

aan de gestelde eisen werd voldaan. De behoefte om te komen

tot een analyse met behulp van digitale computers werd eigen

lijk pas gevoeld bij de opkomst van de IC-techniek.
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De netwerken werden zo complex en het opzetten van de proef

series werd (door de aard van het produktieproces) zo duur, dat

men behoefte kreeg aan een terugkoppeling nog voordat men

daadwerkelijk iets ging produceren. Bovendien bleken IC's

niet goed meer te simuleren met behulp van discrete elementen

(breadboarding) in v~rband met een aantal specifieke IC

eigenschappen, zoals parasitaire (substraat) en temperatuur

effekten.

Binnen het analyseprogramma kunnen we verschillende soorten

analyses onderscheiden, onder andere:

- DC-analyse

- AC-analyse

- transient-analyse

- tolerantie-analyse

enz.

Hierbij neemt de DC-analyse een belangrijke plaats in.

Het bepalen van het instelpunt van de niet-lineaire elementen

(diodes, transistoren) is van essentieel belang voor de over

ige analyses. Zo zullen in een AC-analyse al deze niet-line

ariteiten gelineariseerd worden rond het instelpunt, of de op

lossing wordt gezien als een soort verstoring van de DC-in

stelling. Transient-analyse kan vaak gezien worden als een

herhaald doorlopen van het DC-programma.

Aangezien we met niet-lineariteiten te doen hebben kan het

instelpunt meestal niet onmiddellijk (analytisch) bepaald

worden, maar dienen we gebruik te maken van een of ander ite

ratief proces. Hiervoor kiest men meestal de Newton-Raphson

methode (al dan niet met verfijningen, zie 5).

Algemeen voorkomende problemen hierbij zijn:

1. Het optreden van overflow.

Dit wordt veroorzaakt door de e-macht in de diode verge

lijking (exp kf u~ exp 40 u)
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2. Oivergentie van het proces

Hoewel het Newton-Raphson proees vaak erg snel convergeert

(tweede orde convergentie) naar de uiteindelijke oplossing

indien de beginschatting voldoende dicht in de buurt van

de oplossing ligt, bestaat er toch een redelijke kans dat

het proces divergeert indien dit niet het geval is. Oe glo

bale convergentie van het proces is slecht te bepalen.

Het is dus zaak een goede beginschatting voor het proces op te

geven. Het feit echter dat een beginschatting opgegeven moet

worden is op zichzelf reeds een nadeel; het vraagt van degene

die de analyse uitvoert enig inzicht in de werking van de scha

keling. Veel analyseprogramrna's (onder andere PHILPAC) die

momenteel in gebruik zijn, nemen vaak een standaard beginsehat

ting van bijvoorbeeld 0.6 V doorlaatspanning voor de emitter

basis en 5 V sperspanning voor de basis-collector overgang. Oit

werkt over het algemeen goed voor "normale" schakelingen, dat

wil zeggen schakelingen waar de transistoren behoorlijk geleiden

(enkele rnA).

Vooral bij de huidige zeer grote en complexe IC's wordt het

steeds moeilijker om een verantwoorde beginschatting op te

geven. Niet aIleen vanwege deze eomplexiteit, maar bovendien

omdat de transistoren vaak zeer zuinig ingesteld zijn teneinde

de dissipatie te beperken, de ruis te verkleinen en de ingangs

impedantie hoog te houden. (We moeten hierbij vooral denken aan

de ingangstrappen van operationele versterkers, welke vaak met

slechts enkele)'A geleiden) .

Oit afstudeerwerk is er daarom in eerste instantie op gericht

een methode te ontwikkelen om te komen tot een meer gefundeerde

beginschatting voor het eigenlijke iteratieproces. Hiertoe

worden de diodes (echte diodes en diodes in het transistor

vervangingsmodel) allereerst als ideaal beschouwd.
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De karakteristiek van een ideale diode ziet er als volgt

uit:

----------+-------u
,

Met andere woorden:

u ~ 0 en i = 0 (gesperde ideale diode)

u = 0 en i ~ 0 (geleidende ideale diode)

Verwacht mag worden dat de instelling van deze ideale dio

des een goede beginschatting zal zijn voor het Newton

Raphson proces, zoals ook door onderstaande figuur gesugge

reerd wordt.

u

In bovenstaande figuur is zowel de ideale als de "echte"

diode-karakteristiek getekend. De belastingslijn snijdt

deze karakteristieken in i 2 respectievelijk i
1

; i 1 is nu

de echte instelling van de diode, i
2

is de instelling van

de ideale diode en wordt gebruikt als beginschatting voor

het iteratieproces.

Ret blijkt dat bovenstaand probleem, het vinden van het in

stelpunt van een netwerk met ideale diodes, zich wiskundig

erg eenvoudig laat formuleren (hoofdstuk 2), doch zich

moeilijk op laat lossen.
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Een aanvakelijke trial and error aanpak, gebaseerd op het

simplex algoritme bekend uit de lineaire prograrnmering, liep

uiteindelijk op niets uit.

Het is daarna gebleken dat het onderhavige probleem ook in de

wiskunde bekend is en daar de laatste tien jaar de nodige aan

dacht krijgt. Op dit probleem, hier bekend uit de complemen

taire theorie, en op de meest gebruikte oplossingsmethode zal

in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan.

Aangezien de gevonden oplossingsmethode vereist dat we een

(overigens willekeurige) hybride matrix van het netwerk kennen,

zal in hoofdstuk 3 enige aandacht besteed worden aan deze hy

bride matrices en weI speciaal aan hun bestaanbaarheid.

De eigenschappen van deze hybride matrices blijken belangrijk

te zijn voor het bewijs dat de in hoofdstuk 4 besproken oplos

singsmethode tot een oplossing voert (als deze tenminste be

staat).

In hoofdstuk 6 zullen we aandacht besteden aan de bestaanbaar

heid en de eenduidigheid van de oplossing, zowel voor netwerken

met ideale diodes als voor netwerken met niet-ideale (= normale)

diodes. Ret zal blijken dat in beide gevallen een bepaalde

klasse van matrices een belangrijke rol speelt. Bovendien is

bewezen dat voor €€n van deze klassen van matrices de gevonden

oplossingsmethode altijd een oplossing geeft.

Toch blijkt het Newton-Raphson proces, startend met de op deze

manier gevonden beginschatting, niet altijd te convergeren. Dit

bleek zich voornamelijk voor te doen indienin hetnetwerk tra~~

toren of diodes voorkomen die geleiden met slechts een zeer

kleine stroom. Zoals reeds gezegd zijn dit nu juist situaties

die in vele Ie's voorkomen.

Een verbetering van bovenstaande methode is gevonden door een

uitgebreidere en betere stuksgewijze lineaire benadering voor

de diode-karakteristiek te gebruiken (de ideaIe diode-karakter

istiek kan beschouwd worden als de meest elementaire piecewise

linear benadering).
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Het zal blijken (hoofdstuk 1) dat deze uitbreiding in wezen

tot hetzelfde mathematische probleem leidt, zodat de oplossings

methode ongewijzigd kon blijven. Het is zelfs zo dat elk stuks

gewijze lineaire probleem eigenlijk leidt tot dit complemen

taire probleem. Dit biedt tevens de mogelijkheid allerlei an

dere niet-lineaire elementen zoals zenerdiodes, tunneldiodes,

in het algemeen elementen die goed met een stuksgewijze line

aire karakteristiek zijn te beschrijven, in het analyseprogram

rna onder te brengen.

In hoofdstuk 8 zal het programma zelf beschreven

worden. Dit programma is geschreven in BEATHE voor de B6700.

De eis was dat het een netwerk van circa 20 transistoren binnen

60 seconden zou moeten kunnen doorrekenen. Dit lijkt nog een

vrij trage procedure. We dienen echter te bedenken dat het

programma nog in een ontwikkelingsstadium verkeerti bovendien

is er nog geen gebruik gemaakt van sparse technieken, terwijl

de code, momenteel gegenereerd door de Algol compiler, niet

optimaal is. ZO wordt er bijvoorbeeld voortdurend getest op

alle array grenzen.

In hoofdstuk 9 zullen enige resultaten getoondworden en de

voorlopige conclusies ten aanzien van deze aanpak.

Hoofdstuk 10 zal tens lotte enige suggesties geven voor een

nader onderzoek.
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2. Formuler.ing van het probleem, gedachtengang achter de gekozen

oplossingsmethode

In het te analyseren netwerk worden de niet-lineariteiten ge

vormd door diodes en transistoren. Roewel in principe ook an

dere elementen zoals niet-lineaire weerstanden en dergelijke

op kunnen treden, gaat onze belangstelling in eerste instantie

uit naar bovengenoemde elementen. De transistoren in het net

werk worden vervangen door hun Ebers-Moll model.

i 2 i lcxfi 1
i 2 1 rlXfi 1

b b

i 1 1 jcxr i 2 i 1 1 lo'r i 2

NPN-transistor PNp-transistor

fig. 2.1

Dit model, al dan niet voorzien van uitbreidingen (zoals

basis-, collector- en emitter-weerstanden) geeft over een groot

gebied een goede benadering voor zowel het DC als het transient

gedrag (bovendstaande figuur geldt natuurlijk aIleen voor het

DC-gedrag). Ret model kenmerkt zich door twee diodes en twee

(stroom)gestuurde stroombronnen (CCCS). De factoren ~r en ~f

worden in onze aanpak konstant verondersteld.
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We kunnen nu alle niet-lineaire elementen, dus alle diodes

uit het netwerk trekken:

N-poort

fig. 2.2

Het resulterende netwerk is dan een n-poort, bestaande uit

(lineaire, positieve) weerstanden, (stroom)gestuurde stroom

bronnen en onafhankelijke bronnen. Aangezien spoelen en conden

satoren, afgezien van de stabiliteit, niet van invloed zijn op

de DC-instelling van het netwerk, zullen we veronderstellen dat

deze in de berekeningen niet meespelen (in 8.4 zullen we be

schrijven hoe ze daartoe in het programma verwerkt worden). Ook

veronderstellen we dat er geen andere gestuurde bronnen zijn dan

die welke door het Ebers-Moll model gegenereerd worden. De

n-poort vergelijkingen kunnen nu gegeven worden in de vorm van

een hybride stelsel:

x = Hy + b

H is een n x n hybride matrix, b is de resulterende n-dimensio

nale bronvector (veroorzaakt door de onafhankelijke bronnen).

Twee speciale vormen van deze hybride matrices zijn de impedan

tie-matrix R (u = Ri) en de admittantie-matrix G (i = Gu). In

het algemeen echter zullen x en y er als volgt uitzien (al dan

niet gepermuteerd):

i 1 ~1

i us s
x = en y =

u s+1 i s+1

u is n
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De variabelen u. en i. representeren respektievelijk de span-
J J

ning en de stroom aan de poort j uit figuur 2.2 en worden com-

plementaire variabelen genoemd.

Naast dit stelsel van n-vergelijkingen bestaan er nog de n

stroom-spanningsrelaties.

i = I
O (exp Bu - 1)

I O + i
u = - in ( I ) met e = --SL

0
kTn

Dit levert ons dus een stelsel van 2n vergelijkingen met 2n

onbekenden. Dergelijke stelsels lossen we in het algemeen op

met een iteratief proces, zoals bijvoorbeeld het Newton-Raphson

proces. Hiervoor is echter een beginschatting nodig om het

proces te starten.

De gedachtengang die nu als grondslag voor de hier beschreven

methode beschouwd kan worden, luidt als voigt:

Vervang aile diodes door ideale diodes.

Definieer de positieve spanningsrichting tegengesteld

aan de stroomrichting:

~----

u u

Gezien bovenstaande karakteristiek kunnen de diodes zich nu op

twee manieren instellen:

i = 0 u) 0 voor gesperde diodes

i ~ 0 u = 0 voor geleidende diodes

of met andere woorden: i.:? 0, u # 0 en u. i = 0
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Nu bepalen we de instelling van de n-poort met deze ideale

diodes aan de poorten. Dit probleem laat zich als volgt for

muleren:

Zoek de oplossing van het stelsel:

x = Hy + b 2.1

x ~ 0 , y# 0 2.2
T

0 2.3x Y =

We zien onmiddellijk dat als b~ 0 is, een oplossing van dit

stelsel luidt:

x = b

Y = 0

Het probleem kan dus ook als volgt geformuleerd worden: vind

een hybride matrix H waarvoor geldt b~ o.

Ook Staube [28] heeft het probleem om de instelling van een

netwerk met ideale diodes te vinden geformuleerd als in 2.1 

2.3. Hij beperkte zich echter tot netwerken zonder gestuurde

bronnen. Hoewel het door hem gegeven oplossingsalgoritme veel

overeenkomst vertoont met een methode die we in hoofdstuk 4

zullen beschrijven (principal pivoting), ontbreekt in dit ar

tikel elk bewijs dat het algoritme inderdaad tot een oplos

sing leidt. Bovendien wordt er geen enkel verband gelegd tussen

dit probleem en de in hoofdstuk 4 beschreven theorie.

De aldus gevonden instelling voor het netwerk met ideale diodes

zal nu gebruikt worden als startwaarde voor het iteratieproces.

Dat dit inderdaad tot een goede beginschatting kan leiden sug

gereert onderstaande figuur.

u

geleidende diode gesperde diode

u

We zien dus dat we voor geleidende diodes een doorlaatstroom

en voor gesperde diodes een sperspanning vinden.
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Keren we nu terug tot ons netwerk met "normale" (niet ideale)

diodes met hun niet lineaire karakteristiek. We veronderstellen

dat we inderdaad een hybride matrix gevonden hebben met b ~ o.
Dan geldt x = Hy + b.

Meestal schrijven we dit als x + Ay = b (A = -H).

Bovendien geldt y = f(x) en Xo = b (beginschatting voor het

iteratieproces). Dit leidt tot het niet-lineaire stelsel

x + Af(x) = b 2.4

met andere woorden x (doorlaatstromen en sperspanningen) bevat de

onafhankelijke variabelen. Kleine variaties in x zullen nog

kleinere variaties in y = f(x) te weeg brengen, met andere

woorden de correcties in elke iteratieslag zullen gering zijn,

hetgeen voor convergentie en ter vermijding van overflow nood

zakelijk is. Dit blijkt het duidelijkst als we als iteratie

proces de Picard-iteratieformule gebruiken (zie hoofdstuk 5).

x = b -Af(x )
n + 1 n

Ll n + 1 = (xn + 1 -xn ) = -A(f(x ) -f(x 1»n n -

Veronderstellen we dat x en x niet al te ver uit elkaar
n n - 1

1iggen, dan zullen f(x ) en f(x 1) dicht bij elkaar in den n -
buurt 1iggen, met andere woorden de correctie in de n + I-de

stap zal klein zij n (mi ts II A II niet te groot is).

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat we het stelsel

liever beschrijven met 2.4 dan met

g(y) + By = b

aangezien de Picard iteratie hier zou leiden tot
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Ook al Iiggen y en y 1 vrij dicht bij elkaar, dan kunnen
n n -

g(y ) en g(y 1) (doorlaatstrornen/sperspanning) toch vrijn n -
veel verschilIen, met andere woorden de correcties in de

n + 1-de stap kunnen groot zijn met aIle mogelijke gevolgen

van dien.

We moeten dus een zodanige hybride matrix kiezendat de genoem

de Picard-iteratie -indien mogelijk- een contractie-mapping

vormt.

Samenvattend kunnen we stellen: we mogen verwachten dat de op

deze manier gekozen beginschatting een redelijke benadering is

voor de werkelijke oplossing, terwijl de iteratie van het stel

sel 2.4 gunstige eigenschappen lijkt te hebben wat betreft de

vermijding van divergentie en overflow.

De problemen die zich hierbij voordoen zijn:

1. het vinden van een (overigens willekeurige) hybride matrix

(hoofdstuk 3);

2. het vinden van een oplossing van het stelsel 2.1 - 2.3

(hoofdstuk 4).
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3. Hybride matrices

Bij de hier beschreven analysemethode zullen de netwerk verge

lijkingen als volgt geformuleerd worden:

Trek alle niet-lineaire elementen (echte diodes en diodes uit

het Ebers-Moll model) uit het netwerk:
~ ~ ...., l'
~ r- .-.=-

iu

Opgemerkt zij dat in principe ieder (tweepool) element op deze

manier uit het netwerk getrokken kan worden. We doen dit in het

algemeen bij elementen die onze speciale aandacht vragen; denk

bijvoorbeeld aan een weerstand die als parameter fungeert in

het netwerk.

De resulterende n-poort, bestaande uit lineaire weerstanden,

lineair gestuurde bronnen en onafhankelijke bronnen, kan nu,

onder de in de volgende paragrafen genoemde voorwaarden, be

schreven worden door middel van een hybride matrix:

x = Hy + b 3.1

Indien y. een stroom voorstelt (door de i-de poort) spreken we
1

van een stroompoort; is y. een spanning dan spreken we van een
1

spanningspoort.

Keren we nu even terug naar ons probleem. Als b~ Dis dan heb

ben we de oplossing van het netwerk gevonden (eigenlijk moeten

we spreken van een oplossing; er bestaan immers netwerken met

meerdere oplossingen).
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We hebben gezien dat voor ons probleem x = b en y = 0 een op

lOAsing ls, met andere woorden i) 0 voor geleidende diodes

en u ~ 0 voor gesperde diodes. De vektor y bestaat dus ult

doorlaatspanningen en sperstromen van de diodes, met andere

woorden een geleidende diode vormt een spanningspoort en een

gesperde diode vormt een stroompoort. Dit komt overeen met het

gedrag van de echte diode; een geleidende diode heeft een groot

stroombereik bij nagenoeg niet veranderende spanning, een ge

sperde diode heeft een vrijwel constante stroom (-I O) onafhanke

lijk van de spanning.

Elk element van de matrix H kan in principe bepaald worden door

de inwendige bronnen nul te maken en daarna gebruik te maken

van:

= responsie aan de poort j
h jk exitatie aan poort k

3.2

waarbij behalve voor de poort k elke spanningspoort kortgeslo

ten is en elke stroompoort open blijft. Onder exitatie moeten

we verstaan: een onafhankelijke spanningsbron als keen span

ningspoort is en een onafhankelijke stroombron als keen stroom

poort is. Als respons moeten we dan beschouwen: de stroom door

de poort j als j een spanningspoort is of de spanning over de

poort j als j een stroompoort is.

De elementen van b kunnen bepaald worden door x te vinden als

we y nul maken, hetgeen wil zeggen open klemmen voor de stroom

poorten en kortsluitingen voor de spanningspoorten.

Uit het bovenstaande blijkt dat, in tegenstelling tot wat wel

eens gedacht wordt, de hybride matrix over het algemeen niet

sparse is. Een bezettingspercentage van 70 - 100% is normaal.

Tegenover dit nadeel staan echter ook nog een aantal voordelen

(nog afgezien van het feit dat een hybride matrix voor onze op-

lossingsmethode benodigd is).

1. Hybride-analyse kan worden toegepast op netwerken die alle

vier de soorten gestuu£de bronnen bevatten (CCCS, VCCS,

VCVS en CCVS) , terwijl knooppuntsanalyse, strikt genomen,

alleen spanningsgestuurde stroombronnen (VCCS) toestaat.



- 15 -

2. Voor schakelingen met relatief weinig niet-lineaire ele

menten is het systeem van netwerk-vergelijkingen via de

hybride aanpak van een veel geringere dimensie dan het

stelsel verkregen via knooppuntsanalyse.

3. In veel gevallen geeft de hybride-analyse de meest geschik

te vorm voor het onderzoek naar theoretische eigenschappen

als bestaanbaarheid en eenduidigheid van de oplossing van

de netwerk-vergelijkingen.

Hoe we in de praktijk komen tot een hybride matrix zal behan

deld worden in hoofdstuk 8. Belangrijk is op dit moment slechts

dat we in eerste instantie zoeken naar een (overigens willekeu

rige) hybride representatie, zodat van daaruit de in hoofdstuk

4 te behandelen oplossingsmethode gestart kan worden.

Beschouwen in eerste instantie netwerken, slechts bestaande uit

diodes en weerstanden. Door de diodes uit het netwerk te halen

houden we een n-poort over, slechts bestaande uit weerstanden.

Aangezien geen onafhankelijke bronnen aanwezig zijn zal 3.1

gereduceerd worden tot:

x = Hy 3.3

De vraag is nu of H werkelijk bestaat. Hierop geeft het volgen

de theorema van H.C. So [1] antwoord:

Voor elke n-poort, bestaande uit positieve lineaire weerstan

den, bestaat er een hybride matrix die voldoet aan x = Hy,

dan en slechts dan als er een boom bestaat in het netwerk,

zodanig dat iedere stroompoort correspondeert met een link

en iedere spanningspoort met een boomtak.

Met betrekking tot onze ideale diodes kunnen we dus zeggen dat

iedere geleidende diode (overeenkomend met een spanningspoort)

in de boom moet zitten, terwijl iedere gesperde diode een link

moet vormen.

Aangezien zoln boom altijd te vinden is (anders is het netwerk

niet verbonden) is het dus altijd mogelijk tenrninste een hy

bride matrix te vinden.
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Het bewijs van dit belangrijke theorema berust op het feit dat

het niet toegestaan is dat er cutsets zijn van stroompoorten,

dan wel loops van spanningspoorten, aangezien dit strijdig is

met de wetten van Kirchoff.

Het theorema leidt bovendien tot de volgende conclusies:

1. De impedantie (admittantie) matrix Z (y) bestaat dan en

slechts dan als het mogelijk is een boom te vinden, zodanig

dat alle poorten zich in de links (boomtakken) bevinden.

2. De nodige en voldoende voorwaarde voor de verdeling van de
-1

poortvariabelen over x en y, zodanig dat H en H bestaan

zijn:

a. de stroom- en spanningspoorten mogen respectievelijk geen

cutsets en geen loops vormeni

b. de stroom- en spanningspoorten mogen respectievelijk geen

loops en geen cutsets vormen.

Bekijken we nu welke veranderingen zich voordoen als het net

werk ook nog onafhankelijke bronnen bevat. Deze trekken we ook

uit het netwerk. We kunnen dan weer bovenstaand theorema toe

passen, nu echter toegepast op een n + k poort (er zijn k on

afhankelijke bronnen verondersteld).

spannings
poorten

stroom
poorten
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Dit leidt tot de volgende hybride matrix (dimensie n + k):

IiI Hll H12 H13 H14 VI

i 2 H21 H
22 H23 H24

V2
= 3.4

V3 H31 H32 H33
H34

i 3

V4 H41 H42 H43 H44
i 4

Aangezien V2 en i 4 bekende grootheden zijn kunnen we deze ge

woon in 3.4 invullen, hetgeen leidt tot de volgende hybride

matrix van de n-poort:

x = Hy + b

Tot slot nog enige eigenschappen van deze hybride matrices,

bekend ui t [2 ,3) .

= 3.e

2~ Hllen H22 zijn re~el, symetrisch, positief (semi)definie~.

3. De elementwaarden van H12 en H21 zijn in absolute waarde

~l (zie 3.2).
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Zodra het netwerk ook lineair gestuurde bronnen bevat is het

vinden van een hybride matrix niet zoln eenvoudige zaak meer.

Konden we in de vorige paragraaf op zuiver topologische gronden

bepalen of een poort als stroom- dan weI als spanningspoort

moest worden beschouwd, nu blijkt de keuze bepaald door en de

topologie en de elementwaarden.

Voor zover bekend zijn er drie methoden om te komen tot een hy

bride matrix. Twee methoden, beiden beschreven in {3], gaan er

van uit dat reeds een keuze gemaakt is betreffende de aard van

de poorten. De derde, meest algemene maar ook meest complexe

methode, doet dit niet. Deze methode wordt beschreven in zowel

[3] als [4].

Indien in de beide eerste methoden de aanname over de aard van

de poorten foutief is, resulteert dit in het optreden van een

singuliere matrix, waarvan de inverse vereist is. Toch zullen

we van de eerste methode gebruik maken. Er doen zich in ons

geval namelijk een aantal vereenvoudigingen voor die het waar

schijnlijk maken dat de meer uitgebreidere methoden hier niet

nodig zijn. We zullen ons namelijk tot die gestuurde bronnen be

perken, die resulteren uit het Ebers-Moll model. Bovendien zul

len we geen negatieve weerstanden accepteren, zoals in de meest

algemene methode weI kan.

De vereenvoudigingen zijn dan:

1. aIleen stroomgestuurde stroombronnen;

2. aIle gestuurde bronnen staan parallel aan een diode, met an

dere woorden parallel aan een poort van het netwerk zonder

gestuurde bronnen;

3. de sturende stroom is in elk geval een poortstraom;

4. als de i-de poart de j-de bron stuurt dan ook omgekeerd,

de j-de poort stuurt de i-de bron;

5. bovendien geldt nog dat aIle ~IS < 1 zijn.
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De gebruikte methode heeft nu het volgende

Bekijk daartoe het volgende netwerk:

i 1 .... _
4----
cr-- - ....." --/\/VV'--1

1 i a

V 1 I

karakter.

Trek nu de gestuurde bron uit het netwerk en vervang deze door

een onafhankelijke. Trek bovendien een kortsluitelement uit het

netwerk waardoor de sturende stroom loopt.

+

Als kortsluitelement nemen we een spanningsbron met de waarde

nul. Het resterende netwerk is weer een zuiver weerstands-net

werk, waarmee het probleem in wezen weer herleid is tot het

probleem van paragraaf 3.2.
1We vinden dan voor deze drie-poort(:) met Ga = ~:

a

i 1 -G -1 Gal IVia

V2 I i 21 -Rb 01=

lV3i 3 Ga 0 -GaJ
'--



Om nu weer terug te keren tot de hybride matrix van het eerste

netwerk kunnen we de twee extra constraints

gebruiken om de variabelen i
2

, V2 , i 3 en V3 weg te werken, het

geen resulteert in:

Bekijken we de zaak nu eens algernener. We kunnen iedere gestuur

de bron uit het netwerk halen. Bovendien kunnen we iedere stu

rende variabele uit het netwerk halen met behulp van een span

ningsbron nul in serie met de betreffende tak, of een stroom

bron nul (open klernrnen) parallel aan zoln take Van het resul

terende weerstands-netwerk kunnen we nu de hybride matrix be

palen als aan een tweetal voorwaarden is voldaan.

1. gestuurde spanningsbronnen, onafhankelijke spanningsbronnen

en spanningspoorten mogen geen loops vormeni

2. gestuurde stroombronnen, onafhankelijke stroombronnen en

stroompoorten mogen geen cutsets vormen.

Er zij op gewezen dat er ook netwerken zijn die niet aan deze

condities voldoen en toch een hybride matrix bezitten. Ret zal

straks echter blijken dat de netwerken die wij beschouwen hier

aan weI voldoen.

We moeten nu van onze 3n-poort nog terugkeren naar de n-poort

die we in wezen willen hebben (voor aIle n-gestuurde bronnen

zijn er 2n-poorten bijgekomen, n voor de vervangende onafhanke

lijke stroombronnen en n voor de kortsluit-spanningsbronnen).

We beperken ons in het onderstaande aIleen tot netwerken met

stroom-gestuurde stroombronnen.
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We gebruiken voor de 3n-poort de volgende variabelen:

U 1 voor de spanningspoorten

u 2 voor de stroompoorten

n:

n:

i 3 , u 3 voor de vervangende onafhankelijke stroom

bronnen

i 4 , u 4 voor de kortsluit-spanningsbronnen

Dit leidt tot de volgende hybride 3n-matrix:

i 1 h
11 h 12

I h
13

h
14

u
1{ I

n I
u 2 h 21

h
22 I h 23

I h 24
i 2I

= - - - - .j. - - - - - 3.7

n C
I

u 3 h
31 h

32
I h

33
h

34
i

3I
I

- - - - - - - - I- I-

nC
I

i 4 h
41 h 42 I h

43 I h 44
u

4
I

(De echte onafhankelijke bronnen resulteren weer, analoog aan

paragraaf 3.2 in een bronvektor b) .

Noemen we [::j= x
en [:~ = y en schrijven we

deze vergelijkingen nu iets anders op dan komen we tot:

x H11 H12 H
13 Iyl

u3 = H21 H22 H23
3.8

l:: ji 4 H31 H32 H33

Alle matrices zijn nu n x n matrices geworden, bijvoorbeeld:

~ lhll h12
J ~~j r31 h3~H11 H12 = H21 =

h 21 h 22
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Bovendien weten we dat u
4

= 0 (kortsluit-spanningsbronnen) en

hebben we nog de relatie

waarbij Keen matrix is die de sturende eoeffieienten (~'s)

bevat.

Uitsehrijven van 3.8 levert op (rekening houdend met u 4 = 0):

3.10a

3.10b

3.10e

Vermenigvuldig 3.10e met K en gebruik 3.9 om i
3

op te lossen.

Dit levert:

Dit substitueren we tens lotte in 3.10a:

-1x = (H
ll

+ H12 (1 - KH 32 ) KH 31 )y

of x = Hy

3.11

We zien uiteindelijk dat de hybride matrix H aIleen maar be

staat als (I - KH 32 ) niet singulier is.

1ndien dit zieh voordoet kunnen we nu drie versehillende maat

regelen treffen:

1. iets aan de elementwaarden veranderen;

2. een andere poortkeuze maken;

3. de meer geeomplieeerde weg bewandelen om tot een hybride

matrix te komen.

Hoewel wij er nog niet in geslaagd zlJn het bewijs hiervoor te

leveren zijn wij toeh van mening, dat het bovenstaande (singu

lier zijn van de matrix) waarsehijnlijk in de netwerken die wij

bekijken niet voor zal komen.
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We zullen nu laten zien dat de door ons bekeken netwerken vol

doen aan de voorwaarden 1 en 2 (blz. 20).

Beschouw daartoe allereerst weer het netwerk zonder gestuurde

bronnen. Hiervan veronderstellen we dat een hybride represen

tatie bekend is (met andere woorden we veronderstellen een mo

gelijke verdeling tussen spannings-en stroompoorten), ofwel we

veronderstellen de bijbehorende boom bekend. Voeg nu de gestuur

de bronnen aan het netwerk toe. De boom die we hadden is nu

nog steeds een boom van het nieuwe netwerk en alle gestuurde

bronnen zitten in de links. Aan de tweede conditie is nu voldaan.

Nu moeten we nog de kortsluit-spanningsbronnen plaatsen. Deze

komen in serie met de poorten. Elke bron voegt een knooppunt

aan het netwerk toe, met andere woorden we moeten ook n-takken

aan de boom toevoegen.

j 0------

Door de takken k-j voor deze bronnen toe te voegen aan de oude

boom, krijgen we nu een nieuwe boom (met dezelfde verdeling

tussen stroom- en spanningspoorten), met andere woorden ook aan

de eerste conditie is voldaan.

Aangezien het singulier zijn van de matrix (I - KH 32 ) zich

slechts voor kan doen bij een bepaalde keuze van de ~'s (met

andere woorden in slechts een punt van de ruimte),mogen wij de

kans dat dit gebeurt wel verwaarlozen; gebeurt dit toch, dan

is het voldoende de waarden van de~'s iets te veranderen, waar

door de matrix regulier wordt.

Dit leidt dan tot het volgende theorema:
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II
Een nodige en voldoende voorwaarde voor het bestaan van een

i hybride matrix van een netwerk waarbij de gestuurde bronnen

!parallel staan aan de poorten van dat netwerk, is het bestaan

van de overeenkomstige hybride matrix voor het netwerk zonder

deze bronnen.

Hiermee zou het probleem in wezen weer herleid zijn tot het

probleem van paragraaf 3,2. Het enige wat zou kunnen gebeuren

is het feit dat de matrix (1-KH
31

) in 3.11 singulier is (en dit

gebeurt dus niet op grond van de structuur, maar op grond van

de elementwaarden). Om nog iets aannemelijker te maken dat deze

matrix niet singulier is, bekijken we het probleem eens vanuit

een iets andere hoek. We trekken nu niet alleen de niet-line

aire elementen uit het netwerk, maar ook de gestuurde bronnen

en wel als volgt:

1

l
<xP

1

1

I
___-==L

1

R

en onafhanke

lijke bronnen

N

N'

= u

Voor het linker netwerk geldt nu:

u
1

= u
2

i
2

= (I -CXP)i
1

Hierin is ~ een diagonaal matrix:

3.12

3.13

o
o
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en P is een permutatie matrix:

o 1

1 0

P =

o 1

1 0

Noem nu het rechter netwerk N, het totale netwerk N .

Dan geldt het volgende:
I

De impedantie (admittantie) matrix Z (Y) van het netwerk N

bestaat dan en slechts dan als de impedantie (admittantie)

matrix Z (Y) van N bestaat.

Bewijs: gegeven Z of u = Zi 2
I

dan volgt u = Z(1-o<.P)i
1

= Z i
1

I I

gegeven Z of u = Z i
1

dan geldt u = Z'(I-o<.. P) -1 i = Zi 22
q.e.d.

Oat de matrix 1-~ P regulier is, is een gevolg van de volgende

stelling (Lemma 9.3 uit Is) ).
Als IIAII<1 dan is de matrix (I ~ A) niet singulier.

Bekijken we nu hoe de algmene relatie is tussen de hybride ma-
I

trices H en H . Veronderstel de volgende hybride matrix voor het

weerstandsnetwerk N.

= 3.14

De subscripts T en L staan voor de boom- en linkvariabelen.
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Veronderstel het volgende verband tussen i
1

en i
2

.

3.15

Substitueren van 3.15 in 3.14 levert: (u 1 = u 2 ).

3.16

1ndien (All H12A21 ) regulier is bestaat ook de matrix van het

netwerk met gestuurde bronnen.

Zoals bekend kunnen we vier soorten transistor-instellingen

onderscheiden:

1. normale werking

2. inverse werking

3. verzadiging

4. sperren

eb-overgang

geleid

gesperd

geleid

gesperd

bc-overgang

gesperd

geleid

geleid

gesperd

Bekijken we nu een netwerk waarbij alle transistoren of in de

verzadiging werken of gesperd zijn. Voor het eerste geval staan

beide diodes in de boom, voor het tweede geval staan beide

diodes in de links.

De matrix A in 3.15 heeft dan de volgende structuur:

geleidende

transistoren

gesperde

transistoren

boom links

o l
- 1- _ --I

I 'Ir-ocP

J
Met andere woorden: A21 = 0 en All = 1-0< P.
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Dus de matrix (All - Hl2A21 ) = (I-~P). Deze is weer reguli~r;

met andere woorden ook de hybride matrix voor het netwerk N

bestaat. Ook dit bewijs laat zich weer omkeren.

Voor het geval de transistoren normaal of invers werken zijn

we er nog niet in geslaagd ook hier een dergelijk bewijs te

leveren.

De matrix A luidt dan:

[~ ,- -! - --="'- ~
-o<P \ I J

I

hetgeen door een handige hernurnrnering overgaat in:

~I,-4-:~J-f:I.. I I

I
Met andere woorden we moeten bewijzen dat I + H12 (X regulier

is. OndanJ:<.s het feit dat ~o<'ll < \ en de elementen van H12 in ab

solute waarde kleiner dan 1 zijn, zijn we hier nog niet in ge

slaagd.

Samenvattend kunnen we stellen dat voor netwerken, bestaande

uit diodes, positieve weerstanden en onafhankelijke bronnen,

het nauwelijks enige moeite kost om een hybride matrix te vin

den.

Voor netwerken met gestuurde bronnen, afkomstig uit het Ebers

Moll model, kunnen we dezelfde methode toepassen, echter de

kans is aanwezig dat door een bijzondere keuze van de element

waarden deze matrix niet bestaat. We nemen aan dat, als het al

voor kan komen, dit slechts zeer sporadisch op zal treden en

derhalve zullen er geen extra maatregelen getroffen worden om

dit te ondervangen. Het is dus voldoende om een boom te zoeken

en op grond hiervan de verdeling te maken tussen stroom- en

spanningspoorten.
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4. De complementaire pivot-theorie

De complementaire pivot-theorie houdt zich bezig met het onder

zoek naar de oplosbaarheid van en met de oplossingsalgoritmen

Voor het volgende vergelijkingsstelsel.

w = q + Mz 4.1

4.2

4.3

voor de verschillende vierkante matrices M (n x n) en willekeu

rige q.

Opvallend is dat dit probleem exact gelijk is aan de formulering

van het probleem zoals dat ontstaat bij netwerken met ideale

diodes (zie hoofdstuk 2). Voor zover bekend is dit echter de

eerste maal dat deze problemen met elkaar in verband zijn ge

bracht. Dit is des te merkwaardiger als we bedenken dat ook

allerlei problemen uit de stuksgewijze lineaire theorie op een

voudige wijze herleid kunnen worden tot het bovenstaande probleem

(zie hoofdstuk 7).

Bekijken we het stelsel (4.1), (4.2), (4.3) nu nader. Bet varia

belenpaar (w., z.) wordt een complementair paar genoemd, de een
1 1

is het complement van de andere Bet stelsel (4.1) en (4.2) is

zeer eenvoudig op te lossen. Men kan hiervoor gebruik maken van

de eerste fase van het lineaire simplex algoritme I ziel7,8] .

Een oplossing te vinden die bovendien ook nog voldoet aan (4.3)

is echter veel moeilijker. We moeten hiervoor in principe alle

alternatieve oplossingen van (4.1) en (4.2) nalopen, totdat we

er een vinden die ook aan (4.3) voldoet. Boewel er een oplossings

methode bestaat die in een eindig aantal stappen alle oplossingen

van (4.1) en (4.2) geeft, zullen we hiervan geen gebruik maken

in verband met het dcorgaans zeer grote aantal oplossingen van

( 4 • 1) en ( 4 • 2) .
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Ook het aflopen van aile hybride matrices totdat we er een ge

vonden hebben die voldoet aan (4.2), dat wil zeggen totdat we

er een gevonden hebben die voldoet aan q ~ 0, is niet zo aan

trekkelijk; er kunnen irnrners tot 2n hybride matrices bestaan.

Het bovenstaande probleem is waarschijnlijk voor het eerst in

deze vorm beschreven door Lemke l~ in 1964. De probleemstel

ling is oorspronkelijk afkomstig uit de speltheorie. De laatste

jaren blijkt het probleem echter ook uit andere gebieden van

de techniek naar voren te treden. zo kan het kwadratische pro

grarnrneringsprobleem onder bepaalde voorwaarden (Kuhn-Tucker re

laties) omgezet worden in het complementaire probleem. Vandaar

ook dat deze theorie nog volop in ontwikkeling is.

Allereerst zullen we nu de nodige terminologie beschrijven, waar

na in paragraaf 4.2 een door Lemke voorgestelde algoritme zal

worden gepresenteerd. Aangezien het bewijs dat deze algoritme

inderdaad tot een oplossing voert afhankelijk is van bepaalde

matrix-eigenschappen van M zal in paragraaf 4.3. een overzicht

worden gegeven van de verschillende matrix-klassen die bestudeerd

zijn.

Een complementaire oplossing is een oplossing van (4.1) en (4.3).

Een bijna complementaire oplossing is een oplossing van (4.1),

die voldoet aan w.Z. = 0 voor i = 1,2, ... ,n uitgezonderd i = k.
1 1

Een toegelaten oplossing is een oplossing die voldoet aan (4.1)

en (4.2).

Zoals bekend uit de lineaire prograrnrneringstheorie vormen de

toegelaten oplossingen een konvexe veelhoek K (zie [7,8]).

Bekijken we nu het algemene systeem van n lineaire vergelijk

kingen met 2n onbekenden:

w = q + Mz

Als m.. in 4.4 als pivot
1)

rol van de variabelen w.
1

een stelsel van dezelfde

4.4

gekozen wordt, dan wordt in wezen de

en z. verwisseld. Dit leidt weer tot
J

vorm.
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De voorstelling (4.4) wordt een basisvorm genoemd, w is een

basisverzameling en z heet een niet-basisverzarneling. Indien

een element van M, zeg m.. , ongelijk aan nul is, dan kunnen we
~J

deze als pivot gebruiken; we verwisselen dus wi en Zj. We spre-

ken daarom ook wel van een pivot-paar (w., z.).
~ J

Twee basisvormen heten naburig als hun basisverzamelingen in

slechts een variabele verschillen (met andere woorden in elkaar

overgaan door een pivotiseringsstap). Hieruit volgt dus, dat

een basisvorm net zoveel net zoveel naburige basisvormen heeft

als er elementen ~ 0 in de matrix voorkomen (dus tot 2
n
:).

Bij elke basisvorm hoort een basispunt en wel het punt

(w,z) = (q,O), met andere woorden de oplossing van (4.4) als

we alle niet-basisvariabelen nul maken.

We noemen het probleem niet-gedegenereerd als elk basispunt pre

cies n elementen ~ 0 heeft (en derhalve n elementen = 0), met

andere woorden als voor alle i geldt dat q. I 0 voor elke basis-
~

vorm. Dit heeft tot gevolg dat elke oplossing van (4.4) die pre-

cies n elementen = 0 heeft, een basisoplossing is. Twee basisop

lossingen heten naburig als hun basisverzamelingen naburig zijn.

Uitgaande van (4.4) kunnen we -op z.na- alle andere niet-basis-
J

variabelen nul houden . We krijgen nu een basislijn:

-w = q + z.M.
J J

Mj is hier de j-de kolom van M.

4.5

Punten op een basislijn hebben, bij een niet-gedegenereerd pro

bleem, of n + 1 elementen ~ 0 (w, ... w ,z.) of n (bij een bepaal-
I n J

de keuze van z.). Indien een bepaalde waarde van z. I 0 er voor
J J

zorgt dat er precies n elementen = 0 zijn, dan hebben we een

nieuwe basisoplossing gevonden (en wel een naburige). Alle na

burige oplossingen liggen dus op basislijnen.

We bekijken nu toegelaten basisvormen (= basisvorm met een toege

laten basispunt, met andere woorden (w,z) = (q,O) ~ 0) of:

- - -w = q + Mz
-
q "'? 0 4.6
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Uit de lineaire programrneringstheorie is weer bekend dat dit

basispunt een hoekpunt is van de konvexe veelhoek K van toege

laten basisoplossingen.

Een toegelaten pivot is nu een pivot waardoor de ene toegelaten

vorm overgaat in de andere. Uitgaande van (4.6) kunnen we voor

elke niet-basisvariabele ten hoogste een toegelaten pivot aan

wijzen: (zie (4.5)).

Stel we vergroten z. (vanuit nul). For zijn nu twee mogelijkheden:
J

a. op een gegeven moment wordt er een w. = 0, met andere woorden
1

we vinden een naburig toegelaten punt (pivot-paar wiz j ). (In-

dien er meerdere w. IS tegelijk nul worden dan is het probleem
1

gedegenereerd; we zullen aannemen dat dit niet voorkomt)i

b. Wi blijft positief voor elke Zj ~ O. Dit kan aIleen als Mj
een kolom van de matrix is met louter niet-negatieve elemen

ten.

In geval a. spreken we van een begrensde rand van K (begrensd

door twee naburige hoekpunten), in geval b. spreken we van een

onbegrensde rand (extreme halfrechte).

In feite zijn er momenteel twee oplossingsmethoden bekend om het

complementariteitsprobleem op te lossen.

1. een methode gepresenteerd door Dantzig en Cottle 11~ . Deze

gaat uit van principal pivots, dat wil zeggen pivots op de

diagonaal van M. Dezemethode werkt slechts voor positief

(semi) definiete matrices en voor matrices van de klasse P

(zie paragraaf 4.3). Deze beide matrix-klassen hebben een

aantal eigenschappen die ook na zoln diagonaal-pivotisering

nog gelden (Invarianzsatze, zie ll~);

2. een methode gepresenteerd door Lemke zelf. Hierbij wordt er

van uitgegaan dat de matrix een kolom heeft met aIleen posi

tieve elementen. Indien zoln kolom niet aanwezig is, zullen

we deze als een extra kolom aan M toevoegen.
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Aangezien de tweede methode het meest algemeen is zal deze hier

beschreven worden. Het is ook de methode die in het analysepro

gramma gebruikt is. Een beschrijving van beide methoden is te

vinden in [131 •

. Het hier behandelde algoritme van Lemke bestaat, op de begin

stap na, uit toegelaten pivots (met de eerste stap zorgen we

er in wezen voor dat het stelsel in een toegelaten vorm terecht

komt). Het algoritme stopt:

1. als er geen pivot meer gekozen kan worden

of

2. als we een oplossing gevonden hebben.

We zullen bewijzen dat een basisverzameling niet twee keer in

het verloop van het algoritme kan optreden. Aangezien het aan

tal basisverzamelingen eindig is, zal het algoritme dus altijd

stoppen. Er zij reeds nu op gewezen dat het algoritme niet in

staat is te detecteren of er meerdere oplossingen van het stel

sel (4.1), (4.2), (4.3) bestaan. Enige aandacht aan het bestaan

van meerdere oplossingen is, voor zover bekend, aIleen besteedt

door Murty [14].

Stel zo een (scalaire) variabele en stel e> 0 een (willekeurige)

kolom met positieve elementen. Voeg nu deze kolom toe aan M en

de variabele zo aan z.

w = q + zOe + Mz = q + Az

A = (e, M) en z = (z 0 )
z

4.7

We zien dus dat de niet-basisverzameling uit n + 1 variabelen

bestaat. We veronderstellen het probleem niet-gedegenereerd. In

dien dit weI het geval is, is dit met standaard lexicografische

methoden te ondervangen (zie [7,8]). Bovendien eisen we nu:

Tw z = 0 4.8
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Het algoritme zal nu een volgorde van toegelaten pivots bewerk

stelligen, zodanig dat de basispunten steeds voldoen aan 4.8.

Veronderstel dat q een of meer negatieve elementen bevat (anders

zijn we al klaar). We vergroten Zo nu net zo lang totdat voor

het eerst w = q + zOe~ 0 wordt. In dat geval is er dus een

wr = O. Het eerste pivot wordt nu gedefinieerd door het pivot

paar (wr'zO). Dit leidt tot de nieuwe basisvorm:

w = q + A~ 4.9

Het zal duidelijk zijn dat door deze pivotisering de vektor q

positief is gevonden, met andere woorden we hebben door deze

eerste pivot-keuze bereikt dat we een toegelaten basisvorm heb

ben gekregen.

Bekijken we nu hoe de variabelen verdeeld zijn over de basis

en niet-basisvariabelen.

1. voor de pivot

2. na de pivot

basisvariabelen

w1 ,W
2
,··W, •• W., •• W

r J n

niet-basisvariabelen

zO,zl' .. z , .. z., .. zr J n

We zien dus dat ,ten eerste, Zo basisvariabele geworden is, ten

tweede zijn w en z nu allebei niet-basisvariabelen geworden.r r
Bovendien geldt (4.8) nog steeds, zelfs als we nu zr' het comple-

ment van de variabele die zojuist niet-basisvariabele is geworden,

gaan vergroten. We vergroten z net zo lang tot er weer een
r

element van q (zeg q.) nul wordt. In dat geval is (w.,z ) ons
J J r

volgende pivot-paar. Na deze pivotisering is de verde ling van

de variabelen als volgt:

basisvariabelen niet-basisvariabelen

w,zl'··w., .. z., .. zr J J n

Merk op dat weer voldaan is aan (4.8) en nog steeds geldt q> O.

Nu wordt z. (het complement van de variabele die zojuist niet-
J

basisvariabele is geworden) weer verhoogd enz. enz.
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Het proces loopt door totdat op een gegeven moment een niet

basisvariabele uitgewisseld wordt met de nog steeds basisvari

abele zijnde zOo Indien dit gebeurd is mogen we zo gelijk aan

nul maken. We hebben dan een oplossing van het stelsel gevonden.

Het proces stopt ook als blijkt dat we geen pivot meer aan kun

nen wijzen. Dit kan aIleen als de kolom behorende bij het com

plement van de variabele die als laatste niet-basisvariabele is

geworden, uit louter niet-negatieve elementen bestaat. In dat ge

val eindigen we, zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien,

in een onbegrensde rand van de konvexe veelhoek.

We moeten nu nog aantonen dat geen basisverzameling twee maal

voor kan komen. Veronderstel dat dit weI voorkomt.

Met andere woorden veronderstel dat we uitgaande van de toege

laten basisvorm So uitkomen op de (eveneens toegelaten) basis

vormen SI' S2",Sk,SI. Dit nu zou inhouden dat Sl drie naburige

basisvormen heeft: SO' S2 en Sk' Maar in de vorige paragraaf

hebben we gezien dat voor een niet-ontaard probleem, elke toege

laten basisvorm maximaal twee naburige basisvormen kan hebben.

Dat de basisvorm, ontstaan na de eerste pivot, niet opnieuw op

kan treden heeft een andere oorzaak. Het zal duidelijk zijn dat

na de eerste (niet toegestane) pivotiseringsstap, de eerste ko

lorn van de matrix A slechts bestaat uit positieve termen, met

andere woorden deze toegestane vorm heeft maximaal een naburige

toegestane vorm en kan dus ook nooit opnieuw optreden.

We hebben nu dus gezien dat het algoritme niet kan cykelen~ het

vindt een oplossing of het eindigt in een onbegrensde rand van

de veelhoek. In het algemeen kunnen we in dit laatste geval niets

zeggen over de vraag of het stelsel nu een oplossing heeft of

niet. In paragraaf 4.3 zullen we echter een overzicht geven van

de matrix-klassen waarvoor geldt dat eindigen in een onbegrensde

rand impliceert dat het stelsel geen oplossing heeft.
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Tot slot willen wij er nag ap wijzen, dat de rol van de e

vektor in (4.7) veel overeenkomst vertoont met de zogenaamde

slackvariabelen, die gebruikt worden bij de eerste fase van

het simplex algoritme. De waarde van Zo in (4.7) komt overeen

met de waarde van de daarbij gebruikte objectfunctie. Een ver

schil is echter dat de waarde van Zo groter danwel kleiner kan

worden, terwijl de waarde van de objectfunctie in het simplex

algoritme monotoon daalt. Vanzelfsprekend zijn beide op het

moment dat de oplossing gevonden is nul geworden.

1~l_Y~E§~b~11~~9~_~e~E~~:~1~§§~~

Karamardian [1~ heeft in 1972 een overzicht gegeven van ver

schillende klassen van matrices met betrekking tot het Lemke

algoritme. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

SM
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We geven nu eerst de verschillende definities:

positief definiet
rx

TPD -:I 0 (x Mx> 0)

PSD positief semidefiniet f'x (x™ x ~ 0)

scp strictly co-positive f' 0 ~ x~ 0
(XTMX> 0)

cpp co-positive plus 1. cp

2.
T = 0 (0 ;lx~ 0) ===9x Mx voor

(M + MT ) x = 0

P aile principal minors positief of:

Vx I- O]k1Ykxk > 01 Yk = (Mx) k

Po aile principal minors niet-negatief of:

J/x -I 03 k l ykxk ~ 0 /\ x k f. 01

SM semimonotoon

SSM strictly SM

A

L

BG

adequate

bimatrix spelen

1. Po
2. det (principal submatrix) = 0 ~

rijen en/of kolommen van M die

deze submatrix bevatten zijn

lineair afhankelijk

f 0 -I x ~ 0 3k (Xk > 0 f\ (Mx) k ~ 0)

y 0 ~ x ~ 0 j k (Xk > 0 j\ (Mx) k > 0 )

1. SM

2. als voor 0 ~ x)-- 0 geldt

Mx ~ 0 1\ xTHx = 0, dan geldt

j .11+0/\10.)0 (diagonaal matrices)

zodanig dat

Jl x of 0 1\ (AM + M~ ) x = 0

M -- lAO A
O

]l met A>O en B>O
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Verschillende auteurs hebben uitspraak gedaan over deze matrix

klassen met betrekking tot het Lemke proces. In fig. 4.6 zijn

de klassen waarvoor het Lemke proces werkt, gearceerd. ~1et

"werkt" bedoelen we hier: als het proces stopt in een onbegrens

de rand van de veelhoek, dan kunnen we concluderen dat het stel

sel (4.1), (4.2), (4.3) geen oplossing heeft.

Dantzig en Cottle hebben in [1~ bewezen dat hun methode (prin

cipal pivoting) werkt voor matrices van de klasse P, PD en PSD.

Later [16] hebben zij bewezen dat de methode van Lemke toegepast

kan worden op matrices van de klasse SSM (en daarmee ook op de

bovengenoemde matrices). Lemke zelf heeft bewezen dat zijn algo

ritme werkt voor matrices van de klassen BG en CPP [10,1~ .

Eaves [17] tens lotte heeft het bewijs geleverd voor klasse L

matrices.

Zoals we reeds gezegd hebben is de complementaire theorie (in

middels ook uitgebeid naar niet-lineaire stelsels) nog volop in

ontwikkeling, zodat nog verdere uitbreidingen verwacht mogen

worden.

Keren we nu terug naar de elektrotechniek en be schouwen we eerst

weer ons netwerk, bestaande uit weerstanden en diodes. Door de

diodes uit het netwerk te trekken hielden we een n-poort over,

slechts bestaande uit positieve weerstanden.

De n-poort hebben we beschreven met een hybride matrix

x = Hy

waarbij de richting van spanning en stroom gekozen zijn als in

bovenstaande figuur. Dit leidt ertoe dat yTx het aan het net

werk geleverde vermogen is en derhalve nooit negatief is, met

andere woorden H is een positief (semi)definiete matrix.
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Indien in het netwerk geen gestuurde bronnen voorkomen zal het

Lemke proces altijd een oplossing vinden (in hoofdstuk 6 zullen

we zien dat zoln oplossing er ook altijd is).

Voor het geval er ook gestuurde bronnen aanwezig zijn, zijn we

er nog niet in geslaagd de daarbij ontstane matrix onder te

brengen in een van deze klassen. Oorzaak hiervan is het gedrag

van de gestuurde bronnen. Deze kunnen zowel vermogen leveren

als afnemen. Hoewel we op fysische gronden weten dat ook tran

sistor netwerken geen vermogen kunnen leveren, kunnen we nog

geen uitspraak doen over netwerken waarin de transistoren ver

vangen zijn door hun Ebers-Moll model.

Tot slot willen we nog opmerken dat ook voor matrices van de

klasse P bewezen is dat het Lemke algoritme werkt. Deze klasse

blijkt een belangrijke rol te spelen in het onderzoek naar de

eenduidigheid van de oplossing van transistor netwerken. We zul

len hier in hoofdstuk 6 op terugkomen.
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5. Het eigenIijke iteratieproces

Hoewel in dit onderzoek eigenIijk meer aandacht is besteed aan

het vinden van een redeIijke beginschatting voor het iteratie

proces, zuIIen we hier toch enige aandacht aan dit proces zelf

schenken.

Laten we aannemen dat we met de in het vorige hoofdstuk be

schreven methode inderdaad een hybride stelsel hebben gevonden

in de vorm:

x = Hy + b 5.1

waarbij b)- o. We nemen nu als beginschatting voor het i teratie

proces Xo = b. Het niet-lineair stelsel wordt dan:

x = Hf(x) + b

waarbij f(x) voor geleidende diodes van de vorm is:

5.2

u = ~ In

en voor gesperde diodes:

e = -3:kT 5.3a

i = IO(exp(-eu)-l) 5.3b

(De mintekens in 5.3a en 5.3b worden veroorzaakt door de afwij

kende definitie van de positieve spanningsrichting, een diode

geleidt als er een negatieve spanning wordt aangeIegd:).

De onafhankelijke variabelen (x.) worden gevormd door de door-
1

Iaatstromen en de sperspanningen (zie ook hoofdstuk 2). Dit

houdt in dat de afhankeIijke variabelen (doorlaatspanning en

sperstroom) vrij weinig varieren bij variatie van de onafhanke

Iijke variabelen.

Als iteratieproces wordt meestal het Newton-Raphson proces ge

kozen vanwege zijn sneIIe (kwadratische) convergentie indien de

beginschatting geschikt gekozen is.



- 40 -

De iteratieformule voor (5.2) wordt nu gegeven door:

waarbij 1 - HF(xn ) de Jacobiaan genoemd wordt.

df
1

0dX
1

F(xn )
df

2 in het punt
n 5.5= dX

2
x

0
dfn
dxn

(Dat F een diagonaal matrix wordt is een neveneffect van de

hybride aanpak; f(x) bestaat uit diagonaal funkties).

De afgeleiden hebben de volgende vorm:

du 1 1
di =

f) i + 1
0 5.6a

di
-,91 Oexp (-t>u) 5.6b

du =

voor respectievelijk geleidende en gesperde diodes.

In figuur 5.1 zijn de funkties 5.3 en 5.6 grafisch uitgezet.

---- I

- -- - -- o.o:c. s-
f

I
I
I
I,

--------=-''-------'k-------------:=~u.
.s~

I

(.o~s

-.7. u

I
I
I
I
I

I
.S~

I '

I
I
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Bekijken we 5.4 nu eens nader.

Indien we hier HF mogen verwaarlozen ten opzichte van I

( IHF I<1), dan gaat deze formule over in:

5.7

Bovenstaande iteratiemethode staat bekend als Picard-iteratie

(successieve substitutie, sucsub). Het aantal bewerkingen per

iteratieslag is essentieel minder dan bij Newton Raphson (in

verband met matrix inversie van de Jacobiaan), terwijl boven

dien geen afgeleiden bepaald hoeven te worden. Daar tegenover

staat, dat de convergentie-eigenschappen slechter zijn dan bij

Newton-Raphson.

Grafisch kunnen beide methoden als voigt voorgesteld worden:

I
'" I

I I

! ""!~ ----~
/-----1-===---- <.(.

Newton - Raphson Picard

figuur 5.2

Met betrekking tot de contraction mapping noemen we nog het

volgende theorema (fixed point theorem):

Indien een continue funktie g(x) een contractie is van

R
n
-7 R

n
, dat wil zeggen indien er een constante 0 < L < 1

bestaat, zodanig dat

5.8

voor aile xl en x 2 in Rn , dan heeft g(x) een eenduidig vast

punt x = x .s
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B d · d" f 1 n + 1 ( n)oven 1en convergeert e 1terat1e ormu e x ~ g x

(Picard-rij) naar dit punt.

De bovengrens voor de fout in de j-de iteratie wordt gegeven

door:

Uit dit laatste blijkt dat voor L~l het proces slechts lang

zaam verloopt. Ret is dan ook beter om op Newton-Raphson over

te stappen.

Passen we nu dit theorema toe op de funktie

g(x) = b + Hf(x)

dan blijkt het volgende:

5.9

Aangezien f(x) een continu differentieerbare funktie is, mogen

we hier het theorema van Taylor op toepassen:

5 =e x 1 + (l-B)x
2

, 0(9<1 5.10

(Hierbij is F als in 5.5).

Vullen we nu 5.10 in in 5.9 dan vinden we:

Hieruit concluderen we dat de iteratieformule 5.7 convergeert

als geldt:

IIHF II <. 1

(Zie ook de opmerking voor formule 5.7).
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Ook voor het Newton-Raphson algoritme bestaat er een algemeen

theorema zoals voor de contraction mapping, het Newton-Raphson

Kantorovich theorema. Wegens zijn complexiteit is dit theorema

echter voornamelijk van theoretisch belang. Ret enige wat we

van het proces kunnen zeggen is, dat het iteratieproces conver

geert mits de beginschatting dicht genoeg bij de oplossing ge

kozen is. Aangezien we dit over het algemeen niet van te voren

weten, is elke maatregel om de convergentie van het proces te

verbeteren meestal alleen te rechtvaardigen door de hiermee be

haalde resultaten.

Zoals we reeds in hoofdstuk 2 gezien hebben zijn er een tweetal

problemen die zich bij het Newton-Raphson algoritme kunnen voor

doen:

- overflow

- divergentie

Er zijn verschillende methoden voorgesteld om deze problemen te

voorkomen:

1. stapsgewijze vergroting van de voedingsspanning. Uitgaande

van alle bronnen nul, wordt de input stap voor stap opgevoerd

tot de gewenste waarde. Na iedere stap berekenen we de nieuwe

instelling van het netwerk door de vorige instelling als be

ginschatting te nemen. Hoewel dit proces fysisch juist is

(inschakelen voeding) en over het algemeen goede resultaten

geeft is het meestal vrij tijdrovend, met name het vinden van

een goede stapgrootte is een vrij lastig probleem.

2. invoeren van dempingsfaktoreni methode van Broyden.

Bekijken we de algemene Newton-Raphson formule voor de op

lossing van het stelsel:

f(x) = 0

met andere woorden:

n + 1x n= x

of:

~xn + 1 = x n + 1_x n = _J- 1 (xn )f(xn )
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n+l n An+lBroyden stelde nu voor in plaats van x = x +~x

b . k k n + 1 n + y n + 1 xn + 1 (Y d .ge rUl te ma en van x = x 0 p: lago-

naal matrix, O~ ~i ~ 1). Hoewel met deze methode overflow

vermeden kan worden, geeft het nog geen garantie voor con

vergentie. De bepaling van geschikte lIs is weer vrij tijd

rovend.

3. inbouwen van vooraf bepaalde grenzen (pre-set bounds) (bij

voorbeeld spanning over diode <maximale voedingsspanning) .

4. omschakelen van spanning naar stroom (of omgekeerd) als on

afhankelijke variabele. Dit houdt verband met het feit dat

~~ klein is als ~~ groot is (en omgekeerd). De oplossingsme

thode die wij gebruiken zorgt er voor dat gesperde diodes be

schreven worden met behulp van de formules 5.3b en 5.6b, ter

wijl geleidende diodes beschreven worden met 5.3a en 5.6a,
I

zodat (zie fig. 5.1) in het algemeen voldaan is aan f < 1.

AIleen voor geleidende diodes met i <. 0.025 rnA (u) -.5 '1)

lijkt het beter om de rol van onafhankelijke en afhankelijke

variabele om te wisselen.

5. een interessante methode om divergentie en overflow te voor

komen is onlangs gepubliceerd door Chua en Wang \6]. Hier

worden zowel de spanning als de stroom van de niet-lineaire

elementen gegeven als funktie van een parameter. Ais para

meter is de booglengte (vanaf het nulpunt) van de diode-ka

rakteristiek genomen.
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6. Enige opmerkinden over de bestaanbaarheid en de eenduidigheid

van de oplossing

Voor zover bekend zijn er nog niet veel onderzoekingen, gedaan

aan netwerken met ideale diodes. WeI hebben enkele auteurs de

mogelijkheid aangeduid om een ideale diode te gebruiken als een

soort schakelaar om zodoende stuksgewijs lineaire karakteri

stieken te simuleren lIB]. Een reden hiervoor kan wellicht ge

vonden worden in het feit, dat de ideale diode karakteristiek

niet goed past in het normale funktie begrip.

De eersten die zich fundamenteel hebben bezig gehouden met net

werken met ideale dioden zijn Hugel {19] en Verkroost {20J.
Hugel geeft een oplossingsmethode voor netwerken bestaande uit

positieve weerstanden en ideale diodes, met andere woorden hij

beperkt zich tot positief definiete matrices.

Een algemener theorie wordt gegeven door Verkroost. Hij beschouwt

netwerken die ook gestuurde bronnen kunnen bevatten. We herhalen

hier het belangrijkste theorema, met het bewijs.

Een nodige en voldoende voorwaarde voor de eenduidigheid van

de oplossing van het stelsel y = Hx + b

xJ-O J y)-O

xTy = 0

bij iedere toegestane keuze van de onafhankelijke bronnen, is,

dat tenminste een van de hybride matrices behoort tot de klasse

P.

Allereerst merken we op dat Fiedler en Ptak reeds bewezen hebben

dat als er een hybride matrix tot de klasse P behoort, ze alle

maal tot deze klasse behoren [21] . Bovendien wijzen wij er op

dat ook Cottle en Dantzig in [II] reeds een dergelijk bewijs

geleverd hebben.
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Nu het bewijs:

We zullen bewijzen dat, als R niet behoort tot de klasse P, het

mogelijk is de bronnen zo te kiezen dat de oplossing niet uniek

is. We beschouwen daartoe de impedantie matrix R (hoewel het

bewijs analoog gaat voor iedere andere hybride matrix). Veronder

stel nu dat R niet behoort tot de klasse P. Ret is dan mogelijk

vektoren u en t te kiezen, zodanig dat:

6.1

voor aIle k en t I O.

We hernummeren (indien nodig) de poorten zodanig dat de kompo

nenten van u voor k = 1, .. ,5 niet negatief zijn en voor

k = 5 + 1, .. n niet positief. Ten gevolge van (6.1) zullen de

componenten van t voor k = 1, .. ,5 niet positief en voor

k = 5 + 1, .. n niet negatief zijn.

en t 6.2

Wij sluiten nu onafhankelijke bronnen aan als voIgt:

k = 1, ... ,5

J(
I

I
1---
I
1

Vc Vs
kC C = 5 + 1 , ... , n



- 47 -

De n-poort vergeiijkingen zien er nu ais voigt uit:

e 1 0

.
e s 0

v-e = R( i-j) met e = en j = jS+l0

0 jn

Kies de brontermen nu zo dat:

e = [~o:J en j = [~:J
Dan ieidt 6.3 tot:

r -U J [i:~=-~~_:_~:-: = R

6.3

6.4

Maar nu vinden we twee opiossingen:

v = [~:] = [~~J ~ 0 en i = [~:] = [~:J ~ 0

en

[:: = ~;j )0
en i = [~:J = H:J ~ 0vb

Beide opiossingen voidoen aan (6.3) en aan v ~ O,i ~ 0 en

vTi = 0, met andere woorden ais R niet tot de kiasse P behoort

dan kunnen de bronnen zo gekozen worden, dat er minstens twee

opiossingen zijn.

Veronderstei weer v = Ri + e en veronderstei twee opiossingen
" , , , I

(v ,i ) en (v ,i ):

I ,

V = Ri + e
I I , I

V = Ri + e
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Door deze beide vergelijkingen van elkaar af te trekken krijgen

we:

Av = RLli

Als de oplossingen (I) en (I I) verschillend zijn, houdt dit in

dat er diodes zijn die in beide gevallen een verschillende ge

leidingstoestand kennen: stel een diode j is geleidend in op

lossing (I), met andere woorden i. 1~ 0 en v. 1 = 0 en gesperd in
J J

de tweede oplossing, met andere woorden i. 1 1 = 0 en v. 1 1 d3- o.
J J

We zien dan dat ~i. > 0 en ~v. <. O. Dit resulteert dus in de
J J

conclusie:

wat in strijd is met het feit dat R tot de klasse P behoort.

Hiermee is het bewijs voor het theorema geleverd.

Een tweede theorema betreffende de oplosbaarheid van het stelsel

is minder interessant; we hebben immers reeds gezien dat het

Lemke proces inderdaad tot een oplossing leidt.

Op deze plaats willen we nu iets dieper ingaan op deze matrix

klasse P. Een van de eigenschappen van deze matrix is dat al

zijn principal minors positief zijn. Dit houdt in dat aile dia

gonaal elementen van een hybride matrix die tot deze klasse be

hoort, positief zijn. Aangezien bovendien geldt dat als een van

de hybride matrices tot P behoort zij allemaal tot P behoren,

kunnen we hieruit het volgende concluderen:

Als een van de hybride matrices tot de klasse P behoort, dan

bestaan ook aile hybride matrices (2n~)

Hetzelfde geldt natuurlijk ook ten aanzien van een onderklasse

van de matrix P, de klasse van positief definiete matrices.

Zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben legt dit zeer stringente

eisen op aan de struktuur van het netwerk: de poorten van de

hybride matrix mogen geen enkele loop en geen enkele cutset

vormen. Dit maakt het vrij onwaarschijnlijk dat de matrices van

transistornetwerken tot de klasse P behoren.
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U~t het bovenstaande mogen we nu niet gelijk de conclusie trek

ken dat er dus twee (of meer) oplossingen bestaan voor het net

werk waarbij de diodes zijn vervangen door ideale diodes. Wij

bekijken een netwerk namelijk altijd bij een bepaalde voedings

spanning en het is in het geheel niet zeker dat er juist bij die

spanning ook inderdaad twee of meer oplossingen bestaan (een

zelfde opmerking kan gemaakt worden over het in de volgende para

graaf gepresenteerde theorema).

Het zal, op grond van het bovenstaande, echter duidelijk zijn,

dat aan de theorema's in dit hoofdstuk vooral theoretische,

maar weinig praktische waarde gehecht moet worden.

6.2 Netwerken met "echte" diodes (afkomstig uit het Ebers-Moll
____~2g~11 _

In tegenstelling tot hetgeen we in de vorige paragraaf hebben

opgemerkt ten aanzien van het onderzoek bij netwerken met ideale

diodes, zijn er wel uitgebreide onderzoekingen geweest aangaan

de netwerken met normale diodes, zoals deze optreden in het

Ebers-Moll model. We noemen hier onder meer de onderzoekingen van

Sandberg en Willson {22,23]. Veel resultaten, ook van andere

onderzoekers, zijn samengebracht in {241.
Meestal wordt het probleem onderzocht aan de hand van het ver

gelijkingsstelsel:

F(x) + Ax = b 6.5

met F(.) bestaande uit diagonaal funkties. Deze funkties worden

veronderstelt afbeeldingen te zijn van RI op RI. Bovendien ver

onderstellen zij dat deze funkties strikt monotoon stijgende

funkties zijn.

Een belangrijk theorema luidt nu:

Als A een n x n matrix is dan heeft (6.5) een eenduidige op

lossing voor iedere F die voldoet aan de bovengenoemde voor

waarden en voor elke b, dan en slechts dan als AkP O'
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Dit theorema is niet zonder meer toepasbaar op transistornet

werken, immers over het algemeen is f(x) geen afbeelding van

RI~ RI . Wel zijn de funkties monotoon stijgend (tenminste als

we nu weer de "normale" richting voor de stroom door en de span

ning over de diode hanteren).

De klasse Po is belangrijk uitgebreider dan de in de vorige pa

ragraaf genoemde klasse P. Een matrix van de klasse Po mag ook

elementen nul op de diagonaal hebben. Hieruit volgt dan weer dat

niet alle hybride matrices hoeven te bestaan, hetgeen dus beter

met de praktijk overeenkomt. Toch zijn er nog vele netwerken die

niet met een tot deze klasse behorende hybride matrix zijn te

beschrijven.
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7. Uitbreiding stuksgewijze lineaire modellen

Een analyseprogramma, gebaseerd op de in de vorige hoofdstukken

behandelde theorie, bleek niet altijd goed te werken. ~et name

voor diodes die geleiden met zeer kleine stromen «0.1 rnA)

blijkt de beginschatting voor het iteratieproces over het al

gemeen vrij slecht overeen te stemmen met de werkelijke oplos

sing. Ret kan zelfs voorkomen dat de oplossing, verkregen door

de diodes ideaal te veronderstellen, in het geheel niet overeen

komt met de fyfische werkelijkheid.

Dit bleek onder andere bij het onderstaande Darlington paar:

Ret Lemke proces vond voor Q
l

een oplossing waarbij beide over

gangen geleiden met vrij grote stromen. Bekijken we het Ebers

Moll model voor transistor Ql:

lL1 1"",.- 'I

'I 1 r0<.;(. 'Z-

t./z-

De basisstroom i b2 wordt nu gegeven door:
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Indien nucx IF1 en i
1
-:::::i 2 dan zal i b2 toc~ zeer klein kunnen zijn,

terwijl in Q1 intern vrij grote stromen kunnen lopeno Dit is

natuurlijk niet in overeenstemming met de fysische werkelijkheid;

we weten dat Q1 in bovenstaande schakeling wel degelijk normaal

(eb overgang geleid en bc overgang gesperd) werkt. Dat de begin

schatting voor dit soort instellingen inderdaad vrij veel af kan

wijken van de werkelijke oplossing blijkt ook uit onderstaande

figuur, waar getracht is de diode karakteristiek enigszins op

schaal te tekenen.

"

Ter illustratie nog enige waarden (I O = 10-11rnA ,g = 40) •

u = 0.5 i = 4.85 10-2
rnA

= 0.6 = 0.26 rnA

= 0.7 = 14.46 rnA

'- >
vv~-----;o

.(,

e

0"",

Wat wij nu in wezen doen is dat wij geleidende diodes vervangen

door een weerstand R = o. Dit is vrij aardig voor diodes die ge

leiden in het gebied 0.6<.u(0.7 V (R = 200.11 voor u = 0.6 V en

R = 50 ll. voor u = 0.7 V), het is echter een slechte benadering

voor diodes die geleiden met 0 <. u <:: 0.5 V (voor u = 0.5 V be

draagt de weerstandswaarde al 100 k~, oplopend tot R = 25 10
8

kn

voor u = O~). Vandaar dat we gezocht hebben naar een betere be

nadering voor de diode karakteristiek. Bekijk daartoe onderstaan

de schakeling bestaande uit een serieschakeling van een onaf

hankelijke spanningsbron, een ideale diode en een positieve weer

stand.

)
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Voor u ~ e zal de diode gesperd zijn. Voor u ~ e zal de diode

gaan geleiden, het verband tussen u en i wordt dan gegeven door

u = e + iRa Dit "element" heeft dus de volgende karakteristiek:

.T

Deze u - i karakteristiek komt beter met die van de fysische

diode overeen.

Indien we nu de bron en de weerstand als onderdeel van het net

werk zien~ dan blijkt onmiddellijk dat het probleem weer her

leid is tot het vinden van de ideale diode ionstelling. Is de

ideale diode geleidend, dan bevinden we ens op segment III (zie

bovenstaand figuur)i als de diode gesperd is dan zijn er twee

mogelijkheden:

a. sperspanning <e. De echte diode geleid we 1 (segment II).

b. sperspanning> e. De echte diode bevindt zich op segement I

en is dus echt gesperd.

In hoofdstuk 8.3 zal blijken dat deze extra elementen eenvoudig

in het starttableau zijn in te brengen, zonder dat daartoe de

extra knooppunten I' en 2' daadwerkelijk toegevoegd dienen te

worden.

Tevens geeft deze aanpak ens de mogelijkheid om een soort voor

iteratie toe te passen, immers als we met behulp van bovenstaan

de karakteristiek een bepaalde instelling hebben gevonden voor

de ideale diodes, dan kunnen we met behulp van deze instelling

een nieuwe betere benaderde diode karakteristiek bepalen en het

gehereproces nog eens doorlopen. Aangezien deze vooriteratie ge

beurt op fysische gronden, mogen we verwachten dat problemen als

divergentie en overflow hier niet bij optreden.
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De weerstand in de schakeling van de benadering van de "echte"

diode-karakteristiek noodzaakt ons deze vooriteratie elke keel'

weer te starten met het starttableau. Aangezien dit vrij tijd

rovend is, is bovendien een tweede vooriteratie-mogelijkheid in

het programma opgenomen, waarbij de diode-karakteristiek aIleen

benaderd wordt met een spanningsbron in serie met een ideaIe

diode. t

e

Voor deze methode is het niet nodig elke keer opnieuw het start

tableau op te stellen. We komen hier in hoofdstuk 8.6 op terug.

Er zij op gewezen dat door de weerstand in de eerste vooriteratie

methode de kans op het bestaan van de hybride matrices wordt

vergroot. WeI dienen we te beseffen dat de vaak kleine waarden

van R aanleiding kunnen geven tot numerieke onnauwkeurigheid, als

deze elementen als pivot worden gekozen. Ret lijkt daarom beter

de bestaanbaarheid van de hybride matrices te onderzoeken zonder

rekening te houden met deze extra weerstanden.

Uitgaande van wat we in paragraaf 7.1 hebben gezien, zijn we tot

de conclusie gekomen dat ook zeer eenvoudig andere elementen,

beschreven door een stuksgewijs lineaire benadering, in het pro

gramma konden worden opgenomen.

Bekijken we daartoe eens onderstaande figuur.
(I;.

-----'---{+~-
e cI,,

l?,
)
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Zoals we in het voorafgaande reeds gezien hebben komt de onderste

tak overeen met een benadering voor de normale diode-karakteri

stiek. Zolang u> -e2 zal diode 2 gesperd zijn, met andere woorden

de karakteristiek is gelijk aan die van fig. 7.2. Voor u~ -e2
echter zal diode 2 gaan geleiden. Dit "element" heeft dus de

volgende karakteristiek:

Hiermee hebben we een vervangingsschema gevonden voor een Zener

diode. Bekijken we nu onderstaande schakeling.

Veronderstel e 1 < e 2 < e
3

.

Voor u ( e 1 zullen aIle diodes gesperd ZlJn. Voor e 1 < u < e 2
zal aIleen diode 1 geleiden, met andere woorden de karakteristiek

gaat stijgen en weI met een helling R
1
. Komt de spanning nu boven

e 2 dan zal ook diode 2 gaan geleiden, met andere woorden R1 komt

parallel aan R2 te staan, de helling van de karakteristiek wordt

steiler. We komen zo dus tot de volgende karakteristiek:
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Het zal dUidelijk zijn dat door maar genoeg van deze parallel

takken met ideale diodes op te nemen, we met elke gewenste

nauwkeurigheid de echte diode-karakteristiek kunnen benaderen.

(Tevens zal duidelijk zijn dat dit geen effectieve manier is om

de instelling van de echte diode te vinden, omdat elke parallel

tak ook de dimensie van de hybride matrix verhoogt). Door een

aantal van deze takken ook anti-parallel op te nemen, kan elke

karakteristiek van de volgende vorm willekeurig goed benaderd

worden.

Indien we bovendien ook nog negatieve weerstanden toelaten, dan

kunnen aIle karakteristieken van de volgende vorm gerealiseerd

worden:

We spreken hier van spanningsgestuurde funkties (bij elke u

hoort slechts een i).

WeI moeten we hierbij op het volgende letten:

e
)
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Als deze diode gaat geleiden (u > e) dan gaat er ten gevolge

van de negatieve weerstand een stroom lopen in de negatieve

i-richting. De diode-karakteristiek moet nu dus de volgende

vorm hebben:

(Dit houdt in dat we, in het geval we deze schakeling willen

analyseren met behulp van het Lemke algoritme, zowel de stroom

als de spanningsrichting andersom moeten definieren, waardoor

voldaan is aan (4.2)).

Een diode met een dergelijke karakteristiek zullen we verder

aanduiden met het symbool:

Kijken we nu naar onderstaande schakeling:

,~
R

1
= 1 e 1

= 2

R2 = ~ e 2
= 3

€J R3 = ~~

72J I

..

Het zal duidelijk zijn dat deze de volgende karakteristiek heeft:

..l

e ..
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In het gebied I wordt de helling bepaald door R
1

, in gebied II

door R11 -R2 (= -1) en in gebied III door R1f R2 /'R3 (= 1). We

hebben hier dus in feite een benadering gevonden voor eentunnel

diode.

Naast deze spanningsgestuurde funk ties bestaan er ook nog stroom

gestuurde funkties met de volgende vorm:

Het zal duidelijk z1Jn dat deze niet benaderd kunnen worden met

bovenstaande elementen (serie-schakeling van weerstand, bron

ideale diode) .

Daarentegen zal een serie-schakeling van de duale schakelingen:

wel tot een dergelijke karakteristiek aanleiding geven (mits men

ook hier weer negatieve weerstanden toelaat).

Of de beide elementen (spanningsgestuurde, respectievelijk

stroomgestuurde elementen) ook samen gebruikt mogen worden, zal

nog nader bekeken moeten worden.

Tot slot willen we er nog op wijzen dat de introduktie van deze

negatieve weerstanden verregaande consequenties heeft voor de

klassen waartoe de hybride matrices kunnen behoren. Hoewel het

zeker is dat deze matrices niet meer onder te brengen zijn in

een van de klassen van paragraaf 4.3 (er kunnen nu ook negatieve

diagonaal elementen optreden), lijken de onderzoekingen er tot

nu toe toch op te wijzen dat het Lemke proces wel een oplossing

vindt. (Ook hier worden natuurlijk geen eventuele alternatieve

oplossingen gevonden).
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1~1_~~~_~!~~E~~~!~Y~_2E!2§§i~9§~~~hQ~~

Katzenelson heeft in 1965 een artikel gepresenteerd !2~ waar

bij hij een andere methode heeft beschreven voor de oplossing

van het piecewise lineair probleem.

Het probleem werd door hem als voIgt geformuleerd:

Gegeven f(x) + Y: f is een continue stuksgewijze lineaire af

beelding van Rn
~ Rn , waarbij y een willekeurig punt is in

n
R en overeenkomend met de input van het netwerk. De totale

ruimte R
n

kan nu opgedeeld worden in verschillende ruimten

Rl , R2 , .. ; in elk van deze ruimten wordt f(x) beschreven door

een lineair stelsel.

We beginnen nu ergens in een ruimte (zeg Rl ) met daarin een

punt (xl).

Bovenstaande vergelijking geeft dan een Yl volgens

Laat nu de werkelijke ingangsgrootheid y zijn. Noem L het lijn-s y
segment dat Yl met Ys verbindt. Het probleem is nu de inverse

afbeelding van L te bepalen:
Y

x = xl + AI-II Ys - Yll

Ligt x nu binnen Rl dan is x de werkelijke oplossing. zo niet

dan bepalen we het punt x 2 door:

0<).. (1

waarbij A zodanig gekozen wordt dat x 2 op het grensvlak ligt van

Rl en een tweede ruimte (R2). In deze tweede ruimte wordt het

stelsel beschreven door:

Het proces herhaalt zich nu met x 2 in de ruimte R2 .
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Problemen doen zich voor als x 2 op het grensvlak ligt van meer

dan twee deelruirotes. Maatregelen hiertegen worden voorgesteld

in onder andere [26].

Het zal duidelijk zijn dat er veel overeenkomsten zlJn tussen

de door Katzenelson behandelde problemen en het door Lemke gefor

muleerde probleem. De beideoplossingsmethoden zijn echter prin

cipieel verschillend, zo loopt Lemke eigenlijk min of meer langs

de hoekpunten van de konvexe veelhoek naar de uiteindelijke op

lossing, het algorimte van Katzenelson loopt dwars door een be

paalde ruimte heen totdat een grens met een andere ruimte wordt

bereikt.

Aangezien het werkingsgebied van deze algoritmen niet volledig

samenvalt lijkt een nadere vergelijking van beide methoden, zo

weI wat betreft hun theoretische als hun praktische eigenschap

pen, gerechtvaardigd.
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8. Beschrijving van het programma

Het programma ziet er zeer giobaal ais voIgt uit.

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de paragraaf waarin

het betreffende onderdeel wordt behandeId).

(8.2)

(8. 3 )

( 8 • 4 )

(8.5)

(8.6)

( 8 • 7 )

(8.8)

I input I

I DATAOUT il-------i

opstellen
starttableau

Ieegvegen
voorzover
mogelijk

bepalen
hybride
matrix

voor
iteratie

iteratie
proces

output I

SETUP: I :FINDTREE I

I PRINTNOIM I
( 8 . 5 )



- 62 -

In dit deel van het programma worden de verschillende netwerk

gegevens ingelezen enopgeslagen in een aantal array's. Hierdoor

zijn de gegevens ook nog na de analyse aanwezig, zodat deze ge

bruikt kunnen worden voor een eventuele verdere analyse (AC,

transient, enz.).

De gegevens moeten in de volgende volgorde gepresenteerd worden:

1. een kaart met de naam van het netwerk (maximaal 70 karakters)

2. een kaart met de aantallen van de verschillende elementen

in de volgende volgorde:

weerstanden

spoelen

condensatoren

onafhankelijke spannings
bronnen

onafhankelijke stroom
bronnen

diodes

zenerdiodes

transistoren

tunneldiodes

R

L

C

E

J

D

Z

T

TU

stuksgewijs lineaire
elementen

en bovendien het aantal knooppunten van het netwerk (N)

(exclusief het referentie-knooppunt)

3. elke volgende kaart bevat de benodigde gegevens voor een

element van het netwerk.

Elke kaart begint in de eerste kolom met een karakter (zie

boven), aanduidend wat voor element het is, gevolgd door de

nodige gegevens. Op het moment is het nog'niet mogelijk piece

wise lineair elementen in te lezen. (Wel kan natuurlijk het

vervangingsschema voor zo'n element worden ingelezen). Voor

weerstanden, spoelen, condensatoren, spanningsbronnen en

stroombronnen moeten de volgende gegevens meegegeven worden:

a. een volgnummer (willekeurig)

b. knooppunt van

c. knooppunt naar

d. waarde
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Voor de bronnen geldt de volgende definitie voor de knoop

punten:

------..+0-van'~ ~.------~.naar

van 0-.----lew ---7

Voor de overige elementen is de definitie van de knooppunten

vrij. Wel moeten de knooppunten genurnrnerd zijn van 0 tot N;

knooppunt 0 wordt automatisch als referentie-knooppunt ge

bruikt.

De waarde van de weerstanden, spanningsbronnen en stroom

bronnen moet worden opgegeven in respectievelijk kfl 1 v en

rnA. In verband met numerieke aspecten werkt het gehele pro

gramma in deze dimensies. De waarden van spoelen en conden

satoren hebben voor het DC-analyseprograrnrna nog geen enkele

betekenis.

Voor diodes moeten de volgende gegevens achtereenvolgens

worden ingelezen:

van~naar

- de waarden van 1
0

(rnA),

de emissiecoefficient

- een karakter (S, G of blank) in kolom 2

- een volgnumrner (willekeurig)

- knooppunt van

- knooppunt naar

- verwachte geleidingstoestand: 0 = gesperd

1 = geleid
otemperatuur ( K) en

Deze laatste twee dienen om de konstante in de exponent van

de e-macht te bepalen:

-3.....
kT.ne

(n = emissiecoefficient)

Door 1 0 = 0 in te voeren wordt de diode prograrnrna-technisch

ook tijdens het echte iteratieproces als ideale diode gezien.
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Het gebruik van de karakters 5 en G (als tweede karakters)

heeft tot gevolg dat de volgende waarden automatisch worden

ingevuld (en dus moeten worden ingelezen):

1
0 T n

G 10- 6
300 1

5 10- 11 300 1

Voor zenerdiodes worden de volgende gegevens verwacht:

van -------[>-l--naar

- een karakter (5, G of blank)

- volgnummer (willekeurig)

- knooppunt van

- knooppunt naar

in kolom 2

- verwachte geleidingstoestand: 0 = zenerwerking

1 = gesperd

2 = geleid

- de waarden voor zener spanning 10' tempera

tuur en emissiecoefficient

(De laatste drie gegevens hebben be trekking op de voorwaartse

karakteristiek; de zenerspanning zelf wordt ideaal veronder

stelt) .

Het gebruik van de karakters 5 en G heeft hetzelfde effekt

als bij de diodes.

Transistoren worden als volgt beschreven:

- een karakter (A tot en met H, blank) in kolom 2

- een volgnummer (willekeurig)

- soort: a = PNP

1 = NPN

de drie aansluitklemmen in de volgorde emitter,

basis, collector

- verwachte geleidingstoestand:

o = normale werking

1 = gesperd

2 = inverse werking

3 = verzadiging
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- de waarden van O'-p en "'R

- de waarden van I en I voor respeetieve-
cO eO

lijk de be- en de eb-overgang

- de waarden van de serieweerstanden aan de

klemmen, R
b

, R en Re e
- de waarden vorr de temperatuur T en Te'e

n en n voor respeetievelijk de be- en de eb-c e
overgang (n = emissieeoefficient)

Het gebruik van de karakters A tot en met H heeft tot gevolg

dat onderstaande gegevens automatiseh worden ingevuld:

()(p O<R leo leo Rb R R T T nc nec e

A 0 0 300 300 1 1

B 0 0 0 300 300 1 1

C 0.1 0 0 300 300 1 1

D 10-6 10- 6
0 0 0 300 300 1 1

E 10-6 10- 6
0.1 0 0 300 300 1 1

P 10- 11 10- 11
0 0 0 300 300 1 1

G 10-11 10- 11
0.1 0 0 300 300 1 1

H 0.99 0.99 10- 11 10-11
0 0 0 300 300 1 1

Voor tunneldiodes moe ten tens lotte de volgende gegevens inge

lezen worden:

- een volgnummer

- knooppunt van

- knooppunt naar

- verwachte geleidings-
toestand (zie figuur)

- de waarden van VI' II'

V2 , 1 2 en de waarde van

eindhelling in het ge

bied III

Tunneldiodes worden momenteel ook tijdens het iteratieproces

nog ideaal veronderstelt.
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Er zij op gewezen dat het invullen van een aantal default-waar

den bij transistoren en (zener)diodes zuiver gezien moet worden

als een tijdelijke service voor de gebruiker. Het voorkomt dat

deze altijd aile element-parameters moet invoeren. Indien het

programma in de toekomst gekoppeld gaat worden aan een elementen

bibliotheek, kan deze service vervallen (of beter gezegd, wordt

dan door deze bibliotheek overbodig gemaakt).

Teneinde te kunnen kontroleren of de netwerkgegevens juist zijn

ingelezen, kan men deze gegevens uitprinten met behulp van de

procedure DATAOUT. Deze procedure wordt ook aangeroepen als tij

dens het inlezen blijkt dat de gebruiker te weinig gegevens in

voert. (Een veel voorkomende fout is onder andere dat men het

laatste gegeven op de kaart niet laat volgen door een komma; de

input routine leest de elementen dan verkeerd in).

Er zij op gewezen dat het momenteel niet toegestaan is dat in de

invoergegevens kortgesloten diodes voorkomen. Dit kan onder an

dere voorkomen in de volgende schakeling:

Bovenstaande schakeling komt vaak voor in Ie's als onderdeel

van een voedende stroombron voor bijvoorbeeld een verschilver

sterker. De transistor Q2 zal in de invoergegevens vervangen

moeten worden door een diode.

Het meestalgemene starttableau ziet er als voigt uit:

(Er is aangenomen dat er geen onafhankelijke bronnen zijn).
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i u

K 0 I

0 KT 0
u,i relaties

0 voor elemen-
ten

Hierin is K de nodal-incidence matrix. De eerste regel van dit

tableau geeft de relaties tussen de takspanning u en de knoop

puntspotentialen V , de tweede regel komt overeen met de
n

Kirchoff-stroomwet, de derde regel geeft het verband tussen u

en i voor elke tak. Deze bestaat dus gedeeltelijk uit de relatie

i = Gu voor de weerstanden en verder uit de u - i relaties voor

de niet-lineaire elementen. Deze laatste relaties worden door

ons niet in het tableau opgenomen. Bovendien zullen we impliciet

de stromen door de weerstanden elimineren.

Daartoe splitsen we i en u als voIgt:

i = l~l en

waarbij ! en u de stroom en spanning door/over de weerstanden

voorstellen. T en U zlJn de betreffende grootheden voor de niet

lineaire elementen. De tableau laat zich dan als voIgt opschrij

ven:

i

I
I
I

___ 1 __-

I

K T K T
1 2

u

I

Q):
---t---

: I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

G :
I

weerstanden

niet-lineaire
elernenten
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Door twee pivoteringsstappen uit te voeren met behulp van de

omcirkelde matrices komen we nu tot het volgende tableau:

V
n

.......
i

,..J

u

T K T 0K1 GK
1 2

K2 0 I

Dit tableau kunnen we nu direct opstellen. We wijzen er op dat

de rechter kolom (u) in het programma niet wordt opgeslagen. On

afhankelijke stroombronnen leveren aileen een bijdrage in de bij

dit tableau behorende rechter lid kolom. Spoelen en condensatoren

worden in dit tableau in het geheel niet verwerkt. We verwerken

deze bij de veegoperaties (zie 8.4). Onafhankelijke spannings

bronnen worden behandeld zoals beschreven in 1271. Di t houdt in

dat ook de bronstroom als variabele in het tableau voorkomt. We

wijzen er op dat in dit artikel ook beschreven wordt hoe men op

een zeer algemenemanieralle vier de soorten gestuurde brortnen

in het tableau kan opnemen, onafhankelijk van welk element als

sturend element optreedt.

We zullen dit toelichten aan de hand van een kleine schakeling:

7<., l?.J

® + +
CD E £

11Rz ~ 11

We zetten nu eerst de Kirchof-stroomvergelijkingen op voor de

knooppunten cD tot en met ® (ingaande stromen zijn positief) .

De volgende regel geeft de relatie tussen de beide knooppunten

die verbonden zijn met de bron (Vi - Va = E). De laatste twee

regels geven tenslotte de relaties tussen de knooppunten, verbon

den met de niet-lineaire elementen:
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V2 - V3 = u 1 of u 1
- V2 + V3 = 0 (let op riehting: )

en V4 - V3 = u 2 of u 2 - V4
+ V3 = 0

Dit leidt tot onderstaande tableau:

VI V2 V3 V4
i

b i 1 i 2 r .1.

CD

@

Q)

G)

bron

diode 1

diode 2

-G -G G3 G1 0 1 0 0 03 1

G3 -G 0 0 0 1 -0< 03 F

G1 0 -G -G 0 0
0< -1 0<' -1

0R F
1 2

0 0 0 -G 0 -0< 1 J
4 R

1 0 0 0 0 0 0 E

0 -1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 -1 0 0 0 0

Bovenstaand tableau wordt opgesteld en volledig opgeslagen. Het

zal duidelijk zijn dat door dit tableau sparse op te slaan een

aanzienlijke besparing in geheugenruimte kan worden verkregen.

Tot slot vermelden we nog dat de niet-lineaire elementen in de

volgende volgorde in het tableau worden geplaatst:

- diodes

- transistoren (eerst be diode dan eb diode)

- zenerdiodes

- tunneldiodes

De elementen worden geplaatst in de volgorde waarop ze zijn in

gelezen.

In (8.2) hebben we gezien dat het mogelijk is bij transistoren

extra weerstanden Rb , R en R op te geven. Deze zitten alse e
vOlgt in het Ebers-Moll model:
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I =o<.pi 2 - i 1c

I = i 2- IX Ri 1e

I b = i1(1-O<R) + i 2 (1-O<p)

Bet lijkt er op het eerste gezicht op dat deze drie weerstanden

ook drie extra knooppunten introduceren (e l
, b l en c l

). We zullen

nu echter aantonen dat deze weerstanden in het tabelau onderge

bracht kunnen worden zonder deze extra knooppunten te introdu

ceren.

u l = v -vc b of u + I r -Ibrb-V + Vb1 c c c = 0

u" = v -Ve b

Uitschrijven van I , I
b

en I levert:e c

Dit ingevuld in de bovenstaande vergelijkingen levert:
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In plaats van de regels u
1

-Vc + Vb = 0 en u 2 -Ve + Vb = 0,

zoals deze normaal in het tableau ingeschreven worden als de

weerstanden nul zijn, neemt men nu beide bovenstaande regels Ope

Het blijkt dat de termen r .. voor zowel NPN als PNP transistoren
1J

gelijk zijn (ook in teken~).

Vervolgens merken we nog op dat in het programma ook de rij en

de kolom voor het referentie-knooppunt aan het tableau zijn toe

gevoegd. Dit voorkomt dat we bij elk element moeten kijken of

een van zijn aansluitingen verbonden is met dit knooppunt. Van

zelfsprekend spelen deze rij en kolom in de verdere bewerkingen

geen role

We hebben gezien dat het starttableau er als voIgt uitziet:

Vn i

T KT KT jK1 GK 1 3 2

K3 e

K
2 0

figuur 8.4.1

K3 : nodal incidence matrix van de onafhankelijke spannings-
bronnen

N aantal knooppunten

E aantal spanningsbronnen

D aantal (vervangings)diodes

Het eerste wat we nu doen is het verwerken van de spoelen. Tot

nu toe hebben we in het geheel niet gesproken over de rnanier

waarop condensatoren en spoelen worden verwerkt.
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Uitgangspunt in dit analyseprogramrna is dat spoelen en conden

satoren ideaal verondersteld worden, dat wil zeggen voor gelijk

stroom hebben zij een impedantie 0 respectievelijkoo. We w1Jzen

er op dat in praktisch alle bestaande DC-analyseprogramrna's

spoelen en condensatoren worden vervangen door een kleine res

pectievelijk grote weerstand. Hoewel fysisch juist geeft dit

soms aanleiding tot numerieke instabiliteit (met name als zoln

klein element alspivot wordt gekozen). In dit programma zullen

de spoelen en condensatoren ideaal zijn. Is voor de werking van

een schakeling een lekweerstand van een condensator essentieel,

dan zal deze ook explJciet in de invoergegevens worden opgenomen.

Dit heeft tot gevolg dat we condensatoren op een wel zeer een

voudige manier kunnen verwerken: we doen alsof ze er niet zijn

(immers weerstandoo). We moeten er alleen rekening mee houden

dat een knooppunt, verbonden alleen met condensatoren, een onbe

paalde potentiaal heeft. Zoln knooppunt is te herkennen aan het

feit dat in de tableau de betreffende rij en kolom geheel leeg

zijn.

De verwerking van spoelen is iets ingewikkelder. Een spoel tus

sen de knooppunten i en j is in feite een ideale kortsluiting,

met andere woorden een spanningsbron met waardenul. Door de

spoel worden de potentialen van de knooppunten i en j aan elkaar

gelijk gemaakt. (In wezen houden we een knooppunt over).

Bekijken we onderstaande tableau (zoals opgesteld in 8.3) en

nemen we aan dat tussen de knooppunten i en j nog een spoel aan

wezig is. In gedachten kunnen we nu het tableau uitbreiden met

een rij en een kolom als volgt:

knoop
punt i

knoop
punt j

_.
(j)

---
-I

I

I I
~._.._--

7) -t:1

1.£ = s troom door spoe 1

v - Y:
L - 'I
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Ret is eenvoudig in te zien dat pivotisering met de beide om

cirkelde pivots er op neerkomt, dat kolom i wordt opgeteld bij

kolom j en rij i bij rij j. Aangezien we niet geinteresseerd

zijn in de waarde van i
L

, kan deze kolom en rij i nu vervallen.

De extra rij V. -V. = 0 kan nu op de plaats van rij i worden
~ J .

opgeslagen. We zien dat we in wezen i
L

en Vi hebben geelimineerd

uit de overige vergelijkingen. Elke spoel elimineert een knoop

puntspotentiaal. Er zijn nu twee gevallen die we apart moeten

bekijken.

1. een spoel die aan een kant aan het referentieknooppunt ligt

2. een spoel die aan beide kanten aan een reeds geelimineerd

knooppunt ligt.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het volgende netwerk:

als V2 en V
3

zijn geelimineerd met behulp van

L1 en L3 .

In het eerste geval wordt ook het knooppunt i referentieknooppunt.

Ret is dan voldoende om rij en kolom i nul te maken en aIleen

op te nemen Vi = 0 (met andere woorden a ii = 1 in de startta

bleau).

In het tweede geval hebben we reeds de relaties

en V - V = 03 4

Aangezien het niet mogelijk is V
2

of V
3

te elimineren (ze ZlJn

immers reeds geelimineerd met behulp van L 1 en L3 ) doen we net

of spoel L2 tussen de knooppunten 0 en 0 zit (of @ en~) en eli

mineren nu VI (of V4 ), waardoor we bovendien de volgende relatie

krijgen:
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Dit leidt tot V = V = V = V1 2 3 4, zoals te verwachten was.

Nadat de spoelen z~Jn verwerkt gaan we de spanningsbron-stromen

i b elimineren. Aangezien de kolommen, behorende bij deze bron

stromen, slechts twee elementenf 0 bevatten (+ 1 en -l), zijn de

betreffende veegoperaties zeer eenvoudig (pivot ± 1). In elke

kolom.moet elke keer een pivot gekozen kunnen worden; is dit

niet het geval dan is er een niet toegestane kombinatie van

bronnen (en spoelen), waarbij de Kirchof spanningswet wordt over

treden.

Als ook de bronstromen z~Jn geelimineerd gaan we proberen de

nog niet geelimineerde (door de spoelen:) knooppunten te eli

mineren. De pivots mogen gekozen worden in de eerste ~-kolommen

en in de eerste E + N rijen van de starttableau (zie fig. 8.4.1.),

mits daar vroeger nog geen pivots zijn gekozen.

In het huidige programma wordt de pivot-volgorde bepaald door

als pivot te kiezen dat element, dat de minste bewerkingen ver

oorzaakt (aantal bewerkingen is evenredig met het aantal elemen

ten in de pivotry x het aantal elementen in de pivotkolom). Ret

zal duidelijk zijn dat er geen enkele garantie is dat dit ook

een numeriek stabiele volgorde is.

Indien wij er in geslaagd zijn aIle knooppunten te elimineren

dan hebben we een hybride matrix gevonden, namelijk de impedan

tie matrix (zie fig. 8.4.1 en bedenk dat de onderste regel van

de matrix nog een eenheids matrix Iu bevat). We zouden hierop

nu de in de vorige hoofdstukken beschreven oplossingsmethode kun

nen loslaten, teneinde nu een hybride matrix te vinden met een

positief rechterlid. Dit doen we echter niet.

In 8.2 hebben we reeds gezien, dat we voor de niet-lineaire ele

menten een verwachte geleidingstoestand moesten inlezen. We gaan

nu eerst kijken of we de bij deze geleidingstoestand behore~de

hybride matrix kunnen vinden.
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Met andere woorden we verwisselen de rol van de variabelen i en

u voor aIle diodes waarvan we verwachten dat de diode geleidt

(de impedantie-matrix kwam, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien,

overeen met diodes die gesperd zijn). Dit komt neer op het uit

voeren van een pivot stap op de diagonaal van de impedantie

matrix; bovendien wordt de aldus ontstane eenheidskolom vervang

en door de kolom behorende bij de complementaire variabele u

(procedure DRAAI).

Ook bestaat de mogelijkheid dat we er niet in zijn geslaagd aIle

knooppuntspotentialen te elimeneren (met andere woorden de impe

dantie-matrix bestaat niet). In dat geval proberen we ook om te

komen tot de verwachte hybride matrix. Dit gaat gedeeltelijk zo

als in het voorgaande: door diodes van geleidingstoestand om te

laten draaien, gedeeltelijk door veegoperaties op de nog aanwe

zige knooppuntspotentialen uit te voeren.

De boolean variabelen IMPMA en HYBRMA houden bij of we de irnpe

dantie-matrix en de verwachte hybride-matrix hebben gevonden.

Het programma kan dan als voIgt voorgesteld worden (aangenomen

dat er geen vooriteratie is).
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leegvegen voor
zover mogelijk

zoek ver
wachte
matrix

t1
zoek ver
wachte
matrix

STOP

ga verder
met impe
dantie-matrix

ga verder met
deze hybride
matrix

iteratie
proces

n

Lemke
proces

STOP

Opmerking:

met b ~ 0 bedoelen we het rechterlid van de hybride-matrix

x + Ay = b.



- 77 -

Een tweetal opmerkingen:

1. Ook hier wordt (in beide gevallen) de pivot volgorde weer

bepaald door het minimale aantal bewerkingen per stap en is

dus niet gebaseerd op numerieke aspecten.

2. Het zal zijn opgevallen dat er nog geen gebruik is gemaakt

van de theorie, beschreven in hoofdstuk 3. Deze theorie geeft

ons immers van te voren reeds informatie over het al dan niet

bestaan van zowel de impedantie-matrix als de verwachte hy

bride-matrix. Bovendien hebben we gezien dat deze theorie ons

de mogelijkheid biedt om op eenvoudige wijze een andere ma

trix te vinden die wei bestaat. Momenteel echter stopthet

algoritme als blijkt dat beide matrices niet bestaan. Boven

dien heeft het zoeken naar de verwachte matrix niet veel zin

als deze niet bestaat en we hebben al de impedantie-matrix

gevonden.

Van deze theorie is nog geen gebruik gemaakt, omdat gebleken

is dat er nog een aantal problemen bestaan. We zullen hierop

terug komen in hoofdstuk 9.

Op het ogenblik zijn er wei een drietal procedures beschre

ven die het mogelijk moeten maken in de toekomst van deze

theorie gebruik te maken.

- procedure SETUP

Deze procedure zet de knooppunts-verbindingsmatrix op

(NOIM) .

- procedure PRINTNOIM

Deze procedure print de matrix uit.

- procedure FINDTREE

Deze procedure probeert een boom te vinden die het meest

overeenkomt met de verwachte en ingelezen geleidingstoe

stand.

Deze procedures werken als voigt:

Allereerst wordt de nodal incidence-matrix opgebouwd:



1 2

- 78 -

3 5
elementen

\"--------- ---------J~

knooppunten

De elementen worden verdeeld in:

1. onafhankelijke spanningsbronnen

2. diodes

3. diodes afkomstig uit het Ebers-Moll model

4. weerstanden

5. stroombronnen

Op het moment worden alleen deze elementen in de nodal in

cidence-matrix betrokken: zenerdiodes, tunneldiodes en spoelen

worden momenteel nog niet verwerkt (ook gestuurde bronnen

niet).Tevens wordt een array PRIOR gevuld als volgt:

PRIORli]=

1. element i moet in de boom worden opgenomen (spannings

bronnen)

2. element i moet bij voorkeur worden opgenomen (ver

wachte geleidende diodes)

3. elementen zonder voorkeur (weerstanden)

4. element i moet bij voorkeur niet in de boom worden

opgenomen (gesperde diodes)

5. element i mag niet in de boom worden opgenomen

(stroombronnen)

Indien in het transistormodel ook extra weerstanden zijn op

genomen (Rb , R , R ) dan worden bovendien extra knooppunten gec e
genereerd. Ret zal duidelijk zijn dat dit de kans op het be-

staan van de hybride-matrix vergroot.
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De procedure FINDTREE bouwt nu tak voor tak een boom op, ge

baseerd op bovenstaande prioriteiten array. In elke stap

wordt die tak toegevoegd, die de laagste prioriteit heeft

en aan de boom toegevoegd kan worden. Een tak die aan de boom

wordt toegevoegd krijgt prioriteit 6; een tak die niet rneer

kan worden opgenomen (met andere woorden een link is) krijgt

prioriteit 7.

Indien de boom gevonden is wordt de rij PRIOR uitgeprint. De

gebruiker kan aan de hand van deze gegevens zien of deze boom

overeenkomt met de gewenste boom. Indien dit niet het geval

is, dan kan hij beslissen welke maatregelen hij wil nemen:

- of een andere geleidingstoestand invoeren

- of een wijziging in de netwerkgegevens invoeren waardoor

de betreffende hybride-matrix wel bestaat (bijvoorbeeld

extra weerstand in serie met diode of transistor)

In hoofdstuk 9 komen we er, zoals gezegd, op terug waarom

niet automatisch voor de eerste methode is gekozen.

8.6 Vooriteratie----------------
Zoals we reeds in het vorige hoofdstuk hebben geschreven zijn er

twee soorten vooriteraties ingebouwd:

1. vooriteratie waarbij de diode wordt benaderd door een serie

schakeling van een spanningsbron, een ideale diode en een

weerstand.

2. Vooriteratie waarbij de diode wordt benaderd door een serie

schakeling van een ideale diode en een onafhankelijke span

ningsbron.

ad l.

De eerste benadering voor de diodekarakteristiek wordt als volgt

bepaald:

7<./11
~~C*--:w~\J ~u.

(;-- .. ------------ U
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Voor e nemen we de spanning waarbij (volgens de normale karak

teristiek) de stroom i = O.lmA is (dit komt overeen met ± 0.58 V
-11voor 1

0
= 10 en 9 = 40). Voor R nemen we de weerstand

R = u/ i voor i = 14rnA (overeenkomend met circa 0.7 V)

(R ~ 7.Jl. ).

Deze waarden worden in het tableau ingevuld als zoveel mogelijk

knooppuntspotentialen zijn geelimineerd (dus indien aanwezig in

de impedantie-matrix).

Uit bovenstaande figuur blijkt:

u = u' - Rdiff i -e

De vergelijking met de impedantie-matrix luidt:

u + iR = b

De eerste vergelijking kan in de tweede vergelijking onderge

bracht worden door Rdiff van de diagonaal-elementen van de im

pedantie-matrix af te trekken en de spanning e bij het rechter

lid op te tellen.

Hierna doorlopen wij het proces zoals beschreven in (8.5) tot

na het Lemke proces (indien nodig). Met behulp van de aldus ge

vonden waarden voor de doorlaatstromen en sperspanningen bepalen

we een nieuwe benadering voor de diode karakteristiek.

Zoals we in hoofdstuk 7 reeds gezien hebben onderscheiden we

drie gebieden:

I. De diode is echt gesperd. We maken nu e = 0 en R wordt

vergroot (tot c~rc~ 3 k ).

II. De diode geleidt, maar met een kleine stroom. In dit geval

wordt e = 0 en R = ~ :emaakt (u = de doorlaatspanning die

over de echte diode staat; i = de daarbij behorende stroom) ~
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III. De diode geleidt duidelijk, we benaderen de karakteristiek

hier door de differentiele karakteristiek:
I

/

------- t-£

e "e

We zien hier onmiddellijk het nadeel van deze methode: de andere

waarde van de weerstand noodzaakt ons om eerst weer terug te

gaan naar de impedantie-matrix (of naar het tableau waarin zo

veel mogelijk knooppuntspotentialen zijn geelimineerd). Dit is

namelijk de laatste plaats waar we de nieuwe weerstandswaarde

kunnen inbrengen. We moeten dan opnieuw het gehele proces (vind

en hybride-matrix enz.) doorlopen. Aangezien dit vrij tijdro

vend is geven we de voorkeur aan de tweede methode.

ad 2.

De eerste benadering voor de diode karakteristiek wordt als

voIgt bepaald:

..
~----------tt.

Voor e nemen we in eerste instantie weer de spanning waarbij

(volgens de normale karakteristiek) de stroom 0.1 rnA bedraagt.

Uit bovenstaande figuur blijkt nu u = u' -e. Deze relatie nu

is in iedere hybride-matrix onder te brengen.

Stel dat de hybride vergelijking luidt:

x + Hy = b
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We hergroeperen de variabelen zo, dat aIle stromen en aIle

spanningen bij elkaar staan:

(De eenheidskolornmen zlJn nu verdeeld over HI en H2 ) .

De relatie u = u l -e is nu eenvoudig te verwerken:

H i + H u l = b + H e = b l

122

De op deze methode gebaseerde vooriteratie maakt het niet nodig

elke keer opnieuw terug te keren naar de impedantie-matrix.

Het proces kan als voIgt in een diagram worden voorgesteld:

n

y

Lemke
proces

STOP

bepaal
nieuwe

e

De bepaling voor een nieuwe e gaat als voIgt:

a. als de diode geleidt: de spanning behorende bij de stroom

die we volgens het Lemke proces vinden;

b. als de diode gesperd is door e/2 (dit lijkt vrij willekeurig;

waarschijnlijk kun~en we ook hier weer drie verschillende

gebieden onderscheiden: echt gesperd, idea Ie diode gesperd

maar echte diode geleid, echt geleidend).
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1nderdaad blijkt deze vooriteratie-methode, vooral voor iets

grotere schakelingen () 10 transistoren) een stuk sneller te

zijn dan de eerste methode.

Op het ogenblik is (in beide gevallen) het aantal vooriteratie

slagen vastgesteld op 5. Er is nog geen aandacht aan besteed

om dit proces af te laten breken op grond van een of ander af

breekkriterium.

Na afloop van het vooriteratie-proces zorgen we ervoor, dat zo

wei de hybride-matrix als het rechter lid weer in hun oorspronke

lijke vorm aanwezig zijn, zodat we hiermee het echte iteratie

proces kunnen starten.

Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien luidt de Newton-Raphson

iteratieformule voor het stelsel x + Af(x) = b

n + 1 n -1 n nx = x - (I + AF) (x + Af(x ) - b)

en de Picard-iteratieformule:

n + 1 nx = b - Af(x ) 8.7.1
P

Dit houdt in dat de Newton-Raphson formule ook geschreven

kan worden als:

Dit herschrijven we (om volledige matrix inversie te voorkomen)

als:

(I + AF)

8. 7.2
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Dit laatse vergelijkingsstelsel wordt nu opgelost met behulp van

Gausische eliminatie of met behulp van de methode van Crout.

(Hier is de methode van Crout gekozen).

Zoals we ook in hoofdstuk 5 hebben gezien proberen we eerst

aIle diodes met afgeleide >1 om te draaien. Di t vergroot de

kans dat we een Contraction Mapping verkrijgen (dit vereist

immers da t IIAF II <. 1) .

Allereerst bepalen we de volgende Picard-benadering volgens 8.7.1.

Indien II All . II F II '> 1 dan passen we Newton-Raphson toe (8. 7 . 2) .

De eis IIAII'· IIFII< 1 is stringenter dan de eis IAFII<1, immers

We weten echter dat als IIAF II::::: 1 het Picard-proces slechts lang

zaam convergeert. Het is dus geen handicap om deze iets strin

gentere eis te gebruiken.

Hoewel in de literatuur niet veel bruikbaars bekend is over het

versnellen van de Picard-iteratieprocessen (met behulp van de

bekende methode van Aitken) in meerdere dimensies, blijkt dit

redelijk te werken, mits men de versnellingsstap uitvoert om de

twee iteratiestappen.

Het gebruikte afbreekkriterium bestaat uit twee gedeelten:

a. een absolute fout eps 1 (voor elke variabele afzonderlijk)

b. een relatieve fout eps 2 (voor elke variabele afzonderlijk)

Beide zijn in het programma op 10-8 gesteld. Dit is voor park

tische toepassingen waarschijnlijk veel te nauwkeurig. Het maxi~

male aantal iteratieslagen wordt gelijk gesteld aan het aantal

niet-lineaire elementen.

Nadat het iteratieproces geconvergeerd is naar de oplossing van

het netwerk zijn de (u, i) waarden van de niet-lineaire elemen

ten bekend. Meestal echter willen wij als output van het program

ma ook andere netwerkgegevens hebben zoals knooppuntspotentialen,

stromen door bepaalae elemRnten, dissipatie in bepaalde ele

menten en (bij IC-techniek belangrijk) de dissipatie van de ge

hele schakeling.
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Al deze waarden zullen uitgerekend moeten worden. Het is echter

niet nodig altijd aIle output te geven die we kunnen bedenken.

Meestal zullen we slechts geinteresseerd zijn in een beperkt

aantal gegevens. Vandaar dat de gebruiker op moet kunnen geven

welke output hij wenst.

Dit gaat nog veel sterker meespelen als dit programma een onder

deel gaat vormen van een heel analysepakket, inclusief AC, tran

sient analyse enz. Hierbij kan eenbepaald onderdeel van het

programma (bijvoorbeeld het DC-programma) herhaalde malen wor

den doorlopen. Het zou dus enorm veel IO-tijd kosten indien elke

keer aIle output van het programma werd uitgeprint. Vandaar dat

in de toekomst de mogelijkheid moet worden geboden om aIleen de

gewenste output af te laten drukken. Op het moment is hier nog

niet aan voldaan. In het programma worden momenteel altijd aIle

knooppuntspotentialen afgedrukt.

WeI is er momenteel een file 'STUUR' gedefinieerd met een twee

ledig doel:

a. bestuurt het programma

b. regelt de output van het programma

Via deze file moeten de volgende variabelen ingelezen worden:

1. INOUT:

= 1 geeft een listing van de input-data

= 0 geeft geen listing

2. OUT 1:

= 0 geeft geen (tussen)resultaten van het vooriteratie

proces

= 1 geeft het eindresultaat van het vooriteratieproces

= 2 geeft bovendien tussenresultaten

3. OUT 2:

= 0 geeft geen (tussen)resultaten van het iteratieproces

= 1 geeft aIleen het eindresultaat

= 2 geeft bovendien tussenresultaten
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Bovendien kan een array DEBUG [1 : 201 worden geset (Default

waarde: false). De elementen van dit array sturen het programma

of verzorgen extra output:

DEBUG 1 uitprinten starttableau

2 tableau als zoveel mogelijk knooppuntspotentialen

zijn geelimineerd

3 hybride-matrix voordat Lemke begint

4 hybride-matrix na de eerste Lemke stap

5 uitprinten van aIle pivots

6 uitprinten nodal-incidence-matrix

7 procedure SETUP

11 het programma wil andere waarden voor IL en IH

inlezen (dit zijn de waarden i l = 0.1 rnA en

i h = 14 rnA in paragraaf 8.6)

12 zorgt ervoor dat ook vooriteratiemethode 1 start met

Rdiff = 0

13 vraagt om een andere waarde voor het aantal voor

iteratieslagen

14 zorgt ervoor dat in het iteratieproces altijd

Newton-Raphson wordt gebruikt (onafhankelijk van

IIA 1\. IIFII )
15 zorgt ervoor dat de vooriteratie gebeurt met de

tweede methode (ideale diode + spanningsbron)

16 veroorzaakt draaien van diodes op grond van afge

leide> 1 aan begin van echte iteratieproces

20 moet altijd geset worden (duidt aan dat aIle stuur

kaarten gelezen zijn)

Deze stuurfile kan in de toekomst ook gebruikt worden om de

output van het eindresultaat te sturen.



- 87 -

9. Resultaten en conclusies

9.1 Resultaten

We zullen nu drie schakelingen bespreken met de daarbij behorende

analyseresultaten (zie de bijlagen II, III en IV). We zullen hier

bij met name kijken naar de verdeling van de CPU-tijd over de

verschillende onderdelen. We wijzen er op dat deze tijden nog-

al afhankelijk zijn van de hoeveelheid output die we vragen en

van de algehele belasting van de Burroughs op dit moment.

Allereerst een schakeling met een Darlington-paar.

®
+

R1 R3 RS

@ 0

®
R ® °22 @ R6 R7

R4

In deze schakeling vormen de transistoren Q
1

en Q
2

een Darling

ton-paar. Zoals we reeds hebben opgemerkt vonden we, voor het

geval de diodes in het Ebers-Moll model werden vervangen door

ideale diodes, dat zowel de eb- als de bc-overgang van Q1 beide

in doorlaatrichting stonden; er liepen intern in Q1 vrij grote

stromen. Dit bleek niet meer het geval te zijn indien de diode

karakteristiek werd benaderd door een van de schakelingen van

hoofdstuk 8.6. Uit de output van de analyse blijkt, dat de voor

iteratie (met beide methoden) een dusdanig goede beginschatting

oplevert, dat slechts twee (Newton-Raphson) iteratieslagen

nodig zijn om de oplossing te vinden.
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Complementaire eindtrap.

----®

j--i-----J-------!---@

L-- ...l--_-L- ----'---_@

In deze schakeling vormen de transistoren Q108 en Q107 een com

plementair paar. Bovendien is een sterke terugkoppeling aan

wezig middels R13S . Zoals bekend staat een van de transistoren

van het paar bijna dicht als de andere geleidt. Dit blijkt ook

uit de analyse: indien de vooriteratie gebeurt op de eerste

manier (benadering met bron, ideale diode en weerstand), dan

vinden we in de eerste vooriteratieslag (met behulp van het pro

ces van Lemke) dat de ideale diode in de benadering voor de eb

diode van Q108 gesperd is. Hieruit konkluderen we dan, dat de

echte diode geleidt met een kleine stroom; de diode wordt nu

benaderd door een grote weerstand. In de volgende vooriteratie

stappen blijkt de diode nu inderdaad met een kleine stroom te

geleiden: 2.10- S rnA. Na afloop van de vooriteratie convergeert

het echte iteratieproces in vier (Newton-Raphson) slagen naar

de uiteindelijke oplossing.
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Video amplifier SE 592 (bestaand Ie, Signetics)

® +//

4,,9
--+------+1 t+----t---0

L...---__r----I_~+----+_-@

1<,

®-j/

Deze schake ling is opgenomen als voorbeeld van een iets grotere

schakeling (12 transistoren). Er zij op gewezen dat de Kortge

sloten bc-overgang van Q
5

ons noodzaakt dit element als een dio

de (tussen 15 en 14) in te lezen. Bovendien zijn de weerstanden

RIO' R11 , R13 , Rl4 ,en R15 ingevoerd als extra emitterweerstanden

(van respectievelijk Q3' Q4' Q6' Q11 en QI2)' Dit reduceert het

netwerk met 5 knooppunten. Verder is er over dit netwerk niet

veel te melden, alle transistoren zijn "netjes" ingesteld, alle

maal rond de 0.65 V eb-spanning. Na afloop van de vooriteratie

convergeert het echte iteratieproces dan ook in een of twee

slagen (afhankelijk van de methode van vooriteratie) naar de uit

eindelijke oplossing. In beide gevallen wordt successieve sub

stitutie gebruikt.

Wel blijkt uit dit voorbeeld duidelijk het voordeel van de twee

de vooriteratie-methode: deze is bijna twee maal zo snel.

In de volgende tabel zijn voor deze schakelingen enkele tijden

bij elkaar gezet (I duidt op de eerste vooriteratie-methode,

II duidt op de tweede methode. De tijdseenheid is seconde.
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I II I II I II

1. inlezen

2. opstellen start

tableau

3. leegvegen, voor

zover mogelijk

4. vooriteratie

5. iteratieproces

.95 .90 1. 00 0.95 2.00 2.02

0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07

1. 05 0.95 1. 15 1. 05 2.60 2.90

1. 65. 1. 25 2.00 1. 45 13.05 6.00

1. 60 1. 45 1. 60 1. 45 3.40 3.80

Darlington Complement. Video-ampl.

Hieruit blijkt, met name voor grotere schakelingen, dat de twee

de vooriteratie-methode beduidend sneller werkt dan de eerste

methode.

Allereerst merken we op, dat een benadering van de diodekarak

teristiek met enkel een ideale diode, niet tot het verwachte

resultaat leidt. Met name de beginschatting voor diodes met een

kleine stroom is vaak vrij onnauwkeurig en leidt soms zelfs tot

fysisch onmogelijke oplossingen.

Een benadering van de karakteristiek door een ideale diode in

serie met een spanningsbron (en eventueel een weerstand) blijkt,

zoals we ook in de vorige voorbeelden hebben gezien, tot duide

lijk betere resultaten te leiden. Tevens heeft deze aanpak ons

de mogelijkheid gegeven om elementen in het netwerk op te nemen

die beschreven kunnen worden door een piecewise-linear benade

ring.

Bovendien is uit de voorgaande voorbeelden gebleken, dat de

Picard-iteratie niet altijd tot een Contractie Mapping leidt.

WeI is het bijna altijd mogelijk om ijF"<l te krijgen en tot

nu toe is deze norm ook tijdens het iteratieproces kleiner dan

1 gebleven. De norm van de hybride-matrix A hebben we echter

niet in de hand, zodat ~AFI toch groter dan 1 kan zijn. In dat

geval zullen we toch terug moeten vallen op het Newton-Raphson

proces.
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Vervolgens merken we op dat het Lemke proces tot nu toe altijd

een oplossing van het netwerk heeft gevonden, ook als we in het

netwerk negatieve weerstanden opnemen. Waarschijnlijk is het

aantal matrixklassen waarvoor het proces een oplossing geeft

veel uitgebreider dan in hoofdstuk 4.3 is beschreven.

Bij een poging dit programma ook te gebruiken om twee operatio

nele versterkers te analyseren (de~A709 en de~A741, beide van

Signetics) is gebleken, dat er zich nog een aantal problemen

voordoen. Deze problemen zijn gedeeltelijk terug te voeren tot

een numeriek probleem, anderzijds is er echter ook een funda

menteler probleem.

Allereerst het numerieke aspect. Zoals we gezien hebben wordt

momenteel de gehele pivoteringsvolgorde bepaald door het mini

male aantal bewerkingen per stap. Het blijkt nu dat bij deze

operationele versterkers erg grote en erg kleine pivots op

kunnen treden. Dit heeft tot gevolg dat na een aantal pivot1se

ringsstappen zoveel cijferverlies is opgetreden, dat de element

waarden in het tableau nauwelijks enige relatie meer hebben met

de waarden die ze werkelijk zouden moeten hebben. Het is dus

zaak het programma zodanig te modificeren, dat met dit numerie

ke aspect rekening wordt gehouden.

Is het vorige probleem waarschijnlijk eenvoudig op te lossen

door een andere pivotiseringsstrategie te volgen, het volgende

probleem is waarschijnlijk moeilijker op te lossen.

In Ie's proberen we het aantal weerstanden zoveel mogelijk te

beperken, aangezien deze vrij veel oppervlak van de chip in be

slag nemen. Hierdoor zijn veel diodes (al dan niet uit het

Ebers-Moll model) direkt aan elkaar gekoppeld, dat wil zeggen

zonder tussenkomst van extra weerstanden. WeI wijzen we er op

dat vanuit fysisch gezichtspunt deze weerstanden meestal weI

aanwezig zijn. We zullen er hier echter van uitgaan dat dit

niet altijd het geval is.

De direkte koppeling tussen de diodes heeft nu de volgende

konsequenties:
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Bekijk daartoe onderstaand figuur:

figuur 9.1

Zoals we in hoofdstuk 3 reeds hebben gezien kan de hybride-

matrix, overeen komend met beide diodes geleidend, niet bestaani

De beide diodes d 1 en d 2 vormen immers een loop.

WeI bestaan aIle andere hybride-matrices (we geven ze hier in

de vorm x + Ay = b) .

[: :1 ~:1
[-1 -11 [::] l~:]+ = I
-1 -1

~ :] [::] t
1 II [::J [:]+ = II

-1 OJ

~ :1 [::J + G
-11 [::1 = [:1 III

-1.

Het stelsel heeft dus weI degelijk een oplossing (twee zelfs),

echter beide zijn als benadering voor de instelling van het

echte netwerk fysisch onjuist (d
1

geleidt met 5 rnA, d 2 is ge

sperd met 0 V of omgekeerd).

Een zelfde situatie treedt op bij de volgende schakeling:

'I'

cL:
7<. ==. / J.J2

,1/

+-

vI;.

figuur 9.2
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We vinden nu de oplossing d
1

geleidt met 0 rnA , d 2 is gesperd

met 1 V of omgekeerd.

Ook indien we de eerste schakeJing modificeren met een extra

weerstand ievert dit nog geen fysische juiste oplossing op

(dat wii zeggen aanvaardbaar ais benadering voor het netwerk

met echte diodes).

O.ltW

+

figuur 9.3

We vinden nu de voigende twee opiossingen:

d 1 gesperd met 0 V, d
2

geieidt met 5 mft

d 2 geieidt met 0 rnA, d 2 geieidt met 5 rnA

Hoewei we nu wei een opiossing vinden met beide diodes geiei

dend, voidoet deze toch niet erg ais beginschatting voor het

iteratieproces. Pas ais we beide diodes uitrusten met een serie

weerstand R, vinden we een aanvaardbare beginschatting:

+

figuur 9.4

We vinden dat zowei d 1 ais d 2 geieiden (~~ rnA)

Aiiereerst merken we nu het voigende op: door de eerste methode

van vooriteratie toe te passen (ideaie diode, bron, weerstand)

wordt in figuur 9.1 automatisch aan beide diodes een weerstand

toegevoegd, waardoor het netwerk de structuur van figuur 9.4

krijgt (afgezien van de extra bronnen).



- ~q -

Benaderen we de diodes echter aileen met een ideale diode (even

tueel in serie met een spanningsbron ala in de tweede vooritera

tieroethode), dan blijkt de oplossing slecht overeen te komen met

de werkelijke instellingen van de diodes. De oorzaak hiervan

moet vermoedelijk gezocht worden in het feit dat ideale diodes

in wezen de struktuur van het netwerk veranderen. Bekijken we

daartoe nogmaals figuur 9.3.

Doordat d 2 geleidt (spanning nul) wordt het knooppunt 2 in feite

geelimineerd en houden we het volgende netwerk over:

Het linkerdeel van het netwerk is nog slechts via een knoop

punt verbonden met het rechterdeel (graaftheoretisch zeggen we:

het netwerk is separabel, knooppuntUV is een artikulatiepunt

geworden). Aangezien het linkerdeel van het netwerk zelf geen

enkele bron bevat is de enige oplossing voor dit netwerk: aIle

stromen nul en de potentiaal van elk knooppunt is gelijk aan

de potentiaal van het artikulatiepunt.

Het zal duidelijk zijn dat gesperde diodes er voor kunnen zorgen

dat het netwerk niet meer verbonden is. Bovendien neemt de kans

dat zulke problemen optreden toe naarmate meer diodes zonder

tussenkomst van weerstanden met elkaar zijn verbonden. Het is

momenteel nog niet duidelijk wat men hiertegen kan ondernemen.

WeI zien we hier waarom een benadering van de diodekarakteri

stiek door een van de twee schakelingen van hoofdstuk 8.6 tot

betere resultaten leidt: bekijken we bijvoorbeeld weer de schake

ling van figuur 9.1 waarbij de diodes vervangen worden door een

idea Ie diode + bron:
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Ook al geleidt d 1 of d
2

(of beide), toch treedt geen artikulatie

punt op: stel dat d 2 geleidt, dan komen we tot het volgende net

werk:

+

e,t

Met andere woorden tussen de knooppunten @ en @ blijft een bron

e 2 bestaan. Dit suggereert toch een oplossing van genoernd pro

bleem door een aanpak in deze richting. Eventueel zou gedacht

kunnen worden aan het volgende: benader de diodekarakteristiek

door middel van een bron e en een ideale diode en laat deze

extra bron nu ook tijdens het echte iteratieproces in het vol

gende netwerk zitten:

~+~- ~v..
~ u:

Aangezien nog steeds moet gelden i = 1
0

(exp - eU'-l), geldt

nu voor het verband tussen i en u:

i = 1 0 (exp - G(u-e)-l)

Op grond van hetgeen vermeld is in hoofdstuk 5 ten aanzien van

IF ~ kan men nu voor e die spanning kiezen waarvoor de afgeleide

= 1 is. Dit leidt er toe dat het echte iteratieproces begint

met IIF 1<- 1.
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10. Suggesties voor nader onderzoek

1. Allereerst lijkt het wenselijk het probleem, zoals dit gefor

muleerd is in het vorige hoofdstuk, nader te bestuderen. Be

keken zal moeten worden wanneer zulke situaties (separabel of

niet verbonden zijn van het netwerk) optreden en ten tweede

zal nagegaan moeten worden welke maatregelen men hiertegen

wenst te ondernemen.

2. Een nadere bestudering van de eigenschappen van de hybride

matrices van transisitor-netwerken kan onsmisschien uitsluit

sel geven over de vraag of het Lemke proces altijd een op

lossing vindt. Aangezien de complementaire theorie nog volop

in ontwikkeling is, zal ook aandacht moeten worden besteed

aan verdere uitbreidingen op dit gebied.

3. Aangezien uit het voorafgaande is gebleken dat de vooriteratie

vrij veel tijd kost, zal het nuttig zijn een afbreekkriterium

voor dit proces te zoeken.

4. Een nadere studie naar de overeenkomsten en verschillen tus

sen het proces van Lemke en het algoritme van Katzenelson

(met uitbreidingen van Fujisawa - Kuh), zal wellicht leiden

tot een beter inzicht in beider theoretische achtergrond.

5. Aangezien gebleken is dat de klasse van matrices die garan

deert dat het netwerk slechts een oplossing heeft nogal be

perkt is, zal aandacht moeten worden besteed aan het bestaan

van meerdere oplossingen.

6. In hoofdstuk 3 hebben we gekonstateerd, dat het vrij een

voudig is na te gaan of een bepaalde hybride-matrix al dan

niet bestaat. Tevens hebben we in 8.4 een tweetal procedures

beschreven die ons de mogelijkheid geven deze informatie ook

daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Met inachtneming van de

in hoofdstuk 9 beschreven problemen zullen we hiervan ook

daadwerkelijk gebruik rr.oeten maken.



- 7/ -

B. Praktisch------------
1. Het is zonder meer nodig het programma zodanig te modificeren

dat de pivotstrategie wordt gebaseerd op numerieke aspekten

in plaats van op het minimale aantal bewerkingen per stap.

Eventueel kan men aIle bewerkingen uitvoeren in dubbele pre

cisie.

2. Teneinde het programma in de toekomst te kunnen gebruiken als

onderdeel van een geheel analysepakket (inclusief AC, tran

sient analyse enz.) zal het nodig zijn de output van het pro

gramma te kunnen sturen (zoals beschreven in 8.8).

3. Verwacht mag worden dat een sparse behandeling van het tableau,

vooral voor grote netwerken, tot een aanzienlijke besparing

in geheugengebruik en in Cpu-tijd zal leiden.

4. In de toekomst zal de mogelijkheid aanwezig moeten zijn met

dit programma interaktief te kunnen werken. Op grond van de

analyseresultaten moet de gebruiker in staat zijn zijn scha

keling te modificeren en opnieuw een analyse uit te voeren.

Deze nieuwe analyse zou gebruik kunnen maken van de resulta

ten van de voorafgaande analyse.

5. Teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de eigenschap

van dit programma om piecewise-linear elementen in de analyse

op te kunnen nemen, zal het wenselijk zijn om voor deze ele

menten een aparte input-routine te ontwikkelen, zodanig dat

de gebruiker als input slechts de knikpunten in de karakteri

stiek hoeft te leveren. Het programma genereert dan zelf het

bijbehorende vervangingsschema.
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