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Samenvatting

Complexe digitale systemen kunnen functioneel beschreven worden in een Pascal-achtige taal. Het is

wenselijk een aantal basisbouwstenen, functionele modules, te defmieren waarmee het systeem op een hoog

niveau samengesteld kan worden. De modules dienen een parameter te bevatten, waarmee het aantal bits

dat de module parallel verwerkt ingesteld kan worden. Men spreekt van digit-seriele signaalverwerking.

Een digitlengte gelijk aan 1 komt overeen met bit-seriele signaalverwerking, een digitlengte gelijk aan de

woordlengte komt overeen met bit-parallelle dataverwerking.

Het systeem wordt beschouwd als een aantal onderling communicerende processen. De processen

transformeren data. Dit geschiedt in de dataflow. De controlflow draagt zorg voor de datacommunicatie.

De dataflow wordt gemodelleerd met een gerichte graaf, de controlflow met Petri-netten. De interactie

tussen dataflow en controlflow wordt vastgelegd in een aantal regels. Aan de hand van dit model vindt een

systeemanalyse plaats, waarbij het begrip deadlock centraal staat. Tenslotte wordt aan de hand van het

model een aantal basisbouwstenen gedefmieerd waarmee systeemsynthese plaats kan vinden.

De basisbouwstenen zijn gedefmieerd en beschreven in SID, een systeembeschrijvingstaal. De modules

bevatten een parameter waarmee de digitlengte ingesteld kan worden. Het is mogelijk een ontwerp te

verifieren met een functionele simulator. De modules zijn geschikt voor het ontwerp van algoritmen met

eenvoudige controlflow-constructies.



Lijst met atkortingen

ASIC: Application Specific Integrated Circuit

CAD: Computer Aided Design

CU: Control Unit

DSP: Digital Signal Processing

IC: Integrated Circuit

IPU: Information Processing Unit

LSB: Least Significant Bit

LSD: Least Significant Digit

MSB: Most Significant Bit

MSD: Most Significant Digit

PIPO: Parallel In Parallel Out

PISO: Parallel In Serial Out

SID: Sagantec Input Description

SIPO: Serial In Parallel Out

SISO: Serial In Serial Out

ULSI: Ultra Large Scale Integration

VLSI: Very Large Scale Integration

WSI: Wafer Scale Integration
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1 Inleiding

Dit verslag betreft de werkzaamheden die de auteur heeft verricht in het kader van het afstudeerproject, dat

deel uit maakt van de studie der Electrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. De

werkzaamheden zijn verricht bij het bedrijf Sagantec te Son. Sagantec is gespecialiseerd op het gebied van

digitaal IC-ontwerp. Het bedrijf heeft een silicon compiler ontwikkeld, i.e. een ontwerpgereedschap

waannee klantgerichte IC's (ASIC's: Application Specific Integrated Circuit) ontwikkeld kunnen worden.

Digitale IC's kunnen zeer complex zijn. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid

details waannee rekening gehouden dient te worden. Bij het ontwerpen van digitale IC's onderscheidt men

dan ook een aantal hierarchische niveaus. Het hoogste niveau is het systeemontwerp. Het systeemontwerp

betreft het bepalen van een geschikte ontwerpmethodiek (een efficiente architectuur) om aan de

systeemspecificaties te voldoen. Functioneel kunnen digitale systemen beschreven worden in een

Pascal-achtige taal. Het zou wenselijk zijn om een aantal basisbouwstenen te defmieren waannee het

systeem op een hoog, abstract, niveau samengesteld kan worden. Men spreekt ook wel van een aantal

functionele modules. Wanneer deze modules zo ontworpen worden dat ze een parameter bevatten die de

functie beinvloedt, spreekt men van een parametriseerbare architectuur. De in te steUen parameter betreft

de digitlengte. Een digitlengte gelijk aan '1' komt overeen met bit-seriele signaalverwerking. Een digitlengte

gelijk aan de woordlengte komt overeen met bit-paralleUe dataverwerking. De probleemsteUing is het

ontwerpen van een aantal functionele modules volgens digit-seriele architectuur.

In hoofdstuk 2 worden digitale systemen in het algemeen beschreven en komt het ontwerpen van digitale

systemen aan de orde. Hoofdstuk 3 betreft silicon compilatie en beschrijft een mogelijk traject om van een

Pascal-achtige beschrijving te komen tot een layout. Hoofdstuk 4 behandelt digit-seriele signaalverwerking.

In hoofdstuk 5 wordt een systeemmodel opgesteld. Aan de hand van het model wordt het systeem

geanalyseerd. Dit levert enkele belangrijke systeemeigenschappen op. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk een

aantal basisbouwstenen gedefmieerd waarmee systeemsynthese plaats kan vinden. De gedefmieerde

modules worden in hoofdstuk 6 beschreven in een hardware-beschrijvingstaal SID, die door Sagantec is

ontwikkeld. Hoofdstuk 7 illustreert aan de hand van een voorbeeld hoe enkele modules gebruikt kunnen

worden.
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2 Digitale systemen

2.1 Inleiding

Digitale systemen kunnen zeer complex zijn. Dit betekent dat een duidelijke beschrijving van deze systemen

belangrijk is (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 komt het ontwerpen van complexe digitale systemen aan de

orde.

2.2 Beschrijving van digitale systemen

Een systeem bestaat in het algemeen uit een verzameling elementen en een verzameling onderlinge relaties.

De onderlinge relaties beschrijven de samenhang tussen de elementen. In een systeem kan een

systeemfunctie en een systeemstructuur onderscheiden worden. De structuur wordt vastgelegd door de

verzameling van elementen en de verzameling van onderlinge relaties. De functie wordt vastgelegd door de

relatie tussen ingangs- en uitgangssignalen van het systeem.

Bij de bestudering van systemen spelen de begrippen analyse en synthese een belangrijke rol. Analyse

betreft het bepalen van de systeemfunctie, gegeven de structuur en de functie van de elementen. Synthese,

of systeemontwerp, betreft het bepalen van een geschikte structuur, gegeven de systeemfunctie. Figuur 1

illustreert deze begrippen.

analyse

stnlctuur

synthese

functie

Figuur 1: De begrippen analyse en synthese geil/ustreerd

Een digitaal systeem kent twee soorten elementen, namelijk poorten of gates (NOR-gate, NAND-gate), en

geheugenelementen (latch, flip-flop). De onderlinge relaties in digitale systemen worden gevormd door de
fysische connecties.
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In een digitaal systeem kunnen twee subsystemen onderscheiden worden, namelijk de verzameling van

logische elementen, ook wei combinatorische logica genoemd, en de verzameling van geheugenelementen.

Een subsysteem kan beschouwd worden als een deelverzameling van elementen in een systeem, waarbij aile

oorspronkelijke relaties tussen deze elementen onveranderlijk behouden blijven. De combinatorische logica

is geheugenvrij, i.e. de uitgangssignalen zijn aileen afhankelijk van de ingangssignalen. Terugkoppeling van

de uitgangen van de combinatorische logica naar de ingangen geschiedt via de geheugenelementen. Een

geheugenelement in een digitaal systeem kent twee waarden, namelijk 'nul' of 'een'. De waarden van de

geheugenelementen leggen de toestand van een digitaal systeem vast.

Wanneer de toestandsveranderingen in een digitaal systeem gesynchroniseerd worden met een centrale

klok spreekt men van synchrone digitale systemen: aile geheugenelementen zullen op hetzelfde moment van

toestand veranderen (figuur 2). De centrale klok kan beschouwd worden als de dirigent die de frequentie

bepaalt, waarmee de informatie verwerkt wordt: de klokfrequentie. De maximale klokfrequentie in

synchrone digitale systemen wordt bepaald door het langste signaal-propagatiepad in de combinatorische

logica (het kritische pad) en de snelheid van de geheugenelementen.

gangs

gnalen

'S- uit

en si
combinatorische

logica
,...------0 f----

'---- geheugen- I'-----

> elementen
~

ingang.

signal

klok

Figuur 2: Een synchroon digitaal systeem

Men onderscheidt bij digitale systemen ingangssignalen, een doorvoer en uitgangssignalen. De

ingangssignalen worden aan het systeem toegevoerd waama ze door aIlerlei processen tijdens de doorvoer

worden getransformeerd tot gewenste uitgangssignalen. De processen worden onderling gekoppeld door

informatiestromen. De basis-informatie-eenheid in digitale systemen is de 'bit' (binary information ticket).

Deze kan de waarde 'nul' of 'een' aannemen.
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[PU

control- status-

signalen signalen

CU

Figuur 3: Algemeen model voor een digitaal systeem

uitgangs

data

signalen

uitgangs

control

signalen
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Digitale systemen bebben twee informatiestromen: de dataflow en de controlflow (figuur 3). De IPU

(information processing unit) voert een aantal processen uit, die gestuurd worden door de CU (control

unit). Deze processen worden geactiveerd door controlsignalen. De IPU zal statussignalen genereren aan

de band waarvan de CU nieuwe controlsignalen kan genereren. Zowel de IPU als de CU kunnen

gemodelleerd worden met bet model uit figuur 2.

2.3 Het ontwerpen van digitale systemen

systeemontwerp

Figuur 4: Hierarchie in het ontwerp

De mate van complexiteit speelt een

belangrijke rol bij bet ontwerpen van digitale

systemen. Met de term VLSI (Very Large

Scale Integration) geeft men aan dat een groot

aantal (meer dan 50 000 tot 100 000)

electroniscbe onderdelen op een chip

geintegreerd zijn. Er zijn voorbeelden waarbij

men er naar streeft meer dan miljoen

transistoren op een chip te integreren. Men

verwacht dat rond bet jaar 2000 chips met

biljoen transistoren geen uitzondering meer

zijn. De complexiteit van het ontwerpen van

digitale systemen wordt veroorzaakt door de

grote boeveelbeid details, waarmee rekening

gehouden dient te worden om een werkend

geheel te realiseren.
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Bij het ontwerpen van digitale systemen onderscheidt men vier hierarchische niveaus. Kenmerkend daarbij

is dat de complexiteit van de systemen door de diverse niveaus heen, van hoog naar laag, toeneemt. De

informatie om te komen tot een volgend, lager, niveau ligt besloten in een hoger niveau (figuur 4).

Het logische ontwerp bestaat oit een implementatie met behulp van poorten en geheugenelementen. Het

circuitontwerp kan beschouwd worden als de implementatie van poorten en geheugenelementen met

behulp van transistoren. Uiteindelijk dient het ontwerp afgebeeld te worden op silicium, men spreekt dan

van het layoutontwerp.

Het hoogste niveau betreft het systeemontwerp. Het gaat hier om het bepalen van een efficiente

architectuur en het uitwerken hiervan. Een efficiente architectuur kan beschouwd worden als een geschikte

ontwerpmethodiek om aan de systeemspecificaties te kunnen voldoen. Een belangrijke systeemspecificatie

binnen de digitale signaalverwerking (DSP: digital signal processing) is de vereiste doorvoersnelheid.

Figuur 5 geeft een overzicht van diverse DSP-toepassingen. Afhankelijk van de doorvoersnelheid zijn een

aantal efficiente architecturen gedefmieerd.

DSP-system

6

hardwired software

programmable

muitiDSPsystolic

100

bitparallel

10

Mbyte/sec

bit serial

1

processors

100

DSP

processor

10

kbyte/sec

micro

processor

1

Figuur 5: Verschillende implementaties voor DSP-toepassingen
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2.4 Conclusies

Men onderscheidt bij digitale systemen ingangssignalen, een doorvoer en uitgangssignalen. Ingangssignalen

worden aan een systeem toegevoerd waarna ze door allerlei processen worden getransformeerd tot

gewenste uitgangssignalen. De processen worden onderling gekoppeld door informatiestromen. Digitale

systemen hebben twee informatiestromen: de dataflow en de controlflow. De controlflow stuurt de

processen die in de dataflow uitgevoerd worden.

Bij het ontwerpen van complexe digitale systemen onderscheidt men vier hierarchische ontwerpniveaus.

Kenmerkend daarbij is dat de complexiteit van de systemen door de diverse niveaus heen, van hoog naar

laag, toeneemt. De informatie om te komen tot een volgend lager niveau ligt besloten in een hoger niveau.

Het hoogste niveau betreft bet systeemontwerp. Dit is bet bepalen van een efficiente architectuur en bet

uitwerken hiervan.

7
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3 Silicon Compilatie

3.1 Inleiding

Eind jaren '70 bleek dat de ontwerptijden van digitale IC's te lang waren. De vraag om snel specifieke,

klantgericbte, IC's (ASIC's: Application Specified Integrated Circuits) te kunnen ontwerpen, leidde ertoe

dat in bet begin van de jaren 'SO diverse pogingen werden ondemomen om de ASIC-ontwerptijden te

verminderen. Diverse CAD-tools (Computer Aided Design) werden ontwikkeld om de ASIC-ontwerper de

belpende band te bieden. Hoewel de ontwerper nu over CAD-software kon beschikken, bleef de specifieke

ontwerperskennis noodzalcelijk, om een ASIC te realiseren. Een oplossing hiervoor werd gevonden door

bet integreren van alle ontwerptools in een computergesteunde omgeving. Dit staat bekend als een silicon

compiler.

Complexe digitale systemen kunnen op een boog niveau beschreven worden in een Pascal-acbtige taal. Het

is noodzalcelijk een dergelijke beschrijving zo te vertalen dat bet mogelijk is met bebulp van automatiscbe

ontwerpacties layout te genereren. Paragraaf 3.2 beschrijft de ASA Silicon Compiler. In paragraaf 3.3 wordt

een mogelijk traject van functionele beschrijving naar layout beschreven. Paragraaf 3.4 geeft een beknopt

overzicbt van de systeembeschrijvingstaal SID.

3.2 De ASA Silicon Compiler

De silicon compiler is een ontwerpgereedscbap voor bet realiseren van digitale systemen. Het doel van een

silicon compiler is de ontwikkeling van IC's tijdens bet ontwerpproces zoveel mogelijk te automatiseren.

Een essentieel onderdeel van de compiler is de silicon assembler, die de layout van de maskertapes

genereert. Silicon compilatie is gebaseerd op bet principe: 'correctness-by-design', i.e. wanneer de originele

specificatie correct is, zal ook de fysiscbe representatie van bet ontwerp, geproduceerd door de silicon

compiler, correct zijn.

De diverse aspecten van bet IC-ontwerpproces zijn in beeld gebracbt in figuur 6. Men onderscbeidt vier

verschillende aspecten: functie, structuur, geometrie en testen. AI deze aspecten spelen op ieder

hierarchiscb niveau van bet digitaal systeemontwerp een belangrijke rol. De buitenste gedeelten van de

takken illustreren bet meest abstracte niveau, bet systeem ontwerp. Van buiten naar binnen worden de

niveaus meer gedetailleerd. Het binnenste niveau betreft bet layout ontwerp.
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Figuur 7 illustreert de structuur van de ASA Silicon Compiler.
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Figuur 7: De structuur van de ASA silicon compiler
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De compiler bestaat uit vijf verschillende modules:

10

• SID, de bardware-beschrijvingstaal wordt gebruikt om rowel de functionele als structurele beschrijving

van bet ontwerp weer te geven. De SID-beschrijving is rowel de invoer als de uitvoer van automatiscbe

ontwerpacties.

• De simulator die gebruikt wordt om de diverse stadia van het ontwerpproces te verifieren.

• De database die IC-ontwerpinformatie bevat.

• De compactor die de layout omzet in een procesafhankelijke vorm.

• De layoutsectie die de tape met foundrymaskers levert.

De ASA Silicon Compiler is bestemd voor systeemontwerpers die Diet over specifieke IC-ontwerpkennis

beschikken. De ASA Compiler is ontwikkeld volgens bet idee dat een systeemontwerper zicb moet kunnen

concentreren op bet ontwerpen van bet circuit en daarbij door de compiler wordt gebolpen bij aIIeriei

ontwerpactiviteiten. Hierdoor onderscheidt de ASA Compiler zicb van andere silicon compilers die

ontwikkeld zijn aIs CAD-tools voor IC-ontwerpers, specialisten op bet gebied van layouttechnieken.

3.3 Van algoritme naar layout

Een ideale silicon compiler kan voorgesteld worden aIs een compiler die een systeemspecificatie in de vorm

van een algoritme omzet naar layout. Figuur 8 geeft een overzicbt van een mogelijk traject van algoritme

naar layout. Men spreekt van een algoritmiscbe silicon compiler.

systeem-

specificatie algoritme

onderling hardware

communicerende componenten

processen

layout

Figuur 8: Het voorgestelde traject van algoritme naar layout
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Een algoritme kan beschouwd worden als een geordende verzameling instructies. Deze instructies

beschrijven de datatransformaties. De Datatransformatie geschiedt aan de hand van een aantal processen

in de dataflow. De datacommunicatie wordt impliciet aanwezig geacht: een variabele kan beschouwd

worden als de grootheid waarover de datacommunicatie plaatsvindt. Datacommunicatie geschiedt in de

controlflow. Het algoritme dient vertaald te worden in een aantal onderling communicerende processen,

ook wei functionele modules genoemd. Deze processen dienen vervolgens vertaald te worden in een aantal

micro-architectuur-componenten, ook wei structurele modules genoemd. Voor de vertaling van deze

modules naar layout zou dan een modulegenerator aangeroepen kunnen worden. Deze modulegenerator

assembleert de layout van de module.

De schakel tussen software (de systeemspecificatie in de vorm van een algoritme) en hardware (de

micro-architectuur-componenten) wordt gevormd door de onderling communicerende processen. De

nadruk in dit verslag ligt op de vertaling van algoritme naar een aantal onderling communicerende

processen. Deze processen zouden in SID beschreven kunnen worden. Aan de hand van algoritmen met

eenvoudige controlflowconstructies, zoals IF-THEN-ELSE en WHILE-DO, zullen diverse problemen die

hierbij optreden nader geanalyseerd worden.

3.4 SID, een systeembeschrijvingstaal

SID is een hardware-beschrijvingstaal, ontworpen door Sagantec. Deze taal maakt het mogelijk om zowel

functionele als structurele systeeminformatie vast te leggen in een Pasca1-achtige taal. SID wordt gebruikt

voor ontwerpinvoer, ontwerprepresentatie en ontwerpuitvoer (ten gevolge van automatische ontwerpacties,

zoals de logische synthese, layoutgeneratie en logische simulatie).

Figuur 9 geeft een overzicht van een SID-ontwerp. Een SID-ontwerp bestaat uit een aantal

systeembeschrijvingen. In een systeembeschrijving kan gerefereerd worden aan eerder gedefmieerde

systemen, zodat het totale ontwerp hierarchisch opgebouwd kan worden zoals in de meeste modeme

programmeertalen.

Een systeembeschrijving bestaat uit een 'heading' en een 'body'. De heading specificeert de informatie die

zichtbaar is voor de buitenwereld. De body specificeert de locale informatie van een systeem.

De heading bestaat uit de systeemnaamdeclaratie, de formele parameterdeclaratie en de contactdeclaratie.

Formele parameters zijn variabelen die gebruikt kunnen worden om de systeemfunctie en -structuur te

parametriseren. De contacten zijn de punten waarmee meerdere systemen onderling verbonden kunnen

worden. Men onderscheidt inputcontacten, outputcontacten en bidirectionele contacten. Het inwendige

van een systeem kan alleen maar lezen van de inputcontacten en schrijven naar de outputcontacten. De

buitenwereld kan slechts schrijven naar deze inputcontacten en lezen van de genoemde outputcontacten.

Bidirectionele contacten kunnen zowel als input- en als outputcontact gebruikt worden.

De 'body' bestaat uit de locale variabelendeclaratie, de structurele en de functionele beschrijving. De

structuurbeschrijving bestaat uit twee gedeelten: het 'use'-gedeelte, waar de subsystemen gedeclareerd

worden, en het 'connect'-gedeelte waar de onderlinge verbindingen vastgelegd worden. Het gedrag van het

systeem wordt vastgelegd in de functionele beschrijving. Deze functiebeschrijving wordt gebruikt door de

functionele simulator. Deze simulator kan gebruikt worden voor ontwerpverificatie. Hoogniveau
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functionele beschrijvingen vormen eveneens de basis voor automatiscbe ontwerpacties. Deze acties zijn de

basis voor silicon compilatie.

Een functionele beschrijving van een systeem legt de relatie tussen ingangs- en uitgangsvariabelen van bet

systeem vast op een boog, abstract, niveau. Dit maakt bet mogelijk om systemen te beschrijven zonder

rekening te bouden met de uiteindelijke implementatie. De functionele omschrijving van een full adder ziet

er bijvoorbeeld als voigt uit:

Design

System

System

System

System Heading

System Body

System Heading

System Name Declaration

Fonnal Parameter Declaration

Contact Declaration

Layout Info

System Body

Variabele Declaration

Structural Description

Functional Description

Figuur 9: Een SID-ontwerp



3 Silicon Compifatie

SYSTEM Full_Adder;

CONTACf

A:INPUT;

B:INPUT;

CI:INPUT;

SUM:OUTPUT;

CO:OUTPUT;

FUNCflON

PARALLEL

SUM = A EXOR B EXOR CI;

CO = AANDBORCIANDAORB;

Deze systeembeschrijving bestaat uit een declaratie van de systeemnaam, een declaratie van de contacten
van het systeem, en een functionele beschrijving.

Een functionele beschrijving in SID bestaat uit een of meerdere processen. Ieder proces bestaat uit een

aantaI primitieve statements die sequentieel of parallel uitgevoerd worden. Wanneer de statements in een

proces parallel uitgevoerd worden, dan zijn alle statements tegelijkertijd geactiveerd: alle statements

worden onafhankelijk van de volgorde waarin ze staan geevaIueerd. De functionele beschrijving van de

full-adder bestaat uit een proces met twee statements die parallel uitgevoerd worden. Wanneer de

statements sequentieel uitgevoerd worden, dan wordt iedere statement compleet geevaIueerd voordat de

volgende statement geactiveerd wordt.

Een proces wordt niet aIleen gekarakteriseerd door de wijze waarop de statements uitgevoerd worden

(processing mode), maar ook door de wijze waarop bet proces geactiveerd wordt (activity mode).

Processen kunnen geactiveerd worden door een continue conditie of een triggerconditie.

13

Processen in een WHEN-statement worden door een triggerconditie geactiveerd: het proces wordt

geactiveerd op bet moment dat de triggerexpressie 'waar' is. Wanneer de triggerexpressie 'waar' is worden

de statements van bet proces uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

WHENCLK-> 100

BEGIN
SEQUENTIAL

SUM: = A EXOR B EXOR CI;

CO:= AANDBORCIANDAORB;

END;

Wanneer een proces geactiveerd wordt door een continue conditie, dan zijn alle statements tegelijkertijd

geactiveerd zolang de conditie 'waar' is. Bijvoorbeeld:

IF ENABLE THEN

BEGIN

SUM = A EXOR B EXOR CI;

CO = AANDBORCIANDAORB;

END;



3.5 Conclusies

3 Silicon Compi/atie 14

De functie van een te realiseren digitaal systeem kan in een algoritmische taal vastgelegd worden. Ret

systeem wordt beschouwd als een aantal onderling communicerende processen. Deze processen

transformeren de data. Dit geschiedt in de dataflow. De communicatie draagt zorg voor het uitwisselen van

data tussen de verschillende processen. Dit geschiedt in de controlflow.

SID is een systeembeschrijvingstaal die onder andere dient als systeemrepresentatie. Een beschrijving in

SID kan als invoer voor automatische ontwerpacties gebruikt worden. Getracht wordt zowel de

datatransformatie als ook de datacommunicatie in SID te beschrijven.
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4 Digitale signaalverwerking

4.1 Inleiding

Manipulatie van getallen vormt een essentieel onderdeel van digitale signaalprocessen. Een decimaal getal

kan worden voorgesteld als een rij 'enen' en 'nullen' (bits), ook weI een binair woord genoemd. Bij een

gegeven woordlengte w dient echter wel te worden vastgelegd welk getal overeenstemt met elk van de 2w

verschillende woorden: de getalrepresentatie (paragraaf 4.2). Het verwerken van deze getallen is
onderwerp van paragraaf 4.3.

4.2 Getalrepresentatie

Een veel voorkomende getalrepresentatie in digitale systemen is de twee-complement-code. Hierin wordt

de overeenkomstige waarde van een w-bit binair getal W = (aw.l, a w-2, ..., 30 ) gegeven door:

V(W) = _aw_l·2w-l + aw_2·2w.2 + ... + ao·2°, met°:s; aj < 2.

De basis van deze polynoomrepresentatie is het getal2. Men spreekt ook weI van radix-2 representatie.

Het meest significante bit (MSB) awol, ook weI tekenbit genoemd, heeft een negatief gewicht. De binaire

(radix-2) punt is vastgeIegd direct rechts van het minst significante bit (LSB) 30. Bijvoorbeeld:

W = ( 1,0, 0, 1) => V(W) = -7.

Wanneer de binaire punt op een vaste plaats in de getalrepresentatie gedacht kan worden is er sprake van

een vaste-komma-representatie. Voor negatieve getallen in de twee-complement-code geldt dat V(W) +
V(-W) = 2w

• Bijvoorbeeld:

W = (0,1,1,1)' V(W) = 7 en w = 4 => V(-W) = t -7 = 9 en -W = (1,0,0,1).

Een belangrijke eigenschap van de twee-complement-representatie is dat een getal in de twee-complement

code naar beide kanten uitgebreid kan worden zonder dat de getalwaarde verandert. Dit gebeurt door

toevoeging van 'nullen' aan de rechterkant en door toevoeging van tekenbits aan de linkerkant. Van deze

eigenschap kan gebruik gemaakt worden wanneer getallen van verschillende woordlengte verwerkt dienen

teworden.

In het algemeen kan een binair getal W = (aw-l, aw-2, ..., 30) weergegeven worden als een m x n matrix

W', i.e. een biok binaire getallen bestaande uit m rijen en n kolommen, waarbij geldt dat m x n = w:
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dn-t,m.t
dn-t,m.2

d n.2, m·l
dn.2,m-2

...,

...,
do,m-t
dO,m.2

d n-l,° d n.2,° ..., do,°
met 0 S d j, k < 2. leder bit d j, k uit de matrix W' beeft een overeenkomstig bit ai uit bet woord W. Oeze
overeenkomst wordt vastgeIegd door de relatie i = m x j + k, ofwel

awol

aw-2

aw·m

aw·m-l
aw-m-2

aw-2m

...,

...,

...,

am·l
am-2

ao,

met 0 s a i < 2. De matrix-representatie W' kan ook voorgesteid worden als bet woord W" = (On-I, On-2,
..., Do), waarbij bet woord W" bestaat uit n digits OJ, waarvoor geidt dat 0 S OJ < ~. De waarde van een
digit OJ wordt vastgeIegd door de bits uit kolom j van de matrix-representatie W':

Het digit OJ kan voorgesteid worden als een binair woord OJ = ( d j, m-t , d j, m·2 , ..., d j,°), met 0 S d j, k <
2.

De representatie van een getal als een woord W" = (On.l, On.2, ..., Do ), met 0 S OJ < 2mstaat bekend als
de radix-2mrepresentatie. De waarde van dit n-digit radix-~ getal W" wordt vastgeIegd door:

V(W") = -[ (r-On-l) mod r]-rn-l + Dn.2·rn•2 + ... + Do·ro, met 0 S OJ < r en r = ~.

Het meest significante digit (MSD) is Dn.l. De radix-punt is vastgeIegd direct recbts van bet
minst-significante digit (LSD) Do. Voor negatieve getallen in ~-complement-notatie geidt dat V(W) +
V(-W) = (2m)n. Bijvoorbeeld:

W = (O,1,3),m = 2enn = 3 .. V(W) = 7 .. V(-W) = (il-7 = 57en-W = (3,2,1).

Wanneer de waarde van een n-digit radix-2mgetal A = (An.l, An.2, ..., Ao ), met 0 S Ai < ~, wordt
vermenigvuIdigd met de radix r = 2m, kan dit voorgesteld worden als bet verscbuiven van alle digits Ai over
~n plaats naar links in de ricbting van de boogste significantie. Op de vrijgekomen plaats wordt een 'nul'
toegevoegd. Het delen van bet getal A door de radix r = 2mlean worden voorgesteld als bet scbuiven van
al1e digits Ai over ~~n plaats naar recbts in de ricbting van de Iaagste significantie. Op de vrijgekomen plaats
wordt wederom een 'nul' toegevoegd. Bijvoorbeeld:

V(A) * A = (An-I, An.2, •.., Ao ), met 0 S Ai < ~

V(A).~ * A' = (An-l, An.), ..., Ao, 0 )

V(A) div 2m* A" = (0, An-I, ..., Al ).
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4.3 Digit-seriiHe signaalverwerking
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Het optellen van twee binaire getallen geschiedt aan de band van de binaire opteltabel. De logica benodigd
om twee bits op te tellen volgens deze tabel beet een full-adder (fIgUur 10). De functie van de full-adder
wordt vastgelegd met de volgende Booleaanse vergelijkingen:

Sumi = Ai EXOR Bi EXOR Q

Ci+l = Ai AND Bi OR Ci AND Ai OR Bi

Het gelijktijdig optellen van twee w-bit binaire getallen gebeurt met w full-adders (figuur 11). Men spreekt
van een bit-parallelle optelling, oftewel bit-parallellisme. Het carry-signaal propageert van FAo naar FAw.l.

Lr------------,
full

adder

Ci+l

Figuur 10: Een fu//-adder

SUMi

De parallelle opteller bestaat uit combinatoriscbe logica, waarbij bet kritiscbe pad, i.e. bet langste
signaal-propagatiepad, bepaald wordt door bet carry-propagatiepad. Een parallelle opteUing zoals
weergegeven in figuur 11 bestaat uit w full-adders en voert de operatie uit in een klokslag.

Het optellen van twee w-bit binaire getallen kan ook serieel gescbieden: de bits worden acbtereenvolgens
opgeteld, bet LSB als eerste. Een seriele optelling maakt gebruik van een full-adder (figuur 12). Het
carry-signaal wordt via een gebeugenelement teruggekoppeld. Een seriele optelling van twee w-bit binaire
getallen geschiedt in w klokslagen en vergt een full-adder.

Binnen de digitale signaalverwerking spelen de dimensies oppervlak en tijd een belangrijke rol. Een binair
getal W = (aw-l, aw.2, ..., ao) kan zowel in de oppervlakte- als in de tijddimensie aanwezig zijn. Wanneer
een getal volledig in de oppervlaktedimensie aanwezig is spreekt men van een bit-parallelle
getalrepresentatie. Wanneer een getal volledig in de tijddimensie aanwezig is spreekt men van een
bit-seriele representatie. De oppervlakte- en tijddimensie kunnen respectivelijk bescbouwd worden als de
dimensies m en n van bet array W' uit paragraaf 4.2. Voor een parallelle representatie van bet getal W = (

awol, aw.2, ..., ao) geldt dat m = wen n = 1. Voor een seriele representatie geldt dat m = 1 en n = w.
Conversie van parallel naar serieel geschiedt met een zogenaamde piso-register (parallel-in-serial-out): de
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FAo SUMo
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FAI SUMI

~::t ---~_F._:A_W-_I__----- SUMw-1

Figuur 11: Een bit-para/lelle opte//ing

bits worden parallel aangeboden en verschijnen achtereenvolgens aan de uitgang. Conversie van serieel

naar parallel geschiedt met een zogenaamd sipo-register (serial-in-parallel-out): de bits worden serieel

aangeboden en verschijnen parallel aan de uitgang.

Parallelle ofbit-seriele getalrepresentatie zijn twee uitersten. Een tussenvorm is ook mogelijk. Hierbij is de

oppervlaktedimensie m vrij te kiezen; de tijddimensie wordt vastgelegd door de relatie m x n = w. De

getalrepresentatie bestaat uit n deelwoorden ter lengte van m bits. Een dergelijk deelwoord komt overeen

met een digit. Men spreekt van digit-seriele getalrepresentatie. Voor een digit-seriele optelling bijvoorbeeld

worden de digits achtereenvolgens verwerkt, het LSD als eerste. Een algemene regel voor het optellen van

twee digits, gegeven m en n, is de digits decimaal op te tellen en vervolgens te delen door de radix r = 2m.

De rest van de deling vormt het resultaat van de optelling; het quotient van de deling geldt als carry voor de

FA

- I---

geheugen-
-

element
-

SUMj

Figuur 12: Een bit-seriile opte//ing
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optelling van twee volgende digits. Bijvoorbeeld:

A = (A2, At, Ao) = (0, 1,3 ); V(A) = +7

B = (B2, Bt, Bo) = (3,2, 1 ); V(B) = -7

m=2,n=3

Ao + Bo = 3 + 1 = 4 ... Sumo = 0, Carryt = 1

At + Bt + Carry! = 4 ... Sum! = 0, CaITY2 = 1

A2 + B2 + CaITY2 = 4 ... Sum2 = 0, Carry'3 = 1

SUM = (Sum2, Sumt, Sumo) = (0, 0, 0); V(Sum) =°

4.4 Afspraken

19

Voordat overgegaan kan worden tot systeemstudie dienen enkele afspraken gemaakt te worden over de

signaalverwerking. Zo is bijvoorbeeld in een seriele bitstroom geen onderscheid mogelijk tussen twee

woorden. Daarom wordt afgesproken dat ieder bit vergezeld gaat van een control-bit C, dat het begin of het

einde van een woord aangeeft. Gekozen is voor een control-bit C, dat logisch '1' is gedurende het MSB.

Dezelfde afspraak kan voor een seriele digitstroom gemaakt worden: ieder digit gaat vergezeld van een

controlbit C, dat logisch '1' is gedurende het MSD. Ook wordt afgesproken dat het LSD als eerste

verzonden wordt. Dit betekent dat het C-bit het einde van een woord aangeeft. De belangrijkste afspraken

zijn:

• De digits worden achtereenvolgens verzonden, met het LSD als eerste.

• Ieder digit gaat vergezeld van een controlbit C, dat logisch '1' is gedurende het MSD.

• De woordlengte wordt constant verondersteld, de digitlengte ook. Dit betekent dat ieder datawoord

een gelijk aantal digits heeft.

• Het numerieke formaat is de twee-complement-code, waarbij de binaire punt meteen rechts van het

LSB vastgelegd wordt (vaste-komrna-representatie).
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5 Systeemstudie

5.1 Inleiding

Bij de bestudering van complexe digitale systemen speelt systeemmodellering een belangrijke rol.

Onderscbeid tossen systeemfunctie en uiteindelijke implementatie is belangrijk, alsmede de graad van

detaillering. AIleen die details die van helang zijn om te komen tot een geschikte oplossing dienen

meegenomen te worden in de modellering. Het probleem is bet opstellen van een model voor onderling

communicerende digit-seriele processen (paragraaf 5.2). Wanneer dit model opgesteld is kunnen diverse

eigenscbappen van een systeem onderkend worden met bebulp van een systeemanalyse (paragraaf 5.3). Het

defmieren van een aantal standaard bouwblokken, ook weI functionele modules genoemd, waaruit een

systeem samengesteld kan worden is de systeemsynthese. Dit is bet onderwerp van paragraaf 5.4.

5.2 Systeemmodellering

5.2.1 Inleiding

In deze paragraaf zal allereerst de basis gelegd worden voor de modelvorming. Er zal uitgegaan worden van

algoritmen met alleen dataflow, zogenaamde dataflow-algoritmen. Binnen DSP-toepassingen vormen

dergelijke algoritmen een belangrijke deelklasse. Vervolgens wordt getracbt controlflowconstructies binnen

bet opgestelde model te integreren.

5.2.2 DataOow-algoritmen

F1guur 13 illustreert de dataflow van de berekening w = c - (a +b), gemodelleerd als gericbte graaf. Het

model bestaat uit twee knooppunten die onderling verbonden zijn door takken. De datatransformatie vindt

plaats in de knooppunten van de graaf: een knooppunt komt overeen met een proces. Het uitwisselen van

data tossen de processen vindt plaats over de takken. Iedere tak beeft een overeenkomstige variabele. In

figuur 13 bestaat de dataflow uit een seriele digitstroom. Het LSD zal als eerste door een praces verwerkt

worden. De digits gaan vergezeld van een controlbit C, dat logiscbe '1' is gedurende bet MSD.
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a b c

kl

~

+

V~
k2 -

w

Figuur 13: Het dataflow-model voor w = c - (a +b)

In het algemeen kan de dataflow van een functionele beschrijving gemodeUeerd worden met een gerichte

graaf. Een graaf is een abstract model G = (K, T) met:

K = { kt, k2, ..., km }, een verzameling knooppunten, en

T = {tt, t2, ..., tn }, een verzameling takken.

Knooppunten worden weergegeven als recbtboeken, takken als pijIen. Wanneer (k, k') E T, dan is
knooppunt k verbonden met knooppunt k'. Men zegt dat knooppunt keen directe predecessor is van

knooppunt k', en dat knooppunt k' een directe successor is van knoopunt k. Een pad in een gericbte graaf is
een opeenvolging van knooppunten ko, kl, ..., kj en weI zo, dat voor alle i = 0, 1, ..., j-1 geIdt dat lq

verbonden is met kj +I. Een knooppunt k' is bereikbaar vanuit knooppunt k wanneer er een pad ko, kl, ..., 1q
bestaat waarvoor geidt dat k = ko en k' = kj. De successors van een knooppunt k ziin de knooppunten die

bereikbaar ziin vanuit k. De predecessors van knooppunt k ziin de knooppunten van waaruit knooppunt k

bereikbaar is. Wanneer in dit versiag gesproken wordt over een successor (predecessor), wordt een directe

successor (predecessor) bedoeld.

In bet dataflowmodeI worden de data-afhankeIijkbeden tussen de verschiUende processen vastgeIegd met

gerichte takken die de knooppunten onderling verbinden. Wanneer een proces (knooppunt kl)

uitgangsdata produceert die als ingangsdata dient voor een ander proces (knooppunt k2), zal er een

gerichte tak van kl naar k2 bestaan (figuur 13). Knooppunt kl is dan een predecessor van knooppunt k2.

De dataflowprocessen worden gestuurd door de controlflow. De controlflow draagt zorg voor de

datacommunicatie. De communicatie tussen dataflow en controlflow geschiedt met controisignalen

(signalen van de controlflow naar de dataflow) en statussignalen (signalen van de dataflow naar de
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controlflow). De modellering van de controlflow geschiedt met behulp van Petri-netten. Ret

Petri-net-model is met name geschikt voor de modellering van systemen met gedistribueerde controlflow.

Ret Petri-net illustreert dan welke condities er moeten gelden v66rdat een proces uitgevoerd kan worden,

en welke condities er bereikt worden wanneer een proces uitgevoerd is. Allereerst za1 het Petri-net-model

gemtroduceerd worden.

Een Petri-net is een gerichte graaf met twee soorten knooppunten: overgangen en plaatsen (figuur 14). Een

Petri-net N = (0, P, T) bestaat uit:

o = ( Ot, 02, •••, OJ ), een verzameling overgangen,

P = (Pt, P2, ..., Pi ), een verzameling plaatsen, en

T ~ { 0 x P } U { P x 0 }, een verzameling gerichte takken.

Een markering M van een Petri-net N = (0, P, T) is een atbeelding M: P - I, met I = {O, I}. Een

Petri-net N = (0, P, T) met een markering M beet een gemarkeerd Petri-net. Visualisatie van Petri-netten

geschiedt door het weergeven van plaatsen als cirkels, overgangen als lijnstukken en takken als pijlen. De

04 02

(a)

04

os

FiguUT 14: Een Petri-net leT illustTatie

(b)
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M'(p) =

markering wordt weergegeven met tokens in plaatsen. Het aantaI tokens dat een markering M toekent aan

een plaats is gelijk aan 'nul' of 'een'. Een token in een plaats wordt weergegeven als een punt in een cirkel.

Een overgang kent ingangsplaatsen en uitgangsplaatsen. Voor een overgang 0 geldt:

1(0) = { pi (p,o) e T } is de verzameling ingangsplaatsen, en

U(o) = { pi (o,p) e T } is een verzameling uitgangsplaatsen.

Een overgang 0 is geactiveerd wanneer alle ingangsplaatsen van 0 een token bevatten. Het uitvoeren van

een geactiveerde overgang 0 geschiedt door de tokens uit de ingangsplaatsen van 0 te verwijderen en een

token aan iedere uitgangsplaats van 0 toe te voegen. Gegeven een markering M van een Petri-net N = (0,
P, T), dan geldt na uitvoering van de geactiveerde overgangen:

j
0, voor aile p e 1(0), p f1. U(o)

1, voor aUe p e U(o), p f1. 1(0)

M(p), elders,

waarbij M'(p) de markering is die bereikt wordt na het uitvoeren van de geactiveerde overgangen. Het is
belangrijk te realiseren dat tokens ondeelbaar zijn, waarmee bedoeld wordt, dat een token slecbts bij bet

uitvoeren van een geactiveerde overgang tegelijkertijd betrokken kan worden.

In figuur 14a is overgang 01 de enige overgang die geactiveerd is. Wanneer deze uitgevoerd is, dan is plleeg

en P2 en P3 bevatten ieder een token. Nu zijn de overgangen 02 en 03 geactiveerd en kunnen parallel

uitgevoerd worden. Wanneer deze twee overgangen uitgevoerd zijn, bevatten alleen P4 en ps een token

(figuur 14b). Er is nu sprake van een conflict: beide overgangen zijn geactiveerd, maar bet uitvoeren van een

van de overgangen maakt het uitvoeren van de andere overgang onmogelijk. In dergelijke gevallen is de

beslissing welke overgang uitgevoerd wordt arbitrair.

Voor de dataflow uit figuur 13 zal een Petri-net-model voor de bijbehorende controlflow opgesteld worden.

De dataflow bestaat uit de processen opteUen (proces 1) en aftrekken (proces 2). Het Petri-net-model zou

in beeld moeten brengen wanneer een proces uitgevoerd kan worden. Het is dus noodzakelijk vast te steUen

welke condities er dienen te gelden voordat een proces uitgevoerd mag worden. Daarnaast is het

noodzakelijk vast te leggen welke condities er bereikt worden wanneer een proces uitgevoerd is. Het is

belangrijk dat deze condities in het model tot uitdrukking komen.

Voor het uitvoeren van een proces in de dataflow is bet allereerst noodzakelijk dat er data op de

ingangstakken aanwezig is. Zolang niet alle ingangsdata aanwezig is zal een proces moeten wachten op

invoer. Wanneer de data op de ingangstakken aanwezig is kan deze door het proces verwerkt worden tot

een resuItaat dat op de uitgangstak gepresenteerd wordt. Wanneer er nu echter nieuwe data op de

ingangstak verscbijnt kan het proces pas uitgevoerd worden wanneer de data op de uitgangstak verwerkt is,

door bijvoorbeeId een volgende proces.

De precondities, de condities die dienen te gelden v66rdat een proces uitgevoerd kan worden, luiden:

• Er is data aanwezig op de ingangstakken die verwerkt kan worden.

• Er is geen data aanwezig op de uitgangstak, 6f de aanwezige data op de uitgangstak is verwerkt.
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De postcondities, de condities die bereikt worden door een proces uit te voeren, luiden:

• De data op de ingangstakken is verwerkt

• Er is data aanwezig op de uitgangstak

24

Het controlflowmodel kan nu opgesteld worden. Ieder proces in de dataflow heeft een overeenkomstige

overgang in het controlflowmodel. De dataflow is unidirectionee~ en weI in de richting van de dataflow. De

controlflow is bidirectioneel. Enerzijds dient in de richting van de dataflowtakken aangegeven te worden

wanneer er data aanwezig is op de dataflowtak die verwerkt kan worden. Anderzijds dient in de

Aa Ra Ab Rb Ac Rc

Aw Rw

Figuur 15: Controlf/ow voor w = c - (a +b)

tegengestelde richting aangegeven te worden dat de aangeboden data verwerkt is. Dit wordt gemodelleerd

met behulp van een ready- en acknowledge-plaats per dataflowtak. Wanneer er data aangeboden wordt op

een dataflowtak, wordt dit aangegeven door een token in de ready-plaats. Wanneer de data verwerkt is,
wordt dit aangegeven door een token in de bijbehorende acknowledge-plaats. Figuur 15 illustreert het

Petri-net-model voor de dataflow uit figuur 13.

Overgang 01 komt overeen met proces 1, overgang 02 met proces 2. Iedere dataflowtak heeft een

overeenkomstige ready- en acknowledge-plaats. De condities die moeten gelden voordat proces 1

uitgevoerd kan worden komen overeen met tokens in de plaatsen Ra (ready a), Rb (ready b) en Av
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(acknowledge v). De condities die bereikt worden door het uitvoeren van proces 1 komen overeen met

tokens in Aa (acknowledge a), Ab (acknowledge b) en Rv (ready v). Het is belangrijk te realiseren dat het

uitvoeren van een proces tot gevolg heeft dat de precondities opgeheven worden en de postcondities bereikt

worden.

Een proces in de dataflow kan uitgevoerd worden wanneer de bijbehorende overgang in de controlflow

geactiveerd is. Een overgang is geactiveerd wanneer de ingangsplaatsen ieder een token bevatten. Dit is een

markering van het Petri-net die overeenstemt met de precondities voor het uitvoeren van een proces. Ret

uitvoeren van een proces geschiedt als voigt:

• Verwijder de tokens uit de ingangsplaatsen.

• Voer de operatie uit.

• Plaats tokens in de uitgangsplaatsen.

Eerst worden de precondities opgeheven. Vervolgens wordt het proces uitgevoerd. Daarna worden de

postcondities bereikt. De tokenflow illustreert welke condities er op een bepaald moment gelden. De

tokenflow wordt vastgelegd door de afwikkeling van de processen. Een token kan slechts door het uitvoeren

van een overgang uit een plaats verwijderd worden of in een plaats gezet worden.

De tokenflow voor ftgUUf 15 zou als voIgt kunnen zijn. Wanneer een token in Ra arriveert dan betekent dit

dat er data aanwezig is op de dataflowtak a. Een token in Rb komt overeen met data op tak b. Overgang 01

is nu geactiveerd, hetgeen betekent dat het proces optellen in de dataflow uitgevoerd kan worden volgens

bovenstaande regels. Riema bevatten Aa, Ab en Rv een token. Dit betekent dat er nieuwe data aangeboden

kan worden op dataflowtakken a en b, en dat overgang 02 geactiveerd is. Ret uitvoeren van overgang 02

leidt tot de situatie waarin Rw en Av een token bevatten. Wanneer de data op dataflowtak w verwerkt is

arriveert een token in plaats Aw en is de initiele situatie weer bereikt.

ready-net

Figuur 16: Twee uni-directionele netten

acknowledge-net
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De tokenflow is bidirectioneel. Het model kan opgebouwd gedacbt worden oit twee unidirectionele netten:

een ready-net en een acknowledge-net (fIgUur 16). De structuur van deze twee netten is nagenoeg identiek,

alleen de ricbting van de takken is tegengesteld. Het bidirectionele model bestaat oit twee unidirectionele

modellen, waarbij de overgangen die eenzelfde praces representeren samenvallen.

Figuur 17 illustreert een voorbeeld waarbij de data die wordt aangeboden op dataflowtak b door twee

processen gebruikt dient te worden. Wanneer er data aangeboden is op tak b kan er pas nieuwe data

aangeboden worden wanneer zowel proces 1 a1s praces 2 de aangeboden data verwerkt bebben. Dit

resulteert in bet controlflowmodel zoals geillustreerd in fIgUur 17 b. Een token in Rb activeert overgang 01.

Aa Ra Ab Rb Ac Rc

a

+

b c

v w Av Rv Aw Rw

Figuur 17: Een variabele wordt door /Wee processen gebruikt

Na oitvoering van deze overgang bevatten RbI en Rln ieder een token, waarna de overgangen 03 en 04

geactiveerd kunnen worden. Pas wanneer de processen in de dataflow oitgevoerd zijn zullen Abl en Aln

ieder een token bevat. Hiema kan overgang 02 uitgevoerd worden, waarna Ab een token bevat. Dit

betekent dat de data op dataflowtak b verwerkt is en er nieuwe data op deze tak gepresenteerd kan worden.

Er is een basismodel opgesteld voor de dataflow en de controlflow. Het dataflowmodel illustreert de

data-afhankelijkheden van de processen. Deze data-afhankelijkheden komen tot oitdrukking in de gerichte

takken die de processen (knooppunten) onderling verbinden. Ieder proces wordt gekarakteriseerd door
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pre- en postcondities. De precondities zijn de voorwaarden waaronder het proces uitgevoerd kan worden.

De postcondities zijn de nawaarden die bereikt worden wanneer een proces uitgevoerd is. De controlflow

illustreert deze condities. De condities worden tot uitdrukking gebracht met tokens in plaatsen.
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Ieder knooppunt in de dataflow heeft een overeenkomstige overgang in de controlflow. Iedere tak in de

dataflow heeft een gelijkgericht pad in de controlflow (ready-pad) en een tegengesteld gericht pad in de

controlflow (acknowledge-pad). Via deze paden geschiedt de datacommunicatie tussen twee processen.

Voor de ready- en acknowledge-paden van een overeenkomstige dataflowtak geldt dat er 6f een token

aanwezig is in een plaats van het ready-pad, 6f een token aanwezig is in een plaats in het acknowledge-pad.

Wanneer een token arriveert op het ready-pad is er data gepresenteerd op de overeenkomstige dataflowtak.

Wanneer een token arriveert op het acknowledge-pad is de aangeboden data op de dataflowtak verwerkt.

Ten gevolge van de gestelde uitvoeringsregels voor een geactiveerde overgang, zal het nooit voorkomen dat

het ready- en het acknowledge-pad van een overeenkomstige dataflowtak gelijktijdig een token bevatten.

5.2.3 Introductie van controlflowconstructies

Controlflowconstructies, zoals de IF-THEN-ELSE en de WHILE-DO, beinvloeden de volgorde waarin

statements uitgevoerd worden. De IF-THEN-ELSE-constructie maakt het mogelijk beslissingen in het

algoritme te nemen.

IF expression
THEN statement-]
ELSE statement-2

De expressie wordt geevalueerd; wanneer deze 'waar' is wordt statement-I uitgevoerd, anders statement-2.

De WHILE-DO-constructie maakt het mogelijk om eenzelfde statement meerdere malen achter elkaar uit

te voeren.

WHILE expression
DO statement

De expressie wordt geevalueerd; wanneer deze 'waar' is wordt de statement uitgevoerd en de expressie

opnieuw geevalueerd. Dit continueert totdat de expressie 'niet waar' is.

Processen die beslissingen nemen heten ook wei 'relationele processen'. Een voorbeeld van een relationeel

proces is het vergelijken van twee variabelen (a < b 7). Een relationeel proces kan bescbouwd worden als

een proces dat ingangsdata evalueert en vervolgens een beslissing neemt. In het algemeen zullen aile bits

van een datawoord geevalueerd dienen te worden voordat een resultaatbit 'control' gegenereerd kan

worden. Voor digit-serieJe dataverwerking zal verondersteld worden dat aile n digits van een woord

geevalueerd dienen te zijn voordat een resultaat 'waar' (logische '1') of'niet-waar' (logische '0')

gegenereerd kan worden. Dit betekent dat een relationeel proces moet kunnen detecteren wanneer het

laatste digit van een woord verwerkt is. Dit geschiedt aan de hand van het C-bit dat '1' is gedurende het

MSD. Het C-bit wordt nu niet aileen als data beschouwd, maar ook als statussignaal van de dataflow naar

de controlflow. Figuur 18 illustreert bet model voor een relationeel proces. De uitvoeringsregels voor de

overeenkomstige overgang luiden als voIgt:
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Aa Ra Ab Rb
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a b

<

I
control Aco Reo

Figuur 18: Modellering voor relationele processen

• Verwijder de tokens uit Ra en Rb. A1s C =1, verwijder dan het token uit Aco.

• Verwerk de digits.
• Plaats tokens in Aa en Ab. A1s het token uit Aco verwijderd is, plaats dan een token in Rco.

Met het verwerken van een beslissing in de dataflow wordt bedoeld dat het resultaatbit 'control' van een

relationeel proces op dezelfde wijze wordt behandeld als een digit, namelijk als ingangsdata voor een

volgend proces. Het proces dat het resultaatbit 'control' verwerkt komt overeen met een 'multiplex'-proces

(figuur 19). Voor het uitvoeren van een multiplex-proces dient de ingangsdata (a, b en control) aanwezig te

zijn, en de uitgangsdata (c) dient verwerkt te zijn. Het resultaatbit 'control' blijft op de dataflowtak

Aco Reo

control a b

MUX

c Ac Rc

Figuur 19: Bet verwerken van een beslissing in de dataflow
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aanwezig totdat de MSD-digits van a en b verwerkt zijn. De uitvoeringsregels van de overeenkomstige

overgang luiden:

• Verwijder de tokens uit Ra, Rb en Ac. Als C =1, verwijder dan bet token uit Rco.

• Verwerk de digits.
• Plaats tokens in Aa en Ab. Als bet token uit Rco verwijderd is, plaats dan een token in Aco.
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Met bet verwerken van beslissingen in de controlflow wordt bedoeld dat de controlflow gestuurd wordt
door bet resultaatbit 'control'. Het resultaatbit 'control' wordt bescbouwd als een statussignaal. Het sturen

A

control

B

01 02 NOT

Figuur 20: Een conditionele overgang

van de controlflow kan bestaan uit het splitsen van de controlflow ofjuist uit het samenvoegen van de
controlflow. Modellering gescbiedt met conditionele overgangen. Een conditionele overgang vormt een
uitbreiding op de Petri-net-modellering zoals deze tot nu toe gebruikt is. Tot nu toe werd verondersteld dat
een geactiveerde overgang uitgevoerd kan worden. De uitbreiding bestaat bieruit dat aan overgangen
condities verbonden kunnen worden die bepalen of een geactiveerde overgang al dan Diet uitgevoerd wordt.
Deze conditie wordt direct naast de overgang vermeld (figuur 20). Een token in plaats A activeert zowel
overgang 01 als overgang 02. Afhankelijk van de bijbehorende conditie zal 01 of 02 uitgevoerd worden.
Eigenlijk wordt bier een conflictsituatie in het model geintroduceerd. Er is echter wei sprake van een

'beheerst' conflict: 6f de ene overgang, 6f de andere overgang wordt uitgevoerd.

proces 1

control

proces 3

Figuur 21: Conditioneel dataf/owmodel
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Onderwerp van deze paragraaf is bet gebruik van conditionele overgangen voor de modeUering van bet

uitvoeren van een beslissing in de controlflow. Bescbouw aUereerst bet dataflowmodel van figuur 21.

Afhankelijk van bet resultaat van een relationeel proces dient proces 1 te communiceren met 6f proces 2 6f

proces 3. Dit betekent dat voor bet overeenkomstige ready-net aan de band van conditionele overgangen

bepaaid wordt in welke ricbting de tokenflow zal veriopen. Men zegt ook wei dat de tokenflow zicb splitst

(brancb). Door bet ready- en bet acknowledge-net samen te nemeo, waarbij aUeen de overgangen die

betzelfde proces representeren samengaan tot een overgang, wordt bet bidirectioneel model verkregen. Op

gelijke wijze kan bet bidirectioneel model voor bet weer samenvoegen (merge) van gesplitste controlflow

worden afgeleid (figuur 22).

Aa Ra Ab Rb Aa Ra

RcRb Ac

control

Ab

control

NOT
--""T-"'--

control

Aco Rco

control

samenvoegen van de controlflow splitsen van de controlflow

Figuur 22: Controlflow met conditionele overgangen
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Deze paragraaf beoogt aan de hand van het opgestelde model enkele systeemeigenschappen te achterhalen

die van belang zijn voor de correcte werking van een systeem. Met behulp van deze eigenschappen zouden

richtlijnen geformuleerd kunnen worden voor systeemsynthese. Systeemsynthese betreft het samenstellen

van eeo correct werkend systeem uit een aanta~ van tevoren gedefmieerde, basisbouwblokken.

a

b

Aa

Ab

Figuur 23: Het model voor b : = b - a

Ra

Rb

Figuur 23 illustreert het model voor de statement b : = b + a. De uitgangsvariabele wordt gebruikt a1s
ingangsvariabele van hetzelfde proces. Dit systeem werkt niet. Wanneer de plaats Rb een token bevat om

aan te geven dat de data op dataflowtak b verwerkt kan worden, kan de overgang nooit uitgevoerd worden

a

b

c

Figuur 24: Introductie van een extra variabele
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omdat plaats Ab geen token bevat. Wanneer Ab een token bevat om aan te geven dat de data op
dataflowtak b verwerkt is kan de overgang nooit geactiveerd worden, omdat Rb geen token bevat.
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Om een werkend systeem te realiseren wordt een extra variabele geintroduceerd (figuur 24). Dit systeem
zal bit-parallel functioneren. Het 'assign'-proces bevat initieel een token in de ready-plaats. Digit-serieel zal
dit systeem niet werken, omdat er niet genoeg geheugenplaatsen zijn voor de digits om in de 'Ius' te
circuleren. Voor digit-seride werking wordt het assign-proces vervangen door een 'siso'-proces. Een
siso-proces (serial-in-serial-out) is een proces dat eerst alle digits van een woord inleest en vervolgens de
digits uitleest. Een siso kan op twee manieren geconstrueerd worden (figuur 25). De digits kunnen eerst
digit-serieel worden verwerkt in een sipo-proces en vervoigens parallel worden aangeboden aan een
piso-proces. Dit piso-proces converteert het parallelle woord weer naar digit-serieeI. Een tweede
constructie bestaat uit een cascade-schakeling van Wro pipo-processen. Een pipo-proces
«bit)-parallel-in-parallel-out) leest een digit met bijbehorend C-bit in en vervolgens weer uit. De

1

sipo

piso

1

~
$

Figuur 25: Twee imp/ementaties voor een siso-register

cascade-schakeling kan beschouwd worden als een digit-serieel schuifregister. Opgemerkt dient te worden
dat de geheugencapaciteit van een sipo-piso-constructie groter is dan de geheugencapaciteit van een
cascade-scbakeling van Wro pipo-processen.

In het volgende voorbeeld staat bet begrip 'deadlock' centraal. Een deadlock in een Petri-net model treedt
op wanneer bet net een markering bereikt waarin geen overgang geactiveerd is. Nauw verwant aan het
begrip deadlock is het begrip 'levend' (life). Een Petri-net heet levend voor een markering wanneer,
onafbankelijk van welke markering bereikt is, de mogelijkheid bestaat een overgang uit te voeren volgens de
gestelde uitvoeringsregels. Figuur 26 illustreert een systeem dat beschouwd kan worden als een
implementatie van het algoritme

IFa < 0
THENc:=a
ELSEc:=b;

De beslissing wordt uitgevoerd in de dataflow. Parallel zal dit systeem werken, digit-serieel echter niet. Er
zal eeo deadlock-situatie optreden. Figuur 26b geeft aan dat er data aangeboden wordt op de takken a en b.
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Uitvoeren van overgang 01 resulteert in de situatie van flguur 26c. Overgang 03 kan nu uitgevoerd worden

hetgeen resulteert in de situatie van flguur 26<1. Nu is een deadlock-situatie ontstaan: geen enkele overgang

kan nog uitgevoerd worden. Met andere woorden, wanneer het eerste digit van a verwerkt is door de

compare, kan geen tweede digit aangeboden worden, voordat de multiplexer dit eerste digit heeft verwerkt.

De multiplexer kan het eerste digit verwerken wanneer de compare een resultaat levert. De compare op zijn

beurt zal pas resultaat leveren wanneer alle digits van a geevalueerd zijn. Kortom: deadlock. Deze deadlock

situatie kan opgeheven worden door de toevoeging van een siso-register parallel aan de compare. Het is

I <OJ I

MUX

control

1 c

a

(a)

b

•

(b)

•

•

(c)

•

•

(d)

Figuur 26: Detectie van een deadlock
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belangrijk te constateren dat deadlock gedetecteerd kan worden door consequent toe passen van de

uitvoeringsregels. Hiervoor zou bijvoorbeeld software geschreven kunnen worden.
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Naast het begrip deadlock speelt het begrip 'safe' (veilig) een belangrijke rol in systeemanalyse. Een

Petri-net heet veilig voor een bepaalde markering wanneer het uitvoeren van een geactiveerde overgang niet

zalleiden tot een markering waarin een plaats meerdere tokens bevat. Het veilig zijn van het

Petri-net-controlflowmodel voorkomt dat er nieuwe data naar een dataflowtak geschreven wordt v66rdat de

vorige data is verwerkt. Het veilig zijn van de netten ligt besloten in het opgestelde communicatieprotocol

(eerst worden de precondities opgeheven, vervolgens wordt het praces uitgevoerd en als laatste worden de

postcondities bereikt) en de structuur van de netten (iedere tak uit de dataflow heeft een overeenkomstig

ready-pad en tegengesteld acknowledge-pad).

A1s laatste enkele opmerkingen over de aanwezigheid van conflicten in de Petri-netten. Petri-netten met

conflicten zijn moeilijk te analyseren. In de tot nu toe geintroduceerde netten treden alleen conflictsituaties

op, wanneer het uitvoeren van een beslissing plaats vindt in de controlflow. Er is dan wei sprake van

'bebeerste' conflicten. De willekeur die bij normale conflicten een rol speelt en die de netten zo moeilijk

analyseerbaar maken, is vermeden.

5.4 Systeemsynthese

Zoals in de vorige twee paragrafen is bescbreven bestaat een systeem uit datatransformatie en

datacommunicatie. Datatransformatie geschiedt aan de band van een aantal dataflowprocessen. De

onderlinge communicatie tussen deze processen wordt verzorgd in de oontrolflow. Modellering van bet

systeem geschiedt met behulp van een gerichte graaf voor de dataflow en een Petri-net voor de controlflow.

Analyse van het opgestelde modelleidt tot enkele belangrijke systeemeigenscbappen: levend, veilig en

conflictvrij.

Wanneer gesproken wordt over 'correctness-by-construction' in de systeemsyntbese bedoelt men in bet

algemeen de aanwezigheid van een aantal basisbouwstenen, waaruit een systeem op een dusdanige wijze

samengesteld kan worden, dat een juiste werking van het systeem gegarandeerd wordt. Hierbij wordt

aangenomen dat de gebruiker gescbikte bouwstenen kiest en deze op de voorgeschreven wijze onderling

verbindt. De belangrijkste eigenschappen die bij correctness-by-construction een rol spelen zijn:

• Het controlflowmodel is levend. Deze eigenscbap is in de systeemopzet niet gegarandeerd. Het blijft

noodzakelijk een systeem te verifieren met bebulp van functionele simulatie. Het kan ecbter een

tijdrovende bezigheid zijn voor een niet-werkend systeem te acbterhalen waar een deadlock optreedt.

Het zou daarom beter zijn software te schrijven voor de detectie van deadlock. Deadlock kan

gedetecteerd worden door het consequent toe passen van de opgestelde uitvoeringsregels.

Deadlock-situaties kunnen in bet algemeen opgebeven worden door de toevoeging van een siso-register.

• Het controlflowmodel is veilig. In de systeemopzet is deze eigenscbap wel gegarandeerd. Een veilig

controlflowmodel voorkomt dat er data op een tak wordt aangeboden voordat de vorige data is

verwerkt.

• Het controlflowmodel is conflictvrij. Zolang de beslissingen uitgevoerd worden in de dataflow is bet

controlflowmodel gegarandeerd conflictvrij. Het uitvoeren van beslissingen in de controlflow leidt tot

beheerste conflictsituaties. Deze netten zijn weI analyseerbaar.
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Aan de hand van het systeemmodel kan het systeem opgedeeid worden in een aantal bouwbiokken

(functionele modules). Men spreekt ook weI van systeempartitionering. Er wordt naar gestreefd een aantal

basisbouwbiokken te onderscheiden die gebruikt kunnen worden om systemen te ontwerpen.

Figuur 27 illustreert de systeempartitionering. Iedere bouwbiok bestaat uit een dataflowgedeeite dat zorg

Figuur 27: Het opde/en van een systeem in bouwb/okken

draagt voor datatransformatie en een Petri-net-gedeeite dat zorg draagt voor datacommunicatie. In tabel!

is een overzicht gegeven van de diverse bouwbiokken. De bijbehorende uitvoeringsregels zijn eveneens

vermeid.
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Tabell

Adder/Subtractor

Apr2 Rpr2Aprl Rprl
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• Verwijder tokens uit de
ingangsplaatsen.

• Voer de operatie uit.

• Zet tokens in de uitgangsplaatsen.

Negation

• Verwijder tokens uit de
ingangsplaatsen.

• Voer de operatie uit.

• Zet tokens in de uitgangsplaatsen.

Mux

•

AsuRsu

Apr Rpr

•

Asu Rsu

Aco Reo Aprl Rpr1Apr2

~

•

• Verwijder tokens uit Rprl,
Rpr2 en Asu. Als C = 1,

verwijder dan ook bet token uit

Reo.

• Voer de operatie uit.

• Zet tokens in Apr1, Apr2 en
Rsu.

Als Reo geen token meer bevat,

zet dan een token in Aco.
Asu Rsu
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(vervolg label I)
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Fork

• Verwijder tokens uit de
ingangsplaatsen.

• Zet tokens in de
uitgangsplaatsen.

Join

• Verwijder tokens uit de
ingangsplaatsen.

• Zet tokens in de
uitgangsplaatsen.

Apri Rprl

AcoRco

Apr2Rpr2

Merge

Slecbts a1s de bijbeborende eonditie

'waar'is:

(alleen bet ready-net wordt bescbreven)

• Als C = 1, verwijder dan bet token uit

Reo. verwijder bet token uit Rpr1 en

Rpr2.

• Voer de operatie uit.

• Zet tokens in Rsu.

I
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(vervolgtabell)

Branch

Slechts als de bijbehorende eonditie 'waar'

15:

(AIleen het acknowledge-net wordt

beschreven)

• Verwijder de tokens oit Asu1 en Asu2

• Voer de operatie oit.

• Als Reo geen token bevat, zet damn
een token in Aeo. Zet een token in Apr.
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AprRpr

AcoRco

Asul Rsul Asu2Rsu2

Apr Rpr

Monadische deciders

• Verwijder token oit Rpr.
Als C =1, verwijder dan token oit Aco.

• Voer het proces oit.

• Zet token in Apr.
Als Aco geen token bevat, plaats dan

een token in Reo.

Dyadische deciders

• Verwijder token oit Rpr1 en Rpr2.

Als C =1, verwijder dan token uit

Aeo.

• Voer het proces oit.
• Zet token in Apr1 en Apr2.

Als Aeo geen token bevat, plaats

dan een token in Reo.

I

1

•

Asu Rsu

Aprl Rprl Apr2 Rpr2

II

1

•

AcoRco
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In een digitaal systeem kan een dataflow en een controlflow onderscbeiden worden. De dataflow bestaat uit

een aantal dataflowprocessen die aJs een gerichte graaf gemodeUeerd kunnen worden. De controlflow

draagt zorg voor de onderlinge communicatie tussen de processen. Deze kan met behulp van Petri-netten

gemodeUeerd worden. De dataflow is unidirectioneel, de controlflow is bidirectioneel. De aanwezigheid van

data bepaalt de afwikkeling van de processen. Men spreekt ook weI van een dataflow-architectuur.

Het nemen van beslissingen in een algoritme, bijvoorbeeld in een IF-THEN-ELSE-constructie, geschiedt

met behulp van relationele processen. Voor het nemen van een beslissing wordt verondersteld dat alle digits

van een woord geevalueerd dienen te zijn. Het verwerken van een resultaat van een beslissing kan zowel in

de dataflow aJs in de controlflow geschieden.

Ieder proces uit de dataflowgraafheeft een overeenkomstige overgang in bet controlflow-Petri-net. Voor

deze overgangen zijn overgangsregels opgesteld die vastleggen op welke wijze een overgang uitgevoerd

dient te worden.

Bij systeemanalyse staat het begrip deadlock centraal. Een deadlock wordt gedefmieerd aJs een markering

van bet controlflow-Petri-net waarbij geen enkele overgang geactiveerd is. Door bet consequent uitvoeren

van de overgangsregels kan deadlock gedetecteerd worden. Hiervoor kan software geschreven worden. Een

voorbeeld waarin een deadlock situatie gedetecteerd wordt, en vervolgens opgeheven wordt door het

toevoegen van een extra module, is beschreven.

Diverse bouwblokken zijn gedefmieerd. In het algemeen bestaan deze uit een dataflowproces en een

controlflow-Petri-net-gedeelte. Er is dan ook sprake van een gedistribueerde controlflow. Een overzicht van

de diverse modules is gepresenteerd.



40

6 Systeembeschrijving in SID

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 zijn de basisbegrippen van de digit-seriele dataverwerking beschreven. In hoofdstuk 5 is een

model opgesteld, waarin het communicatieprotocol is vastgelegd. De kennis van beide hoofdstukken is

nodig om modulebeschrijvingeo in SID te kunnen realiseren. Paragraaf 6.2 beschrijft de wijze waarop de

cootrolflow-Petri-netten omgezet kunnen worden in de systeembeschrijvingstaal SID. In paragraaf 6.3

worden enkele modules volledig uitgewerkt.

6.2 Van model naar beschrijving

Qoderwerp van deze paragraaf is het vertaleo van het controlflowmodel naar SID. Dit gebeurt aan de hand

van data-overdracht tussen twee registers. Figuur 28a illustreert het model, fIgUur 28b illustreert de twee

ideotieke modules met de signaalnamen (tabeI2).

I
\II

pipo

pipo i

QQ

(a)

I I
Cpr Dpr[O..Digitlength-l] RprApr

em Dsu[O..Digitlength-l] RsuAsu

Cpr Dpr[O..Digitlength-l] RprApr

em Dsu[O..Digitlength-l] RsuAsu

I I I I

(b)

Figuur 28: Data-overdracht tussen twee pipo-registers
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Tabe/2

Dpr[O..Digitlength-l]: Digit-bits Predecessor

Dsu[O..Digitlength-l]: Digit-bits Successor

Cpr: C-bit Predecessor

Csu: C-bit Successor

Rpr: Ready Predecessor

Apr: Acknowledge Predecessor

Rsu: Ready Successor

Asu: Acknowledge Successor

Het vertalen van model naar beschrijving geschiedt door signaaltoekenning: een token in een plaats komt

overeen met een logische '1'; een plaats zonder token komt overeen met een logische '0'. Dil betekent dat

het arriveren van een token overeenkomt met een stijgende flank van het overeenkomstige signaal; het

verwijderen van een token komt overeen met een dalende flank. De ready-plaatsen komen hebben

overeenkomstige ready-signalen en de acknowledge-plaatsen overeenkomstige acknowledge-signalen.

De modulebeschrijving in SID is als voigt:

SYSTEM Pipo;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr[O..Digitlength-l],Cpr:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l],Csu:OUTPUT;

Rpr,Apr,Rsu,Asu =l:BIDIRECflONAL;

FUNCflON

WHEN Rpr AND Asu - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL
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BEGIN

PARALLEL

Rpr:=O;

Asu:=O;

END;

BEGIN

PARALLEL

Dsu:=Dpr;

Csu:=Cpr;

END;

BEGIN

PARALLEL

Rsu:=l;

Apr:=l;

END;

END;
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De module beeft een parameter 'digitlengtb' die het aantal bits per digit vastlegt. De module kent drie

soorten contacten. Inputcontacten zijn contacten waarvan het systeem kan lezen. Outputcontacten zijn

contacten waarnaar bet systeem kan schrijven. Bidirectionele contacten zijn contacten waarvan het systeem

kan lezen en waarnaar het systeem kan schrijven. De functionele beschrijving bestaat oit drie processen die

geactiveerd worden door een triggerconditie. De triggerconditie komt overeen met de aanwezigheid van

tokens in de ingangsplaatsen van de overgang uit het controlflowmodel. De drie processen worden

sequentieel afgehandeld. Deze drie processen komen overeen met de opgeste1de overgangsregels voor de

overgang in het controlflowmodel:

• Verwijder de tokens oit de ingangsplaatsen: Rpr: = 0 en Asu: = O.

• Voer het proces oit: Dsu: = Dpr en Csu: = Cpr.

• Zet tokens in de oitgangsplaatsen: Rsu: = 1 en Apr: = 1.

Met behulp van de functione1e simulator is bet voorbeeld uit figuur 28 gesimuleerd. Het opgeste1de

protocol werkt.

6.3 Modulebeschrijvingen in SID

In de vorige paragraaf spee1de de datacommunicatie een belangrijke rol. In deze paragraaf worden enkele

modules beschreven waarbij ook datatransformatie een rol spee1t. De functione1e beschrijving van de adder

is als voigt:

SYSTEM Adder;

PARAMETER

Digitlength;
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CONTACf

Dprl[O..Digitlength-l],Dpr2[O..Digitlength-l],Cpr:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l],Csu[O..Digitlength-l]:OUTPUT;

Rprl,Aprl,Rpr2,Apr2,Rsu,Asu = l:BI;

VAR

A[O..Digitlength] = O:MEMORY;

B[O..Digitength] =O:MEMORY;

Sum[O..Digitlength] =O:MEMORY;

FUNCfION

WHEN Rprl AND Rpr2 AND Asu - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rprl:=O;

Rpr2:=O;

Asu:=O;

A[O..Digitlength-l]: = Dprl[O..Digitlength-l];

B[O..Digitlength-l]: = Opr2[O..Digitlength-l];

IF Sum[Digitength]

THEN Sum: =A +B +1

ELSE Sum: = A +B;

Sum[Oigitlength]: = SUM[Digitlength] AND NOT Cpr;

Csu:=Cpr;

Dsu[O..Oigitlength-l]: = Sum[O..Digitlength-l];

Rsu:=l;

Aprl:=l;

Apr2:=1;

END;
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De ingangsdigits dienen decimaal opgeteld te worden. Oit kan in SID weergegeven worden met de

statement 'Sum: = Dprl + Opr2'. Ret is weI noodzakelijk dat 'Sum' dan een gelijk bit-bereik heeft als de

ingangsoperanden, dus 'Sum[O..Oigitlength-l]'. Bij de optelling gaat dan echter het carry-bit verloren.

Daarom worden de ingangsdigits met de hulpvariabelen 'A[O..Oigitlength]' en 'B[O..Digitlength]' opgeteld.

Ret resultaat van de optelling wordt weergegeven door 'Sum[O..Oigitlength-l]' en de carry door

·Sum[Digitlength]'. Opgemerkt dient te worden dat in deze functionele beschrijving geen onderscheid

gemaakt is tussen de drie afzonderlijke sequentiele processen, zoals dat in de vorige paragraaf gebeurd is.

Voor de relationele modules geldt dat er pas een uitgangsresultaat gepresenteerd kan worden wanneer alle

digits geevalueerd zijn. Dit leidt tot de introductie van een locale variabele 'Temp', voor tussenresultaten.

Beschreven wordt de module 'detect-zero', die een logische '1' als resultaat genereert wanneer het

geevalueerde woord gelijk aan 'nul' is.
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SYSTEM Detect_Zero;

CONTACf

Dpr[0..D-1],Cpr:INPUT;

Control:OUTPUT;

Rpr,Apr,Rco,Aco = l:BI;

VAR

Temp=O:MEMORY;

FUNCTION

WHEN Rpr AND Asu - > 1 DO

BEGIN
SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Aco: = 0;

IF Dpr< >0

THEN Temp: = 1

ELSE Temp: = Temp;

IF Cpr
THEN

BEGIN

Control: = NOT Temp;

Temp: =0;

END;
Apr:=l;

IF Cpr THEN Rsu: = 1;

END;

De overige modules zijn opgenomen in de bijlage.
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7 Een Voorbeeld

In dit hoofdstuk wordt getracht een ontwerp te maken met behulp van de gerealiseerde modules van het

algoritme:

a:= OJ

b:= OJ

amax:= 511j

In(x)j

In(y)j

WHILE a < amax DO

BEGIN

a:=a+x;

b:=b+y;

out(a)j

out(b);

END;

Dit algoritme beschrijft de functie van een systeem dat de cOOrdinaten berekent voor het tekenen van een

rechte lijn vanuit de oorsprong (0,0). Hierbij bepaIen 'r en 'y' de hoek waaronder deze lijn getekend wordt,

aIsmede het aantaI pixels per lijn. De cOOrdinaten worden berekend voor 'a' tussen 0 en 511.

In bet algoritme komen diverse acties naar voren:

• Initialisatie: a : = 0, b : = 0 en amax : = 511.

• Het lezen van data van de buitenwereId: In(x) en In(y).

• Het schrijven naar de buitenwereld: Out(x) en Out(y).

• Dataflowprocessen: a : = a + x en b : = b + y.

• Het nemen van een beslissing: a < amax? ~ Control.

• Het verwerken van een beslissing.

Allereerst zaI een vereenvoudigde versie van bet aIgoritme nader geanaIyseerd worden. De vereenvoudigde

versie luidt:

a:= 0;

amax:= 511;

In(x);

WHILE a < amax DO

BEGIN

a:=a+x;

out(a);

END;
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Belangrijk is na te gaan wanneer welke acties uitgevoerd dienen te worden en welke variabelen hierbij een

rol spelen. Zo is het bijvoorbeeld nodig voor de optelling een nieuwe variabele te introduceren: c : = a + x.

Voor het optelproces dient de data van 'a' en 'Y! aanwezig te zijn. Afhankelijk van de beslissing krijgt 'a' de

initiele waarde 'nul' ofhet resultaat van de optelling: 'c'. Afhankelijk van de beslissing dient voor 'Y! een

nieuwe waarde ingelezen te worden of behoudt 'Y! zijn oude waarde. Het aIgoritme wordt als voigt

herschreven:

amax:= 511;
Control: = FALSE;

WHILE (TRUE) DO

BEGIN

IF Control

THENa:= c

ELSE

BEGIN

a: =0;
In(x);

END;

c:=a+x;

Out(c);

Control: = (c < amax?);

END;

Met de uitdrukking 'Control: = (c < amax?)' wordt bedoeld dat de variabele 'Control', afhankelijk van de

evaIuatie van de expressie 'c < amax?', de waarde 'waar' of 'niet-waar' krijgt. Het oorspronkelijke aIgoritme

is nu vertaaId in een aIgoritme dat gereaIiseerd kan worden met de functionele modules, met uitzondering

van het conditioneel inlezen van een nieuwe waarde voor de variabele 'Y!. Hiervoor is een nieuwe module

ontworpen, met de naam 'In'.

De architectuur is weergegeven in figuur 29. ledere module is weergegeven aIs een rechthoek. Onderlinge

verbindingen bestaan uit dataflowtakken (dikke lijnen) en controlflow-takken (dunne lijnen).

Dataflowtakken komen overeen met unidirectionele datapaden; controlflowtakken zijn bidirectionele

ready/acknowledge-paren. Figuur 30 geeft de uitbreiding weer voor het oorspronkelijk vastgelegde

aIgoritme. Beide implementaties zijn geverifieerd met functionele simulatie.
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'amax'

x'

'0'

Figuur 29: Architectuurvoor het vereenvoudigde a/goritme
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'h'

,amax' r-"--:--:---'----

'a'

Figuur 30: Architectuur voor het totale algoritme
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8. Conclusies

Allereerst worden conclusies geformuleerd waaruit blijkt hoe het probleem benaderd is en wat er bereikt is.

Vervolgens worden een aantal mogelijkheden genoemd voor verder onderzoek.

Een complex digitaal systeem wordt beschouwd als een aantal onderling communicerende processen. De

processen transformeren data. Dit geschiedt in de dataflow. De controlflow draagt zorg voor de

datacommunicatie.

De dataflow is gemodeUeerd als een gerichte graaf. De knooppunten representeren de processen, de

takken illustreren de onderlinge data-afhankelijkheden. De dataflow bestaat uit een seriele digitstroom. Ret

LSD wordt als eerste verwerkt. Ieder digit gaat vergezeld van een controlbit C, dat logische'l' is gedurende

hetMSD.

De controlflow is gemodeUeerd met Petri-netten. Ieder knooppunt uit de graaf heeft een overeenkomstige

overgang in het Petri-net. Iedere tak uit de graaf heeft twee overeenkomstige paden in het Petri-net: een

ready- en een acknowledge-pad. De col1trolflow is bi-directioneel. De interactie tussen data- en controlflow

wordt vastgelegd door het defmieren van uitvoeringsregels voor de overgangen die een proces

representeren.

Introductie van controlflowconstructies betreft het nemen van beslissingen, het uitvoeren van beslissingen

en de modelvorming hiervan. Ret nemen van beslissingen geschiedt met behulp van relationele processen.

Ret verwerken van beslissingen, slechts een resultaatbit, kan zowel in de data- als in de controlflow

geschieden. Verwerken in de dataflow gebeurt in een multiplex-proces. Verwerken in de controlflow

resulteert in de introductie van conditionele overgangen in het Petri-netten-model.

Systeemanalyse wordt uitgevoerd door het volgen van de tokenflow in een Petri-net. Door het consequent

toepassen van de opgestelde uitvoeringsregels kunnen deadlock-situaties gedetecteerd worden. Aan de

hand van het opgestelde model zijn een aantal basisbouwblokken gedefmieerd waarmee systeemsynthese

plaats kan vinden. Een bouwblok bestaat uit een dataflowgedeelte (een proces) en een controlflowgedeelte

(een Petri-net-gedeelte). Men spreekt van gedistribueerde controlflow. Systeemsynthese kan beschouwd

worden als het samensteUen van een dataflow- en een controlflowmodel. Belangrijke eigenschappen voor

de systeemsynthese betreffen bet samengestelde Petri-net. Dit net dient 'levend', 'veilig' en 'conflictvrij' te

zijn.

De modules zijn beschreven in SID conform het opgestelde model. De modules bevatten een parameter

waarmee ingesteld kan worden boeveel bits tegelijkertijd verwerkt kunnen worden. Ret is mogelijk met

behulp van functionele simulatie een ontwerp te verifieren.
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Voor nader onderzoek zouden devolgende opmerkingen interessant kunnen zijn.

In de systeemopzet is een constante woordlengte verondersteld. Dit is geen noodzakelijke eis. Met behulp

van de eigenschap dat de twee-complement-representatie van een getal niet verandert wanneer het tekenbit

herhaald wordt in de richting van de hoogste significantie, zouden modules gecreeerd kunnen worden die

getaIlen van verschillende woordlengte kunnen verwerken.

De modules hebben een parameter waarmee afweging tossen oppervlak en tijd gemaakt kan worden. Het is

echter nog maar de vraag of de voorspelde afweging tossen oppervlak en tijd in praktijk ook tot oiling zal
komen. Aangezien de datacommunicatie geschiedt met een handshake op digitbasis, zou de

doorvoersnelheid van systemen, waarbij de verhouding tossen woordlengte en digitiengte groot is, wei eens

aanzienlijk beperkt kunnen worden. Over de gevolgen van de handshake op digitbasis voor de

doorvoersnelheid zijn nog geen concrete uitspraken gedaan. Wegens tijdgebrek is het er niet meer van

gekomen kloksignalen te introduceren, waarna uitspaken over de doorvoersnelheid in synchrone digitale

systemen gedaan zouden kunnen worden. Wanneer inderdaad zou blijken dat de doorvoersnelheid

onacceptabel traag wordt, zou overwogen kunnen worden te kiezen voor een handshake-protocol op

woordbasis.

De modelvorming van de controlflow met Petri-netten is gebeurd op een intuitieve basis. Petri-netten

worden gekarakteriseerd door een sterke mathematische basis. Het toetsen van het informele model aan de

theorie zou interessante resultaten op kunnen leveren.

Een systeemopzet voor digit-seriele dataverwerking is gerealiseerd. De opzet kan beschouwd worden als
een netwerk van onderling communicerende modules. Communicatie geschiedt met handshake-signalen.

Deze benadering vertoont veel overeenkomst met wat in de literatuur genoemd wordt, de 'self-timed

approach'. In het kort hierover enkele opmerkingen.

Het grootste gedeelte van hedendaagse VLSI-ontwerpen zijn synchrone ontwerpen: aile datapropagatie

dient plaats te vinden in een gedefmieerd tijdsinterval, dat bepaald wordt door een giobaal kloksignaai.

Reeds nu treden ten gevolge van lange kiokieidingen problemen op met 'timing'. Niet ieder klokflank zal op

hetzelfde moment bij een geheugenelement arriveren; men spreekt van 'clock-skew'. Dit heeft tot gevolg dat

grote zorgvuldigheid betracht dient te worden bij het leggen van kiokleidingen. Diverse

'her-synchronisatietechnieken' zijn eveneens ontwikkeld om het probleem van clock-skew tegen te gaan.

Men voorspelt dat naarmate de systemen complexer worden, ULSI (ultra large scale integration) en WSI

(wafer scale integration), clock-skew niet meer voorkomen kan worden. Een mogelijke oplossing voor het

clock-skew-probleem is de synchrone benadering te beperken tot 'isochrone deeigebieden' en een

asynchrone, of self-timed, architectuur toe te passen voor de communicatie tossen deze gebieden. De

communicatie tossen de deelgebieden geschiedt dan met geschikte asynchrone handshake-protocollen. Een

dergelijk handshake-protocol is impliciet aanwezig in de opgestelde modulebeschrijvingen. De modules

kunnen dan ook gebruikt worden voor een self-timed approach.

Andere problemen in VLSI-ontwerp, die reeds nu de kop op steken en in de toekomst niet minder urgent

zollen zijn, liggen op het gebied van bedrading en testbaarheid. Ongeveer 50 tot 80% van bet chipoppervlak

wordt in beslag genomen door bedrading. De ontwikkelde digit-seriele architectuur voorziet in de

mogelijkheid deze bedrading te beperken. De gebruiker beschikt over een parametriseerbare architectuur,
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waarbij hij zelf de afweging tossen oppervlak (module- als mede bedradingsoppervlak) en tijd (de
systeemdoorvoersnelheid) kan maken. Een ander voordeel dat wellicht minder voor de hand ligt, wordt
gevonden in de testbaarheid. De isochrone deelgebieden zijn afzonderlijk te testen met technieken die ook
nu bestaan voor synchrone digitale ontwerpen, zoals het aanbrengen van scanpaden en bet genereren van
benodigde testvectoren. Wanneer de deelgebieden Diet te groot gekozen worden kan het aantal
testvectoren beperkt blijven. Daarnaast is bet interessant te realiseren dat wanneer een van de asynchrone
handshake-signalen Diet functioneert, dit zal resulteren in het ·ophangen" van bijbehorende deeigebieden,
hetgeen te detecteren is. Als mogelijk nadeel kan de overhead aan communicatielogica, die nodig is voor de
afhandeling van de asynchrone handshake, genoemd worden. Wellicbt dat deze met de toenemende
integratie in de toekomst acceptabele proporties aanneemt.
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Bijlage

Bijlage: modulebeschrijvingen in SID

SYSTEM Adder;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACT

Dprl[O..Digitlength-l],Dpr2[O..Digitlength-l],Cpr:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l],Csu:OUTPUT;

Rprl,Aprl,Rpr2,Apr2,Rsu,Asu = l:BI;

VAR

A[O..Digitlength] = O:MEMORY;

B[O..Digitlength] = O:MEMORY;

Sum[O..Digitlength] =O:MEMORY;

FUNCTION

WHEN Rprl AND Rpr2 AND Asu - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rprl:=O;

Rpr2:=O;

Asu:=O;

A[O..Digitlength-l]: = Dprl[O..Digitlength-l];

B[O..Digitlength-l]: = Dpr2[O..Digitlength-l];

IF Sum[Digitlength]

THEN Sum: =A +B +1

ELSE Sum: = A +B;

Sum[Digitlength]: =Sum[Digitlength] AND NOT Cpr;

Dsu[O..Digitlength-l]: = Sum[O..Digitlength-l];

Csu:=Cpr;

Rsu:=l;

Aprl:=l;

Apr2:=1;

END;
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SYSTEM Subtractor;

(* Dsu = Dpr1- Dpr2 *)

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr1[O..Digitlength-1],Dpr2[O..Digitlength-1],Cpr:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-1],Csu:OUTPUT;

Rprl,Apr1,Rpr2,Apr2,Rsu,Asu = l:BI;

VAR

A[O..Digitlength] = O:MEMORY;

B[O..Digitlength] =O:MEMORY;

Difference[O..Digitlength] = O:MEMORY;

FUNCflON

WHEN Rpr1 AND Rpr2 AND Asu - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr1:=O;

Rpr2:=O;

Asu:=O;

A[O..Digitlength-l]: = Dpr1[O..Digitlength-1];

B[O..Digitlength-1]: = NOT Dpr2[O..Digitlength-1];

IF Difference[Digitlength]

THEN Difference: = A +B +1

ELSE Difference: = A +B;

IF Cpr THEN Difference[Digitlength] : = 1;

Dsu[O..Digitlength-1]: = Difference[O..Digitlength-1];

Csu:=Cpr;

Rsu:=l;

Aprl:=l;

Apr2:=1;

END;
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SYSTEM Negation;

PARAMETER

Digitlength;

CONTAcr

Dpr[O..Digitlength-l],Cpr:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l],Csu:OUTPUT;

Rpr,Apr,Rsu,Asu = l:BI;

VAR

Result[O..Digitlength] =O:MEMORY;

FUNcrION

WHEN Rpr AND Asu - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr:=O;

Asu:=O;

IF Result[Digitlength]

THEN Result: = NOT Dpr + 1

ELSE Result: = NOT Dpr;

Dsu[O..Digitlength-l] : = Result[O..Digitlength-l];

Csu:=Cpr;

IF Cpr

THEN Result[Digitlength]: = 1

ELSE Result[Digitlength]: = 0;

Rsu:=l;

Apr:=l;

END;
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SYSTEM EquatZero;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr[O..Digitlength-1],Cpr:INPUT;

Control:OUTPUT;

Rpr,Apr,Reo,Aeo = l:BI;

VAR

Temp=O:MEMORY;

FUNcrION

WHEN Rpr AND Aeo - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Aeo: = 0;

IFDpr < > 0

THEN Temp: = 1

ELSE Temp: = Temp;

IF Cpr THEN

BEGIN

Control: = Temp;

Temp: =0;

END;

Apr:=l;

IF NOT Aeo THEN Reo: = 1;
END;
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SYSTEM Greater_Zero;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr[O..Digitlength-l),Cpr:INPUT;

Control:OUTPUT;

Rpr,Apr,Rco,Aco = l:BI;

VAR

Temp=O:MEMORY;

FUNCfION

WHEN Rpr AND Aco - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Aeo: = 0;

IFDpr < > 0

THEN Temp: = 1

ELSE Temp: = Temp;

IF Cpr THEN

BEGIN

Control: = Temp AND NOT Dpr[Digitlength-l);

Temp: =0;

END;

Apr:=l;

IF NOT Aco THEN Reo: = 1;

END;
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PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr[O..Digitlength-1],Cpr:INPUT;

Control:OUTPUT;

Rpr,Apr,Reo,Aeo = l:BI;

VAR

Temp=O:MEMORY;

FUNCfION

WHEN Rpr AND Aeo - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Aeo: = 0;

IFDpr < > 0

THEN Temp: = 1

ELSE Temp: = Temp;

IF Cpr THEN

BEGIN

Control: = Temp AND Dpr[Digitlength-1];

Temp: =0;

END;

Apr: =1;

IF NOT Aeo THEN Reo: = 1;

END;
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PARAMETER

Digitlength;

CONTACT

Dprl[0..Digitlength-l],Dpr2[0..Digitlength-l],Cpr:INPUT;

Control = O:OUTPUT;

Rpr1,Apr1,Rpr2,Apr2,Rco,Aeo = 1:BI;

VAR

A[O..Digitlength] =O:MEMORY;

B[O..Digitlength] =O:MEMORY;

Difference[O..Digitlength] = O:MEMORY;

Temp=O:MEMORY;

FUNCTION

WHEN Rpr1 AND Rpr2 AND Aco - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr1:=0;

Rpr2:=0;

IF Cpr THEN Aeo: = 0;

A[0..Digitlength-1]: = Dpr1[0..Digitlength-1];

B[0..Digitlength-1]: = Dpr2[0..Digitlength-1];

Difference: = A-B-Difference;

IF Difference < > 0 THEN Temp: = 1;

IF Cpr THEN

BEGIN

IF NOT Temp

THEN Control: = 1

ELSE Control: = 0;

Temp: =0;

Difference: = 0;

END;

Difference: = Difference / EXP Digitlength;

IF NOT Aeo THEN Reo: = 1;

Apr1:=1;

Apr2:=1;

END;
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(* A> B? *)

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr1[0..Digitlength-1],Dpr2[0..Digitlength-1],Cpr:INPUT;

Control = O:OUTPUT;

Rpr1,Apr1,Rpr2,Apr2,Reo,Aeo = l:BI;

VAR

A[O..Digitlength] = O:MEMORY;

B[O..Digitlength] = O:MEMORY;

Difference[O..Digitlength] = O:MEMORY;

Temp = O:MEMORY;

FUNCfION

WHEN Rpr1 AND Rpr2 AND Aeo - > 1 DO

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr1: =0;

Rpr2:=0;

IF Cpr THEN Aeo: = 0;

A[0..Digitlength-1]: = Dpr1[0..Digitlength-1];

B[0..Digitlength-1]: = Dpr2[0..Digitlength-1];

Difference: = A-B-Difference;

IF Difference < > 0 THEN Temp: = 1;

IF Cpr THEN

BEGIN

IF Temp AND NOT Difference[Digitlength-1]

THEN Control: = 1

ELSE Control: = 0;

Temp: =0;

Difference: = 0;

END;
Difference: = Difference I EXP Digitlength;

IF NOT Aeo THEN Reo: = 1;

Apr1:=1;

Apr2:=1;
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SYSTEM Fork;

CONTACf

Rpr,Apr,Rsu1,Asu1,Rsu2,Asu2:BI;

FUNCflON

WHEN Rpr-> 100
BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr:=O;
Rsu1:=1;

Rsu2:=l;
END;

WHEN Asu1 AND Asu2 - > 1 DO
BEGIN
SEQUENTIAL

Asu1:=O;
Asu2:=O;

Apr: =1;
END;
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SYSTEM Join;

CONTACT

Rpr1,Apr1,Rpr2,Apr2,Rsu,Asu:BI;

FUNCTION

WHEN Rprl AND Rpr2 -> 1 DO
BEGIN
SEQUENTIAL

Rpr1:=O;
Rpr2:=O;
Rsu: =1;

END;

WHENAsu-> 100

BEGIN
SEQUENTIAL

Asu:=O;

Apr1:=1;
Apr2:=1;

END;
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SYSTEMMux;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dpr1[O..Digitlength-l],Dpr2[O..Digitlength-l],Cpr,Control:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l],Csu:OUTPUT;
Rprl,Aprl,Rpr2,Apr2,Reo,Aeo,Rsu,Asu = l:BI;

FUNCfION

WHEN Rprl AND Rpr2 AND Asu - > 1 DO

BEGIN
SEQUENTIAL

Rprl:=O;

Rpr2:=0;

Asu:=O;

IF Cpr THEN Reo: = 0;

IF Control

THEN Dsu: = Dprl

ELSE Dsu: = Dpr2;

Apr1:=l;

Apr2:=1;

Rsu:=l;

IF NOT Reo THEN Aeo: = 0;
END;
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SYSTEM Branch;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACT

Dpr[0..Digitlength-1],Cpr,Control:INPUT;
Dsu1[0..Digitlength-1],Csu1,Dsu2[0..Digitlength-1],Csu2:0UTPUT;

Rpr,Apr,Reo,Aeo,Rsu1,Asu1,Rsu2,Asu2:BI;

FUNCfION

WHEN Rpr AND Reo - > 1 DO
IF Control THEN
BEGIN
SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Reo: = 0;
Dsu1:=Dpr;

Csu1:=Cpr;
Rsu1: =1;

END

ELSE
BEGIN
SEQUENTIAL

Rpr:=O;

IF Cpr THEN Reo: = 0;

Dsu2:=Dpr;

Csu2:=Cpr;
Rsu2:=l;

END;

WHEN Asu1 - > 1 DO
IF Control THEN

BEGIN
SEQUENTIAL

Asu1:=0;

Apr: = 1;

IF NOT Reo THEN Aco: = 1;
END;

WHEN Asu2 - > 1 DO
IF NOT Control THEN

65



(

Bijlage

BEGIN

SEQUENTIAL

Asu2: =0;
Apr:=1;

IF NOT Reo THEN Aeo: = 1;

END;
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SYSTEM Merge;

PARAMETER

Digitlength;

CONTACf

Dprl[O..Digitlength-l),Dpr2[O..Digitlength-l),Cpr1,Cpr2,ControI:INPUT;

Dsu[O..Digitlength-l),Csu:OUTPUT;
Rpr1,Apr1,Rpr2,Apr2,Reo,Aeo,Rsu,Asu:BI;

FUNCTION

WHEN Rpr1 AND Reo - > 1 DO
IF Control THEN

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr1:=O;
IF Cpr1 THEN Reo: = 0;

Dsu:=Dpr1;

Csu:=Cpr1;

Rsu: =1;
END;

WHEN Rpr2 AND Reo - > 1 DO
IF NOT Control THEN

BEGIN

SEQUENTIAL

Rpr2:=O;

IF Cpr2 THEN Reo: = 0;

Dsu:=Dpr2;

Csu:=Cpr2;
Rsu:=l;

END;

WHENAsu-> 1DO

IF Control THEN
BEGIN
SEQUENTIAL

Asu:=O;

Apr1:=1;
IF NOT Reo THEN Aeo: = 1;

END

ELSE
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BEGIN

SEQUENTIAL

Asu:=O;

Apr2:=1;

IF NOT Reo THEN Aeo: =1;
END;
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