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SAMENVATTING

In dit verslag wordt een algoritme besproken voor de synthese

van logische

combinati,e van

Het Algoritme

funkties. Het algoritme baseert zich op een

het ~cheinman-algoritme en het O-algoJitme.
'to .' • p.

el1m1neert tijdens de synthese v~n de logische

funktie, de redundante produkttermen. Het resultaat is dan ook

een testbare schakeling met bijbehorende testpatronen.

ABSTRACT

This report presents an algoritm for simplifying Boolean

functions. The algoritm is based on a combination of the Schein-

man-algoritm and the O-algoritm.

The algoritm eliminates, while simplifying the boolean function,

the nonessential prime implicants. The result is a testable

circuit with its testing patterns.
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HOOFDSTUK 1:

INLEIDING

In de testgeneratie-algoritmen, die nu bekend zijn, wordt eerst

de schakeling voor een logische funktie afgeleid, en worden

daarna de testpatronen gegenereerd. Deze testpatronen geven een

conclusie over het 100% testbaar zijn van de schakeling. Onder

het 100% testbaar zijn wordt het kunnen testen van aIle verbin

dingen in de schakeling verstaan. Het op deze manier afleiden van

de schake ling en testpatronen blijkt in de praktijk tijdrovend en

complex te zijn.

Om deze nadelen te elimineren is gezocht naar een methode am een

conclusie over de 100% testbaarheid van de schakeling eerder te

kunnen nemen en am de generatie van de testpatrone~ eenvoudiger

te laten verlopen. Het afleiden van de schake ling wordt met het

Scheinman-algoritme als uitgangspunt gerealiseerd. De testpatro

nen worden met een comb1natie van de 'gevoelige pad' methode en

het stuck-at model gegenereerd. Een algoritme, dat deze beide

methoden combineert, is het D-algoritme van Roth. Dit D-algoritme

wordt dientengevolge als basis voor het genereren van de testpa

tronen gebruikt.

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een algoritme,

dat, uitgaande van het Scheinman-algoritme, direct een 100% test

bare schakeling geeft en eenvoudig de testpatronen genereert. De

titel van de afstudeer-opdracht luidt dan oak:

" Onderzoek naar een implementatie van het Scheinman-algoritme

in combinatie met het genereren van testpatronen "

In hoofdstuk 2 worden beide algoritmen kart uitgelegd. Voor een

uitgebreidere uitleg van de algoritmen volstaan, voor het Schein

man-algoritme, de literatuurverwijzingen [1] en [7] en, voor het

D-algoritme, de literatuurverwijzingen [11] en [12]

Er is gekozen voor het Scheinman-algoritme vanwege het stapsge

wijze karakter. Het Scheinman-algoritme gaat uit van het Shannon

expansie theorema. Dit theorema zorgt ervoor dat aIle variabelen

een voor een worden afgesplitst. Twee nadelen van het Scheinman-
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algoritme zijn de afhankelijkheid van de afsplits-volgorde en het

bevatten van redundante produkttermen in het resultaat.

Voor het genereren van de testpatronen is gekozen voor de 'ge

voelige pad' methode, omdat deze de basis voor vele testgenera

tie-algoritmen is, en voor het stuck-at model, omdat dit een

structurele test van de schake ling geeft. Dit resulteert in het

afleiden van een pad (het 'gevoelige pad'), dat de waarde van de

uitgang bepaalt, en het testen van alle primaire ingangen en

fanout-lijnen van de schakeling. Er is gekozen voor het D-algo

ritme, omdat dit algoritme deze beide methoden combineert. Dit D

algoritme kan verder nog in twee delen worden opgesplitst, name

lijk de D-calculus en het afleiden van de testpatronen.
.~

Het algoritme, dat de bovenstaande twee algoritmen combineert, ~

gaat uit van de bouwsteen, waarmee het Scheinman-algoritme kan

worden opgebouwd. Deze bouwsteen wordt basisblok -genoemd. In

hoofdstuk 3 worden dit basisblok en het verband met het genereren

van de testpatronen behandeld.

Het Scheinman-algoritme realiseert redundante produkttermen, die

achteraf geelimineerd moeten worden. Het ontworpen algoritme

realiseert de produkttermen volgens Scheinman, met als toevoeging

dat de redundante produkttermen meteen worden geelimineerd. Deze

redundante produkttermen staan de 100% testbaarheid van een scha

keling in de weg. Het detecteren en elimineren van deze redundan

te produkttermen worden met behulp van een doorsnede-tabel be

paald.

De belangrijkste eigenschap van deze doorsnede-tabel is dat deze

gelijktijdig met het afsplitsen van de variabelen ontwikkeld kan

worden. De doorsnede-tabel geeft aan hoe een bepaald pad in de

schake ling gekozen moet worden, opdat dit pad als 'gevoelig pad'

betiteld mag worden. Als een bepaald pad niet als 'gevoelig pad'

kan worden gekozen, hoort dit pad bij een redundante produktterm.

Het realiseren van deze doorsnede-tabel en het verb and met het

Scheinman-algoritme worden in hoofdstuk 4 uitgelegd.

Een andere belangrijke eigenschap van de doorsnede-tabel is het

eenvoudig kunnen afleiden van de stuck-at-O testpatronen. De

stuck-at-O testpatronen kunnen gerelateerd worden aan de bij het

'gevoelige pad' behorende produktterm. Door aan de variabelen de

waarden toe te wijzen, die behoren bij deze produktterm, wordt
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het 'gevoelige pad' geselecteerd. Uit de doorsnede-tabel kunnen

nu de 'andere' paden worden aTgeleid, die door het invullen van

deze produktterm-waarden geen invloed meer hebben op de waarde

van de uitgang. Er kunnen nu, buiten het 'gevoelige pad', nag

meerdere 'andere' paden aanwezig zijn, welke de waarde van de

uitgang bepalen. Om de uitgang-waarde onaThankelijk van deze

'andere' paden te maken, kunnen aan don't care variabelen in het

'gevoelige pad' waarden worden gegeven. De waarden voor deze

don't care variabelen kunnen nu oak uit de doorsnede-tabel worden

aTgeleid.

Het stuck-at-O testpatroon bestaat nu uit de produktterm-waarden

van het 'gevoelige pad' en de ingevulde waarden voor de don't

care variabelen. Door nu de waarden in het testpatroon toe te

wijzen aan de overeenkomstige variabelen wordt de waarde van de

uitgang enkel en alleen door het 'gevoelige pad' bepaald. Het

optreden van een stuck-at-Tout in het 'gevoelige pad' maniTes

teert zich door de waarde van de uitgang te inverteren.

Tijdens het bepalen van de waarden voor de don't care variabe

len, kunnen er contradicties optreden. Deze contradicties kunnen

herleid worden tot drie categorieen. De eerste categorie is dat

de betreTfende produktterm redundant is. De tweede categorie is

dat een bepaalde variabele in deze produktterm via een andere tak

getest moet worden. En de derde categorie is dat bij deze pro

duktterm meerdere stuck-at-O testpatronen horen. Bij de tweede en

derde mogelijkheid kan de contradictie blijven bestaan en moeten

de produkttermen gemodiTiceerd worden. In een bepaald geval kan

het zelfs voorkomen dat de afsplits-volgorde van de variabelen

moet worden veranderd.

Tijdens het aTleiden van de stuck-at-O testpatronen kan gecon

cludeerd worden aT de schake ling 100% testbaar is. Als de schake

ling 100% stuck-at-O testbaar is, is deze 100% testbaar. De con

clusie over de 100% testbaarheid van de schake ling is nu dus al

bekend, voordat de schakeling en de stuck-at-1 testpatronen afge

leid zijri. Het afleiden van deze stuck-at-O testpatronen, en

hiermee het concluderen aT er een 100% testbare schakeling kan

worden afgeleid uit de produkttermen, wordt behandeld in

hooTdstuk 5.

Als de sch~keling 100% testb~~r is, moeten de opbouw van de
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schakeling en de stuck-at-1 testpatronen nog worden afgeleid. De

opbouw van de schakeling wordt uit de gerealiseerde produkttermen

afgeleid. En de stuck-at-1 testpatronen worden uit de stuck-at-O

testpatronen bepaald. Dit afleiden van de opbouw van de schake

ling en de stuck-at-1 testpatronen wordt in hoofdstuk 6 behan

deld. Het op deze manier afleiden van de stuck-at-1 fouten geeft

een groot aantal testpatronen, dat gereduceerd dient te worden.

Dit reduceren wordt ook in hoofdstuk 6 behandeld.
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HOOFDSTUK 2:

DE FUNOAMENTELE ALGOAITMEN

Het Scheinman-algoritme is een methode voor de synthese van

logische funkties. De basis van dit Scheinman-algoritme is het

een voor een afsplitsen van variabelen. Hierdoor wordt de schake

ling dus variabele voor variabele opgebouwd, en kan steeds na het

afsplitsen van een variabele de testbaarheid van de schake ling

bekeken worden. Oit Scheinman-algoritme wordt in paragraaf 2.1

behandeld.

Voor het 100% testbaar zijn van een schakeling moeten alle

verbindingen in deze schakeling getest kunnen worden. Als uit

gangs-algoritme wordt het D-algoritme gebruikt. Oit D-algoritme

gaat uit van een combinatie van de 'gevoelige pa~ methode en

het stuck-at-fault model. Het O-algoritme wordt in paragraaf 2.2

behandeld.

Paragraaf 2.1: Het Scheinman-algoritme

Het Scheinman-algoritme heeft als uitgangspunt een verzameling

van mintermen of een verzameling van maxtermen [1]. Het Schein

man-algoritme berust op het afsplitsen van variabelen volgens het

expansie-theorema van Shannon. Dit theorema ziet er als volgt

uit:

f(x"x:z, .. ,x n ) .. x,'.f,(O,x:z, .. ,x n ) + x,.fz(1,x:z, .. ,x n ) (2.1.1)

met x" .. ,x n : variabelen en

f,(O,xz, .. ,x n ) en fz(1,x:z, .. ,x n ) residuen

Op deze wijze wordt steeds een produkt-term in een variabele en

een rest~rende produkt-term (residu) gesplitst. Dit residu is

steeds van een variabele minder afhankelijk. Dit splitsen wordt

herhaald totdat de laatste variabele wordt afgesplitst en er geen

residuen overblijven, die afhankelijk zijn van de variabelen.

Deze residueen leveren dus geen verdere afsplitsing. In de prak-
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tijk komt dit overeen met het hebben van de waarde '1' waardoor

deze residuen kunnen worden geelimineerd.

Het Scheinman-algoritme wordt hieronder uitgelegd voor een som

van mintermen, voor een produkt van maxtermen kan het algoritme

op een analoge wijze worden uitgelegd. Deze mintermen worden voor

de eenvoud in decimale vorm genoteerd, welke uit de binaire

~ewichten voor de verschillende variabelen worden afgeleid. Als

voorbeeld wordt de volgende funktie beschouwd:

f = x'y'z' + x'yz' + x'yz + xy'z' + xy'z

waarbij de binaire gewichten van de variabele

x, y en z respektievelijk 4, 2 en 1 zijn.

(2.1.2a)

Bovenstaande funktie wordt nu, in decimale vorm, op onderstaande

wijze genoteerd.

T(x,y,z) = I:(O,2,3,4,5) (2.1.2b)

In het Scheinman-algoritme worden alle variabelen een voor een

afgesplitst volgens het Shannon expansie th~orema. De volgorde,

waarop deze variabelen worden afgesplitst, mag willekeurig zijn

en heeft dus geen verband met het binaire gewicht van de variabe

len. Het Scheinman-algoritme heeft dan ook als nadeel, dat het

resultaat afhankelijk is van deze afsplits-volgorde. Een ander

nadeel van het Scheinman-algoritme is het genereren van redundan

te produkttermen.

Voor de eenvoud wordt er in dit verslag steeds vanuit geg~an,

dat de afsplits-volgorde gelijk is aan de volgorde van de varia

belen met dalend binair gewicht. Het Scheinman-algoritme splitst

dus als eerste de variabele met het hoogste gewicht af en als

laatste de variabele met het laagste gewicht. Voor de boolean

expressie in (2.1.2) wordt dus eerst de variabele x (met gewicht

4) afgesplitst, waarna de residuen enkel nog van de variabelen y

en z afhankelijk zijn. De afsplitsing voor de variabele x ziet er

als volgt uit:
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f "" x'y'z' + x'yz' + x'yz + xy'z' + xy'z

"" x'.(y'z' + yz' + yz) + x.(y'z' + y'z)

( 2 . 1 . 3a)

T( x,y,z) "" [(0,2,3,4,5)

"" x'. [( 0,2,3) + x. [( 0, 1)

(2.1.3b)

Vervolgens worden variabele y (met gewicht 2) en variabele z

(met gewicht 1) op identieke wijze afgesplitst.

T(x,y,z) "" [(0,2,3,4,5)

"" x'.[(0,2,3) + x.[(0,1)

"" x'[y'.[(O) + y.[(0,1)] + xy'.[(0,1)

= x'[y'z' + y[z + z']] + xy'[z + z']

(2.1.3b)

Op deze manier ontstaat een soort boom-structuur -(zie figuur

2.1.1) .
T(x.y.z)= I: (0.2.3.4.5)

x

z

y

zz

y

figuur 2.1.1: ontwikkeling volgens het Shannon expansie-theo

rema van de funktie: T(x,y,z) "" [(0,2,3,4,5).

Op deze manier splitst het Shannon expansie-theorema de ver-
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schillende variabelen voor de formule (2.1.2.b) af. Het Schein

man-algoritme geeft nu bij het afsplitsen van variabelen een

aantal vereenvoudigingsregels opdat de schake ling met minder

poorten wordt gerealiseerd. Deze vereenvoudigingsregels zijn op

te splitsen in:

vereenvoudigingsregels voor de boolean expressie, en

vereenvoudigingsregels voor de bijbehorende schakeling.

Vereenvoudiging van de boolean expressie wordt verkregen door

residuen te vergelijken en indien mogelijk samen te nemen. Hier

toe worden aan de variabelen don't care waarden (aangegeven met

'-') toegekend. Het hierbij horende residu wordt don't care

residu genoemd. Ais eerste moet nu de term residu-paar gedefi

nieerd worden.

DEFINITIE:

residu-paar: Een residu-paar bestaat uit twee residuen, waarvoor

geldt dat bij de ene de true-waarde en bij de andere de geinver

teerde waarde van de afgesplitste variabele hoort. De termen f,

en f 2 in formule (2.1.1) leveren zo'n residu-paar.

De vereenvoudigingsregels, zoals Scheinman ze heeft

voor de boolean expressie, zien er als voIgt uit:

opgesteld

1. Als in de bij een residu-paar behorende residuen dezelfde

residu-termen voorkomen, kunnen deze residu-termen worden

samengenomen en in een don't care residu worden geplaatst. In

de beide residuen worden deze residu-termen nu onderstreept,

zodat deze residuen, in de Scheinman-ontwikkeling van de

schakeling, herkenbaar blijven voor een verdere bewerking.

Hieruit voIgt dat in formule (2.1.3b) I na afsplitsing van de

variabele X, de residu-term '0' in het don't care residu kan

worden geplaatst. Dit komt er dan als voIgt uit te zien:
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T(x,Y,z) = [(0,2,3,4,5)

.. x'.[(O,2,3) + x.[(O,1)

.. x'. [( Q., 2,3) + x. [( Q., 1) + [( 0)

(2.1.4)

Oeze vereenvoudiging is oak binair eenvoudig aT te leiden.

Bij het aTsplitsen van de eerste variabele in de termen '000'

en '100' ontstaat het don't care residu '-00'.

2. Als een residu enkel residu-termen met een don't care indica

tie (~ bevat, kan de bijbehorende tak in de Scheinman-boom

geelimineerd worden. Zo'n residu geeTt immers aan dat aIle

mintermen, die bij dit residu behoren, oak in andere residuen

voorkomen. Oit kan toegelicht worden, door de Tormule (2.1.4)

verder volgens Scheinman te ontwikkelen, en deze regel hier

bij te betrekken.

T(x,y,z) = [(0,2,3,4,5) (2.1.5)

.. x'.[(O,2,3) + x.[(0,1)

x ' . [( Q., 2 , 3) + x. [( Q., 1) + [( 0)

.. x'. {y , . [( Q) + y. [( 0 , 1)} + xy , . [( Q., 1) + y' [( 0)

= x'. {y , . [( Q) + y. [( Q., 1) + [( D)} + xy , . [( Q., 1) + y' [( 0)

= x'. {y . [( Q., 1) + [( D)} + xy , . [( Q., 1) + y' [( 0)

De term x'y'.[(Q.) wordt geeHimineerd, omdat deze minterm

(000) tevens gerealiseerd wordt door de produkt-term y'[(O)

(-00) aT x '[0 (0-0). In Tiguur 2.1.1 kan de tak, die door de

produkt-term x'y'z' gerealiseerd wordt, geelimineerd worden.

3. Als een residu aIle resterende residu-termen bevat, krijgt

deze altijd de waarde '1'. Het residu is dan immers onaThan

kelijk van de nog-aT-te-splitsen variabelen. Oit wordt in het

Scheinman-algoritme gerealiseerd door het residu te eli

mineren. Oit wordt toegelicht door de Tormule (2.1.5) verder

volgens Scheinman te ontwikkelen.
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= x'. {y . r ( Q., 1) + r ( o)} + x y , . r ( Q., 1) + y' r ( 0)

= x'.{y + reO)} + xy' + y'r(o)

= x'.{y + z'} + xy' + y'z'

= x'y + x'z' + xy' + y'z'

(2.1.6)

Het residu r( Q., 1) krijgt altijd de waarde ' 1',

worden weggelaten.

en kan dus

f

Het Scheinman-algoritme Ie vert voor de boolean expressie de

hierbovenstaande vereenvoudigingen. Voor vereenvoudigingen aan de

hieruit aT te leiden schake ling zijn door Scheinman ook nog

enkele aanvullende vereenvoudigingsregels opgesteld. Met de ver

eenvoudigingsregels, die tot nu toe behandeld zijn, zou de scha

keling er als voIgt uitzien:

+

+

x

Tiguur 2.1.2: door het Scheinman-algoritme gerealiseerde

schakeling met enkel de vereenvoudigingsregels voor de

boolean expressie.

De vereenvoudigingsregels van Scheinman voor de schakeling zijn:
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1. Identieke residuen mogen worden samengenomen tot een residu,

in formule (2.1.6) kan de tweemaal voorkomende [(0)

nomen worden, wat resteert in:

= x'.{y + [CO)} + xy' + y'[CD)

~ x'.y + xy' + {x'+y'}.[CD)

= x'y + xy' + {x'+y'}.z'

samenge-

(2.1.?)

Dp deze manier kunnen meerdere takken worden samengenomen tot

een tak. Dit wordt oak wel fanout genoemd. Een fanout kan in

twee delen gesplitst worden. Een stuk tak dat gemeenschappe-

fanout-l

lijk is Cfanout-tak) en een stuk tak dat specifiek bij een

van de meerdere takken hoort Cfanout-lijn). Dit wordt toege

licht in figuur 2.1.3.

~•

~
It

ijn~ ~ +
I"

I--•

~-f-a-n-o-u-t---t-a-k-- - - - --

figuur 2.1.3: toelichting bij het begrip fanout.

2. Poorten

worden.

met een enkelvoudige ingang kunnen geelimineerd

Bovenstaande regels voor de vereenvoudiging van de

leveren uiteindelijk de schakeling in figuur 2.1.4.

schakeling
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fi

+

x- 0 y- o x- 0

yi
,-----;00 +

z

f'iguur 2.1.4: door het Scheinman-algoritme gerealiseerde

schake ling met

keling.

vereenvoudigingsregels voor de scha-

Hiermee is nu de af'leiding van het Scheinman-algoritme en de

bijbehorende sch~keling voltooid.

Paragraaf' 2.2: Het genereren van test-patronen

De 100% testbaarheid van een schake ling wordt gecontroleerd aan

de hand van een combinatie van het stuck-at model en de

lige pad' methode.

'gevoe-

Als eerste wordt het stuck-at model beschouwd. Een belangrijk

voordeel van het stuck-at model is het structureel testen van de

schakeling. Deze structurele test baseert zich op een test naar

de structuur van de schakeling. Onder structuur wordt de opbouw

van de basiselementen en de verbindingen daartussen verstaan.

Het stuck-at model gaat ervan uit dat elke verbinding tussen

twee basiselementen ('gates' of' 'poorten' genoemd) getest kunnen

worden op het propageren van een logische 'nul' ('0') en een

logische 'een' (' 1 '). Een f'out wordt in dit f'outmodel herleid tot

een stuck-at-D (vast-aan-D) of' een stuck-at-1 (vast-aan-1) f'out.

Bij het optreden van een stuck-at-f'out zal de verbinding zich

altijd als 'laag' respectievelijk 'hoog' manif'esteren. Dpdat de

stuck-at-f'out gedetecteerd wordt, moet de waarde van de uitgang
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verschillen tussen af- en aanwezigheid van deze stuck-at-fout. Op

deze manier van testen worden de poorten in de schakeling

functioneel meegetest.

Het stuck-at model heeft een aantal beperkingen:

In sommige IC-technologieen kunnen 'stuck-open' niet

teerd worden.

- Een kortsluiting van twee data-lijnen wordt niet door het

stuck-at-model gedekt.

- In alle simulaties en testgeneraties gebaseerd op het stuck-at

model worden slechts enkelvoudige fouten meegenomen. Dit wil

zeggen dat er steeds gekeken wordt naar een enkele fout. Bij

het optreden van meerdere fouten kunnen bepaalde fouten niet

meer gedetecteerd worden, omdat een andere fout de waarde van

de uitgang bepaalt.

- En als laatste levert het stuck-at model een aantal equivalen

te fouten. Deze fouten worden dus wel gedetecteerd, maar zijn

onderling niet te onderscheiden. Voor zo'n fout kan de plaats

van de fout dus niet worden vastgesteld.

Het stuck-at-model blijkt in de praktijk goed bruikbaar. Alle

pogingen, om een ander test-model te vinden, bleken te abstract

of te complex, zodat tot nu toe het stuck-at model met al zijn

beperkingen als best bruikbare, voor deze opdracht, wordt erva

reno

Bij de 'gevoelige pad' methode wordt een propagatiepad voor de

te detecteren fout afgeleid, waarna geprobeerd wordt om dit pad

'consistent' te maken. De waarde van de uitgang is uiteindelijk

enkel afhankelijk van dit 'gevoelige pad'.

Een algoritme, dat deze twee methoden combineert, is het D

algoritme van Roth. Dit is een structurele testgeneratie, die

gebaseerd is op het stuck-at model. Dit D-algoritme wordt in deze

opdracht dan ook gebruikt als basis voor het genereren van' de

testpatronen.

Dit D-algoritme zal hieronder kort behandeld worden; voor een

uitvoeriger behandeling wordt verwezen naar literatuur verwijzin

gen [10] tot en met [15]. Het D-algoritme bestaat uit drie delen:
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1. de D-calculus (genereren van de tabellen)

2. de D-~rive (realiseren van het propagatie-pad)

3. de C-drive (consistent maken van het pad).

Als eerste wordt in de D-calculus, voor iedere afzonderlijke

poort, een waarheidstabel (ook weI funktietabel genoemd) opge

steld. Voor een 2-ingang NAND-poort ziet deze er als voIgt uit:

funktietabel ingangen I uitgang

I 2 1

--------------1 ----------1 ---------
I 0 0 I

101

I 0 I

I I 0

figuur 2.2.1: funktietabel voor een NAND-poort.

Vervolgens wordt deze funktietabel gecomprimeerd, door gebruik

te maken van don't cares ('-'). Deze gecomprimeerde funktietabel

wordt de singuliere bedekking (engelse term: singular cover, SC)

genoemd. Elke rij in de singuliere bedekking wordt ook weI

'kubus' genoemd. De hieronderstaande singuliere bedekking, voor

de NAND-poort, bevat dus drie kubussen.

SC ingangen 1 ui t gang

I 2 I

----I ----------1 ---------
I 1

I I

1 I 0

figuur 2.2.2: singuliere bedekking voor een NAND-poort.

Het D-algoritme gaat nu uit van twee verschillende kubussen, de

primitieve fout D-kubussen (engels: primitive D-cubes of failure,

PDCF) en de propagatie D-kubussen (engels: propagation D-cubes,

PDC). Binnen de PDCF's kan de stuck-at-fout optreden. Hierdoor



zijn de ingangen van de PDCF's identiek aan de ingangen van de

singuliere cover. De uitgang van de PDCF's wordt nu als volgt

gedeTinieerd. De waarde van de PDCF-uitgang is een '0' als er een

stuck-at-O Tout kan optreden, en een '0" als er een stuck-at-1

Tout kan optreden. De waarde '0" is de geinverteerde waarde van

de waarde '0'.

De PDC's realiseren nu het propagatie-pad voor de waarden van de

mogelijke stuck-at-Tout ('0' en '0") naar de uitgang. Dus de

PDCF initialiseert het propagatie-pad, waarna de PDC's het 'ge

voelige pad' realiseren en de waarde van de uitgang van de scha

keling bepalen. De PDCF en PDC voor een NAND-poort zien er als

volgt uit:

PDCF ingangen I uitgang

I 2 1

------1 ----------1 ---------
I I 0

I 1 0

I I 0'

PDC ingangen 1 uitgang

1 2 I

-----1 ----------1 ---------
1 0 1 0'

1 0 1 0'

Tiguur 2.2.3: de PDCF en PDC voor een NAND-poort

Door nu de verschillende BC's, PDCF en PDC's te doorsnijden kan

in de schake ling een bepaald testpatroon worden aTgeleid. Hiertoe

wordt eerst de doorsnede van BC's, PDCF en PDC's gedeTinieerd. In

Tiguur 2.2.4 wordt deze doorsnede gedeTinieerd.

11 1 a 0 0'

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

a I a 12I a !:! !:!

I 12I !:! !:!

1 a 0 0'

o 1 !:! !:! DO!:!

0' Ie!:! D'!:! 0'

op de assen staan de mogelijke

waarden voor een lijn.

waarbij:

12I: leeg

!:!: ongedeTinieerd

Tiguur 2.2.4: deTinitie-tabel voor de doorsnijding van twee

kubussen.
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Om een test-patroon voor een gegeven schake ling te bep~len,

wordt als volgt te werk gegaan (zie literatuurverwijzingen [14]

en [11]):

1. Orden de poorten door per poort aan de uitgang een hoger

getal te geven d~n de ing~ngen hebben.

2. Bepa~l de poort, waarvan een ingangs- oT uitgangs-lijn stuck

at-O oT stuck-at-1 getest moet worden en stel hiervoor de

PDCF op.

3. Zoek, met behulp van de doorsnede-tabel, vanuit de PDCF via

een aantal PDC's een propagatiepad naar de uitgang van de

schakeling. Dit wordt ook wel 'D-drive' genoemd.

4. Zoek, met behulp van de singuliere bedekking en de doorsnede

tabel, vanuit de uitgang de waarden voor de ingangen van de

poorten en de waarden voor de primaire ingangen op, d.i. de

'Consistentie'-drive. Als er geen tegenspraak tijdens deze

processen voorkomt, leveren de waarden voor de prima ire in

gangen het gewenste testpatroon. Een tegenspraak, oT contra

dictie, treedt op als de doorsnede de waarde '0' OT 'a'
geeTt. Het testpatroon wordt dan ook wel niet-consistent

genoemd.

5. Bij een Tanout kan het voorkomen dat de stuck-at-Tout door

meerdere paden naar de uitgang gepropageerd wordt. Het algo

ritme begint altijd met de aanname van een D-ingang waarlangs

de Tout zich voortplant. Pas als blijkt dat dit geen oplos

sing levert die consistent is, worden in de kubussen meerdere

D-ingangen, en dus meerdere paden, in de kubussen voor het

propageren van de Tout gebruikt.

Een en ander wordt uitgelegd aan de hand van de onderstaande

schakeling, waarbij de lijnen 1, 2, 3 en 4 de primaire ingangen

zijn van respectievelijk de variabelen W, X, Y en Z. De

gerealiseerde boolean expressie is:

T(W,X,Y,Z) - [(0,1,2,4,5,6,8,9,10)
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Voor het testen van lijn 1 op een stuck-at-O fout, moet de

variabele W de waarde '1' krijgen. Verder krijgt lijn 1 de waarde

, 0' .

4

1 5.
2

h 7
+ t-'

3 6.y

z

w

x

figuur 2.2.5: schake ling voor het verduidelijken van het 0-

algoritme.

De se en poe voor de schake ling van figuur 2.2.5 worden in

figuur 2.2.6 gegeven.

se I 2 345 6 7 poe I 2 345 6 7

----~------I ---------------------
I

2 I a a
3 I a a

kubus- 4 I

nummer: 5 I a a

6 I a a
7 I a a
e I a
9 I a

-----1 ---------------------

I 0 0

2 I 0 0

3 I 0 Q 0

4 I 0 0

5 I 0 0

6 I 0 0 0

7 I a 0 0'

e I 0 a 0'

9 I 0 0 0'

figuur 2.2.6: de singuliere bedekking (a) en de propagatie

O-kubussen (b) voor de schake ling van figuur 2.2.5.

(n.b. '-' is een don't care)

Uit de tabellen van figuur 2.2.6 kunnen de testpatronen voor de

schake ling van figuur 2.2.5 worden afgeleid. Voor een stuck-at-O

fout in lijn 1 kan het testpatroon volgens figuur 2.2.7 worden

afgeleid. Er wordt steeds een doorsnede opgesteld tussen het
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patroon. dat tot nu toe is aTgeleid. en het patroon. dat zorgt

voor de propagatie van de Tout. In Tiguur 2.2.7 staat dit in de

kolom 'resultaat'. Het eerste resultaat (uitgangspunt) is de

waarde '0' op lijn 1 en nog geen waarden ('-:1-') voor de overige

lijnen. De eerste doorsnede doorsnijdt dit resultaat met de POCo

die de 'O'-waarde propageert naar lijn 5. Oit levert de door

snede: 0****** n 01 __0__ Uit de doorsnede-tabel kan het resul

taat (01**0**) worden aTgeleid. oeze doorsnede geeTt geen 0 OT a.
wat zou resulteren in een contradictie van de ingevulde waarden.

Uit de doorsnede kan geconcludeerd worden dat dit resultaat

gerealiseerd kan worden. Op deze wijze worden aan aIle lijnen,

die tot het propagatie-pad horen. waarden toegewezen. oit reali

seren van het propagatie-pad wordt o-drive genoemd.

Met de doorsnede-tabel en de singuliere bedekking wordt vervol

gens geprobeerd het gerealiseerde propagatie-pad consistent te

maken (C-drive). Zonder contradictie levert het uiteindelijke

resultaat de waarden voor de primaire ingangen. voor het testen

van de stuck-at-Tout. Bij het optreden van een contradictie moet

geprobeerd worden, om de Tout via een ander pad OT via meerdere

paden tegelijk te laten propageren. Als voor een bepaalde stuck

at-Tout aIle paden niet-consistent zijn, is deze stuck-at-Tout

niet te testen.

doorsnede I resultaat I 2 3 4 5 6 7 I

-------------------1 -----------1 ---------------------1 ---------
1 0******* 1 0 I s-a-O

0****** n 01 __0 __ 1 01**0** I 0 Old-drive

01**0** n 000' I 01 **000' I 0 0 0 0' I d-dri ve

01**000'n __0-_0_ I 010-000' I 0 0 0 0 0'1 c-drive

Tiguur 2.2.7: de aTleiding'voor het testpatroon veor een

stuck-at-O Tout in verbindingslijn 1 voor de schakeling

van Tiguur 2.2.5. (n.b. '-' geeTt aan dat de bijbeho

rende waarde een don't care is)

Het testpatroon '110-' (de waarden voer de variabelen W. X. y

respectievelijk Z) levert een test voor de stuck-at-O Tout in

verbindingslijn 1. Immers als de Tout niet optreedt, heeTt de
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uitgang (lijn 7) de waarde '0', en als de f'out wel optreedt heef't

de uitgang de waarde '1'.

Met het O-algoritme kunnen, op deze manier, alle testpatronen

voor de schakeling gevonden worden. In de praktijk blijkt dit

v~ak een arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid te zijn.

Verder blijkt dat niet elke schakeling 100% testbaar is. Het

onderzoek, dat in dit verslag wordt beschreven, geef't een moge

lijkheid om tijdens het ontwikkelen van het algoritme de test

baarheid van de schakeling in de gaten te houden. Na het af'split

sen van de variabelen kunnen verder de stuck-at-O testpatronen

eenvoudig bepaald worden, waarna geconcludeerd wordt of' de scha

keling 100% testbaar is.

Voor het stuck-at-f'ault model geldt verder, volgens [14], dat

een schakeling 100% testbaar is, als alle primaire ingangen

(PI's) en alle f'anouts stuck-at-1 en stuck-at-O getest kunnen

worden. Oit is een gevolg van de vierde beperking, beschreven in

het begin van deze paragraaf'. Oeze beperking, het realiseren van

een aantal equivalente f'outen, geef't tevens een vermindering van

het aantal testpatronen. Het testpatroon voor een stuck-at-O f'out

in lijn 5 (zie f'iguur 2.2.5) kan 110-000' zijn (zie f'iguur 2.2.8

voor de af'leiding van dit patroon)

doorsnede I resultaat I 2 3 4 5 6 7 I

-------------------1 -----------1 ---------------------1 ---------
I ****0** I 0 I s-a-O

****0** n 000'1 ****000' I 0 0 0'1 d-drive

****ooo'n 11_0_ 11**000' I 0 0 0'1 c-drive,

11**000'n _0-_0_ 110-000' I 0 0 0 0'1 c-drive

f'iguur 2.2.8: de af'leiding voor het testpatroon voor een

stuck-at-O f'out in verbindingslijn 5 voor de schakeling

van f'iguur 2.2.5.

De stuck-at-O testpatroon (110-) voor lijn 1 test tevens op een

stuck-at-O f'out in lijn 5. Hieruit blijkt bovenstaande beperking

van het O-algoritme. Het is, in dit geval, echter wel mogelijk om

een diagnose te geven. In de schakeling van f'iguur 2.2.5 wordt de

stuck-at-O f'out in lijn 5 ook door het stuck-at-O testpatroon
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voor Iijn 2 getest. Hierdoor Ieveren deze twee testpatronen

uitsIuitsel over het weI dan niet aanwezig zijn van een stuck-at

a Tout en over de Iijn (1, 2 OT 5), waarin de stuck-at-O Tout

optreedt.
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HOOFDSTUK 3:

THEORIE VAN BASISBLOKKEN.

Het Scheinman-algoritme zorgt voor een stapsgewijze opbouw van

de schakeling. Voor iedere stap wordt er in de schakeling een

vaste poort-conTiguratie toegevoegd. Deze poort-conTiguratie

wordt nu basisblok genoemd. De schake ling wordt dus opgebouwd met

deze zogenaamde basisblokken. In het Scheinman-algoritme wordt

deze basisblok-schakeling meteen vereenvoudigd met de vereenvou

digingsregels voor de bijbehorende schake ling (zie paragraaT

2.1). In het ontworpen algoritme is gekozen voor het bekijken van

deze basisblok-structuur. De vereenvoudigingen voor de bijbeho

rende schake ling worden pas toegepast als de uiteindelijke scha

keling wordt aTgeleid.

Het blijkt dat deze 'basisblokken' uiteindelijk tot een theorie

leiden, die het combineren van de beide algoritmen vereenvoudigt.

De theorie behorende bij deze basisblokken wordt in dit hOOTdstuk

besproken. Verder worden in dit hOOTdstuk de verbanden tussen de

basisblokken en de beide algoritmen behandeld. Dit alles wordt

uitgelegd voor een sam van mintermen, maar is voor een produkt

van maxtermen op een identieke wijze aT te leiden.

ParagraaT 3.1: Het basisblok

Het Scheinman-algoritme gebruikt, bij de vereenvoudiging van de

boolean expressie, een vaste bouwsteen voor de opbouw van de

schakeling. Het Scheinman-algoritme splitst steeds de uitgang (T)

in maximaal 3 ingangen (g, h en j) en 1 variabele (x) (zie Tiguur

3.1.1).
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f

loo.SiSlolok

9 h J

figuur 3.1.1: het basisblok van het Scheinman-algoritme.

Het afsplitsen van een variabele X Ie vert nu:

- een tak, waarbij een ingang van de AND-poort in die tak de

TRUE waarde van variabele x is (g-ingang),

- een tak, waarbij een ingang van de AND-poort in die tak de

geinverteerde waarde van de variabele x is (h-ingang), en

- een don't care tak (j-ingang).

(Deze takken worden in dit verslag ook weI TRUE-, geinverteerde

en respectievelijk don't care tak genoemd.)

Voor het basisblok kan de volgende funktie worden afgeleid:

f - g.x + h.x' + j (3.1.1)

Dit opsplitsen van de basisblok-uitgang (f) in drie basisblok

ingangen (g, h en j) en een variabele-ingang (variabele x) kan

voor de gehele schake ling herhaald worden. Hierbij geldt dat voor

het afsplitsen van de volgende variabele ook weI gesproken wordt

over volgend nivo. Door de boomstructuur van het Scheinman

algoritme hangt ieder nivo samen met een bepaalde variabele. De

nummering van de nivo's geschiedt van de uitgang (uitgangspunt

van het Scheinman-algoritme) naar de laatst-afgesplitste varia

bele.

In dit hoofdstuk zal het verband tussen de verschillende nivo's

aandachtig worden bekeken, hiertoe wordt er naar een gedeelte van

de boom gekeken. Dit gedeelte be staat uit drie nivo's. Deze

nivo's zijn nivo p, r en t genoemd, waarbij geldt dat p < r < t.

De variabele, die bij nivo p hoort, wordt dus als eerste van de
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drie afgesplitst. Vervolgens wordt de variabele behorend bij nivo

r afgesplitst, en als laatste wordt de variabele die bij nivo t

hoort afgesplitst.

De basisblokken worden nu zodanig aan elkaar gekoppeld, dat de

ingangen g, h en j van nivo p ieder bij een uitgang f r van het

nivo r horen. Vervolgens horen de basisblok-ingangen van nivo r,

op hun beurt, bij de uitgangen f~ van nivo t. Op deze wijze kan

de hele schakeling met deze basisblokken worden afgeleid. De op

deze manier gerealiseerde schake ling wordt ook wei basisblok

schake ling genoemd. De vereenvoudigingsregels voor de schakeling

(zie paragraaf 2.1) worden nu nog niet behandeld, daar er tijdens

het ontworpen algoritme steeds naar de basisblokken gekeken

wordt. De vereenvoudiging van deze basisblok-schakeling wordt in

hoofdstuk 6 behandeld.

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van - onderstaande

figuur, waarmee de funktie van formule (2.1.2) uit paragraaf 2.1

wordt gerealiseerd. Hiertoe zijn de nivo's p, r en t respectieve

lijk 1, 2 en 3.

niVQ 1
x

nlVQ 2

nlvo 3
z

figuur 3.1.2: toelichting voor het gebruik van basisblokken

in een schakeling.

Het blij~t dat ~~n of meerdere basisblok-ingangen afwezig kunnen

zijn. Deze afwezige basisblok-ingangen kunnen in de formule

(3.1.1) als logische 'nul' worden beschouwd. Voor een afwezige

basisblok-ingang wordt daarom, in de tabellen, een logische '0'

ingevuld. Een '0' voor een basisblok-ingang kan dus zowel de
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als het aTwezig zijn van deze basisblok-ingang

betekenen.

Als eerste worden nu de Tunktietabel, singuliere bedekking,

primitieve Tout O-kubussen en de propagatie O-kubussen voor een

basisblok gegeven. Oit komt neer op het aTleiden van de 0

calculus voor een basisblok. De manier, waarop deze tabellen

kunnen worden aTgeleid, is uitvoerig uitgelegd in literatuur-

verwijzingen [11] tot en met [15].

sc- POCF= POC-

x g h j 1 T x g h j I T x g h j 1- T 1 testen

---------1 --- ---------1 --- ---------1 ---I ---------
0 - 0 0 I 0 0 - 0 0 1 0' 0 - 0 0 1 0 I j-ingang

0 - 0 I 0 0 - 0 1 0' 0 - 0 I 0 I j-ingang

- 0 0 0 I 0 - 0 0 0 I 0' - 0 0 0 1 0 1 j-ingang

- - - 1 - - - 1 0 0 - 0 0 I 0 I h-ingang

0 I 0 1 0 0 0 I 0 I g-ingang

- 1 - I - 1 - I 0 0'0 0 1 0 I var. x

I 1 0 0 1 0 0 I 0 I var. x

a. Tunktietabel

b. singuliere bedekking

c. primitieve Tout O-kubussen

d. propagatie O-kubussen

Tunktietabel

xghjl T

---------1 --
000010

000 1

o 0 0 I

001

00010

o 0 1

001

o I

000 I 0

001

001 0

o I

o 0 I

o I

o I

1

a.

b. c. d.

Tiguur 3.1.3: tabellen, behorend bij de O-calculus, voor het

basisblok.
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Paragraaf 3.2: Het genereren van testinformatie ~ de basis

blokken

De test-informatie,

voor een basisblok,

matie-typen bestaan.

nodig voor het genereren van de testpatronen

moet voor nivo r uit de volgende drie infor-

1. Informatie voor het testen van de variabele X r , horend bij

nivo r,

2. Informatie voor het testen van een variabele horend bij een

ander nivo (bijvoorbeeld: nivo p of t),

3. Informatie over de waarden van de, Primaire Ingangsvariabelen

(PI), opdat er voor bovenstaande testvariabele (informatie

type 1 of 2) een consistent testpatroon gevonden kan worden.

Verder kan het'basisblok op nivo r wel of geen element van het

'gevoelige pad' zijn. Als het basisblok geen element van het

'gevoelige pad' is, bepaalt de D-drive de waarde voor de uitgang

van het basisblok en de singuliere bedekking de waarden voor de

ingangen. Deze beschouwing voor basisblokken buiten het 'gevoe

lige pad' wordt in de volgende paragraaf behandeld. Hieronder

wordt aangenomen dat het basisblok op nivo r element is van het

'gevoelige pad'.

Uit de tabellen (figuur 3.1.3) kunnen voorwaarden worden afge

leid, voor het testen van de primaire ingang van een basisblok

(variabele x) en voor de propagatie van basisblokingang (g, h of

j) naar de basisblokuitgang (f). In een basisblok kunnen, voor de

variabele-ingang (dit is de eerste soort test-informatie), op

drie plaatsen stuck-at-fouten optreden. Deze plaatsen worden in

figuur 3.2.1 door een getal aangegeven.
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Jg

I

+

-C>o 3

. ~ . .
1 2

h

x

figuur 3.2.1: de plaatsen (1,2 en 3), waar in het basisblok

stuck-at-fouten kunnen optreden.

Op deze plaatsen kunnen zowel stuck-at-1 als stuck~at-O fouten

optreden.

at-fouten.

Dit levert dus voor een basisblok zes mogelijke stuck

In figuur 3.2.2 zijn de waarden voor de ingangen van

een basisblok afgeleid, opdat de zes bovenstaande stuck-at-fouten

naar de uitgang f gepropageerd worden. Foute f wordt nu, in de

onderstaande tabel, gedefinieerd als de waarde die op de uitgang

f komt te staan, als er een stuck-at-fout optreedt. En goede f

geeft de waarde voor de uitgang f,

optreedt.

als er geen stuck-at-fout

x g h j 1 goede f 1 foute f I stuck-at-fout (plaats)

---------1 ---------1 ---------1 ------------------------
o 0 0 I I 0 I s-a-O (3) / s-a-1 (1)

o 0 0 I 0 I I s-a-1 (1) / s-a-1 (2)

o 0 I 0 I I s-a-O (3)

o 0 I 0 I I s-a-O (1) / s-a-1 (3)

o 0 I I 0 I s-a-D (1) / s-a-O (2)

o I I 0 I s-a-D (2)

figuur 3.2.2: tabel voor het detecteren van stuck-at-fouten

voor de primaire in gang van een basisblok.

Voor het tweede type test-informatie kunnen er twee mogelijkhe-

den zijn voor het nivo van de testvariabele. Onder testvariabele
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wordt de variabele verstaan, die getest wordt op een stuck-at

fout. Oeze testvariabele krijgt, overeenkomstig paragraaf 2.2, de

waarde '0' of '0". Bij beide mogelijkheden wordt de waarde van

het basisblok op nivo r beschouwd. De twee mogelijkheden voor het

nivo van deze testvariabele zijn:

1. de testvariabele bevindt zich op een lager nivo (nivo p), en

2. de testvariabele bevindt zich op een hager nivo (nivo t).

Voor mogelijkheid 1 kunnen de waarden voor de basisblok-ingangen

op nivo r eenvoudig uit de singuliere bedekking (figuur 3.1.3)

worden afgeleid. Om op nivo peen variabele te kunnen testen,

moet een van de basisblok-ingangen gp of h p de waarde '1' hebben

(zie figuur 3.2.2). Om op de basisblok-ingang (nivo p) een ' l' te

krijgen, moet de hiermee gekoppelde basisblok-uirgang f r een

waarde '1' hebben. Uit de singuliere bedekking kunnen de moge

lijkheden voor de waarden van de basisblok-ingangen bepaald wor

den, opdat f r de waarde '1' krijgt.

De waarden voor de ingangen en uitgang van een basisblok op nivo

r moeten voor mogelijkheid 2 uit de propagatie O-kubussen (figuur

3.1.3) worden afgeleid. De propagatie voor een testvariabele van

nivo t, levert op de betreffende basisblok-uitgang f~ een waarde

'0' of '0". Oeze waarde komt oak op de bijbehorende basisblok

ingang van nivo r te staan. Uit de POC (figuur 3.1.3) kunnen nu

de waarden voor de overige basisblok-ingangen (nivo r) en de

waarde voor de uitgang f r worden afgeleid. Uit figuur 3.1.3

blijkt bijvoorbeeld dat voor propagatie van een waarde '0' op de

g-ingang (kubus 5 in de POC-tabel), een '1' op de variabele

ingang (variabele x r ) en een '0' op de j-ingang geeist worden. De

uitgang f r krijgt dan volgens deze POC-tabel de waarde '0'.

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van figuur 3.2.3.
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bo.SISblok 1

nivo r:

nivo t:

bo.slsblok 2

loo.slsbtok 4

bo.Slsblok 2

h

Tiguur 3.2.3: toelichting bij de propagatie van een stuck-at

Tout als de testvariabele X r zich op een ander nivo

bevindt.

In bovenstaande Tiguur bevindt de testvariabele X r zich op nivo

r in basisblok 2. Deze testvariabele kan in dit basisblok alleen

op de stuck-at-plaatsen 1 OT 3 (Tiguur 3.2.1) getest worden,

omdat de g-ingang aTwezig is. De uitgang T r van basisblok 2 is

doorverbonden met de g-ingang gp van basisblok 1. De stuck-at

Tout die in dit voorbeeld getest wordt is een stuck-at-1 Tout op

plaats 3. Uit Tiguur 3.2.2 blijkt dat de variabele-ingang X r en

de h-ingang de waarde '1' moeten krijgen, en de g- en j-ingang

(indien aanwezig) de waarde '0'. De uitgang van basisblok 2

krijgt dan de waarde D'.

Als voorbeeld voor mogelijkheid 2 wordt nu basisblok 1 (nivo p)

beschouwd, terwijl de testvariabele X r zich op nivo r bevindt.

Uit de PDe's kan nu worden aTgeleid dat voor de propagatie van de

stuck-at-O Tout, in basisblok 2, voor basisblok 1 moet gelden:

1. de waarde voor de variabele-ingang x p moet '1' zijn,

2. de waarde voor de h-ingang h p is don't care, en

3. de waarde voor de j-ingang jp moet '0' zijn.
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Als voorbeeld voor mogelijkheid 1 wordt basisblok 4 beschouwd.

Voor het testen van de stuck-at-fout in basisblok 2 moet de h

ingang van dit basisblok 2 de waarde '1' hebben. En dus moet de

uitgang f~ van basisblok ~ de waarde '1' hebben. Uit de sin

guliere bedekking van figuur 3.1.3 blijkt dat om een waarde '1'

op uitgang f~ te krijgen er vier mogelijkheden zijn:

1. de j-ingang j~ heeft de waarde ' 1 "

2. de variabele-ingang x~ heeft de waarde '0' en de h-ingang h~

heeft de waarde '1',

3. de g- en h-ingang (g~

4. de variabele-ingang

waarde ' 1 ' .

Combinaties van deze vier

en h~) hebben beiden de waarde ' 1 "

x~ en de g-ingang g~ hebben beiden

mogelijkheden geven ook een waarde

en

de

, 1 '

op de uitgang f~.

Als laatste moet er gezorgd worden voor de eendui01gheid van de

propagatie van de testvariabele, dit is te vergelijken met de C

drive in het D-algoritme. Er wordt nu gezorgd dat enkel het

'gevoelige pad' de waarde van de uitgang f~ bepaald.

De begrippen tak en testtak worden nu eerst gedefinieerd.

DEFINITIE:

tak: Een tak is

verbindingslijnen

produkt-term. Bij

een tak.

de weg van primaire ingangen, basisblokken en

in een schake ling die horen bij een bepaalde

iedere produktterm in de schake ling hoort dus

testtak: De testtak is de tak in de schakeling, die hoort bij

een testvariabele. De testtak kan vergeleken worden met het

'gevoelige pad' in het D-algoritme. De primaire ingangen en

fanouts in de testtak worden dus getest op stuck-at-fouten.

Net als bij de 'gevoelige pad' methode, bepaalt alleen de test

tak de waarde van de uitgang van de schakeling. Alle overige

takken mogen dus geen invloed hebben op deze waarde. Het 'afkop

pelen' van een tak wordt nu gedefinieerd als het realiseren dat

deze tak geen invloed op de uitgang heeft. Door nu alle overige

takken af te koppelen, wordt tevens de mogelijkheid, voor het
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propageren van een stuck-at-fout door meerdere takken, geelimi

neerd. Voor deze mogelijkheid moet immers de opbouw van de scha

keling bekend zijn, en deze is pas bekend nadat aIle variabelen

zijn afgesplitst.

In de praktijk komt dit afkoppelen neer op het toewijzen van de

waarden '0' of '1' aan de verschillende variabelen. Dit toewijzen

moet zodanig gebeuren, dat in aIle overige takken minimaal een

AND-poort de waarde '0' op de AND-uitgang heeft staan. Deze

waarde '0' wordt opgedrukt door de waarde van de variabele-ingang

en is dus onafhankelijk van de waarde van de basisblok-ingangen.

De overige takken krijgen door deze toewijzingen stuk voor stuk

op een bepaald nivo een waarde '0' op de AND-poort-uitgang binnen

het basisblok, en worden hierdoor afgekoppeld. Deze takken hebben

dan geen invloed op de waarde van de uitgang van de schakeling,

waaruit dus voIgt dat enkel de testtak deze waarde b~paalt.

Paragraaf 3.3: Het afleiden van de testpatronen uit de basis

blok-schakeling

De informatie, die tijdens de ontwikkeling,

zijn, kan in twee soorten worden opgesplitst.

beschikbaar moet

1. Informatie over de gevolgde weg van de testtak (testtak

informatie), en

2. Informatie over hoe de overige takken kunnen worden afge

koppeld (afkoppel-informatie).

Het blijkt dat de testtak-informatie identiek aan de waarde voer

de variabelen, horend bij deze testtak, gekozen kan worden. Net

als bij de 'gevoelige pad' methode wordt dit pad geselecteerd

door het invullen van de produktterm-waarden. Door nu deze waar

den veor de variabelen in te vullen, krijgt de uitgang f, de

waarde'1'.

Het pad kan nu binnen een basisblok op nivo r via de g-, h- of

j-ingang naar de uitgang f r worden gepropageerd. De variabele X r

krijgt voor een pad via de g-, h- of j-ingang van het basisblok
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respectievelijk de waarde '1', '0' of' don't care ('-'). Hierdoor

is de testtak-inf'ormatie dus identiek aan de gevolgde (of' de te

volgen) weg van de tak door de schakeling, en dus ook aan de

produktterm-waarden.

Het af'koppelen van de overige takken kan bepaald worden uit de

singuliere bedekking, primitieve f'out O-kubussen en de propagatie

D-kubussen van het basisblok (f'iguur 3.1.3). Voor een basisblok

op nivo r zijn er twee mogelijkheden:

1. het beschouwde basisblok bevindt zich in de testtak,

2. het beschouwde basisblok bevindt zich in een overige tak.

Als het beschouwde basisblok zich in de testtak bevindt (moge

lijkheid 1), zijn er voor het beschouwde gedeelte van de schake

ling (f'iguur 3.2.3) drie mogelijkheden. De testvariabele kan zich

op nivo p, r of' t bevinden. Deze drie mogelijkheden zijn in de

vorige paragraaf' ook al ter sprake gekomen, echter toen met het

oog op het propageren van de f'out, terwijl nu naar het af'koppelen

van een tak wordt gekeken.

Als de testvariabele X p zich op nivo p bevindt, levert de PDCF

de waarden voor de ingangen van nivo p en de singuliere bedekking

de waarden voor de ingangen van nivo r en t. Nu moet echter ook

gekeken worden naar de ingang-cembinaties die een '0' op de

aanwezige basisblok-ingangen van nivo p zetten, terwijl in de

vorige paragraaf' enkel de propagatie ( '1' op een basisblok-ingang

van nivo p) werd bekeken. Door nu alle variabele-ingangen van

nivo r en t de waarde in de testtak-inf'ormatie te geven, kunnen

andere takken worden af'gekoppeld. Indien immers de waarde van de

variabele x... in de testtak een ' l' (g-ingang op nivo r) is,

worden door die waarde de takken horend bij de h-ingangen op nivo

r af'gekoppeld. Door het invullen van de testtak-inf'ormatie voor

de waarden van de variabelen worden dus de g- of' h-ingangen

geelimineerd. De takken, die bij een j-ingang op nivo r horen,

moeten op een hoger nivo (bijvoorbeeld: nivo t) worden af'gekop

peld.

Voer de testvariabele x ... op nivo r kunnen de overige takken niet

altijd met deze testvariabele x ... worden af'gekoppeld. Voor de
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stuck-at-Touten op de plaatsen 2 en 3 (Tiguur 3.2.1) kunnen de

takken behorende bij de h- respectievelijk g-ingang aTgekoppeld

worden door de testvariabele X~ de waarde '1' respectievelijk '0'

te geven. Voor het testen van een stuck-at-Tout op de plaats 1 is

er geen mogelijkheid om de overige takken binnen dit basisblok

(op nivo r) aT te koppelen. In het ontworpen algoritme worden

aile andere takken aTgekoppeld. Om nu ook een stuck-at-Tout op

plaats 1 te kunnen testen, kunnen er geen andere takken, binnen

het basisblok, met de testvariabele X~ worden aTgekoppeld. De

andere takken worden nu, in het ontworpen algoritme, met de

andere variabelen aTgekoppeld. Met andere variabelen worden aile

variabelen met uitzondering van de testvariabele bedoeld.

Voor de testvariabele X a op nivo t moet enkel de waarde '0' OT

'0" via de testtak naar de uitgang T1 gepropageer~ worden. De

overige takken moeten worden aTgekoppeld. Voor een propagatie van

de stuck-at-Tout via de g- OT h-ingang van een basisblok op nivo

r, worden de andere takken, behorende bij de h- respectievelijk

g-ingang, automatisch aTgekoppeld, door testtak-inTormatie voor

de waarde van de variabele x~ in te vullen. Een don't care tak

(behorende bij de j-ingang) op nivo r moet dan op een hoger nivo

(bijvoorbeeld: nivo t) worden aTgekoppeld. Als echter de stuck

at-Tout via de j-ingang van nivo r gepropageerd wordt, kan, door

voor de variabele X~ een geschikte waarde te kiezen, OT de TRUE

takken (behorende bij de g-ingang) OT de geinverteerde-takken

(behorende bij de h-ingang) worden aTgekoppeld. De tak behorende

bij de andere ingang (de h- resp. g-ingang) moet dan, indien deze

aanwezig is, op een hoger nivo (bijvoorbeeld: nivo t) worden

aTgekoppeld.

In de Tiguren 3.3.1 en 3.3.2 wordt met een '0' aTwezigheid en

met een '1' aanwezigheid, van een tak die via de bijbehorende

ingang van nivo r gaat, aangegeven.

Hieronder worden de mogelijke toewijzingen van de waarde van de

variabele X~ gegeven, onder de voorwaarde dat de testvariabele X~

zich op nivo t bevindt en zich via de met de waarde '0' aangege

ven basisblok-ingang (van nivo r) naar de uitgang T~ propageert.

Verder geldt in Tiguur 3.3.1 dat het basisblok element van de
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testtak is.

g h j I testtak via 1 overige takken afkoppelen door:

-------1 -------------1 --------------------------------
0 0 0 geen niet van toepassing

0 0 0 j-ingang niet van toepassing

0 0 0 h-ingang niet van toepassing

0 0 0 g-ingang niet van toepassing

0 0 j-ingang kies x ... =1

0 0 h-ingang j-ingang afkoppelen op nivo t

a 0 j-ingang kies x ...=o
0 0 g-ingang j-ingang afkoppelen op nivo t

0 a h-ingang kies x ...=o
0 0 g-ingang kies x ... -1

0 x ... =1 ( 0) , (resp.- h-)j-ingang kies g-

ingang afkoppelen op nivo t

1 0 1 h-ingang kies x ...=o, j-ingang op nivo t

afkoppelen

0 1 g-ingang kies x ... = 1 , j-ingang op nivo t

afkoppelen

figuur 3.3.1: mogelijkheden van een basisblok in een test-

tak, op nivo r, en de keuze voor variabele x ... om de

overige takken af te koppelen.

Als het beschouwde basisblok zich in een overige tak bevindt

(mogelijkheid 2), zijn er twee mogelijkheden. Als de test varia-

bele zich op nivo r bevindt, zijn deze mogelijkheden:

het basisblok bevindt zich op nivo r, en

het basisblok bevindt zich op een nivo ongelijk aan r (bij

voorbeeld: nivo p of nivo t).

Voor het nivo r kunnen de overige takken niet altijd worden

afgesplitst. Net als in het vorige geval, toen het beschouwde

basisblok zich in de testtak bevond, geldt voor de stuck-at-

fouten op de plaatsen 2 en 3 dat een van de takken behorende bij

de h- respectievelijk g-ingang afgekoppeld kan worden. Voor het
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testen van een stuck-at-Tout op de plaats 1 zijn er problemen

voor het aTkoppelen van de andere takken met de testvariabele X r .

In het ontworpen algoritme wordt dit probleem opgelost, door de

testvariabele geen andere takken te laten aTkoppelen.

Als het basisblok zich op nivo p OT t bevindt kunnen, met behulp

van de singuliere bedekking (zie Tiguur 3.1.3), de mogelijke

toewijzingen voor de ingangen, van een basisblok op nivo r,

worden aTgeleid. Deze mogelijke toewijzingen, voor het aTkoppelen

van de overige takken, staan in Tiguur 3.3.2.

kies x r -1 en koppel de j-ingang op een ander nivo aT

kies xr-O en koppel de j-ingang op een ander nivo aT

kies xr=O (1) en koppel de h- (resp. g-) ingang op

een ander nivo aT

kies xr=O (1) en koppel de h- ( re sp . g-) in gang en

de j-ingang op een ander nivo aT

g h j I overige tak aT te koppelen door:

-------1 ------------------------------------------------------
a a 0 1 niet van toepassing

o a 1 aTkoppelen van de tak behorende bij de j-ingang kan

1 niet op nivo r

a a 1 kies xr -1

a a , kies xr-O

o 1

a I

a 1

1

I

1

Tiguur 3.3.2: mogelijkheden van een basisblok in een overige

tak, op nivo r, en de keuze voor variabele X r om de

overige takken aT te koppelen.

Een overige tak die op een bepaald nivo niet kan worden aTgekop-

peld, moet op een ander nivo worden aTgekoppeld. Dit kan voorko-

men als er voor een bepaalde variabele zowel g- als h-ingangen in

andere takken aanwezig zijn. Hierdoor worden op dit nivo alle

takken die via bijvoorbeeld de g-ingang gaan aTgekoppeld, en

moeten de andere takken op een ander nivo worden aTgekoppeld. Dit

testvariabele,behorend bij deandere nivo mag niet het nivo,

zijn.

Omdat een stuck-at-Tout op plaats 1 ook getest moet worden, kan

in het ontworpen algoritme de testvariabele geen andere takken
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afkoppelen. Het afkoppelen van de andere takken is dus enkel

mogelijk door de andere variabelen. Opdat aIle takken afgekoppeld

kunnen worden, moeten twee takken dus altijd in minimaal twee

variabelen verschillen. Zouden de twee takken in een variabele

verschillen, dan zouden bij het testen van deze variabele proble

men optreden. Er zijn dan immers, omdat geen tak afgekoppeld kan

worden met de testvariabele, twee takken die de waarde van de

uitgang bepalen. De waarde van de uitgang levert dan geen eendui

dige conclusie over het al dan niet aanwezig zijn van de stuck

at-fout.
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HOOFOSTUK 4:

REALISATIE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET SCHEINMAN-ALGORITME.

In hOOTdstuk 3 is het uitgangspunt uitgelegd, dat gebruikt kan

worden voor het genereren van de testpatronen in combinatie met

de ontwikkeling van het Scheinman-algoritme. Het blijkt dat aIle

overige takken zeker aT te koppelen zijn, als er buiten de test

variabele nog minimaal een variabele per tak in waarde verschilt

met de testtak, de testtak moet immers eenduidig worden vastge

legd. Oit houdt dus in dat er voor twee takken minimaal twee

variabelen in waarden moeten verschillen, opdat de takken onder

ling aT te koppelen zijn.

Als er tussen twee takken slechts een variabele (bijvoorbeeld:

x r ) in waarde verschilt, kan dit problemen voor de testbaarheid

van die variabele Xr opleveren (z1e hOOTdstuk 3). Als deze varia

bele Xr de testvariabele wordt, blijven er twee identieke takken

over. Oit zorgt ervoor dat, bij het testen van deze variabele X r ,

er geen eenduidige conclusie te trekken is over een al dan niet

optredende Tout in een van deze takken. Als twee takken in een

variabele-waarde verschillen, geeTt dit een indicatie dat deze

variabele kan worden aTgesplitst vol gens het Scheinman-algoritme,

waarna er een identieke tak overblijTt met op die ene variabele

plaats een don't care (zie paragraaT 4.2).

Tot slot dient nog vermeld te worden, dat, tenzij anders ver

meld, de variabelen van links naar rechts aTgesplitst worden.

Oeze aTsplits-volgorde zorgt voor een duidelijker beeld in de

tabellen, die nodig zijn voor het ontwikkelen van het ontworpen

algoritme. Oeze aTsplits-volgorde is, voor het ontwikkelen van

het algoritme, niet essentieel.

Als eerste worden in dit hOOTdstuk enkele deTinities gegeven,

waarna het ontwikkelde algoritme, voor het tegelijkertijd aT

splitsen van de variabelen volgens het Scheinman-algoritme en het

genererenvan de testpatronen (zie hOOTdstuk 5), wordt uitgelegd.

Het ontworpen algoritme moet, tijdens het aTsplitsen van de

variabelen, de redundante takken elimineren. In dit hOOTdstuk

wordt dit detecteren en elimineren van de redundante takken nog

niet behandeld, zie hiervoor hOOTdstuk 5. In dit hOOTdstuk wordt
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enkel het verband tussen het ontworpen algoritme en het Schein

man-algoritme behandeld.

ParagraaT 4.1: De minterm-tabel

In het ontworpen algoritme worden eerst de ingevoerde min- oT

produkttermen in een tabel gezet. Oeze tabel wordt de minterm

tabel genoemd, en combineert de min- oT produktterm met de deci

male representatie van de min- oT produkttermen en een taknummer.

De ingevoerde min- oT produkt-termen worden aTgeleid uit de

gegeven boolean expressie. In hOOTdstuk 2 (Tormule 2.1.2b) werd

een voorbeeld gegeven van zo'n boolean expressie in decimale

representatie.

T(x,y,z) = E(O,2,3,4,5) (2.1.2b)

In de minterm-tabel worden deze mintermen als voIgt genoteerd:

minterm-tabel: variabele: I tak-nummer:

I x y z I

----------------1 --------------------------
mintermen: 0 I 0 0 0 I

2 I 0 0 I 2

3 I 0 I 3

4 I 0 0 I 4

5 I 0 I 5

Tiguur 4.1.1: minterm-tabel voor T(x,y,z) = E(O,2,3,4,5)

Voor de eenvoud zijn aan de mintermen taknummers toegekend. AIs,

in dit verslag, gesproken wordt over tak 1 wil dit (in boven

staand voorbeeld) zeggen: het door de minterm '000' gerealiseerde

pad door de schakeling.

In de minterm-tabel kunnen ook produkt-termen gebruikt worden,

waarbij geldt dat een '-' een don't care voorstelt. Het Schein

man-algoritme gaat uit van deze binaire representatie van de
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mintermen, echter voor een theoretische aTleiding is de decimale

representatie compacter en overzichtelijker. De binaire represen

tatie spreekt echter meer tot de verbeelding en zal daarom in dit

verslag gebruikt worden.

In de minterm-tabel geldt voor de takken 1 en 4 dat deze in een

enkele variabele-waarde verschillen. De variabele x heeTt in tak

een waarde '0' en in tak 4 een waarde ' l' staan, terwijl de

andere twee variabelen (yen z) voor de beide takken dezelTde

variabele-waarde hebben. Hieruit kan worden aTgeleid, dat deze

twee takken kunnen worden samengenomen tot een tak met een don't

care voor de variabele x. Dit levert dus de produkt-term '-00',

oTwel produkt-term y'z' (vergelijk Tormule 2.1.6). Het aTleiden

van dit samennemen van takken (oTwel vereenvoudigen van de pro

dukttermen) gebeurt aan de hand van de intersection-tabel (zie

paragraaT 4.2) .

ParagraaT 4.2: De doorsnede-tabel ~ het vereenvoudigen ~ de

produkttermen

De doorsnede-tabel, voortaan aTgekort tot I-tabel (Intersection

table), vergelijkt steeds twee takken op hun doorsnede. Deze

doorsnede geeTt een indicatie in hoeveel variabele-waarden en in

welke variabelen twee takken verschillen. De doorsnede wordt

steeds genomen tussen een produktterm behorend bij een testtak en

een produktterm behorend bij een andere tak.

Eerst wordt de doorsnede van twee mintermen behandeld. De varia

belen in een minterm kunnen enkel de waarden '0' OT '1' hebben.

De doorsnede voor de variabele-waarden wordt als volgt gedeTi

nieerd:
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doorsnede: I variabele in testtak:

I 0

-----------------1 -----------------------
variabele in 0 lOX

overige tak: I X

figuur 4.2.1: doorsnede voor variabele-waarden in mintermen.

In bovenstaande figuur houdt een 'X' in, dat de variabele-waarde

in de testtak verschilt van de variabele-waarde in de andere tak.

De I-tabel geeft nu de doorsnede aan tussen de min- of produkt

termen van de schakeling. De minterm-tabel van figuur 4.1.1 geeft

de onderstaande I-tabel (figuur 4.2.2).

minterm-I variabele: I tak

tabel I x y z 1 nummer:

---------1 ----------1 ---------
o I 0 0 0 I

min- 2 I 0 0 I 2

ter- 3 I 0 I 3

men 4 I 0 0 I 4

5 I 0 I 5

I-tabell testtaknummer:

(xyz) I 2 3 4 5

--------1 ---------------------
I OXO OXX XOO XOX

tak- 2 I OXO 01X XXO XXX

num- 3 I OXX 01X XXX XX1

mer: 4 I XOO XXO xxx 10X

5 I XOX XXX XX1 10X

figuur 4.2.2: minterm-tabel en bijbehorende I-tabel

T(x,y,z) - [(0,2,3,4,5)

voor

Alvorens nu met de behandeling van de samen te nemen takken te

beginnen worden er een aantal definities gegeven.
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DEFINITIES:

takpaar (i! 1): Met takpaar (i, j) wordt een plaats in de I-tabel

aangegeven. Deze plaats hoort bij de doorsnede van testtak i en

tak j. In Tiguur 4.2.2 wijst takpaar(3,5) naar de doorsnede van

testtak 3 en tak 5. Deze is 'XX1'.

X-variabele: Variabele die de waarde X krijgt bij de doorsnede

van twee takken. In takpaar (4,1) is dit de variabele x, en in

takpaar (1,5) zijn de X-variabelen de variabelen x en z.

een-X-plaats (i! 1): takpaar (i, j), waarvoor geldt dat de door

snede van twee takken een X-variabele bevat en verder aIleen

variabelen met de waarde '0', , l' OT ' -'

Uit de paragraaT 4.1 blijkt dat twee takken kunnen worden samen

genomen als deze in een variabelen-waarde verschillen. Uit de I

tabel (Tiguur 4.2.2) kan eenvoudig worden aTgeleid, dat de takpa

ren (1,2), (1,4), (2,1), (2,3), (3,2), (4,1), (4,5) en (5,4)

kunnen worden samengenomen. Deze takparen zijn immers aIle een-X

plaatsen. Hat blijkt dat al deze takparen paarsgewijs voorkomen.

Dit komt door de commutatieve eigenschap van de doorsnede (zie

Tiguur 4.2.1).

De takparen (1,2), (1,4), (2,3) en (4,5) leveren, na samennemen

van de takken, de produkttermen x'z', y'z', x'y respectievelijk

xy'. Als dit vergeleken wordt met het resultaat volgens het

Scheinman-algoritme (Tormule 2.1.6), blijkt dat bovenstaande

aTleiding van de produkttermen uit de I-tabel een identiek re

9ultaat oplevert.

Het samennemen van de mintermen gaat hier echter niet helemaal

op. Immers uit de vorige paragraaT blijkt dat bij samennemen,

twee min- OT produkt-termen gereduceerd worden tot een produkt

term met een don't care voor de X-variabele. In bovenstaand

voorbeeld zijn er vier takparen en zouden dus vier takken moeten

verdwijnen. Het blijkt dus dat er niet altijd samengenomen kan

worden.

Bij het realiseren van bovenstaande produkttermen wordt er nu

een onderscheid gemaakt tussen hat samennemen van twee takken en
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het vereenvoudigen van twee takken. Beiden vormen gaan uit van:

- een-X-plaatsen

- het realiseren van een produktterm met een don't care voor de

X-variabale, an

- voor deze een-X-plaats (i,j) wordt in de testtak i de don't

care waarde voor de X-variabele ingevuld en blijft de tak j

onveranderd.

DEFINITIE:

samenneman van twae takken: Onder het samennemen van twee takken

(testtak i en tak j) wordt verstaan, het realiseren van een

produktterm i met een don't care voor de X-variabele. Bij samen

nemen geldt nu dat de produktterm i produktterm j bevat, waardoor

produktterm j geelimineerd kan worden.

vereenvoudigen ~ twee takken: identiek aan bovenstaand samen

nemen van twee takken. Echter bij vereenvoudigen bevat de pro

duktterm i de produktterm j niet, waardoor de produktterm j niet

geelimineerd kan worden.

Dit vereenvoudigen komt pas voor als in een bepaalde testtak

don't care variabelen (variabelen met een don't care waarde)

staan. Hiertoe moet de definitie van doorsnede worden uitgebreid

met een don't care waarde (vergelijk figuur 3.2.1). Dit geeft dan

de definitie van de doorsnede voor produkttermen.

doorsnede: I variabele in testtak:

I 0

-----------------1 -----------------------
variabele in 0 I

overige tak: I

J

o
X

o

X E

N

figuur 4.2.3:

termen.

doorsnede voor variabele-waarden in produkt-
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De nieuw ingevulde waarden worden als voigt verkregen. Als er in

een overige tak een don't care variabele staat, kan de test

inTormatie deze andere tak niet aTkoppelen en geldt voor de

doorsnede dezelTde variabele-waarde als in de testtak. Deze waar

den moeten immers worden ingevuld voor het selecteren van de

testtak. De andere tak moet nu op een ander nivo worden aTgekop

peld.

Staat echter in de testtak een don't care variabele, dan kan er

voor deze don't care variabele een waarde (T-waarde) worden

ingevuld, opdat de andere tak wordt aTgekoppeld. Een waarde E

houdt in bovenstaande tabel in, dat de T-waarde voor de don't

care variabele '1' gekozen moet worden, opdat de andere tak door

deze don'care variabele wordt aTgekoppeld. Evenzo houdt de waarde

N in dat er een T-waarde '0' moet worden gekozen, opdat de andere

tak wordt aTgekoppeld.

Ter verduidelijking van het vereenvoudigen van twee takken wordt

hieronder een voorbeeld gegeven. Er wordt een I-tabel opgesteld

voor de produkt-termen '0--1', '111-' en '10-1'.

I-tabel I

(wxyz) I

------------1
tak: '0--1' I

'111-' I

'10-1' I

testtak:

'0--1 '

XNN1

XE-1

'111-'

X 1 1N

1X1N

'10-1'

XO-1

1XN1

Tiguur 4.2.4: I-tabel voor de produkt-termen '0--1', '111-'

en'10-1'.

Uit bovenstaande I-tabel blijkt dat de enige een-X-plaats het

takpaar ('10-1','0--1') is. Hieruit voigt dat in tak '10-1' de X

variabele ween don't care waarde krijgt. Verder blijkt dat de

produktterm '0--1' niet kan worden geelimineerd, de minterm '01

l' wordt "immers niet in de produktterm '-0-1' bevat. oit is een

direct gevolg van het niet-paarsgewijs voorkomen van de een-X

plaats. Hierdoor verschijnen de produkt-termen '0--1', '111-' en

'-0-1' als resultaat.

Het niet-paarsgewijs voorkomen van een een-X-plaats (i,j), kan
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enkel inhouden dat in tak j een don't care variabele voorkomt die

in de testtak i een waarde '0' of' ' l' heef't. Uit de def'initie van

doorsnede (f'iguur 3.2.3) kan het niet cummutatieve karakter dat

hier optreedt worden af'geleid. Voor het takpaar(j,i) geldt dan

oak dat er een X-variabele in de doorsnede staat, maar de andere

variabelen kunnen de waarde '0', '1', '-' 'E' of' 'N' hebben.

Bij vereenvoudigen van twee takken wordt er weI een nieuwe don't

care variabele voor de testtak ingevoerd, maar vermindert het

aantal takken niet. Bij samennemen van twee takken wordt er oak

een nieuwe don't care variabele ingevoerd en wordt verder het

aantal takken met een verminderd.

Resumerend kan dus gezegd worden dat het invoeren van nieuwe

don't care variabelen twee mogelijkheden heef't.

1. De een-X-plaat sen (i, j) komen paarsgewijs voor. Hierdoor

kunnen de tak-ken i en j worden samengenomen.

2. De een-X-plaatsen (i,j) komen niet-paarsgewijs voor. Hierdoor

kunnen de takken i en j worden vereenvoudigd.

Paragraaf' 4.3: Het Scheinman-algoritme en de I-tabel

Tijdens de synthese van de schake ling worden de variabelen niet

allemaal ineens af'gesplitst, maar worden zij een voor een af'ge

splitst en in een bepaalde volgorde. Bij het Scheinman-algoritme

is immers het resultaat af'hankelijk van de volgorde waarin de

variabelen worden af'gesplitst. Deze variabelen-volgorde bepaalt

oak de volgorde waarin twee takken moeten worden samengenomen en

vereenvoudigd.

De een-X-plaatsen worden, met betrekking tot de X-variabele,

samengenomen of' vereenvoudigd. Door nu het kiezen van de een-X

plaatsen af'hankelijk te maken van de bijbehorende X-variabele,

kan in het samennemen of' vereenvoudigen van twee takken de varia

belen-volgorde worden verwerkt.

Het vereenvoudigen en samennemen van de takken in de I-tabel is

dus gebonden aan de een-X-plaatsen en de X-variabele in deze een

X-plaatsen. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van het
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voorbeeld dat ook voor de uitleg van het Scheinman-algoritme is

gebruikt (formule 2.1.2b). Hiertoe wordt eerst figuur 4.2.2 her-

haald, omdat hierin de begin-tabellen voor formule 2.1.2b staan.

minterm-I variabele: 1 tak- I-tabell testtaknummer:

tabel I x y z 1 nummer: ( xyz) 1 2 3 4 5

---------1 ----------1 --------- --------1 ---------------------
0 1 0 0 0 I 1 OXO OXX XOO XOX

min- 2 I 0 0 1 2 tak- 2 I OXO 01X XXO XXX

ter- 3 1 0 I 3 num- 3 1 OXX 01X XXX XX1

men 4 I 0 0 I 4 mer: 4 I XOO XXO XXX 10X

5 I 0 I 5 5 1 XOX XXX XX1 10X

figuur 4.2.2: min~erm-tabel en bijbehorende I-tabel voor

T(x,y,z) .. [(0,2,3,4,5)

De volgorde voor het afsplitsen van de variabelen was in

hoofdstuk 1: xyz. Deze afsplits-volgorde wordt nu hier ook aange-

houden. Dus wordt er in de I-tabel eerst gezocht naar die takpa-

ren, waarvoor geldt:

1. het takpaar is een een-X-plaats, en

2. de X-variabele is gelijk aan de variabele x.

Dit blijken in figuur 4.2.2 de takparen (1,4) en (4,1) te zijn.

Het paarsgewijze voorkomen van de takparen geeft aan dat deze

twee takken kunnen worden samengenomen. Ous tak 1 wordt '-00' en

tak 4 wordt geelimineerd. In de minterm-tabel wordt voor tak

de bijbehorende produkt-term aangepast (don't care voor variabele

x), en wordt tak 4 geelimineerd. In de I-tabel worden de kolom en

rij behorende bij tak 4 geelimineerd en worden de kolom en de rij

behorende bij tak 1 voor variabele x aangepast. De minterm- en I

tabel komen er dan als volgt uit te zien:
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minterm-I variabele: 1 tak

tabel 1 x y z I nummer:

---------1 ----------1 ---------
o I 0 0 I

min- 2 1 0 1 0 1 2

ter- 3 1 0 1 3

men 1 1

5 I 0 I 5

I-tabell testtaknummer:

(xyz) I 2 3 4 5

--------1 ---------------------
I OXO OXX 10X

tak- 2 I EXO 01X XXX

num- 3 I EXX 01X XX1

mer: I

5 I NOX XXX XX1

f'iguur 4.3.1:

T(x,y,z)

splitst.

minterm-tabel .en bijbehorende I-tabel voor

= [(0,2,3,4,5), als de variabele x is af'ge-

Als dit vergeleken wordt met het resultaat van het Scheinman

algoritme,

T(x,y,z) = x'.[(Q.,2,3) + x.[(Q.,1) + [(0) (2.1.4)

Dus worden in de

gesorteerd, waar-

blijkt dat uit de minterm-tabel hetzelf'de resultaat is af' te

leiden. De in het Scheinman-algoritme staande don't care residu

en, die nog te gebruiken zijn voor verdere vereenvoudigingen,

komen ook in de I-tabel tot uiting door de a-symmetrische def'ini

tie van de doorsnede (zie f'iguur 3.2.3). Dit wordt verder toege

licht bij de variabele y.

Vervolgens wordt de variabele y af'gesplitst.

aangepaste I-tabel (f'iguur 4.3.1) de takparen

voor geldt:

1. het takpaar is een een-X-plaats, en

2. de X-variabele is gelijk aan de variabele y.

In f'iguur 4.3.1 blijkt dit enkel het takpaar (2,1) te zijn. Dit

takpaar komt niet-paarsgewijs voor, waardoor de twee takken wor

den vereenvoudigd. Tak 2 krijgt een don't care waarde op de

variabele y plaats, en tak 1 blijf't onveranderd. In de I-tabel

worden enkel de kolom en de rij, behorende bij variabele y en tak

2, aangepast. De minterm- en I-tabel komen er nu als voIgt uit te

zien:
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I-tabell taknummer:

OED OXX 10X

NOX XEX XX1

234 5tabel 1 x y z I nummer: ( xy z) I

---------1 ----------1 --------- --------1

0 I 0 0 1 I

min- 2 1 0 0 1 2 tak- 2 1
ter- 3 I 0 I 3 num- 3 I

men I I mer: I

5 I 0 I 5 5 I

EOO

EXX ONX

01X XOX

XX1

Tiguur 4.3.2: minterm-tabel en bijbehorende I-tabel voor

T(x,y,z) ... r(0,2,3,4,5),

aTgesplitst.

als de variabele x en y zijn

8ij vergelijking met resultaat in hooTdstuk 2

T(x,y,z) '"" x'.{y.r(Q..,1) + reO)} + xy'.r(Q.,1) + y'r(o) (2.1.5)

blijkt dat uit de minterm- en I-tabel identieke resultaten zijn

aT te leiden. De term y'r(O) komt overeen met de produktterm bij

tak 2, '0-0' . Uit de term x'yr(Q.,1) is het x'y-gedeelte in de

minterm-tabel tak 3 te zien, en is de vereenvoudiging die nag kan

geschieden voor het r(~, 1)-gedeelte in takpaar (3,2) in de I

tabel zichtbaar. De andere twee termen in (2.1.5) zijn op analoge

wijze uit de minterm- en I-tabel te halen.

Vervolgens wordt de laatste variabele z aTgesplitst. Hier worden

in de aangepaste I-tabel (Tiguur 4.3.2) de takparen geselecteerd,

waarvoor geldt:

1. het takpaar is een een-X-plaats, en

2. de X-variabele is gelijk aan de variabele z.

In de I-tabel worden nu de takparen (3,2) en (5,1) gevonden.

Deze takparen komen beiden niet paarsgewijs voor. Beide takparen

moeten dus vereenvoudigd worden. In de minterm-tabel wordt voor

tak 3 en 5 op de variabele z plaats een don't care waarde ('-')

ingevuld. In de I-tabel worden vervolgens de kolommen en de

rijen, behorende bij variabele z en de takken 3 en 5, aangepast.

De minterm- en I-tabel komen er dan als voIgt uit te zien.
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minterm-I variabele: I tak

tabel I x y z I nummer:

---------1 ----------1 ----~----

a I a a I

min- 2 I a a I 2

ter- 3 I a I 3

men I I

510 I 5

I-tabell taknummer:

( xyz) I 2 3 4 5

--------1 ---------------------
I OEO aXE 10E

tak- 2 I EOO 01E XOE

num- 3 I EXO aNa XX-

mer: I

5 I NOO XEO XX-

figuur 4.3.3: minterm-tabel

T(x,y,z) ,. [(0,2,3,4,5),

zijn afgesplitst.

en bijbehorende I-tabel voor

als de variabele x, y en z

Vergelijking met de Scheinman-ontwikkeling (formule 2.1.6) le

vert wederom een identiek resultaat.

T(x,y,z) ,. x'y + x'z' + xy' + y'z' (2.1.6)

Enkel de vereenvoudigingsregels voor de schake ling zijn nog niet

toegepast. Voor het afleiden van de schake ling uit de minterm

tabel, wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Met de I-tabel kunnen dus

dezelfde produkt-termen worden afgeleid als met het Scheinman

algoritme. In het ontworpen algoritme wordt dan ook deze I-tabel

gebruikt voor het afleiden van de vereenvoudigingen voor de

boolean expressie. De I-tabel wordt verder ook gebruikt voor het

genereren van de testpatronen (hoofdstuk 5).
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HOOFDSTUK 5:

HET AFlEIDEN VAN DE TESTPATRDNEN UIT DE I-TABEl.

In het hOOTdstuk 4 is de ontwikkeling van de boolean expressie

met behulp van de I-tabel besproken. Het totale onderzoek bestaat

echter uit twee gedeelten. Aan de ene kant is daar het aTleiden

van een 100% testbare schakeling met het ontworpen algoritme, en

aan de andere kant moeten de testpatronen op een eenvoudige

manier worden aTgeleid.

In dit hOOTdstuk wordt eerst uitgelegd, hoe de testpatronen uit

de I-tabel worden aTgeleid. Vervolgens worden de problemen, die

hierbij kunnen optreden behandeld. Een van deze problemen levert

de detectie van redundante takken. Eliminatie van deze redundante

produkttermen levert vervolgens een 100% testbare scnakeling.

In het ontworpen algoritme worden, tijdens het aTsplitsen van de

variabelen, de redundante takken geelimineerd. Het detecteren van

de redundante takken is te herleiden tot het niet kunnen aTleiden

van een testpatroon. Dit wordt vervolgens in het ontworpen algo

ritme geimplementeerd, zodat de redundante produkttermen tijdens

het aTsplitsen van de variabelen worden geelimineerd.

ParagraaT 5.1: Het aTleiden van ~ testpatronen

Net als in het D-algoritme wordt voor het aTleiden van de

testpatronen, gebruik gemaakt van de gevoelige pad-methode. Deze

methode is gebaseerd op het vinden van een pad door de schake

ling, zodanig dat enkel dit pad de waarde van de uitgang bepaalt,

en de overige paden geen invloed op deze waarde hebben. Dit komt

dus overeen met de tot nu toe aTgeleide theorie, waar gesproken

wordt over de testtak en andere takken.

Als eerste wordt een schakeling, bestaande uit enkel mintermen,

beschouwd (Tiguur 5.1 .1J. Het gevoelige pad komt dan overeen met

een gerealiseerde produktterm. De gerealiseerde produkttermen

zijn in deze schake ling identiek aan de mintermen en dus aan de
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testtak-inTormatie. De waarden voor de primaire ingangen worden

nu uit deze testtak-inTormatie aTgeleid. Omdat de gerealiseerde

produkttermen allemaal mintermen zijn, hebben aIle variabelen

(primaire ingangen) een bepaalde waarde in de testtak-inTormatie.

Hierdoor bepaalt enkel de testtak ( het gevoelige pad) de waarde

van de uitgang. Elke andere tak (pad) hoort op deze wijze bij een

bepaalde minterm.

Het invullen van deze waarden selecteert de testtak, en koppelt

aIle andere takken aT. Oit komt doordat in iedere doorsnede

minimaal twee X-variabelen staan. Immers aIle een-X-plaatsen

moeten, tijdens het aTsplitsen van de variabelen, worden samenge

nomen OT vereenvoudigd (hOOTdstuk 4). En een doorsnede zonder X

variabele houdt in dat beide mintermen identiek zijn. Dit iden

tiek zijn is aT te leiden uit de commutatieve eigenschap bij de

deTinitie van de doorsnede voor mintermen (Tiguur 4.~.1).

Het invullen van de testtak-inTormatie voor de variabelen-waar

de, selecteert de testtak. Omdat aIle doorsneden minimaal twee

keer de waarde X hebben, worden aIle andere takken zonder proble

men aTgekoppeld (zie hooTdstuk 3) Hieruit voIgt dat de testtak

inTormatie tevens testpatroon is.

Het invullen van dit test patroon houdt tevens in dat de uitgang

van de schakeling de waarde '1' krijgt. Doordat de andere takken

zijn aTgekoppeld, kunnen aIle variabele-ingangen van de basis

blokken in de testtak getest worden. De plaatsen 2 en 3 in het

basisblok (Tiguur 3.2.1) kunnen met dit testpatroon op s-a-O

Touten getest worden. Immers een stuck-at-O Tout maniTesteert

zich in een waarde '0' voor de bijbehorende AND-poort-ingang en

dus in een waarde '0' voor de uitgang van de schakeling. Een

stuck-at-Tout op plaats in het basisblok wordt voor een testtak

via de g-ingang op s-a-O getest en voor een testtak via de h

ingang op s-a-1 getest.
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AFSPRAAK

Voor de eenvoud wordt nu van stuck-at-O testpatroon gesproken

als het testpatroon de plaats 2 of 3 in het basisblok (figuur

3.2.1) op een stuck-at-O fout test, en van stuck-at-1 testpatroon

als de plaats 2 of 3 op een stuck-at-1 fout getest wordt. De

stuck-at-fout die dan voor plaats 1 in het basisblok (dit is de

variabele-ingang)

die getest wordt.

optreedt is afhankelijk van de plaats (2 of 3)

Het stuck-at-O testpatroon geeft voor plaats 1

respectievelijk een stuck-at-O of stuck-at-1 fout test.

Voor s-a-O testpatronen wordt dit toegelicht met de schake ling

in figuur 5.1.1,

'111'.

en'100''010',

f

behorende bij de mintermen

" -

+

. ---[:::: - . -
~+

()

. •

--

x

z

l~

f'iguur 5.1.1: schakeling voor de produkt-termen '010', '100'

en '111'.

Het s-a-O testpatroon '111' test s-a-O fouten voor de primaire

ingangen in de testtak, behorende bij de minterm '111'. Onder

stuck-at-O (s-a-O) voor een primaire ingang wordt een s-a-O fout

in de verbindingslijn van de primaire ingang naar de eerste
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poort-ingang verstaan. Het s-a-O testpatroon '111' selecteert de

testtak, horend bij minterm '111', en geeTt bij aTwezigheid van

s-a-O Touten in die testtak een waarde '1' op de uitgang T. Het

is eenvoudig in te zien dat een s-a-O Tout voor de prima ire

ingang z, een waarde '0' op de uitgang T geeTt. Ooordat de

andere twee variabelen x en y beiden de waarden '1' hebben,

worden de takken '010' en '100' aTgekoppeld en bepaalt de waarde

van de s-a-O Tout de waarde van de uitgang. Op identieke wijze

kan een s-a-O Tout voor de primaire ingangen x en y gedetecteerd

worden.

Voor de testtak '010' levert het s-a-O testpatroon '010' een

test voor een s-a-O Tout voor de lijnen na de inverter (plaats 3

in Tiguur 3.2.1) en een test voor een s-a-1 Tout voor de lijnen

voor de inverter (plaats 1 in Tiguur 3.2.1).

In bovenstaande schake ling treden ook nog enkele Tanouts op (zie

Tiguur 2.1.3), bijvoorbeeld de Tanout voor de ingang z'. Oe

Tanouttak ("primaire ingang - inverter - z'") is zowel in de tak

'010' als in de tak '100' aanwezig. Oe twee Tanoutlijnen zijn

aThankelijk van de gekozen testtak (zie Tiguur 2.1.3). Oe Tanout

lijnen worden nu door het, bij de testtak horend, s-a-O testpa

troon op een s-a-O Tout getest.

Alle verbindingslijnen, dus ook de Tanout-lijnen, hebben in een

bepaalde testtak, voor het bijbehorende s-a-O testpatroon op de

primaire ingangen, de waarde '1'. Een s-a-O Tout in een verbin

dingslijn maniTesteert zich als een waarde '0' op de schakeling

uitgang. Hierdoor kunnen alle verbindingslijnen in de testtak en

dus ook de Tanout-lijn, met het s-a-O testpatroon, getest worden

op een s-a-O Tout.

Op welke wijze worden nu in het ontworpen algoritme de s-a-1

testpatronen aTgeleid?

Oe s-a-1 testpatronen worden van de s-a-O testpatronen aTgeleid.

Oaar het s-a-O testpatroon voor een bepaalde tak bij aTwezigheid

van de ~-a-Tout een waarde '1' op de schakeling-uitgang reali

seert en de manier van aTleiden van de s-a-O testpatronen berust

op het aTkoppelen van de andere takken, kunnen de s-a-1 testpa

tronen eenvoudig worden aTgeleid.

Indien de te testen primaire ingang (testvariabele) geinverteerd
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wordt in het s-a-O testpatroon, geeTt dit een waarde '0' op de

schakeling-uitgang. AIle andere takken blijven aTgekoppeld, daar

de doorsnede minimaal twee X-variabelen bevat. Ooor het inverte

ren van de primaire ingang komt op de plaatsen 2 OT 3 in een

basisblok de waarde '0' te staan. Als nu op een van deze twee

plaatsen een s-a-1 Tout optreedt, krijgt de bijbehorende lijn de

waarde ' 1'. Oeze' l' zorgt dat de waarde van de uitgang van de

schakeling ook '1' wordt. Op analoge wijze, als voor s-a-O,

worden aIle verbindingslijnen, en dus Tanouts, s-a-1 getest.

In bovenstaand voorbeeld (Tiguur 5.1.1) geeTt dit, voor varia

bele z in testtak ' 111', een s-a-O testpatroon ' 111' en een s-a-1

testpatroon '110'(waarde voor de variabele z is geinverteerd).

Het s-a-1 testpatroon '110' koppelt door de variabelen x en y de

andere takken aT. Oe waarde van de uitgang wordt nu bepaald door:

aIle verbindingslijnen horend bij de testtak en bij nivo 3

(horend bij de variabele z), en

- aIle poortverbindingslijnen in de testtak (zie hieronder).

AIle poort-verbindingslijnen (dit zijn de verbindingslijnen met

uitzondering van de variabele-ingangen naar de ANO-poort) in de

testtak, kunnen s-a-1 getest worden door het inverteren van een

primaire ingangsvariabele, die zich op een hoger nivo bevindt.

Immers de hogere nivo's zorgen dat al deze poort-verbindingslij

nen de waarde '0' hebben. Hieruit voIgt dat al deze poort-verbin

dingslijnen, en dus ook de Tanout-lijnen in de schakeling, in de

testtak op s-a-1 Touten getest worden.

Het s-a-O en s-a-1 testpatroon levert een onaTscheidelijk paar.

Als bij het varieren van de testvariabele in testtak i de waarde

van de uitgang varieert, treedt er geen s-a-Tout op voor deze

testvariabele. Als de uitgang nu continue de waarde '0' OT '1'

heeTt, bevindt zich in testtak i een s-a-Tout. Met het s-a-O

testpatroo~ wordt de hele testtak op een s-a-O getest, en met het

s-a-1 testpatroon wordt een enkel nivo (horend bij de testvaria

bele) in de testtak getest en aIle poort-verbindingslijnen op een

lager nivo. (n.b. Het s-a-1 testpatroon kan voor verschillende

testvariabelen in verschillende testtakken identiek zijn.)
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Voor bovenstaand voorbeeld horen bij testtak '111' het s-a-O

testpatroon '111' en de s-a-1 testpatronen '011', '101' en '110',

voor respectievelijk de variabele x, y en z. De fanout voor

variabele z wordt in de tak '010' met s-a-O testpatroon '010' op

een s-a-O fout getest en met s-a-1 testpatroon '011' op een s-a-1

fout getest. Voor de fanout bij variabele y in testtak '010'

geeft dit respectievelijk de testpatronen '010' en '000'.

Bij de hele afleiding hierboven is uitgegaan van een schake ling

bestaande uit mintermen. Het s-a-O testpatroon was in dit geval

steeds identiek aan de testtak-informatie, en dus aan de minterm.

Nu wordt een schakeling bestaande uit produkttermen beschouwd. In

deze schake ling komen don't care variabelen voor, die kunnen

zorgen voor het afkoppelen van een andere tak. De I-tabel geeft

voor iedere doorsnede (zie hoofdstuk 4):

1. de plaats en het aantal X-variabelen,

2. de plaats en het aantal don't care variabelen in de testtak,

3. de gewenste invul-waarde voor de don't care variabelen, opdat

de tak wordt afgekoppeld.

DEFINITIE

T-variabele: Variabele die de waarde E of N krijgt bij de door

snede van twee takken. In figuur 4.3.3 is dit voor takpaar (3,5)

de variabele y.

aantal 'X'-en: is het aantal X-variabelen in een doorsnede.

aantal 'T'-en: is het aantal T-variabelen in een doorsnede.

Voor het afleiden van de s-a-O testpatronen worden de doorsneden

in een aantal categorieen onderverdeeld. Deze categorieen zijn

gemaakt met betrekking tot:
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die voor de takparen (i,j) en (j,i) iden-

het aantal 'T'-en ('E'-en of 'N'-en), welke niet diagonaal-

symmetrisch voorkomen.

Met betrekking tot het aantal 'X'-en kan de volgende indeling

gemaakt worden:

1. het aantal 'X'-en is nul,

2. het aantal 'X'-en is een, en

3. het aantal 'X'-en is groter dan een.

Zoals reeds meerdere malen is uitgelegd, leveren takparen die in

twee of meer variabele-waarden verschillen (twee of meer 'X'-en)

geen extra voorwaarden om ze onderling af te koppelen. Hierdoor

kunnen de takparen (i,j), die voldoen aan punt 3, buiten be schou-

wing worden gelaten bij het afleiden van de s-a-O testpatronen.

Immers het selecteren van de testtak i (invullen testtak-informa

tie), zorgt dat de tak j wordt afgekoppeld.

Met betrekking tot het aantal 'T'-en kan de volgende indeling

gemaakt worden:

a. het aantal 'T '-en is nul, en

b. het aantal 'T'-en is groter dan nul.

Er blijven dus 4 categorieen over voor de doorsnede, die invloed

hebben op de afleiding van de testpatronen.

rieen 1a, 1b, 2a en 2b.

Oit zijn de cat ego-

Categorie 1a : Een takpaar ( i, j) , dat voldoet aan categorie 1a ,

geeft aan dat tak i identiek is aan tak j of dat tak j tak i

bevat. Met andere woorden de produkt-term horend bij tak i is

identiek aan een van de produkt-termen die door tak j

Hierdoor is tak i eengerealiseerd

( redundante)

kan worden.

produktterm. Oeze niet-essentiele

niet-essentiele

produkttermen

worden tijdens de ontwikkeling van het ontworpen algoritme geeli-

mineerd. Na het invoeren van de produkt-~ermen wordt in de I-
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die

pro

moeten

gecontroleerd op het voorkomen van takparen,

categorie 1a (er kunnen immers niet-essentiele

worden ingevoerd) welke meteen geelimineerd

tabel eerst

voldoen aan

dukttermen

worden.

Categorie 2a: Een takpaar (i,j), dat voldoet aan categorie 2a,

kan niet tijdens het genereren van de testpatronen voorkomen.

Deze takparen worden immers tijdens het afsplitsen van de varia

belen geselecteerd (een-X-plaatsen in hoofdstuk 4). De twee tak

ken, behorend bij dit takpaar, worden samengenomen of vereen

voudigd, waarna het takpaar (i,j) van de categorie 1a of 1b

wordt.

Uit het bovenstaande voIgt dat de categorieen 1a en 2a verval

len. Deze categorieen kunnen tijdens het afleiden van de testpa

tronen niet voorkomen. Voor het afleiden van de testpatronen

leveren dus enkel de categorieen 1b en 2b extra beperkingen voor

de s-a-O testpatronen op. Deze beperkingen komen neer op het

toewijzen van een waarde aan een don't care variabele, zodat aIle

andere takken kunnen worden afgekoppeld.

Alvorens de testpatronen af te leiden wordt gekeken naar het

doel van de doorsnede-waarden E en N in de I-tabel voor takpaar

(i,j) Indien deze invullingen voorkomen, is er dus in de bij de

testtak i horende produkt-term een don't care variabele aanwezig

(dit is tevens de T-variabele). Voor deze don't care variabele

geldt nu dat:

1. deze niet in de testtak kan worden getest, omdat deze immers

niet aanwezig is in de testtak, en

2. deze kan worden gebruikt voor het afkoppelen van andere

takken. De waarden E en N, in takpaar (i,j), geven aan dat

tak j van testtak i wordt afgekoppeld door voor de betreffen

de don't care variabele in testtak i een waarde '1' respec

tievelijk '0' in te vullen.

Uit bovenstaande twee punt en kan nu worden afgeleid, dat het

afkoppelen van een tak door het toewijzen van een waarde aan een
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don't care variabele, vergeleken kan worden met het minimaal

aanwezig moeten zijn van twee 'X'-en bij afkoppelen van een tak

met de produktterm-waarden.

Voor het afkoppelen van een tak met de produktterm-waarden waren

minimaal twee 'X'-en nodig am te kunnen zorgen voor een eenduidig

testpatroon. Oit kwam voort uit het feit, dat een testvariabele

geen andere takken afkoppelt. Ous door een tak met een don't care

variabele af te koppelen, geeft deze tak geen verdere beperkingen

voor het afleiden van een eenduidig testpatroon. Immers de takken

worden afgekoppeld door de don't care variabele en deze kunnen

nooit testvariabele worden in de testtak.

Het afleiden van de testpatronen uit de I-tabel geschiedt door

eerst het testpatroon gelijk te maken aan de testtak-informatie

(produktterm-waarden). Hierdoor worden al een aanta~ takken, die

niet tot de categorie 1b of 2b horen, afgekoppeld. En vervolgens

wordt uit de kolom, horend bij testtak i, informatie over het

afkoppelen van 'kritieke' takken gehaald. Onder kritieke takken

worden die takken j verstaan, die bij beschouwing van testtak i

voor de doorsneden aan categorie 1b of 2b voldoen. Oeze kritieke

takken worden nu nag afgekoppeld met de don't care variabele(n)

in testtak i.

Aan de hand van het voorbeeld,

hoofdstuk, wordt het een en ander nu

I-tabel van figuur 4.3.3 herhaald en

uit deze I-tabel worden afgeleid.

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

(xyz) 1 2 3 5 1 x y z

--------1 -----------------1 ---------------
tak- IDEO OXE 10E I 0 0

num- 2 1 EOO 01 E XOE I 0 0

mer: 3 I EXO ONO XX- I 0

5 I NOD XED XX- I 0

figuur 5.1.2: Herhaling van de I-tabel van figuur 4.3.3.

In bovenstaande I-tabel treden enkel de categorieen 1b en 2b op,
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aIle andere categorieen leveren geen extra voorwaarden voor het

aTleiden van de s-a-O testpatronen. Het aTleiden van de s-a-O

testpatronen voor Tiguur 5.1.2 gaat nu als voIgt. Er wordt eerst

gekeken naar de testpatronen voor tak 3 en 5, daar er voor de

takken 1 en 2 nog een probleem optreedt. Bij de takken 3 en 5

zorgt invullen van de testtak-inTormatie voor het testpatroon

voor het aTkoppelen van de tak 5 respectievelijk 3 (twee X

variabelen in de doorsnede). In tak 3 en 5 blijkt uit de I-tabel

dat de waarde ' l' (waarde E voor de T-variabele) voor de don't

care variabele z, in beide gevallen, de gewenste aTkoppeling van

de takken 1 en 2 geeTt. Voor testtak 3 wordt het s-a-O testpa

troon '011', en voor testtak 5 wordt het s-a-O testpatroon ' 101'.

Zoals in deze paragraaT is uitgelegd zijn de bijbehorende s-a-1

testpatronen voor testtak 3 ' 111' (voor variabele x) en '001'

( v 00 r v a ria bel e y) e n v 0 0 r t est t a k 5 ' 00 l' (va r i~belex) en

'111'(variabele y). Voor de don't care variabele hoeTt er geen

s-a-1 testpatroon te worden opgesteld, daar de toewijzing van de

waarde aan variabele z enkel zorgt voor het aTkoppelen van andere

takken. Verder kan een don't care term niet getest worden op

s-a-O OT s-a-1 Touten in een bepaalde testtak, daar deze varia

bele in de testtak immers niet voorkomt. Het blijkt dat met

testpatroon ' 111' er een s-a-1 Tout in variabele x van tak 3 en

in variabele y van tak 5 gedetecteerd kan worden. Bij het optre

den van een s-a-1 Tout kan er verder niet bepaald worden voor

welke van de twee mogelijkheden de s-a-1 Tout optreedt.

Bij tak 1 en 2 treedt een tegenspraak op in het aTleiden van de

testpatronen. Voor testtak 1 blijkt de doorsnede met tak 2 'EOO'

en met tak 4 'NOD' te zijn. Het is nu onmogelijk om een eenduidig

s-a-O testpatroon te realiseren, daar de keuze van een waarde ' 1 '

de tak 2 zou aTkoppelen maar tak 4 niet, waardoor ook tak 4 de

waarde van de uitgang bepaalt. En bij de keuze '0' wordt tak 2

niet aTgekoppeld. De schakeling is niet meer 100% testbaar. Het

probleem ligt in het Teit dat tak 1 een redundante tak blijkt te

zijn, welke dus geelimineerd kan worden. Verder geeTt testtak 2

ook een tegenspraak, waardoor tak 2 ook redundant is. Dit pro

bleem en de oplossing hiervoor zal in de volgende paragraaT

behandeld worden.
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In deze paragraaf blijkt, dat als de produkt-term geen don't

care variabelen heeft, het s-a-O testpatroon zeer gemekkelijk is

af te leiden. Het testpatroon is d6n identjek aan de produkt

term. Verder is het s-a-O testpatroon eenvoudig uit de I-tabel af

te leiden, als er eenduidigheid voor het toewijzen van de waarden

van de don't care variabelen bestaat. Het s-a-O testpatroon is

dan identiek aan de produkt-term met invulling van een eenduidige

waarde-toewijzing voor de don't care variabelen. Deze don't care

waarden worden uit de testtak-kolom Czie onderstaande definitie)

afgeleid. De don't care waarden zorgen voor het afkoppelen van de

kritieke takken.

DEFINITIE

testtak-kolom: De testtak-kolom wordt gedefinieer~als de kolom

in de I-tabel, die bij de testtak hoort.

Als laatste zal het begrip eenduidigheid nog worden toegelicht.

De takparen, die tot de categorie 1b of 2b horen, leveren voor

waarden voor de waarde-toewijzingen van de don't care variabelen.

Voor elk van deze takparen Ci,j) in de testtak-kolom moet mini

maal een waarde van de T-variabeleCn) overeenkomen met een van de

gewenste don't care waarden. Indien dit voor al deze takparen

Ci,j) realiseerbaar is, kunnen alle andere takken worden afgekop

peld. Dit wordt eenduidigheid in de waarde-toewijzing van de

don't c"are variabelen genoemd. Als er contradicties ontstaan,

zoals in tak 1 en 2 van figuur 5.1.2, wordt er over niet-eendui

digheid gesproken.

Paragraaf 5.2: Problemen bi1 het afleiden van de testpatronen

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, kunnen er problemen optre

den als de takparen Ci,j) in een testtak-kolom voldoen aan de

categorieen 1b en/of 2b en niet-eenduidigheid optreedt. Als het

aantal 'T'-en groter dan nul is, kunnen er dus waarde-toewijzin

gen voor de don't care variabelen optreden. Zoals reeds is ver-
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meld kan een tak j, die afgekoppeld wordt door een don't care

variabele, voor aile te testen variabelen in de testtak i worden

afgekoppeld. Hieruit voigt, dat, indien er meerdere don't care

variabelen zijn, slechts een van de don't care waarden overeen

hoeft te komen met de gewenste waarde van een T-variabele in

takpaar (i,j). Dit wordt toegelicht aan de hand van de produkt

term '1--01' (testtak) met een denkbeeldige testtak-kolom.

I-tabel: testtak: I taknummer:

I 1--01 I

----------1 ---------------------------1 ------------
andere I 1-EO 1 1

tak: I 1EE01 I 2

1--01 I . . . . . I 3

1 XENO 1 I 4 -

1 1E-01 I 5

1 1NNXX I 6

figuur 5.2.1: toelichting bij de waarde-toewijzingen van de

don't care variabelen.

In de bovenstaande figuur kan voor testtak 3 uit takpaar (3,1)

gehaald worden, dat voor het afkoppelen van tak voor de tweede

don't care variabele een waarde ' l' (T-variabele heeft de waarde

E) moet worden ingevuld. Doordat er slechts een don't care waar

de-toewijzing overeen hoeft te komen, wordt tak 2 door deze don't

care waarde '1' ook afgekoppeld (voor aile aanwezige variabelen

in de testtak 3). Tak 4 en 5 zijn met de invulling van een '1'

voor de tweede don't care variabele nog niet afgekoppeld. Uit de

testtak-kolom kan worden afgeleid, dat deze twee takken worden

afgekoppeld als de eerste don't care variabele een waarde '1'

krijgt. De don't care waarden worden dan ' 11'. Hierdoor is tak 6

niet met een don't care variabele af te koppelen, de gewenste

don't care invulling voor takpaar (3,6) is '00' en beide don't

care invullingen zijn strijdig met de gevonden don't care invul

ling. Hierdoor zou niet-eenduidigheid kunnen ontstaan, ware het

niet dat tak 6 twee 'X'-en voor takpaar (3,6) heeft staan. Hier

door kan tak 6, zonder hulp van don't care invullingen, afgekop-
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peld worden. Hierdoor geldt

don't care waarde-toewijzing.

3 is dus '11101'.

Niet-eenduidigheid in de don't care waarde-toewijzing kan zowel

in categorie 1b als in categorie 2b voorkomen. Verder kan het ook

in een combinatie van deze twee categorieen voorkomen. Er ont

staan dus drie mogelijke categorieen, waar niet-eenduidigheid

voor de don't care waarden kan gelden. Deze zijn:

I alleen categorie 1b,

II een combinatie van categorieen 1b en 2b, en

III: alleen categorie 2b.

Deze drie categorieen worden hieronder in deze volgorde behan

deld.

Categorie ~: alleen mogelijkheid 1b.

Deze niet-eenduidigheid treedt op als de betreTTende testtak i

niet-essentieel is. Niet-essentieel wil zeggen dat alle produkt

termen die de testtak-produktterm i bevat, ook door andere takken

j bevat worden. Met andere woorden de testtak i is een redundante

tak. Een essentiele produktterm realiseert minimaal een produkt

term, die met geen enkele andere produktterm realiseerbaar is.

Het verband tussen niet-eenduidigheid en niet-essentieel zijn,

voor mogelijkheid 1b, is als volgt in te zien. Uit de I-tabel

geven de takparen (i,j) de doorsnede aan tussen twee takken. Uit

deze doorsnede kan nu een produktterm aTgeleid worden (wordt

aTgeleide produktterm genoemd) , die door beide takken

gerealiseerd kan worden.

Het takpaar (3,1) ('1-E01') in Tiguur 5.2.1 laat zien dat zowel

tak als testtak 3 de aTgeleide produktterm '1-001' bevat.

Immers alle doorsnede-waarden '0', '1' en '-' komen zowel in de

testtak als in de tak voor. Voor de T-variabelen staat een don't

care (-) in de testtak en een waarde '0' OT ' l' in de tak. Een

doorsnede-waarde E voor een T-variabele geeTt aan dat de waarde

voor deze variabele in de testtak een don't care en in de tak

'O'is. Hieruit ken vervolgens worden aTgeleid dat de waarde '0'
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voor deze variabele zowel in de testtak als in de tak aanwezig

is. Op deze manier kan uit de doorsnede een produktterm worden

afgeleid. Als voorbeeld wordt de doorsnede '1ENEO-0' gegeven,

waarvoor de afgeleide produktterm '10100-0'is.

De afgeleide produktterm is dus identiek aan de waarden voor de

variabele van de doorsnede, waarbij enkel voor de T-variabele(n)

de waarden '0' en ' l' (in de doorsnede de waarde E respectieve

lijk N) moeten worden ingevuld. Verder geldt dat deze afgeleide

produktterm zowel door de testtak als door de tak bevat wordt.

Het optreden van een niet-eenduidigheid voer de takparen (i,j)

behorend bij categorie 1b, geeft nu alle mogelijke configuraties

voor de waarden van de don't care variabelen. Hierdeor kunnen ook

alle mogelijke configuraties gelden voor de afgeleide produktter

men. Als de afgeleide produkttermen alle megelijke configuraties

voor de don't care waarden bevatten, zijn al deze configuraties

dus in twee takken realiseerbaar. Een van deze twee takken is

altijd de testtak i, waardoor dus alle mogelijke configuraties

van de produktterm i ook in andere takken voorkomen. Hieruit

blijkt dat de testtak i een redundante tak is.

oit wordt toegelicht met onderstaande I-tabel. Hiertoe is aan de

I-tabel van figuur 5.2.1 de produktterm '-00-1' toegevoegd.

I-tabel: I testtak: taknummer:

I -00-1 1--01 I

------------1 --------------------------------1 ------------
I -00E1 1-E01 I

an- -00-1 I ... .. 1EE01 I 2

de- 1--01 I NOOE1..... I 3

re I EOO-1 XENO 1 I 4

tak: I NOO-1 1E-01 I 5

I NXXNX 1NNXX J 6

figuur 5.2.2: toelichting bij het begrip eenduidigheid voor

de waarde-toewijzingen van de don't care variabelen

voor het enkel voorkomen van categorie 1b voor de

takparen.

Het afleiden van het testpatroon (' 11101') voor testtak 3 is
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eerder in deze paragraaf behandeld. Voor testtak 2 daarentegen

levert de don't care invulling '-1' afkoppelen van de takken 1 en

3. Echter voor het afkoppelen van tak 4 moet voor de eerste don't

care variabele de waarde '1' ingevuld worden en voor het afkoppe-

len van tak 5 de waarde '0'. Hier treedt dus een contradictie

(tegenspraak) op, die niet-eenduidigheid van de don't care invul

ling tot gevolg heeft. De configuraties die kunnen voorkomen voor

de don't care waarden zijn '00', '01', '10' en '11'. Uit de door-

sneden

paald:

kunnen nu de volgende' afgeleide produkttermen worden be-

mintermen:

00001/00011

10001/10011

I-tabel:

tak:

re

testtak: afgeleide I

I -00-1 I produktterm I

----------1 ----------1 -------------/-------------
I -OOE 1 I -000 1 I 0000 1/1'000 1

an- -00-1 I . . . .. I I

de- 1--01 I NOOE1 I 10001 I 10001

I EOO-1 I 000-1 I

I NOO-1 I 100-1 I

I NXXNX I 1

figuur 5.2.3: afgeleide produkt- en mintermen voor testtak 2

van figuur 5.2.2.

De configuraties '00' ( t ak 1 en 4) , ' 01 ' ( tak 4) , ' 10 ' ( tak 1 , 3

en 5) en ' 1 1 ' ( tak 5) voor de don't care variabelen komen dus ook

in de andere takken voor. Hieruit volgt dat alle configuraties

van produktterm 2 ook in een andere tak voorkomen, waaruit volgt

dat testtak 2 een redundante tak is en dus geelimineerd kan

worden.

Het detecteren en elimineren van de redundante takken gebeurt,

in het ontwikkelde algoritme, tijdens het afsplitsen van de

variabelen. Dit is immers een eerste vereiste voor het afleiden

van een 100% testbare schakeling. Dit is gerealiseerd doordat na

het afsplitsen van iedere variabele de I-tabel gecontroleerd

wordt op niet-eenduidigheid met betrekking tot deze categorie I.

Een gevonden redundante tak wordt in het ontworpen algoritme



67

meteen geelimineerd.

Verder gebeurt, in het algoritme, het zoe ken naar de redundante

takken van testtak 1 naar testtak n (hoogste taknummer). Ai

gecheckte testtakken hoeven niet opnieuw getest te worden, omdat

elimineren van een tak geen nieuwe voorwaarden voor de andere

takken oplegt.

Als laatste wordt nag opgemerkt dat bij het zoeken van redundan

te takken, oak gekeken moet worden naar de takparen voor combina

tie 1a. Deze categorie levert immers oak redundante takken. Deze

redundante takken komen echter aileen voor na het inlezen van de

produkttermen, zodat hiermee tijdens het afsplitsen van de varia

belen geen rekening wordt gehouden.

Het probleem dat in paragraaf 5.1 (figuur 5.1.2) optrad, behoort

tot categorie I. Het afleiden van de s-a-O testp~ronen wordt

daarom hier voortgezet. In het ontworpen algoritme wordt afgeleid

dat testtak (en testtak 2 oak) een redundante tak is. Het

gevolg is 'elimineren van testtak 1', deze wordt door het algo

ritme immers eerst gecheckt.

Het Scheinman-algoritme leidt oak de niet-essentiele produktter

men af. Deze moeten na het afsplitsen van de variabelen nag

worden geelimineerd. Dit kan gebeuren aan de hand van de priem

implicanten tabel volgens Quine en McCluskey [7]. Figuur 4.2.4

toont de I-tabel, de tabel met de gerealiseerde produkttermen en

de priem-implicanten tabel.

I-tabell taknummer: I produkt-term:1 priem-implicanten-tabel:

(xyz) 1 2 3 5 I x y z I a 2 3 4 5

-------1 -----------------1 --------------1 ------------------------
tak- 1 OEO aXE 10E 1 a a I x x

num- 2 I EOO 01 E XOE I a a 1 x x

mer: 3 I EXO aNa XX- I a I x e

5 I NOO XEO XX- I a 1 x e

figuur 5.2.4: Herhaling van de I-tabel van figuur 5.1.2, met

bijbehorende priem-implicanten tabel.

Uit de priem-implicanten tabel blijkt dat de takken 3 en 5
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mintermen ('e') realiseren, die door geen andere tak worden

gerealiseerd. Hierdoor zijn de takken 3 en 5 essentieel, wat oak

bleek uit de I-tabel. De takken 1 en 2 zijn niet-essentieel

Cenkel 'x'-en in de priem-implicanten tabel). Indien de tak

geelimineerd wordt, wordt tak 2 essentieel, en omgekeerd. Op deze

manier kunnen de niet-essentiele takken achteraf gedetecteerd

worden. Er is hier nag een keuze-mogelijkheid tussen tak 1 of 2.

In het ontworpen algoritme is er gekozen voor de aanpak dat de

eerst gevonden redundante tak, in de I-tabel, geelimineerd wordt.

In bovenstaand voorbeeid is dit tak 1. Hierdoor komt de

gerealiseerde minterm-tabel er ais voIgt uit te zien.

I-tabell taknummer: I produkt-term: I priem-implicanten tabel:

( xy z) I 2 3 5 I x y z I 0 2 3 4 5

-------1 -----------------/ --------------1 -----------~------------

1 1 1

tak- 2 I 01E XOE I 0 0 I e x

num- 3 I ONO XX- I 0 I x e

me r: 5 I XE 0 XX - I 0 I x e

figuur 5.2.5: I-tabel

tabel na eliminatie

met bijbehorende priem-implicanten

van de niet-essentiele tak 1.

In de I-tabel worden de kolom en de rij, horend bij tak 1,

geelimineerd. Categorie I komt nu niet meer in de I-tabel voor.

In de I-tabel van figuur 5.2.5 treedt nu toevallig het probleem,

behorende bij mogelijkheid 1b in combinatie met mogelijkheid 2b

(categorie II), op. Het probleem in tak 2, behorende bij catego

rie I, is nu echter opgelost. Categorie II wordt hieronder be

schouwd, en dit voorbeeid wordt dan oak bij de volgende categorie

behandeid.

Categorie II: een combinatie van mogelijkheden 1b en 2b.

Het optreden van niet-eenduidigheid in categorie II manifesteert

zich doordat er een of meerdere probleem-variabelen tevoorschijn

komen.



die bij categorie I horen, eenduidigheid geven,

DEFINITIE

probleem-variabele: Als .het takpaar (i,j) hoort bij categorie

2b, kan het voorkomen dat de X-variabele in dit takpaar moet

zorgen voor het afkoppelen van tak j. Deze ene X-variabele wordt

nu probleem-variabele genoemd, omdat deze tak j niet afgekoppeld

wordt als de X-variabele testvariabele is.

probleem-tak: de tak die niet afgekoppeld wordt als de probleem

variabele testvariabele is. De don't care invullingen koppelen

deze probleem-tak niet af. Dit is tak j in de definitie van

probleem-variabele.

Een probleem-variabele treedt op als:

1. uit de takparen, horend bij categorie 1b, weI een eenduidige

don't care invulling gevonden wordt, en

2. de aanvullende takparen, horend bij categorie 2b, deze een

duidigheid elimineren en dus zorgen voor een niet-eenduidig

heid.

Eliminatie van de tak is niet mogelijk doordat die ene X-varia

bele, in de doorsnede van test- en probleem-tak (dit is dus de

probleem-variabele) , ervoor zorgt dat aIle configuraties van de

twee produkttermen altijd in minimaal een variabele verschillen.

De don't care invullingen voor een testtak-kolom worden nu zoda

nig gekozen dat:

1. de takparen,

en

2. er zo min mogelijk probleem-variabelen overblijven.

Dit wordt toegelicht aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.
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I-tabell testtaknummer: I

(xyz) I 2 3 5 I

--------1 -----------------1
tak- 1 1

num- 2 I 01E XOE 1

mer: 3 I ONO XX- 1

5 I XEO XX- I

produkt-term:

x y z

o 0

o
o

figuur 5.2.6: figuur 5.2.1 na elimineren van de niet-eendui

digheid voor categorie I.

Punt geeft de don't care variabele y in testtak 2 de waarde

'0' takpaar (2,3), waarna er tegenspraak optreedt met takpaar

(2,5). Uit takpaar (2,5) wordt afgeleid, dat variabele x de

probleem-variabele en tak 5 de prableem-tak isPun~ 2 is in dit

voorbeeld niet van toepassing, en treedt pas op als er na punt

nag don't care waarden te kiezen zijn.

Oe probleem-variabele in de testtak i kan nu toch nog testbaar

zijn in de schakeling. Oit is het geval als een deel van de

testtak in de schakeling samengenomen kan worden met een andere

tak (of andere takken), waardoor de probleem-variabele via die

andere tak getest kan worden. Oit is dus afhankelijk van de

opbouw van de schake ling (hoafdstuk 6).

De opbouw van de schakeling Ie vert immers (zie hoofdstuk 2)

vanuit de uitgang een uitwaaieren van de takken. De eerst-afge

splitste variabele (basisblok in nivo 1) levert voor iedere

variabele-waarde een gemeenschappelijk stuk tak. AIle takken (i),

die voor de eerst-afgesplitste variabele de waarde '1' hebben

staan, lopen in de schakeling via de g-ingang van het basisblok

op nivo 1. Vervolgens kunnen al deze takken i op nivo 2 weer ge

splitst worden in 0, of -, waarna aIle takken die voor de

eerste twee afgesplitste variabelen de waarden '10' hebben, het

eerste gedeelte van de schakeling (h-ingang (nivo 2) en g-ingang

(nivo 1)) gemeen hebben. Zo kunnen aan de uitgang-zijde van de

schakeling gemeenschappelijke stukken tak ontstaan. Op identieke

wijze leveren ook de fanouts gemeenschappelijke stukken tak op,

aan de andere kant van de schakeling, dit wil zeggen voor de
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laatst-aTgesplitste variabelen (zie hOOTdstuk 6).

De optredende niet-eenduidigheid, in categorie II, kan dus wor

den opgedeeld in twee mogelijkheden:

1. de probleem-variabele kan in

2. de probleem-variabele kan

getest.

een andere tak worden getest, en

niet via een andere tak worden

Voor mogelijkheid 1 geldt dat de probleem-variabele voor testtak

i voorkomt in een gemeenschappelijk stuk tak (deel van de takken

i en k). De betreTTende probleem-variabele kan nu via deze tak k

worden getest. Hierdoor ontstaan geen problemen voor de testbaar

heid van de schakeling, de probleem-variabele wordt immers toch

getest. Hierdoor kan de gevonden don't care invulling voor de

testtak i worden ingevuld. Oit levert dan het s-a-~ testpatroon,

echter wei met de opmerking dat de probleem-variabele niet via

testtak i getest wordt maar via tak k. Het gevonden s-a-O testpa

troon geldt dus niet voor aile variabelen in de testtak.

Mogelijkheid 2 levert echter meer problemen. Nu kan immers de

probleem-variabele niet via testtak i en niet via een andere tak

getest worden, waardoor deze probleem-variabele in de betreTTende

tak i niet getest kan worden. Oit wordt verderop in deze para

graaT behandeld, maar eerst wordt de aTleiding van Tiguur 5.2.6

voortgezet. Hier komt mogelijkheid 1 voor, welke nu dus eerst met

een voorbeeld wordt toegelicht.

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

(xyz) I 2 3 5 I x y z

--------1 -----------------1 ---------------
tak- I I

num- 2 I 01 E XOE I 0 0

mer: 3 I ONO XX- I 0

5 I XED XX- I 0

Tiguur 5.2.6: Tiguur 5.2.1 na elimineren van de niet eendui

digheid voor categorie I.

Het s-a-O testpatroon voor tak 2 is '000'. Verder is eerder
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afgeleid dat de probleem-variabele x en de probleem-tak 5 is. In

figuur 5.2.7 is de schakeling getekend, die met de produkttermen

in figuur 5.2.6 kan worden gerealiseerd. Uit de schakeling blijkt

dat de probleem-variabele x ook door tak '01-' getest kan worden.

fi
+

I . .

Ii>
+

I
4

x

y

Z [>
figuur 5.2.7: schakeling behorende bij de produkt-termen uit

bovenstaande tabel (figuur 5.2.2).

De gemeenschappelijke stukken tak zijn ook uit de lijst van

produkt-termen te halen, waardoor dus niet de opbouw van de

schakeling hoeft te worden afgeleid (hoofdstuk 6).

bleem-variabele in de testtak i en de variabelen,

Als de pro

die eerder

werden afgesplitst, in een bepaalde andere produkt-term (tak j)

bele testbaar is

identiek zijn, blijkt dat in de schakeling deze probleem-varia

via tak j. De takken 2 en 3 hebben beiden voor

variabele x (dit is de eerst-afgesplitste variabele) een waarde

, 0 ' , waaruit blijkt dat de variabele x via zowel tak 2 als tak 3

getest kan worden. In tak 2 wordt met het s-a-O testpatroon '000'

variabele z op een s-a-O fout getest, en kan variabele x n1et

getest worden. De variabele x wordt dus via tak 3, met s-a-O

testpatroon '011', op een s-a-O fout getest.

Mogelijkheid 2 (de probleem-variabele kan niet via een andere

tak j get~st worden) levert meer problemen. Ten eerste kan het

voorkomen dat een gemeenschappelijk stuk tak nog niet

gerealiseerd is. Dit is het geval voor de gemeenschappelijke

stukken tak, die zich, in de schakeling, aan de kant van de

laatst-afgesplitste variabele bevinden (fanouttak). Deze tak ligt



73

pas vast als alle variabelen zijn aTgesplitst.

Ten tweede is ook het omgekeerde het geval. Een probleem-varia

bele kan door een andere tak, via een fanouttak, getest worden.

Bij het aTsplitsen van de volgende variabele kan deze Tanouttak

vervolgens geelimineerd worden en kan de probleem-variabele niet

meer getest worden via de eerder gevonden andere tak.

Het gevolg is dat er pas een uitspraak over de 100% testbaarheid

kan worden gedaan, nadat alle variabelen zijn aTgesplitst. Dan

liggen de Tanouttakken pas eenduidig vast.

Een voorbeeld van een niet testbare probleem-variabele in een 1

tabel is:

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

( wxy z) I 2 3 I w x y z

--------I----------------J -------------:-
tak- I EOXO 011 E I 0 0

num- 2 I OEXO OXXE I 0 0 0

mer: 3 I ON10 EXXO I 0

Tiguur 5.2.8: I-tabel voor de boolean expressie T(wxyz)

[(0,2,6,7,8), na aTsplitsen in de volgorde wxyz.

Afleiding van het s-a-O testpatroon levert voor testtak 1 het

testpatroon '0010'. De probleem-variabele y (takpaar (1,2)) geeTt

problemen bij het aTkoppelen van probleem-tak 2. Probleem-varia

bele y is verder ook geen element van een gemeenschappelijk stuk

tak, waardoor deze variabele y volgens bovenstaande uitleg niet

testbaar is.

Hier geeTt het ontworpen algoritme een beperking. Het ontworpen

algoritme gaat uit van de basisblokken en de verbindingslijnen

tussen deze basisblokken (basisblok-structuur). Oit geeTt dat in

het ontworpen algoritme enkel gekeken wordt naar fanouts in de

verbindingslijnen tussen de basisblokken en Tanouts binnen een

basisblok. De fanouts tussen primaire ingangen en variabele

ingangen (van de basisblokken) worden in het algoritme niet

beschouwd.

Het gevolg is dat iedere probleem-variabele deel .moet uitmaken



74

van een gemeenschappelijk stuk tak dat zich binnen de basisblok

ken-structuur voordoet. Bovenstaande niet testbaarheid van de

probleem-variabele komt in een schakeling, met fanouts tussen

primaire ingangen en variabele-ingangen, niet voor. Dan kan de

probleem-variabele via tak 3 getest worden, en kan de primaire

fanout-lijn Cdit is de fanout-lijn van primaire ingang naar

variabele-ingang) met het s-a-o testpatroon '0010' getest worden.

Voor een fano~t testen worden de overige takken altijd met het

gevonden testpatroon afgekoppeld (zie paragraaf 5.1).

De beschouwing van het ontworpen algoritme, met bovenstaande

beperking, gaat nu verder. Door het mogelijk voorkomen van moge

lijkheid 2 kan pas na het afsplitsen gezegd worden of een schake

ling weI dan niet 100% testbaar is.

Bij het optreden van mogelijkheid 2, in testtak i,-wordt in het

ontworpen algoritme de afsplits-volgorde aangepast. oit kan op

twee manieren gebeuren:

1. aIleen de afsplits-volgorde voor de produktterm i wordt ver

anderd. oit wordt, in dit verslag, ook weI modificeren van de

produktterm genoemd.

2. de afsplits-volgorde voor aIle produkttermen veranderen, wat

neerkomt op het opnieuw afsplitsen van de variabelen.

Het weI of niet kunnen testen van een probleem-variabele is in

het ontworpen algoritme dus ook afhankelijk van de afsplits

volgorde. Het modificeren van de produkttermen kan met behulp van

de I-tabel. Uit de doorsnede kunnen redundante produkttermen

worden afgeleid. oeze afgeleide redundante produkttermen zorgen

dat de produktterm i redundant wordt. In plaats van de afgeleide

redundante produkttermen te elimineren wordt de produktterm i

geelimineerd, waardoor er een andere set van produkttermen ont

staat. Manier 2 wordt toegepast als manier 1 niet tot een 100%

testbare s~hakeling leidt.

Alvorens dit wordt toegelicht met een voorbeeld, wordt het

afleiden van de afgeleide redundante produkttermen behandeld.

oeze afgeleide redundante produkttermen kunnen worden bepaald uit
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de takparen (i,j), waarvoor geldt dat tak j een probleem-tak is.

Voor categorie I is uitgelegd hoe uit het takpaar (k,l), horend

bij categorie 1b, een aTgeleide produktterm kan worden bepaald.

Deze aTgeleide produktterm kwam zowel in de testtak k als in de

tak I voor. Als de X-variebele buiten beschouwing wordt gelaten,

kunnen er, voor de overige variabelen, waarden worden aTgeleid

die zowel in testtak i als in tak j te realiseren zijn. Dit

gebeurt analoog aan het aTleiden van aTgeleide produkttermen in

categorie I. Enkel de X-variabele verschilt in testtak i en tak j

van waarde. Resumerend kunnen er uit het takpaar (i,j) twee

produkttermen worden bepaald, die enkel voor de X-variabele (dit

is tevens de probleem-variabele) in tak i en j verschillen. Deze

twee produkttermen kunnen nu worden samengenomen, zodat de aTge

leide redundante produktterm ontstaat.

We zullen dit aTleiden van redundante produkttermen toelichten

aan de hand van een voorbeeld. De doorsnede van testtak i en tak

j is 'OE-XN1'. Bij testtak i hoort de produktterm '0--a-1',

waarbij a de waarde 0 OT 1 kan hebben. Bij tak j hoort produkt

term '?0-a'1?', waarbij de waarde a' de geinverteerde waarde van

a is, het eerste '?' de waarde 0 OT - en het tweede '?' de waarde

OT - voorstelt (zie de deTinitie van doorsnede). Hieruit kan

vervolgens worden aTgeleid dat testtak i de aTgeleide produktterm

'00-a11' en dat tak j de aTgeleide produktterm 'OO-a' 11' bevat.

Deze twee produkttermen kunnen worden samengenomen tot een aTge

leide redundante produktterm '00--11' (tak 4). Op deze manier

worden zoveel aTgeleide redundante produkttermen gerealiseerd als

nodig zijn voor het redundant maken van testtak i. Vervolgens

wordt de redundante tak i geelimineerd en worden de s-a-O testpa

tronen voor deze andere set produkttermen aTgeleid.

Het kan voorkomen dat, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt,

de aTgeleide redundante produkttermen identieke problemen geven,

waarna de produkttermen nogmaals gemodiTiceerd moeten worden. Het

is mogel~jk dat na meerdere malen modiTiceren weer terug gekomen

wordt bij het uitgangspunt, waardoor een oneindige Ius kan

ontstaan (zie onderstaand voorbeeld). Deze oneindige Ius wordt

voorkomen door na een aantal malen de produkttermen te hebben

gemodiTiceerd, de Ius aT te breken en opnieuw te beginnen met een
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ondere ofsplits-volgorde (monier 2).

Als voorbeeld wordt de boo leon expressie

[(0,2,6,7,8) gegeven (identiek oan figuur 5.2.8)

volgorde wxyz geeft de onderstoonde I-tobel.

T(w,x,y,z) ==

Oe of splits-

I-tobell testtoknummer: I

(wxyz) I 2 3 I

--------1 ----------------1
tok- I EOXO 011E 1

num- 2 I OEXO OXXE 1

mer: 3 1 ON10 EXXO I

produkt-term:

w x y z

o 0

000

o

figuur 5.2.8: I-tobel voor de booleon expressie T(wxyz)

[(0,2,6,7,8), no of split 5 en in de volgorde wxyz.

Problemen treden op in testtok 1 met probleem-voriobele y.

Modificotie von de ofgeleide produkttermen ('0010' en '0000')

levert de nieuwe produktterm '00-0', en eliminotie von tok 1.

Hierdoor komt de I-tobel er ols volgt uit te zien.

r-tobell testtoknummer: 1

(wxyz) I 2 3 4 I

-------~I ---------------------1
tok- 1 1

num- 2 1 OXXE OOEO I

mer: 3 1 EXXO OXNO 1

4 I EOOO OX1E I

produkt-term:

w x y z

000

o
o 0 0

figuur 5.2.9: I-tobel voor de booleon expressie T(wxyz) =

[(0,2,6,7,8), no of splits en in de volgorde wxyz, no

modificotie von de produkttermen.

Nu treedt er een probleem-voriobele x in tok 4 op. Modificotie

levert de'nieuwe' produktterm '0-10', woorno de I-tobel er weer

ols in figuur 5.2.8 komt uit te zien. Hierdoor ontstoot een

oneindige lus von modificeren. Oe voriobelen worden vervolgens in

een ondere ofsplits-volgorde opnieuw ofgesplitst (monier 2). Een

ofsplits-volgorde die een 100% test bore schokeling oplevert is:
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yxzw. De I-tabel ziet er dan als volgt uit:

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

( y x zw) I 2 3 I y x z w

--------1----------------1 ---------------
tak- I 1XEO OOOE I 0 0 0

num- 2 I NXOO XXOE I 0

mer: 3 I EOOO XXEO I 0 0 0

figuur 5.2.10: I-tabel voor de boolean expressie T(wxyz)

[(0,2,6,7,8), na afsplitsen in de volgorde yxzw.

In bovenstaande I-tabel treden wederom problemen op. Probleem

variabele x in tak 1 is niet testbaar. Modificatie levert de

produktterm '1-00', waarna de schake ling wel 100% testbaar is.

produkt-term:

000

o 0

I-tabell testtaknummer: I

( y x zw) I 2 3 4 I

--------1 ---------------------1
tak- I I

num- 2 I XXOE 1NOO I

mer: 3 I XXEO XEOO I

4 I 1 1EO XOOE I

y x z w

o

figuur 5.2.11: I-tabel voor de boolean expressie T(wxyz)

[(0,2,6,7,8), na afsplitsen in de volgorde yxzw, na

modificatie van de produkttermen.

De probleem-variabele is nu testbaar via tak 2. Oit resultaat

was, zonder modificatie, te krijgen met afsplits-volgorde xyzw.

Tot slot wordt voor het ontworpen algoritme nog opgemerkt dat,

voor een 100% testbare schakeling de mogelijkheid bestaat, dat na

toevoeging van een variabele de schakeling niet meer 100% test

baar is. Oit is een gevolg van de problemen in deze categorie II,

en dus van de basisblok-structuur. Het gemeenschappelijk stuk tak

moet nu uit variabelen bestaan, die na de probleem-variabele

afgesplitst zijn. Als voorbeeld wordt figuur 5.2.12 gegeven. In
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de figuur 5.2.11 bestaat het gemeenschappelijk stuk tak uit

variabelen, die voor de probleem-variabele zijn afgesplitst. Om

het probleem te laten optreden wordt de afsplits-volgorde (yxzw)

van figuur 5.2.11 ge~nverteerd in wzxy. Hierdoor worden de varia

belen in het gemeenschappelijk stuk tak na de probleem-variabele

afgesplitst.

I-tabell testtaknummer: 1 produkt-term:

( wz xy) I 2 3 4 I w z x y

--------1 ---------------------1 ---------------
tak- I 1

num- 2 1 EOXX 00N1 1 0

mer: 3 I OEXX OOEX I 0 0 0

4 I DE 11 EOOX I 0 0

figuur 5.2.12: I-tabel voor de boolean expressie T(wxyz) •

[(0,2,6,7,8), na afsplitsen in de volgorde wzxy.

De s-a-O testpatronen zijn '0111', '1000' en '0001' voor respec

tievelijk de takken 2, 3 en 4. Oe probleem-variabele y in tak 4

wordt via tak 2 getest. Er kan nu een variabele worden toege

voegd, zodat na toevoeging de schakeling, met uitbreiding van de

hierboven gevonden produkttermen (takken), niet meer 100% test

baar is. Vul voor de nieuwe variabele (v) de waarde '0' en

'0' in voor respectievelijk de takken 2, 3 en 4. Oe I-tabel komt

er dan als voIgt uit te zien.

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

(wzxyv)1 2 3 4 1 w z x y v

--------1 -------------------------1----------------
tak- I I

num- 2 1 ••••• EOXX1 00N10 1 a
mer: 3 I OEXXE ..... OOEXO I

4 1 OE 1 1E EOOXO ..... I

a a a a
a a a

figuur 5.2.13: I-tabel voor de boolean expressie T(wxyz)

[(0,2,6,7,8), na afsplitsen in de volgorde wzxy en

toevoeging van een nieuwe variabele v.
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Nu is de probleem-variabele y in tak 4 niet meer te testen via

tak 2, waardoor de schakeling niet meer 100% testbaar is. Na

modificatie van de produkt-term levert de nieuwe produktterm

'000-0' een niet-testbare probleem-variabele, waarna een onein

dige ius ant staat en de variabelen opnieuw moeten worden afge

splitst.

Oit probleem van een 100% testbare schakeling, die na toevoeging

van een variabele niet meer 100% testbaar is, kan dus zich enkel

voordoen, als:

- er niet-eenduidigheid optreedt in categorie II, en

- de probleem-variabele, die via een andere tak getest wordt,

zich bevindt in een fanout-tak.

Voor iedere andere 100% testbare schake ling levert de toevoeging

van een variabele een nieuwe 100% testbare schakeling.

Categorie III: aileen mogelijkheid 2b.

Voor de takparen (i,j), die bij deze categorie III horen, geldt

dat het aantal 'T'-en grater dan nul is en het aantal 'X'-en

gelijk aan 1 is. Voor ieder takpaar (i,j) geldt dat deze een

probleem-variabele bevat. Het verschil met de vorige categorie

(II) is, dat in deze categorie (III) het afkoppelen van de andere

tak j met een don't care variabele enkel nodig is als de pro

bleem-variabele de testvariabele is. In de vorige categorie moe

ten de don't care variabelen gebruikt worden voor het afkoppelen

van de takken, die op grand van hun doorsnede bij categorie 1b

horen.

Voor het takpaar (i,j) (horend bij categorie III) geldt dat de

tak j voor aile variabelen, uitgezonderd de probleem-variabele,

door deze probleem-variabele kan worden afgekoppeld. Enkel de

probleem-variabele zelf kan niet getest worden, zander dat de tak

j door een don't care variabele wordt afgekoppeld. Hieruit voigt

dat er meerdere testpatronen mogelijk zijn voor een bepaalde

testtak i. Het testpatroon is in dit geval immers niet nodig voor

het afkoppelen van een gehele tak, maar enkel voor het afkoppelen

van de probleem-tak tijdens het testen van die ene probleem-
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variabele in de testtak i. Hierdoor kunnen bij verschillende pro

bleem-variabelen, verschillende testpatronen afgeleid worden. Er

kunnen dus in deze categorie meerdere testpatronen voor ~~n

produktterm worden afgeleid.

Als toelichting wordt de volgende I-tabel gegeven.

I-tabell testtaknummer: I

(wxyz) 1 2 3 4 1

--------1 ---------------------1
tak- I NXX1 XXOO XOE1 1

num- 2 I 1XXN 01 XX OXN 1 I

mer: 3 I XXOE E1XX OOEX I

4 I XOON EX 11 OXOX 1

produkt-term:

w x y z

o 0

000

o 0

figuur 5.2.14: I-tabel voor het toelichting van meerdere

testpatronen voor ~en testtak in categorie III.

Voor takken 1, 2 en 3 kunnen resp. de s-a-O testpatronen '1000',

'1111' en '0100' worden afgeleid. Testtak 4 behoort tot categorie

III, en krijgt dus meerdere s-a-O testpatronen voor het testen

van aIle variabelen in de testtak. Uit de testtak-kolom kan

worden afgeleid dat bij testvariabele x, de andere takken 2 en 3

worden afgekoppeld met respectievelijk de variabelen y en z. Voor

tak 1 moet de don't care variabele de waarde 1 krijgen. Het s-a-O

testpatroon voor testvariabele x en testtak 4 is '0011'. Op

identieke wijze wordt uit de testtak-kolom ditzelfde testpatroon

afgeleid voor de testvariabele z. Echter voor de testvariabele y

geldt dat de waarde voor de don't care variabele 0 moet zijn. Het

s-a-O testpatroon voor testvariabele y in testtak 4 is dan

'0001'. Voor testtak 4 worden dus twee s-a-O testpatronen gevon

den.

Ooordat de toewijzing van waarden aan de don't care variabelen

enkel nodig is voor het testen van ~~n variabele, de probleem

variabele, kunnen voor een testtak van deze categorie meerdere

testpatronen worden afgeleid. Meerdere testpatronen worden afge

leid als er tegenspraak in de testtak-kolom, horend bij categorie

III, optreedt.

Maximaal kunnen er net zoveel testpatronen worden afgeleid als
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niet-don't care variabelen in de produkt-term staan. In de prak

tijk zal dit echter kleiner zijn, omdat slechts een don't care

invulling nodig is voor het afkoppelen van een tak met een don't

care variabele. Hierdoor kunnen bepaalde don't care invullingen

voor de ene probleem-variabele tevens het test patroon leveren

voor een andere probleem-variabele (tak 1 en 3 in figuur 5.2.14).

Verder kunnen meerdere probleem-variabelen in een bepaald testpa

troon, met meerdere don't care variabelen, worden behandeld.

Net als in categorie I, kan hier ook niet-eenduidigheid optreden

bij de beschouwing van de don't care invulling voor een bepaalde

probleem-variabele. Hier kan echter de tak niet geelimineerd

worden, maar blijkt dat de betreffende probleem-variabele in de

testtak don't care kan worden gemaakt, waarna een eenduidige

don't care toewijzing ontstaat of de don't care ~oewijzing in

categorie I of II behandeld moet worden.

Als bij een bepaalde probleem-variabele, in testtak i, geen

eenduidige don't care invulling gevonden kan worden, geldt (zie

uitleg categorie I) dat aile configuraties van de produktterm i

voorkomen. Enkel de probleem7variabele heeft in de testtak de

waarde a (of 1) en in de andere takken de waarde (respectieve

lijk 0). Hieruit kan vervolgens worden afgeleid, dat de probleem

variabele in de testtak-produktterm don't care kan worden ge

maakt. Dit wordt hieronder toegelicht aan de hand van figuur

5.2.15.

I-tabell testtaknummer: I produkt-term:

(wxyz) I 2 3 4 I w x y z

--------1 ---------------------1 ---------------
tak- I 01XN 1XOX OXE1 I a
num- 2 I E1X1 1XXO OXN1 I a
me r: 3 I NXOX 1XXE XOEX I a a a

4 I EXO 1 OX 1N XOOX I a a

figuur 5.2.15: I-tabel voor de toelichting bij een

eenduidigheid in categorie III.

niet-

Voor de takken 1, 2 en 3 kunnen respectievelijk de testpatronen
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'1101', '0110' en '1000' worden afgeleid. In tak 4 treedt een

niet-eenduidigheid op voor de don't care invulling, bij het

be schouwen van de probleem-variabele x. Voor variabele x staat in

testtak 4 de waarde 0, waaruit volgt dat in de takken 1 en 2 voor

de variabele x de waarde 1 staat (zie definitie voor de door

snede). Als de probleem-variabele x nu even buiten beschouwing

wordt gelaten, kunnen de twee mintermen, die door de produktterm

4 gerealiseerd worden ( '0.01' en '0.11'), ten gevolge van de

niet-eenduidigheid ook gerealiseerd worden door de andere takken

('0.01') en 2 ( '0.11'). Dit is analoog aan de afleiding van

redundante takken (categorie I). In de boolean expressie bevinden

zich dus de volgende vier produkttermen: '0001' (tak 4), '0011'

(tak 4), '0101' (tak 1) en '0110' (tak 2). Deze vier produktter

men kunnen worden samengenomen tot een produktterm '0--0'. Zo kan

bij het optreden van een niet-eenduidigheid in categorie III,

altijd een nieuwe produktterm worden afgeleid, met een don't care

variabele (dit was de probleem-variabele) meer.

Het niet-eenduidig zijn in categorie III komt in de ontwikkeling

van de boolean expressie volgens het Scheinman-algoritme niet

voor. Dit is een direkt gevolg van het, tijdens het afsplitsen

van de variabelen, elimineren van de niet-essentiele produktter

men. In de ontwikkeling volgens het Scheinman-algoritme worden

immers alle niet-essentiele produkttermen tot het einde toe mee

genomen. Hierdoor worden alle don't care termen in de residuen

tot het einde toe in elke tak meegenomen. Door de eliminatie van

de niet-essentiele produkttermen, tijdens het afsplitsen van de

variabelen, worden sommige produkttermen niet verder vereenvou

digd. Het vroegtijdig elimineren van de niet-essentiele produkt

termen heeft dus zowel invloed op het aantal produkttermen dat

uiteindelijk de schakeling realiseert als op de variabele-waarden

in de produkttermen. Echter het doel van de opdracht was onder

zoek naar een implementatie van het Scheinman-algoritme om ge

lijktijdig een 100% testbare schakeling te realiseren. In het

ontworpen algoritme is gekozen voor het direct elimineren van de

niet-essentiele produkttermen.

Het detecteren van niet-eenduidigheid in categorie III wordt pas

tijdens het genereren van de testpatronen gedaan. Het ontworpen
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algoritme controleert dus pas tijdens het genereren van de test

patronen de eenduidigheid in categorie II en III. Door dit con

troleren, na het aTsplitsen van de variabelen, hoeTt het 'tijdro

vende' checken slechts eenmaal (met het kleinste aantal produkt

termen) te gebeuren. Dit levert dus een 'grote' tijdbesparing op

tijdens het aTsplitsen van de variabele en een 'klein' tijdver

lies tijdens het genereren van de testpatronen.

Aan het oplossen van dit categorie III-probleem tijdens het

genereren van de testpatronen, zijn een aantal voor- en nadelen

verbonden. Door de gekozen aanpak kunnen er, ten gevolge van het

vereenvoudigen tijdens het genereren van de testpatronen, nog

produkt-termen geelimineerd worden nadat aIle variabelen zijn

aTgesplitst, waarna het genereren van testpatronen opnieuw moet

gebeuren. Dit geeTt extra tijdverlies tijdens het aTsplitsen van

de variabelen. Zowel het direct tijdens als het na het variabele

aTsplitsen elimineren van deze takken kunnen nieuwe don't care

variabelen voor een bepaalde tak opleveren.

Voor de testbaarheid van de schake ling levert dit echter geen

verdere beperkingen. Enkel het aantal testpatronen om de scha

keling te testen kan voor de twee manieren verschillen. Seide

manieren kunnen het aantal produkttermen en testpatronen zowel

po~itieT OT negatieT be1nvloeden. De invloed op het resultaat kan

dus niet bepaald worden, terwijl de voor de aTsplitsing benodigde

tijd voor het tweede geval kleiner is dan voor het eerste geval.

De invloed op het aantal produkttermen en testpatronen kan zowel

positieT als negatieT beinvloed worden door de gemaakte keuze.

Hierdoor is, in het ontworpen algoritme, gekozen voor het 'na het

variabele-aTsplitsen elimineren van deze takken'. De testpatronen

voor de problemen bij categorie II kunnen ook pas bepaald worden

na het aTsplitsen van aIle variabelen, waardoor het uiteindelijke

vaststellen OT de schakeling nu weI OT niet 100% testbaar is,

toch pas na de aTsplitsing van aIle variabelen plaatsvindt.

Het genereren van de s-a-O testpatronen kan in twee

gesplitst worden.

gedeelten
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1. Een voor een worden voor de produkttermen de testpatronen

gegenereerd. Hierbij wordt dit genereren in onderstaande

volgorde aTgewerkt. (n.b. Zo gauw het testpatroon gegenereerd

is, wordt de volgorde van bewerking aTgebroken en de volgende

produktterm beschouwd.)

a. Ais de produktterm geen don't care variabelen heeTt oT het

aantal 'X'-en is in de gehele testtak-kolom groter dan 1,

is het testpatroon identiek aan de produktterm.

b. Het aantal takparen in de testtak-kolom, waarvoor geldt

dat het aantal 'X'-en kleiner oT gelijk aan is, is

groter dan nul. Bij eenduidigheid wordt het testpatroon

gegenereerd en bij niet-eenduidigheid hoort de produktterm

in categorie I, II oT III. Tijdens het genereren van de

testpatronen kan echter categorie I niet voorkomen, waar

door enkel de categorieen II en III overblijv~n.

c. Het aantal takparen in de testtak-kolom, waarvoor geldt

dat het aantal 'X'-en gelijk aan 0 is, is gelijk aan nul.

De produktterm hoort nu in categorie III. Bij niet-eendui

digheid in het genereren van meerdere testpatronen, wordt

de produktterm aangepast en het genereren opnieuw gestart.

d. De produktterm hoort in categorie II, welke in het tweede

gedeelte bekeken wordt.

2. Voor aIle variabelen in de produkttermen, die niet voldoen

aan categorie II, is op dit moment een testpatroon gegene

reerd. Nu wordt gekeken oT de andere produkttermen, die weI

aan categorie II voldoen, via een andere tak te testen zijn.

Ais dit kan, worden de variabelen die via een andere tak

getest worden gemerkt en wordt het testpatroon, waarmee zo

veel mogelijk variabelen te testen zijn, ingevuld. Ais er

variabelen zijn, die niet via een andere tak te testen zijn,

worden de bijbehorende produkttermen gemodiTiceerd en begint

het genereren van de testpatronen opnieuw.

In paragraaT 5.3 wordt een voorbeeld behandeld om het

van de testpatronen te verduidelijken.

genereren
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Paragraaf 5.3: Voorbeeld voor het afleiden van de testpatronen

Het voorbeeld dat in deze paragraaf wordt uitgewerkt, is:

T(v,w,x,y,z) r( 2,3,4,7,8, 1 1 , 15, 17,23,27,31 ) (5.3.1)

De Scheinman-ontwikkeling levert,

vwxyz, de volgende I-tabel:

na afsplitsing in de volgorde

I-tabell produkt-term:1 taknummer:

(vwxyz) I v w x y z I 2 3 4 5 6 7

--------1 -------------1 ------------------------------------------
I 1 0 0 0 I ..... XXOOX XOXOX XOOXN XEEX1 NXEX1 NEXX1

tak- 2 1 0 0 0 0 I xxoox ..... OXXOO OXOXE ONEXX E 1EXX ENXXX

num- 3 I 0 0 0 0 I xoxox oxxoo ..... OOXXE OENX"X EXNXX EE 1XX

mer: 4 I 0 0 0 1 - I XOOX 1 OXOXO OOXXO ..... OEE 11 EXE 1 1 EEX 11

5 I 0 I XOOX1 010XX 001XX 0001N ..... E1-11 E-111

6 I - 1 - 1 I 1XOX1 010XX OX1XX OX01N ON-11 ..... -N111

7 I I 10XX1 01XXX 001XX 00X1N 0-N11 -1N11 .....

figuur 5.3.1: I-tabel bij de produkt-termen van formule

(5.3.1), na afsplitsing van alle variabelen.

Tak 5 voldoet aan categorie I en wordt dus geelimineerd. Voor de

takken 1, 2 en 3 geldt dat het s-a-O testpatroon identiek is aan

de produktterm. Voor tak 4 treedt een eenduidige don't care

invulling (waarde N voor de T-variabele) op, zodat hiervoor het

s-a-O testpatroon '00010' is af te leiden. Voor de takken 6 en 7

kunnen, na eliminatie van tak 5, ook eenduidige don't care invul

lingen gevonden worden.

De s-a-1 testpatronen worden vervolgens van de s-a-O testpatro

nen afgeleid. In tabel-vorm zien de testpatronen er als volgt

uit.
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1 1010

101 10

11001

101011001 1

I produkt-term: I testpatronen:

I s-a-1 voor variabele

( vwxyz) I v w x y z I s-a-O I w v x y z

--------1 -------------1 -------1 -------------------------------
I 0 0 0 I 10001 I 00001 11001 10101 10011 10000

tak- 2 I 0 0 0 0 I 01000 I 11000 00000 01100 01010 01001

num- 3 I 0 0 0 0 I 00100 I 10100 01100 00000 00110 00101

mer: 4 I 0 0 0 1 - I 00010 I 10010 01010 00110 00000

5 I 0 I deze tak is geelimineerd

6 I - 1 - 1 I 1 101 1 1001 1

? I I 10111

Tiguur 5.3.5: aTgeleide s-a-O en s-a-1 testpatronen uit de

I-tabel in Tiguur 5.3.1.

Zoals in dit hOOTdstuk behandeld, levert het s-a-O testpatroon

bij aTwezigheid van een s-a-O Tout een waarde 1 en bij aanwezig

heid van een s-a-O Tout een waarde 0 op de schakeling-uitgang.

(zoals vermeld hebben de namen betrekking op de plaatsen 2 en 3

in een basisblok.) Va or het s-a-1 testpatroon is dit net omge

draaid, een waarde 0 bij aTwezigheid en een waarde 1 bij aanwe

zigheid van een s-a-1 Tout.

ParagraaT 5.4: Opmerkingen ~ het algoritme

Het ontworpen algoritme voor het aTsplitsen van de variabelen en

het aTleiden van de testpatronen is nu behandeld. Het aantal

testpatronen is tamelijk groat. Oit komt doordat de s-a-1 testpa

tronen rechtstreeks van de s-a-O testpatronen worden aTgeleid.

Verder moet in het algoritme per testtak minimaal een s-a-O

testpatroon opgesteld worden, en wordt er nag geen (aT weinig:

categorie II) rekening gehouden met de opbouw van de schakeling.

De opbouw van de schakeling kan vooral het aantal s-a-1 testpa

tronen reduceren. De opbouw van de schakeling kan oak het aantal

s-a-O testpatronen reduceren. Hiervoor moet dan weI minimaal een

produktterm tot categorie III behoren. Daar immers iedere tak
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minimaal een essentiele minterm heeTt is voor iedere tak minimaal

een s-a-O testpatroon nodig. Aeduceren van het aantal s-a-O

testpatronen is aIleen mogelijk als voor een bepaalde tak meer

dere s-a-O testpatronen worden aTgeleid. In het hOOTdstuk 6 zal

het aTleiden van de schakeling-opbouw en het reduceren van het

aantal testpatronen worden behandeld.

Het invoeren van produkt-termen in plaats van mintermen levert

voor dit algoritme geen problemen. Enkel kan door het invoeren

van produkt-termen het resultaat anders zijn. Ous, de uiteinde

lijke vorm van de produkt-termen, die nodig zijn voor het reali

seren van de schakeling, wordt be1nvloed. Als zodanig heeTt dit

natuurlijk ook invloed op het aTleiden van de testpatronen en het

uiteindelijke aantal daarvan. Ter verduidelijking wordt hiervan

een voorbeeld gegeven. De aTsplits-volgorde is voor beide invoer

methoden: wxyz.

(wxyz) 1 ingevoerde mintermen: I ingevoerde produkt-termen:

--------1 -----------------------1 ----------------------------
I 000 I 000

tak- 2 1 0 0 1 0 0

num- 3 I 0 0 0 I 0 - 0

mer: 4 1 0 0 I 0 -

5 1 0 0 1

6 1 0 I

--------1 -----------------------1 ----------------------------
(wxyz) I gerealiseerde produkt-termen

--------1 -----------------------1 ----------------------------
tak- I - 0 0 I - 0 0

num- 2 1 - 1 0 1 - 1 0

mer: 3 I - 0 0 1 0 - 0

4 1 I 0 -

Tiguur 5.4.1: vergelijken van de uitgevoerde produkt-termen

bij invoer van mintermen OT produkt-termen.

van produkttermen in plaats van mintermen kan de

de vereenvoudiging van een boolean expressie

het bovenstaande voorbeeld kan dit eenvoudig

Het invoeren

resultaten voor

be1nvloeden. Uit
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worden aTgeleid. Een voordeel is dat het op deze manier mogelijk

is om een bepaalde produktterm als resultaat op te drukken.

Verder kan op deze wijze ook een reeds bestaande schake ling

eenvoudig worden uitgebreid met een variabele, waarna zonder veel

extra moeite de testpatronen kunnen worden aTgeleid (met als

uitzondering de laatste opmerking bij categorie II).

Verschil in de resultaten, bij invoer van min- OT produkt

termen, is alleen mogelijk als verschillende aTsplits-volgorden

verschillende resultaten opleveren. Als alle aTsplits-volgorden

dezelTde produkt-termen als resultaat geven, levert het invoeren

van produkt-termen geen verschillend resultaat.

Het ontworpen algoritme is tot nu toe enkel uitgewerkt voor een

single output en een som van mintermen. Voor een produkt van

maxtermen wordt de schakeling op analoge wijze aTgeleid; enkel

komen bij de opbouw van de schakeling op de plaatsen van de ANO

gates OR-gates te staan en omgekeerd. Oit is dus enkel een veran

dering in de opbouw van de schakeling, en heeTt verder geen

invloed op de manier van aTsplitsen van de variabelen en aTleiden

van de testpatronen.

Voor een multiple output schakeling, gaat Scheinman uit van

hetzelTde algoritme. Enkel worden Tanouts voor twee verschillende

uitgangen tijdens het Scheinman-algoritme al samengenomen, ter

wijl in het, in hOOTdstuk 4 en 5, uitgelegde algoritme de Tanouts

pas gerealiseerd worden tijdens het aTleiden van de schake ling

opbouw. Oit aTleiden van de opbouw van de schakeling wordt in het

hOOTdstuk 6 behandeld.
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HOOFDSTUK 6:

HET AFLEIDEN VAN DE SCHAKELING EN HET REDUCEREN VAN HET AANTAL

TESTPATRONEN.

In dit hOOTdstuk wordt de opbouw van de schake ling aTgeleid uit

de produkttermen. Het blijkt dat uit de produkttermen een opbouw

kan worden aTgeleid, die voor niet te complexe Tunkties identiek

is aan een met Scheinman aTgeleide schakeling. Oak voor een

Tunktie met multiple output blijkt de bijbehorende opbouw van de

schakeling eenvoudig te kunnen worden aTgeleid.

De opbouw van de schakeling gaat uit van het bepalen van gemeen

schappelijke stukken tak. Een gemeenschappelijk stuk tak is een

deel van de schakeling dat bij meerdere takken hoort. Hierdoor

worden bepaalde verbindingslijnen dubbel getest. Di~ is een ge

volg van het Teit dat een aTgeleid testpatroon alle variabelen in

een testtak test, dus oak de variabelen in het gemeenschappelijk

stuk tak. Deze gemeenschappelijke variabelen worden dus door

meerdere takken getest. Door de opbouw van de schakeling in het

testen te betrekken, kan het aantal testpatronen gereduceerd

worden. Dit wordt in paragraaT 6.3 behandeld.

ParagraaT 6.1: Het aTleiden van een single output

uit ~ produkttermen

schakeling

Zoals is vermeld in hOOTdstuk 2, levert het Scheinman-algoritme,

een uitwaaieren van takken vanuit de eerst-aTgesplitste variabele

en een weer samenvoegen van de takken naar de laatst-aTgesplitste

variabele toe (Tanout). Hierdoor ontstaan gemeenschappelijke

stukken tak, die door meerdere produkttermen gebruikt worden. Een

gemeenschappelijk stuk tak kan, in deze aTleiding, aan de uitgang

optreden, eindigend binnen een basisblok, en aan de kant van de

laatst-aTgesplitste variabele, eindigend met een Tanout.
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OEFINITIE:

uitgang-tak:

uitgang-zijde

het gemeenschappelijk stuk tak,

van de schakeling bevindt.

dat zich aan de

fanout-tak: het gemeenschappelijk stuk tak, dat zich aan de kant

van de laatst-afgesplitste variabele bevindt (zie hiervoor ook de

definitie van fanout: figuur 2.1.3).

Bij complexere funkties kan er nog een fanout tussen deze twee

soorten gemeenschappelijk stuk tak voorkomen. Na deze fanout

waaiert de schakeling weer uit. Er onstaat hier dus eigenlijk een

gemeenschappelijk stuk boom. Oeze soort fanout is in het ontwor

pen algoritme niet geimplementeerd, en wordt verder in dit

hoofdstuk ook niet behandeld. Er wordt in het algoritme aIleen

gekeken naar uitgang-takken en fanout-takken.

Het vinden van een uitgang-tak gebeurt nu als volgt. Als twee

produkttermen dezelfde waarde hebben voor de eerst-afgesplitste

variabele X1, gebruiken beide produkttermen dezelfde basisblok

ingang voor het basisblok van nivo 1. Als nu de waarde van de

volgende variabele Xz voor beide produkttermen ook identiek is,

gebruiken beide produkttermen ook dezelfde basisblok-ingang voor

nivo 2. Hieruit volgt dat de twee produkttermen het stuk tak,

behorende bij de eerste twee variabelen, gemeenschappelijk heb

ben. Zolang de twee produkttermen vanaf de eerst-afgesplitste

variabele X1, identieke variabele-waarden hebben, zijn de bijbe

horende stukken tak ook gemeenschappelijk en wordt uitgang-tak

genoemd. De eerst verschillende variabele-waarde voor de varia

bele x~ zorgt ervoor dat de twee takken in het basisblok van nivo

i, twee verschillende basisblok-ingangen gebruiken. Hier eindigt

de uitgang-tak.

Voor een fanout-tak geldt een analoog verhaal, maar nu vanaf de

laatst-afgesplitste variabele, terug naar de uitgang. Op deze

manier wordt ook een gemeenschappelijk stuk tak afgeleid. Oit

wordt na de variabele, met de laatst identieke variabele-waarde

op nivo k, door middel van een fanout tussen de basisblokken op

nivo k en (k-1) gesplitst in twee takken.

Er wordt nu gezorgd dat in de afleiding van de opbouw van de
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schakeling de afsplits-velgerde identiek is aan de variabelen-

Hierdeer is dus de eerst-afge-velgerde

splitste

in de predukttermen.

variabele gelijk aan de variabele met het heegste bi-

naire gewicht, en is de laatst-afgesplitste variabele gelijk aan

het binaire gewicht 1.

Nu werdt veer de verduidelijking van bevenstaande gemeenschappe-

lijke stukken tak een aantal predukttermen gegeven, welke ver-

velgens indicaties krijgen veer uitgang- en faneut-takken.

preduktterm: 1 uitgang-takken: faneut-takken:

I (taknummer) (taknummer)

variabelen: 1 v w x y z I ( ). v w x y z I v w x y z (

------------1 --------------1 -----------------1 -----------------
I - 0 I - 0 1

21 0- 1 (1) 0- 1

tak- 3 I 0 - 0 0 1 (2) 0 0 I

nummer: 4 1 0 0 - 0 I 0 0 - 0 1

5 I 0 - 0 - 1 (4) - 0 - 1

6 1-1-0 1 -1-0 1

figuur 6.1.1: predukttermen met uitgang- en faneut-tak indi

catie.

Afleiding van de uitgang- en faneut-takken gebeurt nu als velgt.

Veer een uitgang-tak werden eerst aIle predukttermen met een

identieke waarde veer de eerst-afgesplitste variabele (variabele

v) bepaald. Veer de waarde 1 zijn dit de takken 1, 2 en 3. Veer

de tak met het laagste taknummer (tak 1) blijft de waarde van de

variabele v staan en veer de andere takken werdt de waarde ver-

vangen deer een '.' en een indicatie '( _)' dat de waarde van de

variabele identiek is aan de waarde van deze variabele in tak 1.

Uit de gevenden takken (tak 1, 2 en 3) werden vervelgens de

predukttermen bepaald, met een identieke waarde veer de tweede

variabele w. In het veerbeeld werden de takken 2 en 3 gevenden.

De takken 2 en 3 hebben dus identieke waarden veer zewel de

variabele v als de variabele w. Analeeg aan de eerste variabele

blijft de waarde in tak 2 staan en werdt in tak 3 een inge-

vuld en de indicatie '( 1)' veranderd in '( 2) , (De'. '-invullin-
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gen in tak 3 verwijzen immers naar de waarden in tak 2.)

Op deze manier werden in de aTsplits-velgerde aIle variabelen

gecheckt veer het bepalen van de uitgang-tak. Het ep deze manier

checken van de variabelen in de geinverteerde aTsplits-velgerde

levert de Taneut-takken. Veer de variabelen in een de Taneut-tak

werdt een ':' ingevuld, in plaats van een en staat de indi

catie '( _)' achter de preduktterm.

De uitgang-tak bij tak 3 geeTt nu aan dat de eerste drie varia

bele-waarden identiek aan tak 2 zijn. Tak 2 en 3 hebben het stuk

tak wvx-'10-' gemeenschappelijk. Verder levert tak 2 dat de

eerste variabele-waarde identiek is aan tak 1, zedat de uitgang

tak veer tak 2/3 gelijk aan '10-' is.. Hieruit kan werden aTge

leid dat de takken 1, 2 en 3 het stuk tak, herend bij de eerste

variabele w, gemeenschapplijk hebben. Op nive 2 werdt de tak

1/2/3 gesplitst in tak 1 en tak 2/3, waarna ep nivQ 4 de tak 2/3

in tak 2 en tak 3 gesplitst werdt.

Veer de Taneut-takken kunnen er identieke aTleidingen plaatsvin

den. Tussen nive 4 en 5 (variabele y respectievelijk z) splitst

een Taneut de tak 1/3/4 in de takken 1/4 en 3, waarna een Taneut

tussen nive 3 en 4 (variabele x respectievelijk y) de tak 1/4 in

de takken en 4 splitst.

Op deze wijze kunnen de gemeenschappelijke stukken tak uit de

gerealiseerde predukttermen werden aTgeleid. Verder dient neg

epgemerkt te werden dat, net als in het Scheinman-algeritme, een

variabele eerst ep aanwezigheid in een Taneut-tak werdt gecheckt

en vervelgens pas ep aanwezigheid in een uitgang-tak.

De schakeling werdt, in eerste instantie, gerealiseerd deer ba

sisblekken. Deze schakeling werdt dan eek basisblek-schakeling

geneemd. Deze basisblekken kunnen hiertee gezien werden als een

seert 'super OR-peert' met een g-, h- en j-ingang. Deze ingangen

zijn, zeals uit de deTinitie van het basisblek blijkt (heeTdstuk

4), gerelateerd aan de variabele-ingang. (n.b. Bij een predukt

van maxtermen kan het basisblek gezien werden als een 'super AND

peert' . )

In tweede instantie werdt de basisblek-schakeling vereenveudigd

tet schakeling ep peert-nive.

Veer het aTleiden van de basisblek-schakeling werdt ep de ender-
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staande manier te werk gegaan.

1. Stel de uitgang- en fanout-tak tabel op (figuur 6.1.1).

2. Stel nu voor tak het bijbehorende pad op (met behulp van

basisblokken) ,

3. Realiseer voor de volgende tak het bijbehorende pad, waarbij

gelet wordt op de gemeenschappelijke stukken tak met voor

gaande gerealiseerde paden. Hierbij geldt dat eerst de fa

nout-takken en daarna de uitgang-takken gerealiseerd worden.

Er wordt in dit geval oak weI gesproken over een hogere

prioriteit van de fanout-tak bij het realiseren van de opbouw

van de schakeling. Op deze wijze worden aIle takken in de

schakeling verwerkt.

De takken worden dus een voor een gerealiseerd. De ~fleiding van

de basisblok-schakeling bij het voorbeeld van figuur 6.1.1, ziet

er dan als voIgt uit.

f

v 9 v 9

Z

b

x

y

f'

z

a

x

y

figuur 6.1.2a en 6.1.2b: afleiding van de eerste twee takken

in de basisblok-schakeling horend bij de produkttermen

in figuur 6.1.1.
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Als eerste is in figuur 6.1.2a de eerste tak getekend, waarbij

geldt dat de waarde 0, 1 of - voor de variabelen overeenkomen met

het gebruiken van de basisblok-ingangen h, g respectievelijk j.

Met andere woorden: in figuur 6.1.2a loopt, door de waarde 1 van

variabele v, de tak via de g-ingang van het bijbehorende basis

blok. op deze wijze wordt voor iedere waarde in tak 1 een bepaal

de basisblok-ingang gebruikt.

Vervolgens is de tweede tak (figuur 6.1.2b) erbij gezet. Voor

tak 2 geldt dat variabele v dezelfde waarde heeft als in tak

(figuur 6.1.1), zodat de basisblok-ingang g (bij variabele v)

gemeenschappelijk is. Tak 2 gebruikt in het basisblok, horend bij

variabele w, de h-ingang (de g-ingang wordt door tak 1 gebruikt).

De overige variabelen van tak 2 bevinden zich niet in een uit

gang- of fanout-tak, zodat voor de andere variabelen (x, y en z)

een nieuw pad in de schakeling gerealiseerd wordt.

x

y

z

c

v 9

f
v

f

9 h

figuur 6.1.2c en 6.1 .2d: afleiding van de takken 3 en 4 in

de basisblok-schakeling horend bij de produkttermen in

figuur 6. 1 .1 .

Tak 3 heeft zowel een uitgang- als een fanout-tak. De fanout-tak
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zorgt dat de tak tussen de nivo's 'y' en 'z' (horend bij de

variabele y respectievelijk z) aan tak 1 gekoppeld wordt. Vervol

gens wordt naar de uitgang-tak gekeken. De eerste drie variabelen

zijn identiek aan tak 2, waarna in het basisblok, horend bij de

variabele y, basisblok-ingang h wordt gebruikt.

Voor tak 4 zorgt de fanout-tak voor een koppeling van tak 4 en 1

tussen de nivo's 'x' en 'y'. Verder verschilt de waarde voor de

eerste variabele val, zodat deze tak de h-ingang van het basis-

blok op nivo 'v' gebruikt.

Op analoge wijze worden nu de laatste twee takken ook getekend,

waarna de basisblok-schakeling in figuur 5.1.2f is getekend.

f
V 9 h

figuur 5.1.2e: afleiding van de tak 5 in de basisblok

schake ling horend bij de produk'ttermen in figuur 5.1.1.
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v

figuur 6.1.2f: afleiding van de tak 6 in de basisblok

schakeling horend bij de produkttermen in figuur 6.1.1.

Dp deze manier kan de basisblok-schakeling uit de produkttermen

worden afgeleid. Voor de vereenvoudiging van deze schake ling naar

poort-nivo, worden de volgende vereenvoudigingsregels gebruikt:

1. AIle basisblokken Cop nivo i)

geelimineerd worden, waarbij

zijn waarde in de AND-poort van

Dus:

met een enkele in gang kunnen

de betreffende variabele met

nivo Ci-1) wordt toegevoegd.

figuur 6.1.3: vereenvoudiging van de basisblok-schakeling.



2. AIle

9?

poorten met een ingang kunnen vervangen worden door een

kortsluiting tussen in- en uitgang van de betreffende poort.

Dus:

+ +

figuur 6.1.4: vereenvoudiging van de AND-poorten.

Met deze regels kan, uit de basisblok-schakeling, ae schakeling

worden afgeleid. Deze ziet er voor de basisblok-schakeling van

figuur 6.1.2f als voIgt uit.

w
x

z z

figuur 6.1.5: uiteindelijke opbouw van de schake ling van de

produkttermen in figuur 6.1.1.
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Met bovenstaande regels kan de opbouw van de schakeling worden

afgeleid. Uitgangspunten zijn de gerealiseerde produkttermen,

waaruit de opbouw van de schakeling is af teo leiden.

Paragraaf 6.2: Het afleiden van een multiple output schakeling

In paragraaf 6.1 is de schakeling afgeleid voor een single

output. De afleiding van de schakeling met multiple output werkt

met hetzelfde principe, zij het dan d~t er geen uitgang-takken

kunnen worden afgeleid tussen verschillende uitgangen. Er kunnen

dus enkel fanout-takken tussen de verschillende uitgangen be

staan.

Voor een multiple output worden, net als bij de single output

(paragraaf 6.1), voor alle produkttermen de uitg~ng- en fanout

takken opgesteld, waarbij voor de uitgang-takken een extr~ eis

wordt gesteld. De takken van een uitgang-tak moeten nu, buiten

het identiek zijn van de waarde van eerst-afgesplitste variabele,

ook horen bij dezelfde uitgang.

Hieronder zal dit worden toegelicht in hetzelfde voorbeeld als

in figuur 6.1.1 nu echter met verschillende uitgangen. De takken

1, 2 en 6 horen bij uitgang 1 en de takken 3, 4 en 5 horen bij

uitgang 2.

produktterm: 1 uitgang-takken: fanout-takken:

(uitgang) I (tak-nummer) (taknummer)

variabelen: I v w x y z ( ) 1 () v w x y z I v w x y z ( )

------------1 ---------------1-----------------1 -----------------
1 -0(1) I -0 I -0

21 0- (1) 1(1) 0- I 0-

tak- 3 I 0 - 0 0 (2) I 0 - 0 0 I 0 - 0 ( 1)

nummer: 4 I 0 0 - 0 (2) I 0 0 - 0 I 0 0 ( 1)

5 I 0 - 0 - (2) 1 (4) - 0 - I 0 - 0 -

6 I - 1 - 0 (1) I - 1 - 0 I - 1 - 0 ( 2)

figuur 6.2.1: produkttermen, horend bij verschillende uit

gangen, met uitgang- en fanout-tak indicatie.
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Doordat tak 3 naar een andere uitgang gaat dan tak 2, kunnen de

takken 2 en 3 geen uitgang-tak realiseren. Op identieke wijze als

in paragraaT 6.1 wordt de basisblok-schakeling aTgeleid. Er moet

in dit geval verder wel rekening gehouden worden met de verschil

lende uitgangen. De bijbehorende basisblok-schakeling ziet er dan

ook als volgt uit.

x

y

v

h

f2 fl

Tiguur 6.2.2: basisblok-schakeling horend bij de gereali

seerde produkttermen van Tiguur 6.2.1.

Met de vereenvoudigingsregels wordt de basisblok-schakeling weer

herleid tot een schake ling op poort-nivo. De opbouw van de scha

keling komt er dan als volgt uit te zien.
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g
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v

-y

w

x

Tiguur 6.2.3: uiteindelijke opbouw van de schakeling voor de

produkttermen uit Tiguur 6.2.1.

Het ontworpen algoritme gaat, voor het aTleiden van de multiple

output-schakeling, uit van de gerealiseerde produkttermen in

meerdere single output-schakelingen. Het aTsplitsen van de varia-

belen voor een multiple output gebeurt dus per uitgang. Hierdoor

kan de vereenvoudiging van een multiple output-schakeling, ge-

splitst worden in meerdere single-output-vereenvoudigingen voor

iedere uitgang aTzonderlijk. De vereenvoudiging van een multiple

output Tunktie is dus identiek aan meerdere vereenvoudigingen van

een single output Tunktie. De meerdere uitgangen worden pas bij

de realisatie van de schakeling in beschouwing genomen.

De voor de single output aTgeleide s-a-O testpatronen, moeten

ook in de multiple output-schakeling gebruikt worden. Aile s-a-O

testpatronen, die nodig zijn voor een single output, zijn immers

gerelateerd aan essentiele produkttermen voor deze uitgang. Door

dat iedere uitgang bij een multiple output Tunktie tot een single

output benadering behoort, worden enkel s-a-O testpatronen aTge-

leid voor essentiele produkttermen. Aile essentiele produktter-

men, in een multiple output-schakeling, geven minimaal een stuck

at-test voor de essentiele tak OT stuk tak, dat speciTiek bij een

bepaalde uitgang hoort. Het testen kan dus varieren van aile

variabelen en verbindingslijnen in een tak tot een Tanout-lijn.

Aesumerend kan over het ontworpen algoritme worden gezegd, dat

een multiple output Tunktie wordt opgebouwd uit meerdere single
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output Tunkties. De aTsplitsing van de variabelen en de aTleiding

van de s-a-O testpatronen geschiedt voor iedere single output

Tunktie apart. Het onderscheid tussen multiple en single output

komt pas tot uiting in de realisatie van de schakeling. Voor een

multiple output worden meerdere resultaten van de vereenvoudiging

van single output Tunktie in beschouwing genomen, terwijl voor

single output een resultaat voldoende is.

Het algoritme is dus eigenlijk opgebouwd uit twee stappen:

Stap 1: het aTsplitsen van de variabelen en aTleiden van de

s-a-O testpatronen voor een single output Tunktie.

Stap 2: het aTleiden van de opbouw van de schakeling voor een

single OT multiple output Tunktie, het aTleiden van de

s-a-O testpatronen en het reduceren van he~ aantal test

patronen.

Voor een multiple output moet nu eerst voor aIle uitgangen stap

1 doorlopen worden, en daarna pas stap 2. In stap 2 wordt uit al

de resultaten van stap 1 de multiple output-schakeling aTgeleid.

Op deze wijze kan dus, zowel voor single als voor multiple

output, een schake ling eenvoudig uit de gerealiseerde produktter

men worden aTgeleid.

ParagraaT 6.3: Reductie van het aantal testpatronen

Uit de opbouw van de schake ling kunnen nu gemeenschappelijke

stukken tak worden aTgeleid. Deze gemeenschappelijke stukken tak

leveren dus verbindingslijnen, die in meerdere takken voorkomen.

Zo worden ook primaire ingang-variabelen gemeenschappelijk, waar

door deze door meerdere takken getest worden. Door deze maar door

een tak te testen kan het aantal testpatronen gereduceerd worden.

In hOOTdstuk 5 is behandeld dat aIle gerealiseerde produkttermen

essentieel zijn. Iedere gerealiseerde produktterm heeTt minimaal

een essentiele minterm. Hieruit voIgt dat er voor iedere produkt

term minimaal een s-a-O testpatroon moet worden aTgeleid. Immers
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de essentiele minterm levert minimaal een fanout-lijn, die niet

door een andere tak testbaar is en dus enkel getest kan worden

door de bij deze produktterm horende testtak, en met het hierbij

afgeleide s-a-O testpatroon. Oit geldt natuurlijk ook voor het,

uit het s-a-O testpatroon, afgeleide s-a-1 testpatroon.

Voor multiple output wordt op identieke wijze de waarde van de,

bij de testtak horende, uitgang bepaald. Bij de multiple uitgang

schake ling moet dus ook voor aIle produkttermen minimaal een

s-a-O testpatroon worden afgeleid.

S-a-O testpatronen kunnen dus enkel geelimineerd worden, als er

voor een bepaalde testtak meerdere s-a-O testpatronen zijn afge

leid (categorie III in paragraaf 5.2). In dat geval kan een s-a-O

testpatroon geelimineerd worden, als uit de opbouw van de schake

ling blijkt, dat de variabelen in het s-a-O testpatroon ook met

andere s-a-O testpatronen kunnen worden getest.

In het voorbeeld van figuur 5.2.14 levert de afleiding van de

schakeling de volgende (gecombineerde) uitgang- en fanout-tak

tabel:

I-tabell testtaknummer: produkt- I

term: I

(wxyz) 1 2 3 4 1 w x y z I

--------1 ---------------------1 ----------1
tak- I NXX1 XXOO XOE1 I 0 0 - 1

num- 2 I 1XXN 01XX OXN1 1 - 1 1

mer: 3 1 XXOE E 1XX OOEX I 0 0 0 1

4 1 XOON EX 1 1 OXOX 1 0 0 - I

uitgang- en fanout

tak (taknummer)

( w x y z (

o 0

o 0 0

(3) 0 (2)

figuur 6.3.1: uitgang- en fanout-tak indicatie en herhaling

van figuur 5.2.14.

De afgeleide s-a-O testpatronen voor testtak 4 zijn '0011' en

'0001', waarmee de variabelen w en z resp. x getest kunnen worden

(zie hoofdstuk 5). Uit de opbouw van de schakeling kan nu worden

afgeleid dat de variabele w en z oak via tak 3 respectievelijk 2

getest kunnen worden. Hierdoor kan het s-a-O testpatroon '0011'

geelimineerd worden. De variabele x kan niet via een andere tak

getest worden, waardoor het s-a-O testpatroon '0001' voor tak 4
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aanwezig blijf't.

Het kan nu ook voorkomen dat aile variabelen in een testtak via

een andere tak testbaar zijn. In dat geval blijf't wederom mini

maal een s-a-O testpatroon voor de testtak behouden. Immers de

f'anout-lijn tussen uitgang-tak en f'anout-tak hoort specif'iek bij

die testtak en moet met dit s-a-O testpatroon getest worden.

Voor de s-a-1 testpatronen is de reductie van het aantal testpa

tronen veel groter. Oit is een direct gevolg van de manier waarop

de s-a-1 testpatronen worden af'geleid. Aile in een uitgang-tak

voorkomende variabelen kunnen met een s-a-1 testpatroon worden

getest, terwijl wei voor iedere tak een s-a-1 testpatroon is

af'geleid waarmee die variabelen getest kunnen worden. Voor de

variabelen in een f'anout-tak geldt dit ook. Aileen de f'anout-lijn

moet ook op een s-a-1 f'out getest worden. Minimaal een van de

variabelen in de f'anout-tak moet ge~nverteerd worden voor het

testen van deze f'anout-lijn. Hierdoor moet bij een f'anout-tak,

voor iedere bijbehorende tak, een s-a-1 testpatroon aanwezig

blijven. Hierbij hoef't geen rekening gehouden te worden met de

restricties voor de variabelen (paragraaf' 5.2), daar hier geen

variabele maar een f'anout-lijn getest wordt.

Voor de uitleg van dit reduceren wordt uitgegaan van de in

f'iguur 6.1.1 gegeven produkttermen. Hiervoor wordt de I-tabel in

f'iguur 6.3.2 gegeven.

I-tabel I testtaknummer: I produktterm:

(wvxyz) 1 2 3 4 5 6 I v w x y z

------------1 -------------------------------------1 -------------
I ••••• 1XN 1X 1XNOO X1X-O X1NOE NXNOX 1 - 0

2 I 1X1NX ..... 10-XX XXONX XX-XN NX-X 1 I 0-

tak- 3 I 1X1EO 10-XX ..... XXOEO XX-DE NX-OX I 0 - 0 0

nummer: 4 1 X1X-0 XXEOX XXEOO ..... 01EOE E1EOX I 0 0 - 0

5 1 X11 EO XX-X 1 XX-DO 01 OED ..... E 1-01 1 0 - 0 -

6 1 1X1EX 1X-X1 1X-OX 010EX 01-0N ..... 1 - 1 - 0

f'iguur 6.3.2: I-tabel voor de in f'iguur 6.1.1 gerealiseerde

produkttermen.
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De aTgeleide testpatronen zijn (hooTdstuk 4 en 5):

I produktterm:1 testpatronen:

1 s-a-1 voor de variabele:

(wvxyz) 1 v w x y z 1 s-a-O 1 v w x y z

--------1 ------------1 -------1 -------------------------------
I - 0 I 11110 1 01110 10110 11010 11111

tak- 2 1 0 - I 10-11 I 00-11 11-11 10-01 10-10

num- 3 I 0 - 0 0 I 10000 I 00000 11000 10010 10001

mer: 4 I 0 0 - 0 I 01010 1 11010 00010 01110 01011

5 10 - 0 - 1011001 via 4 00100 01110

6 1- 1 - 0 I 11-01 I 10-01 11-1111-00

Tiguur 6.3.3: aTgeleide testpatronen uit Tiguur 6.3.2.

De uiteindelijke opbouw van de schakeling is aTgeleid in para

graaT 6.1 en in Tiguur 6.1.5 getekend. Uit het bekijken van de

uitgang-takken voIgt dat de s-a-1 testpatronen voor de varia

belen, die in Tiguur 6.1.1 een '. '-invulling hebben, kunnen

worden geelimineerd. Hierdoor komt de testpatronen-tabel er als

voIgt uit te zien.

1 produktterm: I testpatronen:

I s-a-1 voor de variabele:

(wvxyz) I v w x y z I s-a-O I v w x y z

--------1 ------------1-------1 -------------------------------
I - 0 1 11110 1 01110 10110 11010 11111

tak- 2 1 0 - 1 10-11 1 11-11 10-01 10-10

num- 3 I 0 - 0 0 I 10000 I 10010 10001

mer: 4 I 0 0 - 0 1 01010 I 11010 00010 01110 01011

5 1 0 - 0 - I 01 100 1 01 1 10

6 I - 1 - 0 I 1 1-01 1 10-01 1 1-1 1 1 1-00

Tiguur 6.3.4: aTgeleide testpatronen uit Tiguur 6.3.2, na

reductie van de testpatronen voor de uitgang-takken.

Bij beschouwing van de Tanout-takken kan nog een s-a-1 testpa

troon worden geelimineerd. Om de Tanout-lijn op een s-a-1 Tout te
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testen moet minimaal een s-a-1 testpatroon in de fanout-tak

aanwezig blijven. Voor reductie van het aantal s-a-1 testpa

tronen, door de fanout-takken, moeten deze fanout-takken dus uit

minimaal twee variabelen bestaan. 5-a-1 testpatronen in fanout

takken, die uit een variabele bestaan, kunnen niet geelimineerd

worden, omdat dit s-a-1 testpatroon nodig blijft voor het s-a-1

testen van de fanout-lijn. Tak 4 heeft twee variabelen in de

fanout-tak staan. Hier kan dus gekozen worden tussen twee s-a-1

testpatronen (variabele y of z), welke van de twee geelimineerd

gaat worden. In dit voorbeeld is variabele y een don't care

variabele, waardoor het s-a-1 testpatroon voor variabele z in tak

4 aanwezig moet blijven. De uiteindelijke testpatronen-tabel

blijft er dus identiek uitzien als in figuur 6.3.4.

Voor ieder testpatroon, dat geelimineerd wordt, kan een keuze

gemaakt worden. Door deze keuze kan nu het aantal testpatronen

beinvloed worden. Als een testpatroon wordt geelimineerd dat

enkel en alleen die betreffende variabele test, wordt tevens het

aantal testpatronen verminderd. Als een testpatroon wordt geeli

mineerd, dat meerdere variabelen test, blijft het aantal testpa

tronen gelijk. Als bij de reductie van het aantal testpatronen

van figuur 6.3.3 het s-a-1 testpatroon voor variabele w van tak 4

geelimineerd was i.p.v. het s-a-1 testpatroon voor variabele w

van tak 5 (figuur 6.3.4), zou dit gevolgen hebben voor het uit

eindelijk aantal testpatronen.

Als voorbeeld wordt, in figuur 6.3.5, een zeer ongunstige

eliminatie van de s-a-1 testpatronen (figuur 6.3.3) gegeven.
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11000

11010 00010 01110

de variabele:

z

11-00

y

11111

10-01 10-10

10010 10001

0101 1

01 1 10

1 1- 1 1

xw

10110 11010

10-01

v

00-11

testpatronen:

s-a-1 voor

1 produktterm: I

1

(wvxyz) 1 v w x y z I s-a-O I

--------1 ------------1 -------1
I - 0 I 11110 I

tak- 2 I 0 - 1 10-11 1

n um- 3 I 0 - 0 0 1 10000 1

me r: 4 I 0 0 - 0 I 01010 I

5 1 0 - 0 - I 01 100 1

6 I - 1 - 0 I 11-01 I

Tiguur 6.3.5: aTgeleide testpatronen uit Tiguur 6.3.2, na

een ongunstige reductie van de testpatronen.

Oe variabele v voor de uitgang-tak 1/2/3, en de variabele w voor

uitgang-tak 2/3 worden nu getest door s-a-1 testpatronen die

allen deze variabelen testen. Hierdoor is het aantal testpatro

nen, voor het testen van de schakeling, van Tiguur 6.3.5 groter

dan het aantal testpatronen van Tiguur 6.3.4.

Hieronder worden de s-a-1 testpatronen van Tiguur 6.3.3, 6.3.4

en 6.3.5 met elkaar vergeleken. De s-a-O testpatronen zijn voor

de drie testpatronen-tabellen identiek. Het aantal keren dat een

bepaald testpatroon in de testpatronen-tabel voorkomt is achter

het testpatroon vermeld. Onder gereduceerd staan de s-a-1 testpa

tronen nadat voor de don't care termen gunstige waarden zijn

ingevuld. Onder gunstige waarden wordt verstaan, het zodanig

toewijzen van een waarde, aan een don't care variabele in het

s-a-1 testpatroon, dat het ontstane testpatroon al in de tabel

voorkomt. Het testpatroon '11-00' in de eerste kolom van Tiguur

6.3.6, geeTt met de gewenste waarde 0 het testpatroon '11000',

dat al in de tabel voorkomt. Op deze wijze Ie vert het s-a-1

testpatroon '11-00' geen extra testpatroon.

Oeze gereduceerde kolom levert dus het aantal verschillende

s-a-1 testpatronen dat nodig is om aIle verbindingslijnen in de

schakeling op een stuck-at Tout te testen.
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2

2

3

2

2

2

11000

11010

1 111 1

00-11

01011

01 110

10001

10010

101 10

00010

fig 6.3.31 gereduceerdl fig 6.3.41 gereduceerdl fig 6.3.51 g~reduceerd

---------1 -----------1 ---------1 -----------1 ---------1 -----------
00000 I 00000 1 I 1 I

00010 I 00010 100010 1 00010 100010 I

00100 1 00100 1 1

00-1 1 1 00-11 I 100-11 I

01011 101011 101011 101011 101011 I

01110 31 01110 3101110 31 01110 3101110 21

10001 1 10001 3 10001 1 10001 3 10001 1

10010 I 10010 2 10010 I 10010 2 10010 1

10110 I 10110 10110 1 10110 10110 I

10-01 2 1 10-01 2 I 10-01 2 1

10-10 1 10-10 1 10-10 1

11000 I 11000 2 1 11000 1

1 1010 2 I 1 1010 2 1 1010 2 I 1 1010 2 1 1010 2- I

1 1- 0 0 I 1 1- 0 0 1 1 1- 0 0 '1 1 1- 0 0 I

11111 1 11111 3 11111 I 11111 3 11111 1

11-11 2 I 111-11 2 1 111-11 I

---------1 -----------1 ---------1 -----------1 ---------1 ----------
1 aantal: 12 1 1 aantal: 9 I I aantal: 10

figuur 6.3.6: vergelijking van de s-a-1 testpatronen voor de

figuren 6.3.3, 6.3.4 en 6.3.5. In iedere kolom staat

het s-a-1 testpatroon en het aantal variabelen die met

dit testpatroon getest worden.

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat er 12, 9 en 10

s-a-1 testpatronen nodig zijn, voor de figuren 6.3.3, 6.3.4

respectievelijk 6.3.5. Hieruit kan worden afgeleid dat, bij het

elimineren van de testpatronen, alle afgeleide testpatronen moe

ten worden beschouwd.

Het reduceren van de testpatronen wordt nu in onderstaande

volgorde verwezenlijkt:

1. Oe variabelen, die via een andere tak getest moeten worden

Ccategorie II hoofdstuk 5), mogen geen s-a-1 testpatroon

leveren voor deze testtak. Oeze testpatronen kunnen en moeten

als eerste geelimineerd worden. Uitgezonderd worden de varia-
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belen die in een fanout-tak staan, waarvoor minimaal een

s-a-1 testpatroon moet blijven staan, voor het testen van de

fanout-lijn.

2. Kijken of er s-a-O testpatronen geelimineerd kunnen worden.

3. S-a-1 testpatronen elimineren, waarbij de testpatronen die

het minste voorkomen als eerste geelimineerd worden.

Als de testpatronen in bovenstaande volgorde worden geelimi

neerd, geeft dit in het algemeen het laagste aantal testpatronen.

Immers, op deze manier worden de testpatronen, die de meeste kans

op het reduceren van het aantal testpatronen geven, het eerst

geelimineerd.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is eenvoudig in te zien dat niet-essentiele produkttermen in

het Scheinman-algoritme de 100% testbaarheid be~nvloeden. Oaarom

worden in het, in dit verslag beschreven, algoritme deze redun

dante produkttermen tijdens het afsplitsen van de variabelen

geelimineerd. Het ontworpen algoritme gaat uit van een doorsnede

tabel. Deze doorsnede-tabel geeft:

de vereenvoudiging voor de logische funktie,

- de detectie van redundante produkttermen, en

- een eenvoudige afleiding van de testpatronen.

Het resultaat is een verzameling van essentiele produkttermen,

waarmee de funktie gerealiseerd kan worden, de opbouw van de

schakeling met deze produkttermen en een verzameling van testpa

tronen, waarmee deze schake ling volledig (100%) getest kan wor

den.

Het ontworpen algoritme gaat uit van zogenaamde basisblokken. De

testpatronen leveren een structurele test van de schakeling.

Onder structuur wordt het conglomeraat van basisblokken en de

verbindingslijnen daartussen verstaan. De eerste beperking van

het algoritme schuilt in dit uitgangspunt.

Het algoritme kan een schake ling afleiden, die toch niet-100%

testbaar is Dit is in tegenspraak met het feit dat een verzame

ling van essentiele produkttermen 100% testbaar is. Deze beper

king komt voort uit het niet beschouwen van primaire fanouts.

Onder primaire fanouts worden de fanouts verstaan, die tussen de

primaire ingangen en de basisblokken voorkomen. Een primaire

fanout hoort dus altijd bij een bepaalde variabele. Secunda ire

fanouts zijn fanouts tussen de basisblokken onderling. Secunda ire

fanouts horen dus niet bij een bepaalde variabele, maar treden op

tussen baslsblokken, die horen bij verschillende variabelen.

Deze beperking heeft tevens gevolgen voor het toevoegen van een

variabele aan een bestaande schakeling. Door het toevoegen van

een variabele kan een 100% test bare schakeling veranderen in een

niet-100% testbare schakeling, en omgekeerd.



1 10

Een tweede beperking is dat het algoritme sommige don't care

variabelen niet vindt. Dit is een gevolg van het direct elimine

ren van redundante produkttermen. Voor de opbouw van de schake

ling levert dit een extra aantal poorten en verbindingslijnen.

Deze beperking kan ook leiden tot het niet direct kunnen afleiden

van de testpatronen.

Een derde beperking schuilt in het afleiden van de opbouw van de

schakeling. Voor de opbouw van de schakeling wordt enkel uitge

gaan van uitgang- en fanout-takken. Er wordt in het algoritme

geen rekening gehouden met fanouts, die midden in de schakeling

zit ten en dus niet te herleiden zijn tot een uitgang- of fanout

tak. Hierdoor kunnen er wederom extra poorten en verbindingslij

nen in de schakeling aanwezig blijven.

Een oplossing voor de eerste en tweede beperking is het modifi

ceren van een of meerdere produkttermen. Het modificeren van

produkttermen is eenvoudig uit de doorsnede-tabel te bepalen. De

eerste beperking kan echter na modificatie nog steeds een niet

100% testbare schakeling geven. Het enige wat er dan gedaan kan

worden, is het opnieuw afsplitsen van de variabelen in een andere

afsplits-volgorde. Naar een oplossing voor de derde beperking is

niet gekeken.

Resumerend kan nu geconcludeerd worden dat het ontworpen algo

ritme voor eenvoudige logische funkties een 100% testbare scha

keling ontwikkelt en eenvoudig de testpatronen genereert. Deze

100% testbare schake ling komt overeen met een schakeling, die met

het Scheinman-algoritme ontwikkeld kan worden.

Voor complexe funktie kunnen er tussen het ontworpen en Schein

man-algoritme grote verschillen ontstaan. Het kan zelfs voorkomen

dat het ontworpen algoritme een niet-100% testbare schakeling

vindt, terwijl deze weI 100% testbaar is (eerste beperking).

Verder kan de opbouw van de schake ling voor complexe functies

afwijkend van de 'Scheinman-schakeling' zijn. Dit manifesteert

zich in extra poorten en/of extra verbindingslijnen in de schake

ling.

Voor eenvoudige functies voldoet het ontwikkelde algoritme goed,

echter voor complexe funk ties zijn er enkele aanbevelingen op hun
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plaats.

Er zijn twee aanbevelingen.

1. Verbeter het ontworpen algoritme, zodat de bovenstaande drie

beperkingen geelimineerd worden, en

2. Zoek naar een compleet ander algoritme.

Bij de eerste aanbeveling kan nag worden opgemerkt, dat vooral

de eerste beperking geelimineerd moet worden. Oeze beperking kan

immers een verkeerde conclusie geven over een 100% testbare

schakeling, terwijl de andere twee beperkingen enkel invloed

hebben op de opbouw van de schakeling.
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APPENDIX A:

GEBRUIKERS-HANDLEIDING

Deze gebruikers-handleiding hoort bij e~n programma voor de

synthese van logische funkties. Het programma is gebaseerd op een

algoritme dat het Scheinman- en D-algoritme combineert. Dit algo

ritme is in dit verslag behandeld.

De opbouw van het programma is in twee gedeelten te splitsen:

worden- Tijdens

voor: 1.

2.

het afsplitsen van de variabelen moet gezorgd

het elimineren van de redundante produkttermen,

het afleiden van een verzameling van produkttermen,

waarmee de funktie te realiseren is, en

3. een eenvoudige afleiding voor de testpatronen.

- Na het afsplitsen van de variabelen moet gezorgd worden voor:

4. het afleiden van de opbouw van de schakeling, en

5. het reduceren van het aantal testpatronen.

Het afleiden van de testpatronen (punt 3) geschiedt in het

programma in twee stappen. In de eerste stap worden de testpatro

nen rechtstreeks uit de produkttermen afgeleid. Deze testpatronen

worden de stuck-at-O testpatronen genoemd (zie hoofdstuk 5 in het

verslag). De tweede stap bepaalt vervolgens de zogenaamde stuck

at-1 testpatronen uit de stuck-at-O testpatronen. Deze tweede

stap wordt in het programma pas tussen de punten 4 en 5

gerealiseerd, omdat deze stuck-at-1 testpatronen nog niet eerder

nodig zijn.

Het algoritme gaat er verder vanuit dat de vereenvoudiging van

een multiple output funktie kan worden opgevat als meerdere

vereenvoudigingen van de bij iedere uitgang horende single output

funktie. In de punten 4 en 5 worden deze meerdere vereenvoudigin

gen van single output funkties weer gecombineerd tot een multiple

output funktie.

Het programma is gerealiseerd voor een IBM Personal Computer of

een IBM-compatible PC, en is opgebouwd uit twee sub-programma's.

De twee sub-programma's worden stap1 en stap2 genoemd. Dit· is

overeenkomstig de naam, waarmee de sub-programma's kunnen worden
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gestart (STAP1 respectievelijk STAP2).

Stap1 be staat uit het vereenvoudigen van de logische funktie

(punten en 2) en het afleiden van de stuck-at-O testpatronen

(punt 3) En in stap2 worden vervolgens de opbouw van de schake-

ling (punt 4) en de stuck-at-1 testpatronen (tussen punten 4 en

5) afgeleid, en het aantal testpatronen gereduceerd( punt 5).

Resumerend geldt dus dat het programma is opgebouwd uit twee

sub-programma's STAP1 en STAP2. STAP1 realiseert de vereenvoudi

ging van een single output funktie en bepaalt hierbij de stuck

at-O testpatronen, en STAP2 leidt de opbouw van de schakeling

(zowel single als multiple output) en de stuck-at-1 testpatronen

af en reduceert het aantal testpatronen.

STAP1

De input van STAP1 kan via het toetsenbord of via een input-file

geschieden. De invoer via het toetsenbord moet voldoen aan de

eisen die tijdens de invoer op het beeldscherm gegeyen worden.

Hiervan kan vervolgens een input-file gemaakt worden. De input

file kan ook met een tekstverwerker gemaakt worden. De input-file

moet aan de volgende eisen voldoen:

- de extensie van de file moet '.INP' zijn.

- op de eerste regel van de input-file staat het aantal min-,

max- of produkttermen, waaruit de logische funktie bestaat.

Het eerste cijfer van dit getal moet in de eerste kolom staan.

- op de volgende regels in de input-file staan de min-, max- of

produkttermen, waaruit de logische funktie bestaat. Deze ter

men bestaan uit een aaneengesloten rij van 'O'-en, '1'-en of

'-'(don't care)-en, en beginnen ook in de eerste kolom van de

regel. (n.b. het programma is ge1nitialiseerd voor maximaal 16

variabelen.)

Het aantal regels in de input-file is dus een meer dan het

aantal ingevoerde termen.

Hieronder wordt een voorbeeld van een input-file (VOORBEELO.INP)
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gegeven. De logische funktie voor dit voorbeeld is:

I1
10101
01100
01111
00011
00001
01001
01101
00010
00100
00111
01000

T( v,w,x,y,z) r( 1,2,3,4,7,8,9,12,13,15,21)

figuur A.1 input-file voor STAP1: VOOA8EEL.INP

In STAP1 wordt na het inlezen van de termen gevraagd in welke

volgorde de variabelen moeten worden afgesplitst. Hierbij kan een

gedeelte van de schakeling al gerealiseerd en dus bekend zijn. Na

het invoeren van de gewenste afsplits-volgorde voor de variabelen

levert STAP1 als resultaat twee output-files,

'OUT' en 'TST'.

met als extensions

Het afsplitsen van de variabelen kan binnen het programma STAP1

meerdere malen gebeuren. Na het afsplitsen van de variabelen en

het geven van het resultaat, wordt gevraagd of het programma

nogmaals doorlopen moet worden met dezelfde min-, max- of pro-

dukttermen. Het een keer afsplitsen van de variabelen in een

bepaalde afsplits-volgorde wordt ook weI afsplits-slag genoemd.

Het programma bestaat dus uit een of meerdere afsplits-slagen.

De '.OUT'-file levert de eerste output-file van ST AP 1 . Als

eerste staan in deze '.OUT'-file de ingevoerde min-, max- of

In de afsplits-volgorde kunnen variabele-nummers

voor iedere afsplits-slag deprodukttermen,

splits-volgorde

produkttermen.

en

van

vervolgens

de variabelen en de hiermee

af-

gerealiseerde

tussen haakjes staan. De tussen haakjes vermelde variabele-

nummers geven de variabelen aan, die al afgesplitst zijn. (Dit

zijn dus de variabelen die bij een al-gerealiseerd gedeelte van

de schakeling horen.) De andere variabele-nummers geven de volg

orde aan waarin de variabelen worden afgesplitst.
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Als voor bovenstaande '.INP'-Tile tweemaal variabelen worden

aTgesplitst (twee aTsplits-slagen), waarbij de aTsplits-volgorden

respectievelijk 'zyxwv' en 'vwxyz' zijn, geeTt dit voor de

'.OUT'-Tile de volgende vorm:

Het aantal ingevoerde mintermen (produkttermenl is: 11

produkt-term[ 1]= 10101
produkt-term( 2]= 01100
produkt-term( 3]= 01111
produkt-termC 4]= 00011
produkt-termf 5]= 00001
produkt-termC 6]= 01001
produkt-term( 7]= 01101
produkt-term( 8]= 00010
produkt-term( 9]= 00100
produkt-termC 10]= 00111
produkt-term( 11]= 01000

De afsplits-valgorde voar de variabelen is:
5, 4, 3, 2, 1.

De schakeling kan dan gerealiseerd worden met de volgende produkt-termen:
produkt-term( 1]= 00-11
produkt-termC 2]= 10101
produkt-term( 3]= 011-1
produkt-term[ 4]= 000-1
produkt-term( 5]= 0-100
produkt-term( 6]= 0001-
produkt-terl( 7]= 01-0-

De afsplits-volgorde voor de variabelen is:
1,2,3,4,5.

De schakeling kan dan gerealiseerd worden let de volgende produkt-termen:
produkt-term( 1]= 10101
produkt-term[ 2]= 01-0-
produkt-term( 3]= 0001-
produkt-term( 4]= 0-111
produkt-term( 5]= 0-100
produkt-term( b]= 0-001

TiguLir A.2: output-Tile (.OUT) voor STAP1: VOORBEEL.OUT

De tweede output-Tile ('. TST '-Tile) van STAP1 is tevens de

input-Tile voor STAP2. In deze '.TST'-Tile staan de resultaten

die betrekking hebben op de laatste aTsplits-slag in STAP1.

Achtereenvolgens staan in deze Tile:
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- op de eerste regel het aantal gerealiseerde produkttermen en

het aantal variabelen waaruit de produkttermen bestaan. Het

aantal produkttermen geeft de grootte van de produkttermen

tabel aan, en het aantal variabelen wordt bij een multiple

output schakeling steeds op gelijkheid gekontroleerd. Voor een

multiple output schakeling worden er immers meerdere (een voor

iedere uitgang) '.TST'-files, met single output resultaten van

STAP1, in STAP2 ingelezen. De enige eis, die een multiple

output schakeling stelt, is gelijkheid van het aantal varia

belen, waaruit de produkttermen van de verschillende single

output resultaten bestaan.

- de gerealiseerde produkttermen,

het aantal stuck-at-D testpatronen, dat nodig is voor het

testen van de schakeling, en

- de stuck-at-D testpatronen. Bij deze testpatronen-staat tevens

een indicatie voor welke produktterm (tak) dit testpatroon

geldt en welke variabelen in die tak (of van die produktterm)

met dit testpatroon getest kunnen worden. De achter 'varia

bele:' met een waarde '1' aangegeven variabelen, kunnen door

het bijbehorend testpatroon getest worden. Als voor de varia

belen allemaal waarden '0' zijn ingevuld, wil dat zeggen dat

door deze produktterm de schakeling niet 100% testbaar is, en

dat de variabelen in een andere andere afsplits-volgorde moe

ten worden afgesplitst am een 100% testbare schake ling te

realiseren.

Verder moet nag vermeld worden dat aIle gegevens in de '.TST'

file in de afsplits-volgorde worden weggeschreven, zodat dit niet

meer in STAP2 hoeft te gebeuren. In Stap2 wordt de opbouw van de

schakeling afgeleid, en voor deze afleiding dient de afsplits

volgorde bekend te zijn. Bij een multiple output schakeling

kunnen zelfs meerdere afsplits-volgorden mogelijk zijn. Deze

complexiteit (het onthouden van al deze afsplits-volgorden) wordt

geelimineerd door aIle gegevens in de '.TST'-file in de afsplits

volgorde weg te schrijven. De produkttermen zijn dan in de

'.TST'-files van links naar rechts (of weI van hoogste naar laag

ste binair gewicht) afgesplitst.

Voor bovenstaande '.INP'- en '.OUT'-file wordt onderstaande
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'.TST'-file gerealiseerd.

aantal produkttermen: b, aantal variabelen: 5

De schakeling wordt gerealiseerd met de volgende produktermen:
produktterm[ 1]= 10101
prcduktterm[ 2]= 01-0-
produktterml 3]= 0001-
produktterm[ 4]= 0-111
praduktterm[ 5]= 0-100
prcduktterm[ b]= 0-001

De bijbeharende 7 stuck-at-O testpatronen zijn:
(n.b. Tussen haakjes staan de variabelen die met dit testpatroon

in deze testtak getest kunnen worden.)

testpatroon voor tak 1 I 10101 ) is: 10101 lvariabele: 11111 )
testpatroon voor tak 2 ( 01-0- ) is: 01000 lvariabele: 11-1- )
testpatroon voor tak 3 '1 0001- ) is: 00010 lvariabele: 1111
testpatroon voor tak 4 ( 0-111 ) is: 00111 lvariabele: 1-011
testpatroon voor tak 4 ( 0-111 ) is: 01111 lvariabele: 1-101 )
testpatroon voor tak 5 ( 0-100 ) is: 00100 lvariabele: 1-111 )
testpatroon voor tak 6 I 0-001 ) is: 00001 lvariabeie: 1-101 )

figuur A.3: TussenSTand-file (. TST) voor STAP1: VOORBEEL. TST

STAP2

De tweede stap in het programma (STAP2) gebruikt als input-file

de '.TST'-file van STAP1 voor een single output schakeling en

meerdere '.TST'-files voor een multiple output schakeling. STAP2

realiseert een output-file met de extension 'RES'. De '.RES'-file

bevat drie soorten resultaten:

1. de schakeling-opbouw,

2. de stuck-at-O testpatronen, en

3. de stuck-at-1 testpatronen.

In het schakeling-opbouw gedeelte staat in de eerste regel het

aantal produkttermen, waarmee de logische funktie gerealiseerd

wordt. Uit deze gerealiseerde produkttermen wordt nu de opbouw

van de schakeling afgeleid.

De opbouw van de schakeling bestaat uit het afleiden van gemeen-

schappelijke stukken tak. In het algoritme wordt aIleen gekeken

naar een gemeenschappelijk stuk tak aan de uitgang-zijde (uit-



1 18

gang-tak genoemd) en een gemeenschappelijk stuk tak aan de

laatst-afgesplitste-variabele-zijde (fanout-tak genoemd).

In de '.TST'-file bestaat het schakeling-opbouw gedeelte nu uit:

fanout-een

- het tak- (of produktterm-) nummer

- het schakeling-uitgang nummer, welke bij een multiple output

schakeling aangeeft bij welke output de produktterm hoort.

achter 'links:' staat het taknummer horend bij een uitgang

tak. Dit taknummer geeft aan in welke tak de waarden voor de

variabelen, die in deze tak een waarde hebben, kunnen

worden afgelezen.

de produktterm, die buiten de waarden '0', '1' en '-' oak nag

uit de waarden '.' of ':' kan bestaan. De waarden en" ,

geven aan dat deze variabelen deel zijn van een uitgang

respectievelijk fanout-tak. De waarden voor dez! variabelen

zijn identiek aan de waarden van de variabelen in de- tak,

waarnaar de 'links:'- respectievelijk 'rechts: '-indicatie ver

wijzen.

- achter 'rechts:' staat het taknummer horend bij

tak.

Het gedeelte voor de stuck-at-O testpatronen en voor de stuck

at-1 testpatronen heeft in de eerste regel tussen haakjes het

aantal verschillende stuck-at testpatronen staan, waarna in de

volgende regels de stuck-at-D resp. stuck-at-1 testpatronen

staan. De opbouw van de stuck-at-tabellen is identiek aan de

stuck-at-O testpatronen in de '.TST'-file. Enkel de produkttermen

worden in deze tabellen niet herhaald (deze kunnen immers, via

het taknummer, zo uit de bovenstaande schakeling-opbouw-informa

tie worden afgeleid) en in de stuck-at-1-tabel kan een waarde 'F"

staan voor de variabele, die met een bepaald testpatroon getest

wordt. Deze waarde 'F' geeft aan dat met dit stuck-at-1 testpa

troon geen variabele kan worden getest, maar aanwezig is voor het

testen vande fanout-lijn.

Voor bovenstaande '.TST'-file wordt de '.RES'-file in figuur A.4

gegeven en de opbouw van de schakeling in figuur A.S.



1 19

De 5chakeling-opbouN is ( 6 gerealiseerde produkttermen!:

tak 1: (ui tgang: 1l Ll inks: 0] 10101 (rechts: 0]
tak 2: lui tgang: 1l (links: 0] 01-0- (rechts: 0]
tak 3: (uitgang: I' Llinks: 2] .001 : [rechts: ?'.1 .J

tak 4: lui tgang: 1l (l inks: ." . -11: [rechts: 1J~J

tak 5: \uitgang: ' I [l inks: 4] •.. 00 [recht5: 0]L

tak 6: lui tgang: 1l [links: 4] 1.0: : [rechts: 1]

s-a-O testpatrcnen-tabel ( 7 5-a-0 testpatroneni:

s-a-O testpatroon voor tak
s-a-O testpatroon voor tak
s-a-O test patroon voor tak
s-a-O testpatroon voor tak
5-a-0 testpatraon voor tak
s-a-O testpatracn voor tak
s-a-O testpatroon voor tak

1: 10101 Itest -'Iar i abelen: 11111 i
2: 01000 (test-variabelen: 11-1- )
3: 00010 \test-variabelen: 1111- )
4: 00111 ltest-variabelen: 1-011 )
4: 01111 (test-variabelen: 1-101 )
5: 00100 ltest-variabelen: 1-111 )
6: 00001 ltest-variabelen: 1-101 )

s-a-l testpatronen-tabel ( 8 s-a-l testpatroneni:

s-a-l testpatroon voor tak 1: 00101 Itest-vari abel e: 10000 )
s-a-l test patroon voor tak 1: 11101 Itest-var i abel e: 01000 i
s-a-l testpatroon voor tak 1: 10001 (test-variacele: 00100 )
5-a-l testpatroon voor tak 1: 10111 ltest-variabele: 00010 i
5-a-l testpatroon voor tak 2: 00000 Itest-vari abel e: 01000 i
s-a-l testpatroon voor tak 'l. 01010 ltest-vari abel e: 00010 j4.

s-a-l testpatroon yoor tak 3: 01010 ltest-vari abel e: 01000 )
s-a-1 testpatroon voor tak 3: 00110 ltest-vari abel e: 00100 )
5-a-l testpatroon voor tak 3: 00000 (test-variabele: 00010 )
5-a-l testpatroon voor tak 4: 16111 (test-vari abel e: 10000 i
s-a-l testpatroon voor tak 4: 00101 itest-variabele: 00010 )
s-a-l testpatroon voor tak 4: 01110 (test-variabele: 00001 )
s-a-l testpatroon yoar tak 5: 00000 (test-vari abel e: 00100 )
s-a-l testpatroon voor tak 5: 00110 (test-variabele: 00010 i
s-a-l testpatroon voor tak 5: 00101 (test-var iabel e: 00001 )
5-a-l testpatroon voor tak 6: 00101 (test-vari abel e: 00100 )
s-a-l testpatrocn voor tak b: 00000 Itest-vari abel e: 00001 )

Tiguur A.4: RESultaat-Tile voor STAP2: VOORBEEL.RES

De aTleiding van de opbouw van de schakeling uit de inTormatie

in de '.RES'-Tile is in hooTdstuk 6 van dit verslag uitvoerig

behandeld. Uit de '.RES'-Tile kan op eenvoudige wijze de basis-

blok-schakeling worden aTgeleid (Tiguur A.Sa). In het kart wordt

deze basisblok-schakeling gerealiseerd door voor de waarde , 1 ' I

'0' I ' de basisblok-ingangen g-, h- respectievelijk j te ge-

bruiken. De waarden '.' en '.' geven aan dat deze variabelen al

via een andere tak gerealiseerd zijn. Vervolgens worden in de

basisblok-schakeling de basisblokken vervangen door poorten. Dit
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levert, na vereenveudiging, de schakeling in figuur A.5b.

x

y

z

figuur A.S: de basisblek-schakeling Ca) en de uiteindelijke

schakeling Cb), veer het resultaat in de '.RES'-file.
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APPENDIX .8:

DE DP8DUW VAN HET PROGRAMMA

Deze opbouw van het programma hoort bij een programma voor de

synthese van logische funkties. Dit programma is gebaseerd op een

algoritme dat het Scheinman- en D-algoritme combineert. Dit algo

ritme is in dit verslag behandeld.

De opbouw van het programma is in twee gedeelten te splitsen:

- Tijdens het afsplitsen van de variabelen moet gezorgd worden

voor: 1. het elimineren van de redundante produkttermen,

2. het 'afleiden van een verzameling van produkttermen,

waarmee de funktie te realiseren is, en

3. een eenvoudige afleiding voor de testpatronen.

- Na het afsplitsen van de variabelen moet gezorgd worden voor:

4. het afleiden van de opbouw van de schakeling, en

5. het reduceren van het aantal testpatronen.

Het afleiden van de testpatronen (punt 3) geschiedt in het

programma in twee stappen. In de eerste stap worden de testpatro

nen rechtstreeks uit de produkttermen afgeleid. Deze testpatronen

worden de stuck-at-D testpatronen genoemd (zie hoofdstuk 5 in het

verslag). De tweede stap bepaalt vervolgens de zogenaamde stuck

at-1 testpatronen uit de stuck-at-O testpatronen. Deze tweede

stap wordt in het programma pas tussen de punten 4 en 5

gerealiseerd, omdat deze stuck-at-1 testpatronen eerder nog niet

nodig zijn.

Het algoritme gaat er verder vanuit dat de vereenvoudiging van

een multiple output funktie kan worden opgevat als meerdere

vereenvoudigingen van de bij iedere uitgang horende single output

funktie. In de punten 4 en 5 worden deze meerdere vereenvoudigin

gen van single output funkties weer gecombineerd tot een multiple

output funktie.

programma is opgebouwd uit twee sub-programma's STAP1 en

STAP1 realiseert de vereenvoudiging van een single output

funktie en bepaalt hierbij de stuck-at-O testpatronen, en STAP2



leidt de opbouw van de schakeling (zowel single als multiple

output) en de stuck-at-1 testpatronen af en reduceert het aantal

testpatronen.

De sub-programma's STAP1 en STAP2 worden vervolgens als volgt

opgebouwd.

STAP1: 1.

2.

3.

4.

5.

ST AP2: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

inlezen van de min-, max- of produkttermen

inlezen van de afsplits-volgorde

vereenvoudigen van de produkttermen

afleiden van de stuck-at-O (s-a-O) testpatronen

uitvoer voor STAP1: '.OUT'- en '.TST'-file (files

met de extensions 'OUT' respectievelijk 'TST')

inlezen van de resultaten van STAP1

afleiden van de schakeling-opbouw

reduceren van de s-a-O testpatronen

afleiden van de stuck-at-1 (s-a-1) testpatronen

reduceren van de s-a-1 testpatronen

uitvoer voor STAP2: '.RES'-file

De procedures, die voor de verwezenlijking van deze stappen

zorgen, worden hieronder behandeld. Hiervoor geldt dat STAP1.1

hoort bij het programma STAP1 en bij de eerste stap in dat pro

gramma, dit is het 'inlezen van de min-, max- of produkttermen'.

De hierbovenstaande stappen worden in bovenstaande volgorde

afgewerkt. Hierbij dient nag opgemerkt te worden dat het sub

programma STAP1 meerdere malen doorlopen kan worden voor dezelfde

input. Hiertoe wordt na stap1.5 gevraagd of het sub-programma

STAP1 nosmaals doorlopen moet worden met dezelfde input. 8ij

nogmaals doorlopen van het programma hoeven de min-, max- of

produkttermen niet opnieuw te worden ingelezen (stap1.1), en

wordt dus naar stap 1.2 gesprongen.

STAP1.1: de procedure 'invoer()' zorgt voor het juist inlezen van

de min-, max- of produkttermen, waarna de tabel van produkt

termen gedupliceerd wordt in de procedure 'duplmintab()', en

de geheugenruimte voor de i- en t-tabel gereserveerd wordt
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in de procedure 'resermem()'

STAP1.2: de gewenste aTsplits-volgorde wordt in de procedure

'inlvolg()' en 'inlvar()' ingelezen. In 'inlvolg()' wordt er

een onderscheid gemaakt tussen al-aTgesplitste (horend bij

een gedeelte van de schakeling dat al bekend is) en nog-aT

te-splitsen variabelen, terwijl in 'inlvar()' het inlezen

van de aTsplits-volgorde (voor zowel de al-aTgesplitste als

de nog-aT-te-splitsen variabelen) geschiedt.

STAP1.3: eerst worden in de procedure 'inittabel()' de i- en t

tabel gei:nitialiseerd, waarna de procedure 'schealgo()' het

aTsplitsen van de variabelen en het elimineren van de re

dundante takken realiseert.

De procedure 'inittabel()' bevat:

- de procedure 'i nit tab ( ) , die de tab e 1 len i nit i a Ii see r t ,

en

- de procedure 'tabeluit()' voor het uitvoeren van de i- en

t-tabel (debug-inTormatie).

De procedure 'schealgo()' bestaat uit:

- het testen op eenduidigheid van de ingevoerde produkt

termen ( 'checkeend() '), en

het daadwerkelijk aTsplitsen van de variabelen in de pro

cedure 'aTspvar()'( zie STAP1 .3.1).

STAP1 .3.1: in de procedure 'aTspvar()' worden de variabelen een

voor een aTgesplitst. Voor iedere variabele, die aTgesplitst

wordt, worden:

- eerst de produkttermen, die moeten worden aangepast OT

vereenvoudigd, geselecteerd. Voor deze produkttermen

worden de i- en t-tabel in de procedure 'updatetab()'

aangepast.

Vervolgens worden, via de procedure 'checken()' in de

procedure 'checktest()' de redundante takken gelokali

seerd en vervolgens in de procedure 'takelimineren()'

geelimineerd. Als laatste worden de produkttermen in de

procedure 'aanpassen()' aangepast.
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STAP1.4: het aTIeiden van de stuck-at-O testpatronen gebeurt

aItijd nadat de produkttermen, in de procedure 'volgorde()',

in de juiste volgorde zijn gezet. De produkttermen worden

gerangschikt op:

1. de waarden van een bepaalde variabeIe, en weI in de

volgorde '1', '0' en '-' voor de waarden, en

2. de variabelen in de aTspIits-volgorde.

Hierna worden in de procedure 'testgen()' de testpatronen

gegenereerd. Deze procedure ' testgen()' baseert zich op het

aTIeiden van waarden die voor de don't care variabelen van

een testtak moeten worden ingevuId, opdat de andere produkt

termen geen invIoed op de waarde van de uitgang hebben.

De inititalisatie en het invuIIen van een tabel voor de

gewenste don't care invuIIingen wordt verwezenIijkt door de

procedure 'initaant()' en 'dontinit()', waarna met de proce

dure 'checktest()' (STAP1 .3.1) gekeken wordt aT er een een

duidige invuIIing voor de don't care variabelen mogelijk is.

In de procedure 'testpatr()' wordt vervolgens het testpa

troon gerealiseerd (STAP1 .4.1).

Als de s-a-O testpatronen nogmaals moeten worden aTgeIeid

(variabele check=O), moeten de i- en t-tabel worden aange

past, en moeten de produkttermen weer op volgorde gezet

worden. Dit aanpassen en op volgorde zetten wordt

gerealiseerd in de procedure 'checkisO()'.

Als Iaatste zijn er nag de procedure 'testprint()' en

'uittestprint() " die voor de uitvoer van de s-a-O testpa

tronen-tabel naar het beeldscherm respectieveIijk de output

Tile (met extension: .TST) zorg dragen.

STAP1.4.1: In de procedure 'testpatr()' wordt een

gemaakt tussen:

- genereren van een s-a-O testpatroon bij een bepaalde

testtak, waarbij aIle variabelen in deze testtak getest

kunnen worden. Bij aanwezigheid van don't care variabelen

in de produktterm wordt dit binnen de procedure

'testpatr()' gedaan en voor produkttermen zander don't

care variabelen wordt dit in de procedure

'testidentiek()' gedaan.
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- genereren van een s-a-O testpatroon voor een bepaalde

testtak, waarbij minimaal een variabele via een andere

tak getest moet worden. Dit wordt na het doorlopen van de

procedure 'testpatr() , gedaan. Via de procedure

'testgen()' worden deze s-a-O testpatronen in de proce

dure 'testviatak()' gegenereerd (zie STAP1 .4.1.1) .

- genereren van meerdere s-a-O testpatronen voor een be-

paalde testtak. Dit wordt in de procedure

'meertestpatr()' gerealiseerd (zie STAP1.4.1 .2)

- elimineren van redundante takken. Dit wordt verwezenlijkt

met de reeds gegeven procedure 'takelimineren()'

Als de variabele 'keer' gelijk aan de waarde 3 is, worden

in 'testpatr()' enkel de s-a-O testpatronen ingevuld.

STAP1 .4.1.1: In de procedure 'testviatak()' worden eerst de

stukken gemeenschappelijke tak afgeleid, al dan niet met

behulp van de procedure 'takchecktabinv()' Vervolgens wor

den de s-a-O testpatronen afgeleid, en via de procedure

'testpatr()' (keer=3) ingevuld.

Het kan voorkomen dat de produkttermen tijdens de procedure

'testviatak()' gemodificeerd moeten worden. De produkttermen

worden dan in de procedure 'testviatak()' gemodificeerd, en

de i- en t-tabel worden in de procedure 'ienttabaanpassen()'

gemodificeerd.

STAP1.4.1.2: In de procedure 'meertestpatr()' worden de s-a-O

testpatronen afgeleid en via de procedure 'testpatr()'

(keer=3), ingevuld. Bij het genereren van meerdere testpa

tronen moet, in de procedure 'expsaOtest()', de s-a-O test

patronen-tabel vergroot worden.

Verder kan het in deze procedure voorkomen dat er een

produktterm moet worden gemodificeerd. Dit modificeren van

de produktterm en de i- en t-tabel gebeurt in de procedure

'meertestpatr() ,

STAP1.5: De procedure 'uitvoer()' zorgt voor het schrijven van de

gerealiseerde produkttermen naar het beeldscherm en de

'.OUT'-file. De procedure 'herstel()' zorgt dat de produkt-
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termen op een leesbare manier gepresenteerd worden.

De procedure 'uittestpatroon()' zorgt voor het wegschrijven

van de resultaten in de '.TST'-file.

STAP2.1: Voor het inlezen van de resultaten van STAP1, wordt

eerst gevraagd of de te realiseren schakeling een single of

multiple output heeft. Dit wordt gerealiseerd in de proce

dure 'singofmult()'.

Vervolgens worden de '.TST'-file-namen (bij single output

'. TST '-filenaam), in de procedure 'inlfilenaam()' ingelezen.

In de procedure 'inlfilenaam()' worden verder oak nag het

aantal produkttermen, het aantal variabelen en het aantal s

a-O testpatronen ingelezen. Met deze aantallen worden de

produkttermen- en de stuck-at-O testpatronen-tabel ge1nitia

liseerd en wordt gekontroleerd of de produkttermen in de

'.TST'-files een gelijk aantal v~riabelen hebben.

Het invullen van deze tabellen, uit de '.TST'-file, gebeurt

vervolgens in de procedure 'invtab()'.

De procedures 'uittabel()', 'uitvar() , 'result()' en

'tstfuitvar()' verzorgen de juiste uitvoer van de tabellen

naar het beeldscherm en naar de output-file van stap2, de

'.RES'-file (zie STAP2.6).

STAP2.2: De procedure 'aflschak()' zorgt voor de juiste afwerking

van de stappen 2.2, 2.3, 2.4, en 2.5. Het afleiden van de

opbouw van de schakeling is gebaseerd op gemeenschappelijke

stukken tak aan uitgang-zijde (uitgang-takken) en aan de

laatst-afgesplitste-variabele-zijde (fanout-takken).

Deze fanout-takken en uitgang-takken worden in de proce

dures, 'fanouttak()' respectievelijk 'uitgangtak()' bepaald.

STAP2.3: Uit de opbouw van de schakeling kunnen nu overbodige

s-a-O testpatronen worden afgeleid. Deze worden gedetecteerd

in de procedure 'elsaOtest()' en geelimineerd in de proce

dure 'elimineer()'
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STAP2.4: Het aTleiden van de s-a-1 testpatronen en wegschrijven

in een tabel, gebeurt in de procedure 'aTlsa1test()'. Ver

volgens worden het aantal identieke s-a-1 testpatronen ge

teld en gelokaliseerd in de procedure 'initsa1aant()'. Dit

tellen en lokaliseren is nodig voor het elimineren van de

juiste stuck-at-1 testpatronen in stap2.5.

STAP2.5: Het reduceren van de s-a-1 testpatronen kan in drie

delen worden opgesplitst:

- elimineren van s-a-1 testpatronen door het beschouwen van

de meerdere testpatronen, die tot een testtak behoren.

Dit wordt in de procedure 'elsaOsa1()' gerealiseerd.

- elimineren van s-a-1 testpatronen door het beschouwen van

de Tanout-takken, in de procedure 'elTanout()' (zie

STAP2.5.1) .

- elimineren van de s-a-1 testpatronen door het beschouwen

van de uitgang-takken, in de procedure 'eluitgang()'

STAP2.5.1: 8ij het elimineren van de s-a-O testpatronen door het

beschouwen van de Tanout-takken, treedt een probleem op. Er

moet namelijk minimaal een s-a-1 testpatroon in de Tanout

tak blijven staan. Met dit s-a-1 testpatroon moet de Tanout

lijn, die speciTiek bij een bepaalde tak hoort, getest

worden. Het elimineren van de s-a-1 testpatronen voor Ta

nout-takken gebeurt in procedure 'elTanout()', waarna de

procedure 'aTlenesa1()' zorgt dat er minimaal een s-a-1

testpatroon in iedere Tanout-tak aanwezig is.

STAP2.6: De uitvoer van de resultaten van STAP2 wordt door de

procedures 'uittabel() " 'uitvar(), 'result() , en

'tstTuitvar()' verzorgd. Alvorens de resultaten worden weg

geschreven, wordt het aantal verschillende s-a-1 testpatro

nen, in de procedure 'telsa1test()', bepaald.

De procedures 'uittabel()' en 'uitvarC)' schrijven het

resultaat naar het beeldscherm, en de procedures 'result()'

en 'tstTuitvarC)' schrijven het resultaat in de '.RES'-Tile.
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