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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ(5) 
 

 

1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Στόχος της εργασίας είναι η προσομοίωση κυκλωμάτων ως τεχνική για τον 

έλεγχο και την επαλήθευση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

 Η προσομοίωση κυκλωμάτων συνδυάζει τη μαθηματική μοντελοποίηση των 

κυκλωματικών στοιχείων και συσκευών, τη διαμόρφωση των κυκλωματικών 

εξισώσεων και διάφορες τεχνικές για την επίλυση των εξισώσεων αυτών. Σε αυτήν 

την εργασία επικεντρωνόμαστε κυρίως στη διαμόρφωση και την επίλυση των 

κυκλωματικών εξισώσεων. 

 Ο προσομοιωτής δέχεται ως είσοδο μια αναλυτική περιγραφή του 

κυκλώματος. Ένα netlist είναι ένα αρχείο που περιγράφει την τοπολογία ενός 

κυκλώματος, το πώς δηλαδή συνδέονται τα διάφορα κυκλωματικά στοιχειά του 

μεταξύ τους. Περιέχει επίσης τα διάφορα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών και 

άλλα γενικότερα χαρακτηριστικά για το ίδιο το κύκλωμα. Στόχος του προσομοιωτή 

είναι να επιλύσει τις κυκλωματικές εξισώσεις που προκύπτουν και να παράγει τιμές 

για τις τάσεις των κόμβων του κυκλώματος και για τα ρεύματα των στοιχείων του. 

Οι τιμές αυτές αποτελούν τη λύση της προσομοίωσης. 

 Για την οπτικοποίηση της συνολικής διαδικασίας της προσομοίωσης ενός 

κυκλώματος, παρέχεται το ακόλουθο διάγραμμα ροής, στο οποίο φαίνεται πως 

ένας προσομοιωτής εφαρμόζει επαναληπτικά γραμμικοποίηση των μη γραμμικών 

κυκλωματικών στοιχείων και επίλυση συστημάτων εξισώσεων. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχτεί σύγκλιση από ένα σύνολο παραγόμενων 

τιμών στη λύση της προσομοίωσης. 
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1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 Σε αυτήν την διπλωματική εργασία, τα θέματα σχετικά με την προσομοίωση 

κυκλωμάτων που θα καλυφτούν θα περιλαμβάνουν τις χαρακτηριστικές εξισώσεις 

των ηλεκτρικών στοιχείων, τη διαμόρφωση των κυκλωματικών εξισώσεων και τις 

διάφορες τεχνικές επίλυσης των εξισώσεων αυτών. Στη συνέχεια, θα γίνει 

παρουσίαση της γενικής κατασκευής του προσομοιωτή κυκλωμάτων. 

 

Αρχείο περιγραφής 

κυκλώματος 

Μη γραμμικές αλγεβρικές 

εξισώσεις F(x) = 0 

Γραμμικές αλγεβρικές 

εξισώσεις Ax = b 

Γραμμικοποίηση

η 

Επίλυση 

Σύγκλιση 

Τέλος 
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1.2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Γενικά, ο προσομοιωτής κυκλωμάτων επιτρέπει τη χρήση κυκλωματικών 

στοιχείων τα οποία παρέχονται και τα οποία περιγράφονται από ένα κατάλληλο 

μοντέλο. Πρακτικά, ενώ κάποια στοιχεία είναι στοιχεία δυο ακροδεκτών (πχ 

αντιστάτες) υπάρχουν και στοιχεία περισσότερων ακροδεκτών (πχ τρανζίστορ). 

Ωστόσο, τα στοιχεία πολλών ακροδεκτών συνήθως μοντελοποιούνται ως 

υποκυκλώματα αποτελούμενα από στοιχεία μόνο δυο ακροδεκτών. 

 Τα κυκλωματικά στοιχεία περιγράφονται από σχέσεις τάσης - ρεύματος. 

Έτσι, ένας αντιστάτης μπορεί να περιγραφεί, βάσει του νόμου του Ωμ, από την 

εξίσωση: v = Ri. Όταν μια εξίσωση ενός στοιχείου δεν περιέχει όρους με δυνάμεις 

του δυο και άνω, τότε το στοιχείο αυτό ονομάζεται γραμμικό στοιχείο. Ένα κύκλωμα 

το οποίο αποτελείται μόνο από γραμμικά στοιχεία ονομάζεται γραμμικό κύκλωμα. 

 Γενικά, ένα στοιχείο δυο ακροδεκτών μπορεί να περιγράφεται από μια 

εξίσωση της μορφής i = f(v), όπου f οποιαδήποτε συνάρτηση f: IR->IR. Αν η 

συνάρτηση f είναι μη γραμμική τότε το στοιχείο αυτό ονομάζεται μη γραμμικό 

στοιχείο. Ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται και από μη γραμμικά στοιχεία 

ονομάζεται μη γραμμικό κύκλωμα. 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Παθητικά στοιχεία είναι τα ηλεκτρικά στοιχεία που όπως είδαμε παραπάνω, 

η τάση στα άκρα τους και το ρεύμα που τα διαρρέει συνδέονται από μια σχέση της 

μορφής: i = f(v). 

  Ενεργά στοιχεία είναι τα ηλεκτρικά στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να 

διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Ανεξάρτητη πηγή τάσης: η τάση είναι είτε μια σταθερά, είτε μια συνάρτηση 

σε σχέση με το χρόνο: v = f(t). 

2. Ανεξάρτητη πηγή ρεύματος: το ρεύμα είναι είτε μια σταθερά, είτε μια 

συνάρτηση σε σχέση με το χρόνο: i = f(t). 

3. Εξαρτημένη πηγή τάσης: η τάση δίνεται συναρτήσει ενός ρεύματος σε 

κάποιο άλλο στοιχείο του ηλεκτρικού κυκλώματος: v = f(ix). 

4. Εξαρτημένη πηγή ρεύματος: το ρεύμα δίνεται συναρτήσει μιας τάσης σε 

κάποιο άλλο στοιχείο του ηλεκτρικού κυκλώματος: i = f(vx). 
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 Οι εξαρτημένες πηγές ονομάζονται γραμμικές όταν η συνάρτηση f(.) που τις 

χαρακτηρίζει είναι γραμμική. Σε διαφορετική περίπτωση ονομάζονται μη γραμμικές. 

Μια μη γραμμική εξαρτημένη πηγή τάσης μπορεί να αντικατασταθεί από ένα 

υποκύκλωμα που αποτελείται από ένα μη γραμμικό αντιστάτη και μια γραμμική 

εξαρτημένη πηγή. 

 Στις περισσότερες πρακτικές περιπτώσεις ένα κυκλωματικό στοιχείο το 

οποίο δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να αντικατασταθεί από ένα 

ισοδύναμο το οποίο ανήκει. Κάτι τέτοιο αποτελεί συχνά μια προσέγγιση του 

αρχικού κυκλώματος αλλά κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό. Το παραπάνω σύνολο 

κυκλωματικών στοιχείων ονομάζεται βασικό σύνολο και τα στοιχεία που το 

αποτελούν είναι αμετάβλητα σε σχέση με τον χρόνο σε ότι αφορά τη 

χαρακτηριστική τους συνάρτηση i – v στις διάφορες χρονικές μεταβολές. Τα 

στοιχεία αυτά και τα κυκλώματα τα οποία αποτελούνται από αυτά είναι το πεδίο 

έρευνας αυτής της εργασίας καθώς η ανάλυση η οποία πραγματοποιείται από τον 

προσομοιωτή είναι πάντα στο πεδίο του χρόνου και όχι στο πεδίο της συχνότητας. 

 

 

1.2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 

Η συμπεριφορά ενός κυκλώματος περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων 

που προκύπτουν συνδυάζοντας τις εξισώσεις των ηλεκτρικών στοιχείων και τους 

νόμους του Kirchhoff. Γενικά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός 

συνόλου μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Για γραμμικά κυκλώματα 

αντιστατών όμως, το σύνολο αυτό αποτελείται από γραμμικές αλγεβρικές 

εξισώσεις. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί σε 

γραμμικά κυκλώματα χωρίς δυναμικά στοιχεία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε και 

την περίπτωση όπου ένα μη γραμμικό κύκλωμα μετατρέπεται σε γραμμικό με 

σκοπό την ανάλυση του στο πεδίο του χρόνου. 

 Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις δυο κατηγορίες εξισώσεων καταλήγουμε σε 

ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων, του οποίου η λύση αποτελείται από τις τάσεις 

και τα ρεύματα του κυκλώματος. Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση: η πρώτη ονομάζεται sparse tableau analysis(STA) και η δεύτερη 

modified nodal analysis(MNA). Η μέθοδος που θα επιλεχθεί για να γίνει η 

διαμόρφωση των αλγεβρικών εξισώσεων είναι η MNA. 
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MODIFIED NODAL ANALYSIS   

 Η μέθοδος modified nodal analysis περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Γράψε τους Νόμους Ρευμάτων Kirchhoff για το σύστημα στη μορφή: Ai = 0. 

Όπου Α ο πίνακας συχνότητας για τα ρεύματα σε κάθε κόμβο του 

κυκλώματος. 

2.  Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις των στοιχείων απάλειψε όσες περισσότερες 

μεταβλητές ρευμάτων από τους Νόμους Ρευμάτων Kirchhoff. 

3. Χρησιμοποιώντας τους Νόμους Τάσεων Kirchhoff αντικατάστησε τις τάσεις 

των κλάδων με τα δυναμικά των κόμβων του κυκλώματος. 

4. Συγκέντρωσε τις εξισώσεις των στοιχείων εκείνων για τα οποία οι 

μεταβλητές ρεύματος δεν μπόρεσαν να επαλειφθούν ως επιπλέον εξισώσεις 

για το σύστημα. 

 Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στη δημιουργία του MNA συστήματος το 

οποίο έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

 Η μέθοδος modified nodal analysis βασίζεται στη μέθοδο nodal analysis, η 

οποία αντιμετωπίζει το κύκλωμα σαν αυτό να μην περιέχει καθόλου πηγές τάσης. Η 

μέθοδος MNA, για να χειριστεί τις πηγές τάσης, δεν απαλείφει τα ρεύματα τους σε 

αντίθεση με την προηγούμενη μέθοδο αλλά διατηρεί τα ρεύματα αυτά ως επιπλέον 

μεταβλητές στο σύστημα. Εξαιτίας των επιπλέον μεταβλητών, προκύπτει η ανάγκη 

να προσθέσουμε στο σύστημα επιπλέον εξισώσεις, μια για κάθε κλάδο στον οποίο 

αντιστοιχεί το στοιχείο της πηγής τάσης. Στην πράξη, η μέθοδος MNA μπορεί να 

διατηρήσει ως επιπλέον μεταβλητές τις ακόλουθες: 

1. Όλα τα ρεύματα που αντιστοιχούν σε πηγές τάσης. Ανεξάρτητες ή 

εξαρτημένες. 

2. Κάθε ρεύμα για εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος ελεγχόμενες από το 

ρεύμα αυτό. 

3. Κάθε ρεύμα που ορίζεται από τον χρήστη ως απόκριση της διαδικασίας της 

προσομοίωσης. 

 Με βάση τα παραπάνω, όλα τα στοιχεία μπορούν να χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες, ανάλογα με το αν τα ρεύματα που τα διαρρέουν απαλείφονται η όχι. 

Έτσι, τα διανύσματα των ρευμάτων στους κλάδους και των δυναμικών στους 

κόμβους μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής: 
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 Έτσι, οι εξισώσεις των κλάδων του ηλεκτρικού κυκλώματος οι οποίες σε 

μορφή συστήματος μπορούν να γραφούν στην ακόλουθη μορφή: 

 

Μετατρέπονται τώρα στο ακόλουθο σύστημα: 

 

Με την ίδια λογική οι Νόμοι Ρευμάτων και Τάσεων του Kirchhoff για το κύκλωμα 

μας παίρνουν της εξής μορφή: 

ΝΡΚ:     NTK: 

                      

 Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω οδηγούμαστε στη γενική μορφή που 

παίρνει το σύστημα των εξισώσεων με βάση τη μέθοδο Modified Nodal Analysis και 

η οποία φαίνεται παρακάτω: 

 

 Στην πράξη, για την κατασκευή ενός προσομοιωτή, οι παραπάνω πίνακες 

εξισώσεων δε χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση του MNA συστήματος. Αντ΄ 

αυτού, το MNA σύστημα διαμορφώνεται διαισθητικά, σε χρόνο γραμμικό και καθώς 

διαβάζεται από το πρόγραμμα προσομοίωσης το αρχείο περιγραφής του 

κυκλώματος. 

 Για κάθε κυκλωματικό στοιχείο υπάρχει μια “συνεισφορά” στον πίνακα 

εξισώσεων η οποία ονομάζεται “σφραγίδα” του στοιχείου. Με βάση αυτήν την 

συνεισφορά και όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω διαμορφώνεται το MNA 

σύστημα. 

Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των μη γραμμικών εξισώσεων του κυκλώματος 

είναι ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις που προκύπτουν από τους Νόμους Ρευμάτων και 

Τάσεων του Kirchhoff παραμένουν γραμμικές. Η μη γραμμικότητα προκύπτει από 

τις μη γραμμικές χαρακτηριστικές εξισώσεις των μη γραμμικών στοιχείων. 
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 Με την είσοδο των μη γραμμικών στοιχείων, οι εξισώσεις του MNA 

συστήματος πρέπει να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν. Θυμόμαστε ότι για τη 

διαμόρφωση των εξισώσεων αυτών, στη γραμμική περίπτωση, τα κυκλωματικά 

στοιχεία είχαν διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες. Στην μη γραμμική περίπτωση, οι 

εξισώσεις του συστήματος MNA  τροποποιούνται με την προσθήκη μη γραμμικών 

όρων στις εξισώσεις ως εξής:  

Για το άνω μέρος του συστήματος, ο Νόμος Ρευμάτων Kirchhoff  σε κάθε κόμβο 

τροποποιείται προσθέτοντας, με όλα τα κατάλληλα πρόσημα, τις μη γραμμικές 

ποσότητες a(v, i2) για κάθε μη γραμμικό στοιχείο της πρώτης κατηγορίας. Όπου 

a(v,i2) είναι ένα διάνυσμα που περιέχει στοιχεία είτε μηδενικά, είτε τη 

χαρακτηριστική συνάρτηση του αντίστοιχου μη γραμμικού ηλεκτρικού στοιχείου. 

Για το κάτω μέρος του συστήματος, κάθε μη γραμμικό ηλεκτρικό στοιχείο που 

ανήκει στη δεύτερη κατηγορία συνεισφέρει μια νέα σχέση με έναν μη γραμμικό όρο 

της μορφής β(v, i2) ή γ(v, i2). Όπου β(v, i2) και γ(v, i2) είναι αντίστοιχα διανύσματα 

με το a(v, i2) που όμως αναλογούν σε διαφορετικά μη γραμμικά στοιχεία, της 

δεύτερης κατηγορίας αυτήν τη φορά. 

 Με βάση τα παραπάνω, οδηγούμαστε στη γενική μορφή που παίρνει το 

σύστημα των εξισώσεων με βάση τη μέθοδο Modified Nodal Analysis για τη μη 

γραμμική περίπτωση και η οποία φαίνεται παρακάτω: 

 

 Όπως παρατηρούμε και σε σύγκριση με το σύστημα των εξισώσεων για τη 

γραμμική περίπτωση, η μόνη διαφορά είναι η προσθήκη του διανύσματος που 

περιέχει τους μη γραμμικούς όρους των εξισώσεων στο αριστερό μέλος του 

συστήματος. 

 Επισημαίνουμε ότι όπως συνέβαινε και στη γραμμική περίπτωση, οι 

παραπάνω πίνακες των εξισώσεων μπορούν να κατασκευαστούν διαισθητικά, κατά 

την ανάγνωση του αρχείου περιγραφής του κυκλώματος από τον προσομοιωτή. 
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1.2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 

 Η επίλυση γραμμικών κυκλωμάτων αντιστατών ανάγεται στην επίλυση ενός 

γραμμικού συστήματος της μορφής: Ax = b. 

 Οι άμεσες μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων περιλαμβάνουν 

αντιστροφή πινάκων, απαλοιφή Gauss και LU παραγοντοποίηση. Η πιο κοινή 

μέθοδος, την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε, είναι η παραγοντοποίηση LU η 

οποία λειτουργεί σε τρία βήματα: 

1. Παραγοντοποίησε τον πίνακα A σε A = LU, όπου L ένας κάτω τριγωνικός και 

U ένας άνω τριγωνικός πίνακας. 

2. Λύσε το σύστημα Lz = b ως προς z, με αντικατάσταση προς τα εμπρός. 

3. Λύσε το σύστημα Ux = z ως προς x, με αντικατάσταση προς τα πίσω. 

 Θα εξετάσουμε τη μέθοδο αυτή αναλυτικότερα παρακάτω, επισημαίνοντας 

πόσο σημαντικό ρόλο για τη μέθοδο αυτή παίζει ο πίνακας A να είναι αραιός. 

 Για την επίλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων, συνήθως χρησιμοποιείται η 

μέθοδος Newton. Αυτό σημαίνει ότι εκτελούνται τα ακόλουθα δυο βήματα 

επαναληπτικά μέχρι να επιτευχτεί σύγκλιση: 

1. Γραμμικοποιούμε τις εξισώσεις του κυκλώματος γύρω από ένα σημείο το 

οποίο αποτελεί υποψήφια λύση του συστήματος. 

2. Επιλύουμε το γραμμικό σύστημα που προκύπτει με παραγοντοποίηση LU για 

να προκύψει μια καλύτερη λύση για το σύστημα μας. 

 Με αυτήν τη μέθοδο προκύπτει ότι η διαμόρφωση του MNA συστήματος για 

γραμμικά κυκλώματα αντιστατών είναι αρκετή και για μη γραμμικά κυκλώματα, 

καθώς η λύση αυτών προκύπτει από διαδοχικές επιλύσεις ενός γραμμικοποιημένου 

ισοδυνάμου του μη γραμμικού κυκλώματος. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 Αφού συγκεντρωθούν οι εξισώσεις του κυκλώματος, η επίλυση του 

γραμμικού κυκλώματος αντιστατών ανάγεται στην επίλυση του γραμμικού 

αλγεβρικού συστήματος: Ax = b. Όπου Α ένας τετραγωνικός nxn πίνακας, b ένα n-

διάστατο διάνυσμα και x ένα n-διάστατο διάνυσμα με τις μεταβλητές των 

άγνωστων δυναμικών και ρευμάτων. 
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 Τα δυο κύρια χαρακτηριστικά για την εκδοχή του προβλήματος που 

εξετάζουμε είναι ότι οι διαστάσεις n του συστήματος είναι πολύ μεγάλες και ότι ο 

πίνακας A είναι αραιός. 

 Μια προφανής λύση για το σύστημα μας είναι η: x = A-1b. Έτσι, για να 

υπολογίσουμε το διάνυσμα x των αγνώστων πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τον 

αντίστροφο πίνακα A-1 και έπειτα να πολλαπλασιάσουμε με το διάνυσμα b. Η 

μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ασύμφορη για μεγάλους πίνακες. Μια δεύτερη 

επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του Cramer. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει 

και σε αυτήν την περίπτωση καθώς και αυτός είναι ιδιαίτερα ασύμφορος. 

 Σε αντίθεση, μια από τις πιο συμφέρουσες και ευρέως χρησιμοποιούμενες 

τεχνικές είναι η απαλοιφή Gauss. Η απαλοιφή Gauss προτιμάται επίσης καθώς 

εκμεταλλεύεται την αραιότητα των πινάκων, κάτι το οποίο αποτελεί κύρια 

απαίτηση στην προσομοίωση κυκλωμάτων. 

 Γενικότερα, για την επίλυση γραμμικών συστημάτων υπάρχουν δυο 

κατηγορίες μεθόδων επίλυσης, οι άμεσες και οι επαναληπτικές μέθοδοι. Οι άμεσες 

μέθοδοι, τις οποίες και θα χρησιμοποιήσουμε, επιλύουν το σύστημα σε ένα 

προκαθορισμένο αριθμό βημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσων 

μεθόδων αποτελούν η απαλοιφή Gauss και η LU παραγοντοποίηση. 

 Η LU παραγοντοποίηση αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο και τη βάση για τους 

περισσότερους προσομοιωτές κυκλωμάτων. Ειδικότερα, για τη δική μας υλοποίηση 

θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Gauss για την παραγοντοποίηση. Η LU 

παραγοντοποίηση βασίζεται στο εξής θεώρημα: 

Για έναν αντιστρέψιμο πίνακα A ε IRnxn, υπάρχει πίνακας μεταθέσεων P τέτοιος 

ώστε PA = LU. Όπου L και U αντιστρέψιμοι κάτω και άνω τριγωνικοί πίνακες 

αντίστοιχα. 

Με δεδομένη την LU παραγοντοποίηση για τον πίνακα τους συστήματος μας 

επιλύουμε το γραμμικό σύστημα ξεκινώντας από την αρχική εξίσωση πινάκων:      

Ax = b. Πολλαπλασιάζοντας και τα δυο μέλη με τον πίνακα μεταθέσεων P προκύπτει 

ότι: PAx = LUx = Pb. Εάν θέσουμε z = Pb και y = Ux προκύπτουν δυο τριγωνικά 

συστήματα εξισώσεων: Ly = z και Ux = y. Επιλύουμε το πρώτο με προς τα εμπρός 

αντικατάσταση και το δεύτερο με προς τα πίσω αντικατάσταση. 

Πιο συγκεντρωτικά, η επίλυση με τη μέθοδο της LU παραγοντοποίησης ακολουθεί 

τα παρακάτω βήματα: 

1. LU παραγοντοποίηση. 

2. Αντικατάσταση προς τα εμπρός. 

3. Αντικατάσταση προς τα πίσω. 
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 Ένα από τα οφέλη της παραγοντοποίησης LU είναι ότι από τη στιγμή που ο 

πίνακας A έχει παραγοντοποιηθεί, η λύση για οποιοδήποτε νέο διάνυσμα b μπορεί 

να βρεθεί εκτελώντας μόνο τα δυο τελευταία βήματα της μεθόδου, εξοικονομώντας 

μεγάλο όγκο υπολογισμών. Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου 

αυτής έναντι της  απαλοιφής Gauss. 

 Σε ότι αφορά το βήμα 1, όπως προαναφέρθηκε, η LU παραγοντοποίηση του 

πίνακα A θα γίνει με βάση τον αλγόριθμο του Gauss ο όποιος αποτελεί μια 

τροποποίηση της απαλοιφής Gauss. 

 Ο αλγόριθμος του Gauss προτιμάται καθώς σε αντίθεση με τους άλλους 

επιτρέπει ολική οδήγηση. Στην ολική οδήγηση, σε κάθε βήμα του αλγόριθμου, 

επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε οδηγού από τον εναπομείναντα Υποπίνακα. Ως 

αποτέλεσμα, η επιλογή ενός τέτοιου οδηγού, επιτρέπει την εναλλαγή τόσο σειρών 

όσο και στηλών, που είναι μια χρήσιμη λειτουργία για τη διατήρηση της αραιότητας 

του πινάκα που παραγοντοποιούμε. 

 Για την παραγοντοποίηση του πίνακα γίνεται απαλοιφή Gauss, απαλείφουμε 

δηλαδή διαδοχικά τους αγνώστους από το σύστημα μας σε βήματα. Στο k βήμα 

απαλείφουμε τον k άγνωστο ανταλλάσοντας την k γραμμή με αυτήν που έχει το 

μεγαλύτερο κατ’ απόλυτη τιμή στοιχείο στην k στήλη. Έτσι, ο οδηγός γίνεται το 

μέγιστο κατ απόλυτη τιμή στοιχείο του Υποπίνακα προς επεξεργασία. Σε κάθε βήμα 

υπολογίζω για τις γραμμές κάτω από το οδηγό στοιχείο τον πολλαπλασιαστή: 

 

Και για κάθε στήλη δεξιά από το οδηγό στοιχείο υπολογίζω τις νέες τιμές των 

στοιχείων: 

 

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην παραγοντοποίηση του πίνακα A και το σύστημα μας 

θα έχει τώρα την ακόλουθη μορφή: 
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Ακολουθούν τα βήματα 2 και 3 όπως αυτά περιγράφτηκαν παραπάνω για την 

επίλυση τους παραπάνω συστήματος. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 Με την παρουσία μη γραμμικών στοιχείων, οι εξισώσεις του κυκλώματος 

μπορούν να διαμορφωθούν σαν ένα σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων. Η επίλυση 

ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι μια απλή διαδικασία και είναι στην 

πραγματικότητα αρκετά πιο περίπλοκη από την επίλυση ενός συστήματος 

γραμμικών εξισώσεων. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η πρακτική προσέγγιση της 

επίλυσης ενός συστήματος μη γραμμικών εξισώσεων είναι η επαναληπτική 

γραμμικοποίηση του και η επί μέρους επίλυση των γραμμικών συστημάτων που 

προκύπτουν κάθε φορά. Οι πρακτικές μέθοδοι για την επίλυση μη γραμμικών 

συστημάτων παρέχουν μόνο μια προσεγγιστική τιμή για τη λύση του συστήματος 

και όχι τη λύση του συστήματος αυτήν καθ’ αυτήν. 

 Η επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων είναι ένα κλασικό πρόβλημα και η 

καλύτερη προσέγγιση για την επίλυση του είναι η μέθοδος Newton. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, πρακτικές μέθοδοι για την επίλυση μιας εξίσωσης 

της μορφής: f(x) =0 είναι σε θέση να δώσουν μια προσέγγιση της λύσης. Συνήθως, 

αυτές οι πρακτικές μέθοδοι είναι επαναληπτικές και παράγουν μια ακολουθία 

πιθανών λύσεων: {x(k)}k=0. Οι επαναληπτικές μέθοδοι ξεκινούν με μια αρχική 

υποψήφια λύση x(0) και σταματούν όταν η ακολουθία έχει συγκλίνει σε μια λύση η 

οποία συμβολίζεται με x*. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ NEWTON 

 Για ένα x ε IRn και f: IRn->IRn ενδιαφερόμαστε για την εύρεση λύσης τέτοιας 

ώστε: f(x) = 0. Η περιγραφή της μεθόδου του Newton  είναι πολύ απλή και μπορεί 

να συνοψιστεί στα παρακάτω: 

 

Όπου J(x) είναι ο πίνακας Jacobi για τη συνάρτηση f(.) ο οποίος υπολογίζεται ως 

εξής: 
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Η σύγκλιση της μεθόδου Newton εξαρτάται από το κατά ποσό η υποψήφια λύση x(0) 

βρίσκεται κοντά στην πραγματική λύση x*. Για να υπάρχει επαρκής σύγκλιση πρέπει 

να ικανοποιούνται τρεις συνθήκες: Αρχικά, η συνάρτηση f(x) πρέπει να έχει λύση x* 

και η f(x) πρέπει να είναι συνεχής και διαφορίσιμη στην περιοχή κοντά στη λύση x*. 

Δεύτερον, ο πίνακας Jacobi J(x) πρέπει να είναι συνεχής κατά Lipschitz στην περιοχή 

κοντά στη λύση x* και τέλος, ο πίνακας Jacobi για τη λύση, J(x*) πρέπει να είναι 

αντιστρέψιμος. 

 Για την περίπτωση της μιας διάστασης και θεωρώντας την xk  ως την 

τρέχουσα υποψήφια λύση, υποθέτουμε ότι αυτή βρίσκεται σε ένα διάστημα κοντά 

στην πραγματική λύση x*. Μπορώ να προσεγγίσω τη συνάρτηση f(x) 

χρησιμοποιώντας ένα τοπικά γραμμικοποιημένο μοντέλο. Η μέθοδος του Newton 

χρησιμοποιεί την εφαπτόμενη της καμπύλης y = f(x) στο σημείο xk. Για να 

κατασκευάσουμε αυτό το τοπικά γραμμικοποιημένο μοντέλο θεωρούμε το 

ανάπτυγμα της σειράς Taylor για τη συνάρτηση f(x) γύρω από το σημείο xk, για 

κάποιο ξ ανάμεσα στα x και xk: 

 

Για την περιοχή γύρω από το xk περιμένουμε ο τρίτος όρος της παραπάνω σχέσης 

να είναι πολύ μικρός, εξαιτίας του τετραγώνου και έτσι διαμορφώνουμε το τοπικά 

γραμμικοποιημένο μοντέλο ως εξής: 

 

Θεωρώντας αυτό το μοντέλο μια καλή προσέγγιση της f(x) για τη συγκεκριμένη 

περιοχή μπορούμε να επιλύσουμε το Mk(x) = 0 αντί του f(x) = 0 και έτσι 

οδηγούμαστε στο:  

 δηλαδή  

Δεν περιμένουμε ότι η λύση x ισούται με τη λύση x*. Δουλεύοντας επαναληπτικά 

ευελπιστούμε ότι η νέα υποψήφια λύση xk+1 είναι καλύτερη από την προηγούμενη. 

Η μέθοδος Newton εφαρμόζει την παραπάνω διόρθωση επαναληπτικά στην 

υποψήφια λύση έτσι ώστε να επιτύχει σύγκλιση στην πραγματική λύση x*. 

 Για την περίπτωση των πολλών διαστάσεων, στην οποία εντάσσεται και το 

δικό μας πρόβλημα, η μέθοδος Newton υλοποιείται με το ίδιο σκεπτικό με 
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προηγουμένως. Σε μια μικρή περιοχή γύρω από την υποψήφια λύση x, στην οποία 

περιέχεται και η λύση x* μπορούμε να προσεγγίσουμε τη συνάρτηση f(x) με ένα 

τοπικά γραμμικοποιημένο μοντέλο. Η μέθοδος Newton για την περίπτωση των 

πολλών διαστάσεων χρησιμοποιεί το εφαπτόμενο υπερπεδίο στην επιφάνεια y = 

f(x) στο σημείο xk σαν το τοπικά γραμμικοποιημένο μοντέλο γύρω από το σημείο 

αυτό. Για να κατασκευάσουμε το τοπικά γραμμικοποιημένο μοντέλο θεωρούμε το 

ανάπτυγμα της σειράς Taylor για την f(x) γύρω από το xk και έτσι για κάθε i = 1, 2…n 

παίρνουμε: 

 

Με m >= 2. Για μια μικρή περιοχή γύρω από το xk περιμένουμε οι όροι υψηλότερης 

τάξης να είναι μικροί και έτσι διαμορφώνουμε το τοπικά γραμμικοποιημένο 

μοντέλο ως εξής: 

 

Θεωρώντας αυτό το μοντέλο μια καλή προσέγγιση της f(x) για τη συγκεκριμένη 

περιοχή μπορούμε να επιλύσουμε το Mk(x) = 0 αντί του f(x) = 0 και έτσι 

οδηγούμαστε στο: 

 δηλαδή  

Δεν περιμένουμε ότι η λύση x ισούται με τη λύση x*. Δουλεύοντας επαναληπτικά 

ευελπιστούμε ότι η νέα υποψήφια λύση xk+1 είναι καλύτερη από την προηγούμενη. 

Η μέθοδος Newton εφαρμόζει την παραπάνω διόρθωση επαναληπτικά στην 

υποψήφια λύση έτσι ώστε να επιτύχει σύγκλιση στην πραγματική λύση x*. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ(18) 

 

2.1 ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ & PARSING 

 

 Τα αρχεία περιγραφής κυκλώματος ή αλλιώς netlists είναι αρχεία σε μορφή 

κειμένου (.txt), τα οποία οργανώνονται σε διαφορετικά τμήματα. Τα τμήματα 

εκείνα που θα μας απασχολήσουν περισσότερο είναι αφ΄ ενός η λίστα με την 

περιγραφή των κυκλωματικών στοιχείων, η οποία περιέχει όλη την πληροφορία 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων στοιχείων αλλά και το πώς αυτά 

συνδέονται μεταξύ τους και αφ΄ ετέρου, το τμήμα με τις εντολές ορισμού των 

διαφόρων μοντέλων, το οποίο για συγκεκριμένες κατηγορίες κυκλωματικών 

συσκευών όπως οι δίοδοι και τα τρανζίστορ, περιέχει κάποιες γενικότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών. 

Τμήματα τα οποία ακολουθούνται από το σύμβολο «%» αποτελούν σχόλια και 

αγνοούνται. 

 Συγκεκριμένα, για τα κυκλωματικά στοιχεία που μας αφορούν, οι 

περιγραφές τους περιέχονται στα netlists, στα πλαίσια μιας γραμμής του αρχείου 

εισόδου και έχουν την ακόλουθη μορφή: 

1. Ανεξάρτητες πηγές τάσης DC: 

V<int>  <node.+>  <node.->  <value>  

2. Ανεξάρτητες πηγές ρεύματος DC: 

I<int>  <node.+>  <node.->  <value>  

3. Γραμμικοί αντιστάτες: 

R<int>  <node.+>  <node.->  <value>  

4. Δίοδοι: 

D<int>  <node.+>  <node.->  [model]  

5. Τρανζίστορ MOSFET: 

Μ<int> <node.D>  <node.G>  <node.S>  [model_name]  [W=  ]  [L=  ] 

 

 Σε ότι αφορά τις εντολές ορισμού των διαφόρων μοντέλων και πιο 

συγκεκριμένα για τα μοντέλα της διόδου και τα μοντέλα των τρανζίστορ MOSFET, τα 

τμήματα αυτά ακλουθούν το σύμβολο «.» και έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

1. Εντολές ορισμού μοντέλων διόδου: 

.model  [model_name]  Diode  ( [Is=  ] [Rs=  ] [Rc=  ] [N=  ] [VT=  ] ) 

2. Εντολές ορισμού μοντέλων τρανζίστορ MOSFET: 

.model  [model_name]  [model_type]  ( [VTO=  ] [KP=  ] [LAMBDA=  ] ) 
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 Ένα παράδειγμα για ένα τέτοιο αρχείο περιγραφής κυκλώματος φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 
 

 Η υλοποίηση μας για τον προσομοιωτή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ξεκινά με 

την κατασκευή ενός parser. O parser είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί μια 

διαδικασία ανάλυσης του κειμένου που περιέχεται στο αρχείο περιγραφής του 

κυκλώματος. Αναλύει ουσιαστικά μια αλληλουχία συμβόλων και με βάση ένα 

σύνολο κανόνων αποφασίζει ποια από αυτά θα αγνοήσει και ποια είναι εκείνα που 

περιέχουν χρήσιμη πληροφορία, έτσι ώστε να τη συλλέξει και να την αποθηκεύσει 

σε κατάλληλες δομές δεδομένων. 

 Ο parser που υλοποιήθηκε στη παρούσα εργασία ακλουθεί το παρακάτω 

σύνολο κανόνων: Δεν είναι case-sensitive και μεταφράζει κάθε συνεχόμενη 

ακολουθία κενών ή tabs ως ισοδύναμη με ένα κενό. Κάθε γραμμή του αρχείου 

εισόδου περιγράφει ένα μόνο κυκλωματικό στοιχείο και η περιγραφή κάθε 

στοιχείου δίνεται αυστηρά στα πλαίσια μιας γραμμής. Η σειρά των γραμμών στο 

αρχείο εισόδου είναι άνευ σημασίας και κάθε αλληλουχία συμβόλων που ακλουθεί 

το σύμβολο «%» θεωρείται σχόλια και αγνοείται. Τα ονόματα των κόμβων του 

κυκλώματος είναι μη αρνητικοί ακέραιοι, με το όνομα κόμβου «0» να αντιστοιχεί 

στον κόμβο της γείωσης. Οι συμβολισμοί <node.*>, όπου * ένας μη αρνητικός 

ακέραιος, δηλώνουν το όνομα του κόμβου. Συγκεκριμένα, αυτός με το θετικό 

σύμβολο αντιστοιχεί στον κόμβο με το υψηλό δυναμικό, ενώ εκείνος με το αρνητικό 

σύμβολο στον κόμβο με το χαμηλό δυναμικό. Ο συμβολισμός <value> αντιστοιχεί 
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στην τιμή του ηλεκτρικού στοιχείου, ενώ ο συμβολισμός <int> αντιστοιχεί σε ένα μη 

αρνητικό ακέραιο ο οποίος αποτελεί μέρος του ονόματος του κυκλωματικού 

στοιχείου. 

 Ο parser, αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία του αρχείου περιγραφής, 

παράγει ως έξοδο δομές δεδομένων, σε μορφή συνδεδεμένων λιστών. Η μια από 

αυτές τις δομές αντιστοιχεί σε κυκλωματικά στοιχεία δυο ακροδεκτών και η άλλη σε 

κυκλωματικά στοιχεία τριών ακροδεκτών. Σε αυτές τις δομές, κάθε εγγραφή 

αντιστοιχεί και περιγράφει ένα ξεχωριστό κυκλωματικό στοιχείο και περιέχει 

δεδομένα σχετικά με τους ακροδέκτες του κάθε στοιχείου αλλά και τις διάφορες 

τιμές των παραμέτρων του. Οι δομές αυτές θα χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα 

ως βάση για την διεξαγωγή των διαφόρων υπολογισμών κατά τη διαδικασία της 

προσομοίωσης του κυκλώματος.  

 

 

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΝΑ 

 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συνεισφορά κάθε στοιχείου στις εξισώσεις 

πινάκων περιγράφεται από ένα πρότυπο που ονομάζεται σφραγίδα του ηλεκτρικού 

στοιχείου. Πρακτικά, η διαδικασία για τη διαμόρφωση του συστήματος ΜΝΑ ξεκινά 

αρχικοποιώντας τον πινάκα και το διάνυσμα του δεξιού μέλους με μηδενικές τιμές. 

Έπειτα, οι σφραγίδες των ηλεκτρικών στοιχείων προστίθενται στον πινάκα και στο 

διάνυσμα καθώς γίνεται η ανάγνωση καθ΄ ενός από τα στοιχεία από τον parser. 

Όταν όλα τα στοιχεία έχουν αναγνωστεί, οι εξισώσεις πινάκων έχουν ολοκληρωθεί 

και είναι έτοιμες προς επίλυση. 

 Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις σφραγίδες για κάθε ηλεκτρικό στοιχείο 

ξεχωριστά και αναλυτικά, το πώς η συνεισφορά τους διαμορφώνει το τελικό 

σύστημα ΜΝΑ. 
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1. Για γραμμικά ηλεκτρικά στοιχεία: 

 

Αντιστάτες:  

 θεωρούμε αντιστάτη με τους κόμβους των ακροδεκτών του να 

συμβολίζονται με n+ και n-, καθώς επίσης και τα δυναμικά σε αυτούς με v+ 

και v- αντίστοιχα. Το ρεύμα του αντιστάτη που συμβολίζεται με iR έχει 

κατεύθυνση από το n+ προς τον n-. Ανάλογα με την ομάδα στην οποία ο 

αντιστάτης ανήκει, οι σφραγίδες για τη συνεισφορά του στοιχείου αυτού στο 

σύστημα φαίνονται παρακάτω: 

 

Αν ανήκει στην πρώτη ομάδα: 

 
 

Αν ανήκει στη δεύτερη ομάδα: 
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Ανεξάρτητες πηγές ρεύματος:  

 θεωρούμε ανεξάρτητη πηγή ρεύματος με χαρακτηριστική εξίσωση 

iS=I και με κατεύθυνση αναφοράς από τον κόμβο n+ προς τον n- οι οποίοι 

έχουν δυναμικά v+ και v- αντίστοιχα. Ανάλογα με την ομάδα στην οποία η 

ανεξάρτητη πηγή ρεύματος ανήκει, οι σφραγίδες για τη συνεισφορά του 

στοιχείου αυτού στο σύστημα φαίνονται παρακάτω:  

 

Αν ανήκει στην πρώτη ομάδα: 

 
 

 

Αν ανήκει στη δεύτερη ομάδα:              
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Ανεξάρτητες πηγές τάσης:  

 θεωρούμε ανεξάρτητη πηγή τάσης με χαρακτηριστική εξίσωση  

v+ - v- = V και με κατεύθυνση αναφοράς από τον κόμβο n+ προς τον n- οι 

οποίοι έχουν δυναμικά v+ και v- αντίστοιχα. Οι σφραγίδες για τη συνεισφορά 

του στοιχείου αυτού στο σύστημα φαίνονται παρακάτω: 

 

 

2. Για μη γραμμικά ηλεκτρικά στοιχεία: 

  Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για την περίπτωση των μη γραμμικών 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η επίλυση τους δε θα πραγματοποιηθεί 

επιλύοντας απ ευθείας τις μη γραμμικές εξισώσεις που προκύπτουν. Αντ΄ 

αυτού, το μη γραμμικό κύκλωμα πρέπει πρώτα να γραμμικοποιηθεί, να 

διαμορφωθούν οι γραμμικές εξισώσεις, να επιλυθούν και η διαδικασία να 

επαναληφτεί μέχρι να πραγματοποιηθεί σύγκλιση. 

  Σε αντιστοιχία με τα γραμμικά κυκλώματα, το σύστημα για τα μη 

γραμμικά κυκλώματα μπορεί να προκύψει προσθέτοντας για την k-οστή 

επανάληψη της μεθόδου Newton, απ ευθείας στον πίνακα του συστήματος 

τις σφραγίδες των γραμμικών ηλεκτρικών στοιχείων και τις σφραγίδες των 

γραμμικοποιημένων ηλεκτρικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή είναι απλή 

και εφαρμόζεται για όλα τα μη γραμμικά κυκλώματα. Στην πράξη, δε γίνεται 

αντικατάσταση των μη γραμμικών στοιχείων από τον ισοδύναμο συνδυασμό 

γραμμικών αλλά οι απαιτούμενες σφραγίδες εισάγονται απ ευθείας στο 

γραμμικοποιημένο σύστημα εξισώσεων. 

  Αυτό δηλώνει ότι κάθε μη γραμμικό ηλεκτρικό στοιχείο διαθέτει 

σφραγίδα τις  οποίες θα εξετάσουμε ξεχωριστά και αναλυτικά, το πώς η 

συνεισφορά τους διαμορφώνει το τελικό γραμμικοποιημένο σύστημα ΜΝΑ. 
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Δίοδοι:   

 θεωρούμε δίοδο με χαρακτηριστική εξίσωση 

 
και με κατεύθυνση αναφοράς από τον κόμβο n+ προς τον n- οι οποίοι έχουν 

δυναμικά v+ και v- αντίστοιχα. 

 Οι σφραγίδες για τη συνεισφορά του στοιχείου αυτού στο 

γραμμικοποιημένο σύστημα φαίνονται παρακάτω: 

 
 

Τρανζίστορ MOSFET:   

 θεωρούμε τρανζίστορ MOSFET με μοντέλο για τις αντίστοιχες 

περιοχές λειτουργιάς του το οποίο φαίνεται παρακάτω: 

 
 

Ακόμη ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
 

Και 
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Οι σφραγίδες για τη συνεισφορά του στοιχείου αυτού στο 

γραμμικοποιημένο σύστημα φαίνονται παρακάτω: 

 
 

 Με το πέρας της διαδικασίας της ανάγνωσης των ηλεκτρικών στοιχείων και 

της καταγραφής της συνεισφοράς του καθενός στο σύστημα MNA, έχει 

ολοκληρωθεί και η διαμόρφωση του ίδιου του συστήματος. Στην περίπτωση που το 

σύστημα μας είναι γραμμικό ακλουθεί η επίλυση του με τη μέθοδο της LU 

παραγοντοποίησης, ενώ αν το σύστημα μας είναι γραμμικοποιημένο, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Newton, γίνεται επαναληπτικά επίλυση και εκ νέου 

γραμμικοποίηση έως ότου επιτευχτεί σύγκλιση στη επιθυμητή προσέγγιση της 

λύσης.  

 

 

 

2.3 ΑΡΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 Αραιοί ονομάζονται οι πίνακες των οποίων τα στοιχεία έχουν κυρίως 

μηδενικές τιμές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποθηκευθούν οι αραιοί πίνακες. 

Όποια μέθοδος και να χρησιμοποιηθεί ωστόσο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μια 

συμπαγούς μορφής δομής δεδομένων η οποία θα αποφεύγει την αποθήκευση 

εκείνων των στοιχείων του πίνακα με μηδενική τιμή. Επίσης, η δομή αυτή πρέπει να 

είναι αρκετά απλή και ευέλικτη, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γκάμα 

λειτουργιών με πίνακες. 

Η πιο απλή δομή δεδομένων για αραιούς πίνακες θα μπορούσε να είναι μια 

λίστα μη μηδενικών εγγραφών σε αυθαίρετη σειρά. Η λίστα θα αποτελούταν από 

δυο συστοιχίες ακέραιων i και j και μια συστοιχία πραγματικών αριθμών x, οι 

οποίες θα είχαν μήκος των στοιχείων του πίνακα. Η αναπαράσταση αυτή για 

πίνακες ονομάζεται αναπαράσταση σε μορφή τριστοιχίας και απεικονίζεται 

παρακάτω: 
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Η αναπαράσταση σε μορφή τριστοιχίας είναι απλή στη δημιουργία της αλλά 

παρουσιάζει δυσκολίες κατά τη χρήση της στους περισσότερους αλγόριθμους με 

αραιούς πίνακες. Μια άλλη μορφή, που ονομάζεται αναπαράσταση σε μορφή 

συμπιεσμένων στηλών, είναι πολύ πιο εύχρηστη σε ότι αφορά λειτουργιές με 

αραιούς πίνακες. Πιο συγκεκριμένα, για έναν αραιό πίνακα διαστάσεων mxn, ο 

οποίος μπορεί να περιέχει μέχρι και nzmax μη μηδενικά στοιχεία, η αναπαράσταση 

του πραγματοποιείται από ένα μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων p με μήκος n+1, από 

ένα μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων i με μήκος nzmax και ένα μονοδιάστατο πίνακα 

πραγματικών αριθμών x με μήκος επίσης nzmax. Οι δείκτες των σειρών που 

αντιστοιχούν στα στοιχεία της στήλης j αποθηκεύονται στον πίνακα i, από τη θέση 

i[p[j]] έως τη θέση i[p[j+1]-1] και οι αντίστοιχες αριθμητικές τιμές των στοιχείων 

αυτών αποθηκεύονται στον πίνακα x στις αντίστοιχες θέσεις. Η πρώτη εγγραφή p[0] 

είναι πάντα μηδενική και ο αριθμός p[n] ≤ nzmax είναι ο ακριβής αριθμός των 

στοιχείων του πίνακα. Η αναπαράσταση ενός αραιού πίνακα σε μορφή 

συμπιεσμένων στηλών απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Η δομή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί στον κώδικα του προγράμματος 

εμπεριέχει και τις δυο μορφές αναπαράστασης αραιών πινάκων και είναι η 

ακόλουθη: 

 
 

 Η ιδιότητα που έχουν οι πίνακες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων να είναι 

ιδιαίτερα αραιοί, σε συνδυασμό με τις διάφορες τεχνικές αραιών πινάκων που 

έχουν αναπτυχτεί είναι κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούμε με αποτέλεσμα την 

επιτάχυνση της προσομοίωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Σχεδόν για κάθε 

αλγόριθμο που σχετίζεται με το χειρισμό πινάκων υπάρχει μια εξειδικευμένη 
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εκδοχή του η οποία αντιστοιχεί σε αραιούς πίνακες. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι 

λειτουργούν πάνω στη δομή δεδομένων που περιγράφτηκε παραπάνω και 

λαμβάνουν ως είσοδο έναν η περισσότερους αραιούς πίνακες αποθηκευμένους 

στην εν λόγο μορφή.  

 Τη βάση για την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών αραιών πινάκων 

αποτελεί ένα σύνολο χρήσιμων συναρτήσεων που επιτελούν λειτουργίες  

διαχείρισης της μνήμης αλλά και επεξεργασίας της δομής δεδομένων στην οποία 

αποθηκεύονται οι αραιοί πίνακες. Οι συναρτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν και η 

αντίστοιχη λειτουργιά που επιτελούν περιγράφεται παρακάτω: 

o Συναρτήσεις πρωταρχικών λειτουργιών: 

 cs_calloc: δέσμευση, κατανομή και εκκαθάριση μνήμης. 

 cs_free: απελευθέρωση μνήμης. 

 cs_realloc: αλλαγή του μεγέθους ενός μπλοκ μνήμης. 

 cs_spalloc: δέσμευση μνήμης για έναν αραιό πίνακα. 

 cs_spfree: αποδέσμευση μνήμης ενός αραιού πίνακα. 

 cs_malloc: δέσμευση μνήμης. 

 Εξίσου σημαντικές για την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών αραιών 

πινάκων είναι συναρτήσεις που έχουν αναπτυχτεί για την εκτέλεση βασικών 

πράξεων πάνω σε αραιούς πίνακες, ως εξειδικευμένες εκδοχές των γνωστών από τη 

γραμμική άλγεβρα πράξεων πάνω σε κανονικούς πίνακες. Οι συναρτήσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν και η αντίστοιχη λειτουργία που επιτελούν περιγράφεται 

παρακάτω: 

o Συναρτήσεις βασικών πράξεων: 

 cs_transpose: συνάρτηση για την αναστροφή ενός αραιού πίνακα. 

 cs_multiply: συνάρτηση για τον πολλαπλασιασμό δυο αραιών πινάκων. 

 cs_add: συνάρτηση για την πρόσθεση δυο αραιών πινάκων. 

 cs_permute: συνάρτηση για την αντιμετάθεση ενός αραιού πίνακα. 
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2.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Όπως είναι φυσικό, η επίλυση των γραμμικών συστημάτων ανάγεται πλέον 

σε επίλυση αραιών γραμμικών συστημάτων, το οποίο ήταν και ο στόχος έτσι ώστε 

να επιταχυνθεί η διαδικασία της κυκλωματικής προσομοίωσης. Η επίλυση ενός 

αραιού γραμμικού συστήματος Ax = b, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές αραιών 

πινάκων που έχουν αναπτυχτεί, ακλουθεί μια διαδικασία πέντε βημάτων η οποία 

περιγράφεται παρακάτω: 

1. Συμβολική ανάλυση για την εύρεση του κατάλληλου πίνακα αντιμετάθεσης 

που καθορίζει την εναλλαγή στηλών έτσι ώστε να περιορίζεται η εισαγωγή 

νέων μη μηδενικών στοιχείων.  

2. Ανάλυση και παραγοντοποίηση του πίνακα Α, πάνω στον οποίο έχει 

πραγματοποιηθεί εναλλαγή γραμμών και στηλών, με χρήση της μεθόδου 

παραγοντοποίησης LU. 

3. Πραγματοποίηση εναλλαγής γραμμών και στο διάνυσμα b του δεξιού 

μέλους του συστήματος. 

4.  Επίλυση του αραιού γραμμικού συστήματος ως προς το διάνυσμα των 

αγνώστων x, εφαρμόζοντας αντικατάσταση προς τα εμπρός και στη συνέχεια 

επίλυση προς τα πίσω, σύμφωνα με τη μέθοδο LU. 

5. Πραγματοποίηση εναλλαγής γραμμών στο διάνυσμα x που περιέχει τις 

λύσεις του συστήματος. 

Σε ότι αφορά την εναλλαγή γραμμών, αυτή υλοποιεί τη λειτουργία της 

μερικής οδήγησης, για αποφυγή της εκτέλεσης διαίρεσης με την τιμή μηδέν και 

βελτίωση της αριθμητικής ακρίβειας. 

Συνοψίζοντας, για έναν πίνακα A ο οποίος για τα συστήματα που θα 

εξετάσουμε θα είναι εν γένει τετραγωνικός, η επίλυση του αραιού γραμμικού 

συστήματος Ax = b θα πραγματοποιείται με χρήση της μεθόδου παραγοντοποίησης 

LU. Από την παραγοντοποίηση προκύπτει ότι PAQ = LU, όπου P και Q είναι πίνακες 

αντιμετάθεσης που εξυπηρετούν τους εξής δυο σκοπούς. Περιορισμό της 

εισαγωγής νέων μη μηδενικών στοιχείων και βελτίωση της ακρίβειας. Στην 

παραγοντοποίηση LU, ο πίνακας Q επιλέγεται έτσι ώστε να περιορίζει την εισαγωγή 

νέων μη μηδενικών στοιχείων και ο πίνακας P επιλέγεται μέσω της διαδικασίας της 

μερικής οδήγησης. Η επίλυση των συστημάτων Ly = Pb και Uz = y δίνει τη λύση του 

αρχικού συστήματος με τα στοιχεία της αντιμεταθετημένα. Η επίλυση του 

συστήματος x = Qz δίνει την ακριβή λύση του αρχικού συστήματος. 

Ακλουθεί η μεθοδολογία για την επίλυση γραμμικών συστημάτων 

χρησιμοποιώντας τεχνικές αραιών πινάκων, οι διάφορες συναρτήσεις που 

χρησιμοποιούνται και η αντίστοιχη περιγραφή των  λειτουργιών που αυτές 

επιτελούν: 
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o Συναρτήσεις για επίλυση γραμμικών συστημάτων: 

 cs_sqr: συνάρτηση για τη συμβολική ανάλυση που προηγείται της 

παραγοντοποίησης LU. 

 cs_lu: συνάρτηση για την εκδοχή της παραγοντοποίησης LU που έχει 

αναπτυχτεί για αραιά συστήματα. 

 cs_ipvec: συνάρτηση για την εναλλαγή των στοιχείων ενός διανύσματος 

έτσι ώστε: x = PTb. 

 cs_lsolve: συνάρτηση για την επίλυση ενός κάτω τριγωνικού συστήματος 

της μορφής: Lx = b. 

 cs_usolve: συνάρτηση για την επίλυση ενός άνω τριγωνικού συστήματος 

της μορφής: Ux = b. 

Πρέπει να αναφερθεί πως, πέραν των συναρτήσεων που έχουν ήδη 

περιγραφεί, στα πλαίσια των τεχνικών αραιών πινάκων έχει επίσης αναπτυχτεί μια 

ευρεία γκάμα βοηθητικών συναρτήσεων δευτερευόντων και τριτευόντων 

λειτουργιών, οι οποίες βοηθούν στη λειτουργικότητα των συναρτήσεων επίλυσης, 

πραγματοποιώντας επιμέρους λειτουργίες. 

o Βήματα που ακολουθούνται για την επίλυση αραιών γραμμικών συστημάτων: 

 Βήματα που ακολουθούντα για τη LU παραγοντοποίηση: 

 S = cs_sqr(2, C, 0); 

Όπου C η δομή που περιέχει τον πίνακα A του συστήματος 

αποθηκευμένο σε μορφή συμπιεσμένων στηλών. 

 N = cs_lu(C, S, 1); 

 cs_spfree(C); 

 Βήματα που ακολουθούνται για την επίλυση των άνω και κάτω 

τριγωνικών συστημάτων που προκύπτουν από την παραγοντοποίηση LU 

 cs_ipvec(N->pinv, b, x, n); 

όπου pinv ο πίνακας αντιμετάθεσης P έτσι ώστε:  y = Pb. 

 cs_lsolve(N->L, x); 

 cs_usolve(N->U, x); 

 cs_ipvec(S->q, x, b, n); 

όπου q ο πίνακας αντιμετάθεσης Q έτσι ώστε:  x = Qy. 
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2.5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΑΙΩΝ MH ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επικρατούσα προσέγγιση για την επίλυση μη 

γραμμικών κυκλωμάτων, δεν είναι η άμεση επίλυση των μη γραμμικών εξισώσεων 

τους. Αντ΄ αυτού, προτιμάται η γραμμικοποίηση του κυκλώματος, η διαμόρφωση 

των αντίστοιχων γραμμικών εξισώσεων του, η επίλυση του γραμμικοποιημένου 

συστήματος που προκύπτει και η επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας μέχρι να 

επιτευχτεί σύγκλιση. Η παραπάνω πρακτική προσέγγιση είναι άμεσο αποτέλεσμα 

της εφαρμογής της μεθόδου του Newton στο μη γραμμικό σύστημα MNA του 

κυκλώματος. 

Η πρώτη επανάληψη της μεθόδου ξεκινά χρησιμοποιώντας μια αρχική 

προσέγγιση της λύσης x(0). Συνήθως, η προσέγγιση αυτή θα έχει μηδενικές τιμές από 

τις οποίες θα εξαρτηθεί και η διαμόρφωση του μη γραμμικού συστήματος ΜΝΑ, 

καθώς η τιμές των σφραγίδων των μη γραμμικών ηλεκτρικών στοιχείων προκύπτουν 

συναρτήσει των τιμών αυτών. Η διαδικασία είναι επαναληπτική και εξαρτάται από 

τη σύγκλιση των λύσεων που προκύπτουν από την επίλυση των γραμμικοποιημένων 

συστημάτων στην πραγματική λύση του μη γραμμικού συστήματος. Η σύγκλιση 

μπορεί να ελέγχεται με αρκετούς τρόπους και συνήθως γίνεται αφού οριστεί μια 

τιμή ανοχής TOL βάσει της οποίας επιτυγχάνεται η όχι. Μερικά κριτήρια για την 

επίτευξη η όχι σύγκλισης δίνονται παρακάτω: 

 ||x(k) – x(k-1)|| ≤ TOL 

  ≤ TOL 

Η γραμμικοποίηση του μη γραμμικού συστήματος και η διαμόρφωση των 

γραμμικών εξισώσεων προς επίλυση γίνεται σε κάθε επανάληψη της μεθόδου και 

με χρήση της αντίστοιχης προσέγγισης της λύσης x(k) κάθε φορά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, στην k-οστή επανάληψη της μεθόδου Newton, γίνεται απ ευθείας 

πρόσθεση στον πίνακα του συστήματος των σφραγίδων των γραμμικών ηλεκτρικών 

στοιχείων και των σφραγίδων των γραμμικοποιημένων ηλεκτρικών στοιχείων. Το 

MNA σύστημα που προκύπτει είναι ένα αραιό και πλήρως γραμμικοποιημένο 

σύστημα έτοιμο να επιλυθεί. 

Το σύστημα που πρόεκυψε θα επιλυθεί με την τεχνική επίλυσης αραιών 

γραμμικών συστημάτων που περιγράφτηκε προηγουμένως. Η λύση που θα 

προκύψει για το σύστημα αυτό είναι η προσέγγιση της λύσης για τη συγκεκριμένη 

επανάληψη της μεθόδου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αφού ελέγξει εάν συγκλίνει 

στην πραγματική λύση του μη γραμμικού συστήματος, θα χρησιμοποιηθεί για να 

πραγματοποιηθεί εκ νέου γραμμικοποίηση του συστήματος και στη συνέχεια 

επίλυση του με σκοπό την εύρεση μιας καλύτερης προσέγγισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(31) 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Για λόγους απλούστευσης και καλύτερης εποπτείας του κώδικα που 

αναπτύχθηκε για την κατασκευή του προσομοιωτή ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η 

παρουσίαση του θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία διαφορετικά τμήματα, ένα για 

κάθε τμήμα κώδικα που υλοποιεί και μια διαφορετική λειτουργία. 

 Αρχικά, εκτελείται εκείνο το τμήμα κώδικα που πραγματοποιεί τη λειτουργία 

του parsing. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρόγραμμα μας δέχεται ως είσοδο ένα 

αρχείο .txt, ένα netlist που περιγράφει το ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο 

προσομοιώνεται. Ο parser, ακλουθώντας τους κανόνες που περιγράφτηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, διαβάζει και αναλύει το κείμενο χαρακτήρα-χαρακτήρα και 

αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων ή επιμέρους μεταβλητές όλη την 

απαραίτητη πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια της προσομοίωσης. 

 Το επόμενο κομμάτι κώδικα είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του 

συστήματος MNA. Διατρέχει τις δομές που δημιουργήθηκαν από τον parser για να 

συλλέξει την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τα ηλεκτρικά στοιχεία και τη δομή 

του ηλεκτρικού κυκλώματος που προσομοιώνεται, ακλουθεί τους κανόνες 

διαμόρφωσης του συστήματος ΜNA που σχετίζονται με τις σφραγίδες των 

ηλεκτρικών στοιχείων και τη δομή του κυκλώματος και χρησιμοποιεί όλες τις 

απαραίτητες δομές και ρουτίνες που έχουν αναπτυχτεί για την υλοποίηση τεχνικών 

αραιών πινάκων, έτσι ώστε αφού διαμορφώσει, να αποθηκεύσει ολόκληρο το 

σύστημα MNA σε μορφή συμπιεσμένων στηλών για να είναι έτοιμο προς επίλυση. 

 Το τελευταίο κομμάτι κώδικα πραγματοποιεί την επίλυση του αραιού 

συστήματος MNA. Μπορεί να χωριστεί σε δυο επιμέρους τμήματα . Το τμήμα 

εκείνο που επιλύει ένα αραιό γραμμικό σύστημα, χρησιμοποιώντας ρουτίνες και 

τεχνικές αραιών πινάκων, για να πραγματοποιήσει επίλυση με τη μέθοδο της LU 

πραγοντοποίησης και το τμήμα εκείνο που επιλύει ένα αραιό μη γραμμικό σύστημα 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο Newton πάνω στο σύστημα MNA. Πραγματοποιεί 

διαδοχικές γραμμικοποιήσεις του συστήματος διαμορφώνοντας το εκ νέου σε κάθε 

επανάληψη και χρησιμοποιώντας ρουτίνες και τεχνικές αραιών πινάκων κάνει 

διαδοχικές επιλύσεις των συστημάτων που προκύπτουν με σκοπό να προσεγγίσει 

την λύση του αρχικού συστήματος. 
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3.2 PARSER 

 

 O κώδικας του parser κάνει κλήση κάποιων βοηθητικών συναρτήσεων, 

επεξεργάζεται το αρχείο περιγραφής του κυκλώματος και αφού τελειώσει την 

ανάλυση του δημιουργεί κάποιες δομές δεδομένων με χρήσιμη πληροφορία για το 

υπόλοιπο πρόγραμμα. Αυτές οι δομές δεδομένων είναι ουσιαστικά δυο απλά 

συνδεδεμένες λίστες. Η πρώτη λίστα, σε κάθε κόμβο της, περιέχει πληροφορία για 

ένα ηλεκτρικό στοιχείο δυο ακροδεκτών, ενώ η δεύτερη για ένα ηλεκτρικό στοιχείο 

τριών ακροδεκτών. Οι λίστες αυτές με όλη την χρήσιμη πληροφορία που 

αποθηκεύουν απεικονίζονται γραφικά παρακάτω: 

 Λίστα ηλεκτρικών στοιχείων δυο ακροδεκτών: 

 

 

 

o Το όνομα του ηλεκτρικού στοιχείου και οι κόμβοι των ακροδεκτών του 

διαβάζονται από το αρχείο εισόδου και αποθηκεύονται στη δομή σε μορφή 

string.  

o Κατά τη διαδικασία του mapping κάθε νέος κόμβος που συναντάται 

αντιστοιχίζεται σε έναν ακέραιο με αύξουσα σειρά. Οι αντιστοίχιση αυτή των 

κόμβων σε ακέραιους αριθμούς αποθηκεύεται στη δομή σε μορφή integer. 

 

 

 

 

two_terminal_element 

• element_name (string) 

 

• positive_node (string) 

• negative_node (string) 

 

• positive_node (int) 

• negatine_node (int) 

 

• value (double) 

 

• *next 

head … 

. 

… 

. 
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 Λίστα ηλεκτρικών στοιχείων τριών ακροδεκτών: 

 

 

 

o Το όνομα του ηλεκτρικού στοιχείου, το όνομα του μοντέλου του και οι 

κόμβοι των ακροδεκτών του διαβάζονται από το αρχείο εισόδου και 

αποθηκεύονται στη δομή σε μορφή string. 

o Με αναζήτηση σε μια δευτερεύουσα λίστα, όπου αποθηκεύονται οι τύποι 

διαφόρων μοντέλων και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, γίνεται 

αντιστοίχιση (pairing) του ηλεκτρικού στοιχείου στον αντίστοιχο τύπο 

μοντέλου στον οποίο ανήκει. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά που καθορίζονται 

από τον τύπο του μοντέλου αποθηκεύονται και αυτά στη παραπάνω δομή. 

 Ακόμη, επιπλέον χρήσιμη πληροφορία αλλά και ενδείξεις απαραίτητες στην 

εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών που πραγματοποιεί ο κώδικας του 

προσομοιωτή, αποθηκεύεται σε διάφορες μεταβλητές δεδομένων. Οι μεταβλητές 

αυτές και η πληροφορία που διατηρούν αποθηκευμένη παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

   

three_terminal_element 

• element_name (string) 

 

• D_node (string) D_node (int) 

• G_node (string) G_node (int) 

•  S_node (string)  S_node (int) 

 

• model_name (string) 

• W_value (double) 

•  L_value (double) 

 

• model_type (string) 

• VTO (double) 

• KP (double) 

• LAMBDA (double) 

 

• *next 

head … 

. 

… 

. 
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 Επιπλέον πληροφορία από τη διαδικασία του parsing: 

 

 

 

 Τέλος, ο κώδικας του parser καλεί στο σώμα του ένα σύνολο βοηθητικών 

συναρτήσεων, οι οποίες εκτελούν δευτερεύουσες λειτουργίες. Αναφορικά, οι 

συναρτήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 *create_two_terminal_element(); 

 *create_three_terminal_element(); 

 *create_node_name(); 

 *create_MODEL(); 

 mapping(); 

 

 Τα αποτελέσματα από τη διάτρεξη του κώδικα του parser για μία τυχαία 

είσοδο παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

variables 

• *node: ο αριθμός του συνόλου των κόμβων του κυκλώματος. 

 

• n_2_terminal_elements: ο αριθμός των ηλεκτρικών στοιχείων δυο 
ακροδεκτών. 

• n_3_terminal_elements: ο αριθμός των ηλεκτρικών στοιχείων τριών 
ακροδεκτών. 

 

• n_g1_elements: ο αριθμός των ηλεκτρικών στοιχείων που ανήκουν στο 
group1. 

• n_g2_elements: ο αριθμός των ηλεκτρικών στοιχείων που ανήκουν στο 
group2. 

 

• linear: ένδειξη αν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι γραμμικό ή όχι. 
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 Εμφάνιση των περιεχομένων των λιστών στις οποίες αποθηκεύεται η 

πληροφορία για τα ηλεκτρικά στοιχεία δυο και τριών ακροδεκτών: 

 

 

 Εμφάνιση επιπλέον πληροφορίας που συλλέγεται κατά τη διαδικασία του 

parsing και η οποία αποθηκεύεται σε βοηθητικές λίστες και μεταβλητές: 
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 Εμφάνιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μετά τη διαδικασία του 

mapping: 
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3.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΝΑ 

 

 O κώδικας για τη διαμόρφωση του συστήματος ΜΝΑ, διατρέχει τις δυο 

δομές που έχουν δημιουργηθεί από τον parser. Την απλά συνδεδεμένη λίστα για τα 

ηλεκτρικά στοιχεία δυο ακροδεκτών και την απλά συνδεδεμένη λίστα για τα 

ηλεκτρικά στοιχεία τριών ακροδεκτών. 

 Ακλουθεί τους πρακτικούς κανόνες για τη διαμόρφωση του συστήματος 

ΜΝΑ που περιγράφτηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο και ανάλογα με το είδος του 

ηλεκτρικού στοιχείου, τους κόμβους στους οποίους είναι συνδεδεμένο και την 

ομάδα στη οποία ανήκει συμπληρώνει με τις κατάλληλες τιμές τα στοιχεία ενός 

αραιού πίνακα Α, όπως επίσης και τα στοιχεία του διανύσματος b του δεξιού 

μέλους. 

Ο πίνακας Α αποθηκεύεται σε μια δομή που έχει την ακόλουθη μορφή:   

 

Το ακριβές μέγεθος της δομής αυτής, καθορίζεται από το μέγιστο αριθμό των 

στοιχείων που θα εισαχθούν στον πίνακα A. Ο αριθμός των στοιχείων καθορίζεται 

από τους κανόνες για τις σφραγίδες των στοιχείων που περιγράφτηκαν νωρίτερα 

και υπολογίζεται από τον κώδικα διατρέχοντας τις λίστες με την αποθηκευμένη 

πληροφορία για τα ηλεκτρικά στοιχεία. 

 Βάσει των κόμβων στους ακροδέκτες του κάθε στοιχείου και της ομάδας 

στην οποία ανήκει καθορίζονται οι συντεταγμένες στον πίνακα όπου θα εισαχθεί η 

σφραγίδα του συγκεκριμένου στοιχείου. Οι συντεταγμένες αυτές αποθηκεύονται 

στους δείκτες p και i αντίστοιχα. Βάσει της τιμής του ηλεκτρικού στοιχείου 

καθορίζεται η τιμή της σφραγίδας του στοιχείου για την καταχώρηση στις 

συγκεκριμένες συντεταγμένες. Οι τιμή της σφραγίδας για τις συντεταγμένες αυτές 

αποθηκεύεται στο δείκτη x. 

matrix in compressed-column 

• nzmax (int): μέγιστος αριθμός στοιχείων. 

 

• m (int): αριθμός σειρών. 

• n (int): αριθμός στηλών. 

 

• *p (int): δείκτες σειράς. 

• *i (int): δείκτες στήλης. 

• *x (double): αριθμητική τιμή. 
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 Αφού λοιπόν ο κώδικας για τη διαμόρφωση του συστήματος ΜΝΑ διατρέξει 

όλους τους κόμβους από τις λίστες, όπου είναι αποθηκευμένη η πληροφορία για τα 

ηλεκτρικά στοιχεία, έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του πίνακα A αλλά και του 

διανύσματος b του δεξιού μέλους με τις σφραγίδες του κάθε ηλεκτρικού στοιχείου 

και επομένως έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του συστήματος.  

  Η πληροφορία του πίνακα A είναι αποθηκευμένη σε μια ιδιότυπη μορφή, 

ωστόσο είναι αποθηκευμένη στο σύνολο της. Οι διαστάσεις του πίνακα βρίσκονται 

στις μεταβλητές m και n, ενώ η τιμές του κάθε στοιχείου του πίνακα και οι 

συντεταγμένες του είναι αποθηκευμένες στους δείκτες. Διπλότυπες εγγραφές, 

δηλαδή διαφορετικές τιμές για τις ίδιες συντεταγμένες, είναι πιθανό να υπάρχουν, 

ωστόσο συγχωνεύονται στη συνέχεια. Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας η 

δομή του πίνακα θα έχει μορφή παρόμοια με την ακόλουθη: 

   

 

 

 Τα αποτελέσματα από τη διάτρεξη του κώδικα για τη διαμόρφωση του 

αραιού συστήματος MNA  για μία τυχαία είσοδο παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

matrix Α 

• nzmax  

 

• m 

• n 

 

• *p 

• *i 

• *x  
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Εμφάνιση των περιεχομένων του αραιού πίνακα A του συστήματος, στον 

οποίο είναι αποθηκευμένη η πληροφορία σε μορφή συμπιεσμένων στηλών: 

 

 

Εμφάνιση των περιεχομένων του διανύσματος b του δεξιού μέλους του 

συστήματος: 
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3.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΝΑ 

 

 Για την επίλυση του συστήματος MNA, ο κώδικας του προσομοιωτή μπορεί 

να θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε δυο τμήματα. Το πρώτο τμήμα κώδικα είναι αυτό που 

πραγματοποιεί την επίλυση ενός αραιού γραμμικού συστήματος, εφαρμόζοντας 

τεχνικές αραιών πινάκων και χρησιμοποιώντας όλες εκείνες τις απαραίτητες δομές 

και συναρτήσεις που έχουν αναπτυχτεί. Αναλυτικά, ο κώδικας για την επίλυση του 

αραιού γραμμικού συστήματος MNA μαζί με το σχετικό σχολιασμό παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

 

o Οι τρεις πρώτες γραμμές κώδικα είναι συναρτήσεις που 

χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να γίνει απαλοιφή των διπλότυπων 

εγγραφών και να διαμορφωθεί ο πίνακας A την τελική του μορφή 

συμπιεσμένων στηλών. 

o Η συνάρτηση cs_sqr(); παράγει ένα κατάλληλο διάνυσμα S->q για 

εναλλαγή στηλών, για τη διαμόρφωση πιο αραιών παραγόντων πινάκων 

N->L και N->U. 
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o Οι υπόλοιπες εντολές έχουν ήδη περιγραφεί. Πραγματοποιούν την LU 

παραγοντοποίηση και επίλυση των τριγωνικών συστημάτων που 

προκύπτουν. Η τελική λύση του αραιού γραμμικού συστήματος είναι 

αποθηκευμένη στη μεταβλητή x.  

 Το δεύτερο τμήμα κώδικα είναι αυτό που πραγματοποιεί την επίλυση ενός 

αραιού μη γραμμικού συστήματος. Το σύστημα είναι ήδη διαμορφωμένο και 

γραμμικοποιημένο από το προηγούμενο τμήμα κώδικα, το οποίο ήταν υπεύθυνο 

για τη διαμόρφωση του συστήματος, έτσι ο κώδικας που πραγματοποιεί την 

επίλυση του για την πρώτη επανάληψη αλλά και για κάθε επανάληψη της μεθόδου 

Newton που εφαρμόζεται, παραμένει ακριβώς ίδιος με πριν. 

 Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια διαδικασία ελέγχων, για να 

συμπεραστεί αν έχει επιτευχθεί σύγκλιση και άρα η λύση της τρέχουσας 

επανάληψης είναι μια καλή προσέγγιση της λύσης του συστήματος ή αν ο κώδικας 

θα συνεχίσει της επαναλήψεις για να προσεγγίσει καλυτέρα τη λύση του 

συστήματος. Αυτό το τμήμα είναι που διαφοροποιεί ουσιαστικά τον κώδικα για την 

επίλυση των γραμμικών συστημάτων από τον κώδικα για την επίλυση των μη 

γραμμικών συστημάτων και μαζί με το σχετικό σχολιασμό παρουσιάζεται 

παρακάτω: 
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 Ο έλεγχος για να συμπεραστεί αν η λύση συγκλίνει η όχι ακλουθεί τα εξής 

στάδια: 

 Αν η νόρμα της λύσης που είχε βρεθεί στην προηγούμενη επανάληψη είναι 

μικρότερη από την τιμή EPSILON. 

 

o Εξετάζεται αν ||x(k) – x(k-1)|| ≤ TOL. Αν ισχύει και η δεύτερη συνθήκη τότε 

η λύση συγκλίνει και αποτελεί μια καλή προσέγγιση της λύσης του 

συστήματος. 

 

 Αν η νόρμα της λύσης είχε βρεθεί στην προηγούμενη επανάληψη είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή EPSILON. 

 

o Εξετάζεται αν  ≤ TOL. Αν ισχύει η δεύτερη συνθήκη τότε η 

λύση συγκλίνει και αποτελεί μια καλή προσέγγιση της λύσης του 

συστήματος. 

 

 Εάν με το πέρας των ελέγχων ο προσομοιωτής αποφανθεί ότι οι 

επαναλήψεις τις μεθόδου Newton πρέπει να συνεχιστούν, τότε το σύστημα 

διαμορφώνεται εκ νέου χρησιμοποιώντας τις τιμές της λύσης της προηγούμενης 

επανάληψης για τις τιμές των σφραγίδων των μη γραμμικών στοιχείων και την εκ 

νέου διαμόρφωση του αραιού γραμμικοποιημένου συστήματος MNA. Το σύστημα 

επιλύεται εκ νέου κ ακλουθεί η ιδία διαδικασία έως ότου η μέθοδος Newton 

συγκλίνει. 
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3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Ακολουθεί η περιγραφή ενός γραμμικού κυκλώματος και η προσομοίωση 

του ίδιου κυκλώματος στο PSpice: 
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Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του κώδικα του δικού μας προσομοιωτή 

για το ίδιο κύκλωμα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 
 

Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις του ίδιου κυκλώματος από τα δυο διαφορετικά εργαλεία είναι 

πάρα πολύ κοντά και οι μικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις που 

γίνονται χάριν παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 
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Ακολουθεί η περιγραφή ενός γραμμικού κυκλώματος και η προσομοίωση του 

ίδιου κυκλώματος στο PSpice: 
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Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του κώδικα του δικού μας προσομοιωτή 

για το ίδιο κύκλωμα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 
 

Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις του ίδιου κυκλώματος από τα δυο διαφορετικά εργαλεία είναι 

πάρα πολύ κοντά και οι μικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις που 

γίνονται χάριν παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 
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3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Ακολουθεί η περιγραφή ενός μη γραμμικού κυκλώματος και η προσομοίωση 

του ίδιου κυκλώματος στο PSpice: 
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Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του κώδικα του δικού μας προσομοιωτή 

για το ίδιο κύκλωμα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις του ίδιου κυκλώματος από τα δυο διαφορετικά εργαλεία είναι 

πάρα πολύ κοντά και οι μικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις που 

γίνονται χάριν παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 
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Ακολουθεί η περιγραφή ενός μη γραμμικού κυκλώματος και η προσομοίωση 

του ίδιου κυκλώματος στο PSpice: 
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Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του κώδικα του δικού μας προσομοιωτή 

για το ίδιο κύκλωμα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις του ίδιου κυκλώματος από τα δυο διαφορετικά εργαλεία είναι 

πάρα πολύ κοντά και οι μικρές διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις που 

γίνονται χάριν παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I                                       ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(51) 

 

 



 

52 

 



 

53 



 

54 



 

55 

 



 

56 

 
 

 



 

57 

 



 

58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 



 

60 

 



 

61 

 



 

62 

 



 

63 

 



 

64 



 

65 



 

66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 



 

68 



 

69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II                                                                       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(70) 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 CIRCUIT SIMULATION – FARID N. NAJM. 

 DIRECT METHODS FOR SPARSE LINEAR SYSTEMS – TIMOTHY A. DAVIS. 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Η. ΧΟΥΣΤΗΣ & Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. 

 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ – Ε. ΒΑΒΑΛΗΣ. 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI – Ν. ΕYMΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ & Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. 

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 

 http://www.allaboutcircuits.com 

 http://en.wikipedia.org 

 http://wiki.answers.com 
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