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Оцiнка точностi скорочення лiнiйних схем при використаннi
матричного алгоритму
Метою матричного алгоритму скорочення розмiрностi математичних моделей RLC
схем [1] є побудова макромоделi схеми у виглядi чотириполюсника (у загальному випадку N -полюсника). При цьому потрiбно задати значення частоти на якiй буде використовуватись скорочена схема. Оскiльки отримана макромодель незручна для використання
в пакетах схемотехнiчного проектування, також необхiдним є проведення схемотехнiчної
iнтерпретацiї параметрiв чотириполюсника.
В якостi тестових прикладiв використовувались еквiвалентнi RLCсхеми замiщення механiчних компонентiв (зокрема балок), якi були отриманi iз скiнченно-елементної моделi,
побудованої за допомогою ANSYS [2].
Скорочення вiдбувалося декiлька разiв, з рiзними значеннями заданих частот, в результатi чого отримано 4 схеми, кожна з яких моделює одну моду.
Для розрахунку скорочених схем використовувався пакет схемотехнiчного проектування ALLTED [3]. ПереРис. 1. АЧХ скороченої схеми (мода 1)
вiрка ефективностi методу скороченТабл. 1. Оцiнка точностi скорочення
ня вiдбувалася шляхом оцiнки вiдхилення значень власних частот скороПочатченої схеми вiд отриманих за допомо№
кова
гою ANSYS. Результати моделювання
Скороченi схеми
моди схема
та оцiнки вiдносної похибки (E) для
ANSYS
скорочених схем замiщення закрiпле№1
№2
№3
№4
ної однорiдної балки з одним ступенем
1, Гц 1336.3 1338.3
–
–
–
свободи наведено в таблицi 1, АЧХ ско2,
Гц
4009.3
–
4008.2
–
–
роченої схеми, що моделює першу моду
зображено на рис. 1.
3, Гц 6683.3
–
–
6678.1
–
4, Гц 9358.9
–
–
–
9354.5
Висновки. Результати експериментiв
показують, що матричний алгоритм
Е, %
–
0.15
0.03
0.08
0.05
забезпечує досить високу точнiсть, але
отриманi в результатi скорочення схеми моделюють лише одну моду на заданiй частотi.
Похибка, вимiряна в процесi оцiнювання точностi, є iнструментальною та обумовлена
обмеженнями ЕОМ, на яких виконується алгоритм.
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