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Abstract

This master thesis describes the implementation of a logic editor with capability to simplify and

decompose logic expressions. Simplification is realized by Shannon expansion, decomposition is

performed as proposed by Brayton's heuristic to search for common kernels and common cubes.

A close look is given to the datastructure, in which cubes are implemented as a union of disjunct
non-empty sets, thus providing an efficient storage of sparse sets. A way of mapping a multi level

description into a two level description is discussed. Finally, several aspects of some logic

manipulation are described, especially simplification and how to deal with constants,

complementation and collapsing.
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1. lnleiding

Een silicon-compiler is globaal op te delen in drie delen, te weten: de conslructie van de demand
graaf, de logische synthese en de layout generatie. In de eerste fase wordt een beschrijving in een
hogere taal omgezet naar een eindige automaat De logische synthese implementeert de eindige
automaat op booleaanse expressies. In de Iaastste fase worden van de poorten uit deze expressies
een layout afgeleid.

In dit verslag staat de logische synthese centraaI. De logische synthese bestaat oit vier fasen:
1. codering van de toestanden (' state encoding');
2. simplificatie;
3. decompositie;
4. afbeelding op de gekozen technologie ('technology mapping').

Simplificatie is gebaseerd op de zgn. 'Shannon expansie'(1J, waarbij een logische funktie gesplitst
wordt in cofactoren. Decompositie is het zoeken naar een zo efficient mogeliJ"ke beschrijving van
een logische funlctie door extractie van gemeenschappeliJ"ke subexpressies. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de heuristiek die Brayton(2] beeft ontwikkeld. Zowel simplificatie als decompositie
werken aIleen op combinatoriek. Dat wil zeggen dat de toestandscodering bij deze fasen buiten
beschouwing blijft. Voor elk van de vier onderdelen van de logische synthese bestaan
implementaties.

Braytonl3) beschrijft een implementatie waarbij de gehele logische syDlhese op de state-encoding
na, ineens plaats vindt In dit programma zijn de volgende stappen opgenomen:

1. Substitueer lokale variabelen in de invoer ('collapse'). Locale variabelen die vaker
voorkomen dan een bepaalde grens, worden niet gesubstitueerd. Op deze wijze kan de
graad van de oorspronkelijke decompositie bestuurd worden.

2. Simplificeer de expressies, gebruik makend van impliciete don't care verzamelingen.
3. Extraheer gemeenschappelijke subexpressies.
4. Substitueer de zojuist gegeneerde intermediaire variabelen die weinig rendement

opleveren.
5. Simplificeer opnieuw.
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I.Inleiding

6. Voer een decomposilie Wl op de logische funkties zodal deze klein genoeg worden om
Wlle voercn in circuilS die de gekozen lechnologie kent

7. Voer een wleindelijke substilUlie uil. Nu worden geen lokale variabelen gesubslilueerd
a1s hel reSUllaal een funktie is die niel door een enkel circuit in de gekozen lechnologie
lean worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt getraeht het aantal circwlS en de

vertraging le verkleinen door zo veel mogelijk loleale variabelen le substitueren.
Alleen de meesl waardevolle inlennediaire variabelen blijven behouden

8. Onlwerp circuilS voor elke funktie in het netwerk.

Oil idee is de leidraad voor de ontwikkeling van een programma waarbij enerzijds simplificatie,
decomposilie en mogelijk een deel van de technology-mapping gecombineerd worden tot een
logische editor, anderzijds door uitbreiding van de syntax van logische expressies een
optimalisatie in de state-encoding, in interaktie met de combinatoriek, gezocht wordl. Met dit
programma lean het tolaal aan logische poorten en regislers worden geoptimaliseerd. Deze
logische editor moet een uitgebreide booleanse algebra kunnen begrijpen. Met name Slap 1 tot en
met 5 uit de beschrijving van Brayton dienen in eerste instantie gerealiseerd te worden. Een
gebruiker zou het doorlopen van deze slappen zelf moeten kunnen besturen.

Als basis voor dil nieuwe programma zijn twee bestaande programma's gebruikl:
log_sim: een implementatie in PASCAL van simplificatie van logische expressiesl41;

log_decom: een implemenlatie in PASCAL van decompositie van logische expressieslSI;

Beide programma's zijn aUlomatisch venaald van PASCAL naar C.

Aan het ontwerp van hel nieuwe programma is gewerkt door twee afstudeerders. Hann Arts heeft
zich geconcemreerd op de optimalisatie van de toesland-codering, dit verslag beschrijft vooral de
basis van de logische editor. Oaarbij wordt aandacht geschonken aan de datastruktuur, het lezen
van de invoer-expressies, simplificatie, het verwerlcen van invertors en substitutie van lokale

variabelen. In een appendix is een 'users manual' voorhanden.

- 5 -



2. Shannon expansie en decompositie

In dit hoofdstuk wordt kon uiteen gezet hoe met Shannon expansie een funktie gesimplificeerd en

gecomplementeerd lean worden en wat de decompositie van logische expressies conform de

heuristiek van Brayton inhoudt. Voor een uitgebreide bespreking van deze onderwerpen wordt

verwezen naar de literatuur.

2.1 Definities

Een variabele is een symbool dat een enkele coordinaat in de Booleaanse ruimte voorsteh,

bijvoorbeeld A. Een literal is een variabele of zijn ontkenning, dus A of A'. Een cube is een

verzameling c van literals waarbij elke variabele die element is van de verzameling slecht een
maal voorkomt als A E C dan moet gelden A' E c. ABC is een cube, ABCA' is geen cube. Een

cube steh de logische 'and'-funktie voor met de elementen als inputs. Een Booleaanse expressie is
een niet-redundante verzameling van cubes, bijvoorbeeld AB' + C ={AB',C}. De sommatie stelt

de logische funktie 'of voor. Niet-redundant betekent dat geen enkele cube een deelverzameling
is van een andere: AB + B is redundant want (B) c {AB}. Niet-redundante cubes worden prime
implicants genoemd. De support van een expressie f ('sup(f)') is de verzameling van variabelen

die in fvoorkomen: sup(AB' + A'C) ={A,B,C}. In dit verslag wordt verder gebruik gemaakt van

de union van een expressie, wt is de verz.ameling van literals die in f voorkomen: union(A B' + A'

C + A D) ={A.A',E' ,C.D}. Een funktie wordt unate genoemd als een variable slechts een keer

voorkomt in de union van de funktie. Indien een variable twee maal voorkomt in de union (dus

zowel in negatieve als in positieve vorm) heet de funktie binate.

f =AB +Be is unate

f =AB + B'C' is binate

Een expressie die geschreven is als een som van cubes beschrijft two level logic. Two level logic

is onmiddellijk in een PLA te implementeren en heeft theoretisch een minimale vertraging.

Expressies die haakjes bevatten of variabelen die geen primaire ingangen zijn, beschrijven multi

level logic. De schrijfwijze met haakjes wordt ook weI gefaktoriseerde vonn genoemd.
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2. Shannon expansie en decompositie

f =AB'C + ABC' + DEF + DE'F' two level

f=A(B'C +BC') + Dintl }
int1 =EF + E'F' multi level

2.2 Simplificatie

Mel de Shannon expansie kan een funktie worden gesplilSl in cofactoren:

f=xfx+x'fr

fx wordl de cofactor van f ten opzichte van de scheidende variabele x genoemd. Hel zal duidelijk

zijn dal x E sup(fx)' Ben unate funklie is snel te vereenvoudigen, namelijk door de non-prime

implicanlS Credundante cubes) le verwijderen. Dus:

f =AB' + AB'C + AB'D + AD

wordt:

f=AB' +AD

Een binale funktie is door herhaald loepassen van de Shannon expansie te schrijven aIs een

verzameling van unale funklies: er onlwikk.ell zich een binaire boom. Voorbeeld (zie ook fig. 1):

f =ABC + B' C' D' + C' DE

XI =C

h, =AB

fr, =B'D' +DE

.%2 =D

fr,x, =E

h',r, =B'

ABC+B'C'D'+C'DE

AB B'D'+DE

E B'

Figure 1. binaire boom van cofactor-sp/itsing

De funklies aan hel einde van de boom C'leafce//') zijn allen unale. De gesimplificeerde vorrn is

nu snel op te schrijven in gefaktoriseerde vorrn. Enige redundanlie blijft echter aanwezig op hel

momenl dal in Ipafcellen van dezelfde vader een cube een deelverzameling is van een andere cube
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2. Shannon expansie en decompositie

in de andere leafcel\. In dat geval wordt de grootste cube, (die dus omvat wordt door de andere

cube) een niveau in de boom omhoog verplaatst (zie fig. 2). Ais twee cubes in zo'n geval aan

elkaar gelijk zijn wordt de cube omhoog gehaaJd en uit beide JeafceIJen verwijderd.

A

....t....:AB' :
/ / .....

AB'V

AB'C+AC'
C

Figure 2. cofactor-sp/itsing met verwijdering van redundantie

2.3 Het complement van een expressie

Met behulp van de Shannon expansie is ook het complement van een expressie te berekenen,

aangezien complement- en cofaclOr-berekening commuterende operaties zijn.

J' =x(j'}. + x'(j,)x

f' =x (jS + x'(jx)'

Voor unate funkties vereenvoudigt ditlOt:

f' =xV.·)' + (jS

Ter berekening van het complement wordt een binate funktie aIlereerst opgesplitst in onate

funkties. Deze unate funkties worden dan verder opgesplitst tot elke leafcell uit precies een cube

bestaat. Deze leafcell kan eenvoudig met de wetten van DeMorgan worden gecornplementeerd.

2.4 Decompositie

Brayton ea. hebben eel) heuristiek ontwikkeld waarmee redelijk eenvoudig een efficiente

decompositie van ceo set van expressies bepaald kan worden. Deze heuristiek bestaat wt het

achtereenvolgens zoek.en van gemeenschappelijke kernels en cubes. Een kernel van niveau 0 is

een som van cubes die niet als een produkt van expressies te schrijven is.

Allereerst worden aIle kernels van niveau 0 van aIle expressies berekend. Daama wordt nagegaan

welke kernels de beste efficientie-verbetering geven (grootte maal verschijningsfrequentie). Deze

subsexpressies worden geextraheerd en vervangen door een intermediaire variabele. Oit proces

start opnieuw lOt geen gemeenschappelijke kernels meer worden gevonden. Oit proces wordt

distil/atie genoemd. In de tweede stap, de condensatie. wordt gezocht naar (deel·)cubes die vaker

voorkomen. Ook zij worden geextraheerd. Aan het einde dient te worden onderzocht of
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2. Shannon expansie en decompositie

intenncdiaire variabelen door herhaalde extractie niet nog slcchts een maal voorkomen. Deze

variabelen worden weer teruggesubstitueerd in de collapse-Case.
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

3.1 De lijst van expressies

De kern van de datastruktuur ligt in de lijst van expressies. Van een expressie moeten de volgende

gegevens worden opgeslagen:

de inhoud;

het type expressie en de afhankelijke expressies;

attributen;

de kernels van de expressie.

3.1.1 de inhoud
De inhoud (contents') is een lijst van cubes. Een expressie kan dus aIleen beschreven worden als

een som van cubes, niet in gefactoriseerde vonn. Een cube is een verzameling literals, in principe

voorgesteld door een bit-matrix. Elke variabele correspondeen met een unieke index. Het

betreffende bitje in de cube-set geeft aan of een literal element is van de verzameling. Het

complement van een variabele wordt opgeslagen op dezelfde index plus een vaste offset

(COMPL_OFFSET).

Om de datastruktlJur niet al Ie groot te laten worden, zijn de sets geiinplementeerd als een

vereniging van een aantal disjunkte deelverzamelingen die een beperkt aantal bits bevatten. Lege

subsets worden echter niet bewaard. Er ontstaat een struktuur als gegeven in fig. 3. Voor de

diverse duale set-operaties (zie par. 3.3) is het nu alleen nodig om de bits uit de deelverzamelingen

met gelijke offset te vergelijken.

Het voordeel van deze opslagmethode is dat het aantal variabelen schijnbaar onbegrensd is. De

enige beperking van de implementatie is de offset waannee negatieve vonnen worden

I. Namen van funkties. variabelen of velden uil stlUe:tUIeS. OIItleend &an de implemenLatie, worden weergegeven in dil
afwijkendeleuenype
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

8 SUBSET 8--",,8 SUBSET 8··.. ···~·
Figure 3. set-struktulU

weggeschreven. Door deze grens hoog genoeg te kiezen, zuBen alleen fysische beperkingen een
ral spelen. Constante expressies als f =0 of f =1 worden voorgesteld door resp. een leeg
inhoudsveld en een lijst van lege cubes. Het programma lean echter in principe niet met dit soort
expressies omgaan, constante expressies worden daarom na verwerking in een aparte Iijst
(ConsCexpUist) opgeslagen.

Bij de expressie worden twee velden opgenomen die nadere inforrnatie leveren over de inhoud, te
weten het aantal cubes (amountofcubes) en de union (union_r) van de expressie. De union is net
als een cube een verzameling van literals en wordt in eenzelfde struktuur opgeslagen. De naam
van een expressie (links van bet ' = '-teken) wordt ook als een literal (het expressienummer)
beschouwd, de index ervan wordt in een apart veld bewaard (exprnumber). De implementatie
gaat er vanuit dat het expressienummer altijd een positieve vorm omschrijft (zie ook hfdstk. 6)

3.12 her type van de expressie en afhankelijke expressies
Een expressie is te beschouwen als een aantal 'en'·poonen verzameld in een 'of-poort Aan de
uitgang van deze 'of -poort is het mogelijk een D-ftipftop (zie fig. 4a) of een invertor (zie fig. 4b
en 4c) te plaatsen.

Q

Cl-I----I

Figure 4a. registerexpressie met twee cubes

Als een expressie van een dezer typen is, wordt dit in een apart veld bijgehouden (resp. latchvar,

dual_out, en invertor). Daamaast wordt bijgehouden of de expressienaam een primaire uhgang is
of niet. Een lokale expressie wordt aangegeven in een apart veld (newvariable). Als een
expressie als een register-expressie wordt aangemerkt, dan is hij per definitie lokaal. Het veld dat
een lokale expressie markeert wordt dan Diet meer gebruikt.
Bij de expressie wordt ook opgeslagen welke andere expressies gebruik maken van de betrokken
expressie (childset), dus welke expressie de naam van de betrokken expressie in de union hebben.
De namen van deze expressies worden bijeengebracht in een verzameling, welke dezelfde
struktuur heeft als een cube.
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

f

r

Figure 4b. expressie met dua/e uitgang met twee cubes

r

Figure 4c. invertorexpressie met twee cubes

3.1.3 overige data
Van een expressie worden tensloue een aantal attributen en een lijst van kernels bewaard. De

attributen zijn de naam (name), vertraging in de expressie (delay) en de vertraging van de

primaire ingangen tot aan de ingang van de expressie, (scheduletime). De vertraging in

registerexpressies is overigens nader uitgesplitst voor de uitgang ervan (re9-delay). De naam van

een expressie (de karakterstring) bevat voor het programma geen relevante informatie, deze is

aileen voor de gebruiker van belang. Aangezien in dit verslag de kernels aIs zodanig niet aan de

orde komen 1.81 de opslag van de kernellijst (nextkernel) niet nader worden uitgewerlct.

Ret totaal aantal expressies in de lijst van expressies (LisCoCexpr) wordt bijgehouclen in

Exprnum. De verzameling literals die door expressies gedetinieerd worden (de literals links van

het • = '-teken) heet Exprset Deze verzameling kan geen ingangsvariabelen bevauen, zij behoort

de vereniging te zijn van de uitgangs- en lokale variabelen. De gehele expressie-struktuur is

weergegeven in fig. 5.

3.2 Gegevens rondom de expressies

Naast de lijst van expressies zijn nog twee datastruJcturen van belang: de venaaltabel en de

verzamelingen van typen variabelen. De vertaaltabel (CrossreClist) legt een verband tussen de

gebruikersnaam (in karakters) van een variabele en de bijbehorende index. De naambevat,

evenals bij expressies, geen relevante informatie voor het programma. AIle variabelen, ook die de

naam zijn van een expressie, zijn opgenomen in de vertaa1tabel. De variabele Newliteral geeft de
index aan van de eerstvolgende nieuw te genereren variabele en is daannee een maat voor het

aantal aanwezige variabelen in het systeem .

Er zijn drie typen variabelen: ingangen, uitgangen en lokale variabelen. De gebruiker dient
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

next .....~.

next .....>

expr-plr
name

childsel

amounlofcubes

union_r

nextkernel ...>

contents

delay next

reg_delay

scheduletime info

exprnumber next

newvariable \!

latchvar

invertor

duaLout

nextexpr

\!

Figure 5. expressie-slrukluur

variahelen van type ingang en uitgang le deklareren, deklaratie van lokale variahelen is optioneel.
De deklaratie dient uniek le zijn. De niet gedekJareerde variaOOlen, evenals de inlennediaire
variaOOlen die door het programma gegenereerd worden, worden als lokaaI beschouwd. Een
invoer zonder ingangen of uitgangen wordt niet geaccepteerd. De verschillende typen variahelen
zoals door de gebruiker gedeklareerd, worden opgeslagen in verschillende verzamelingen
(User_in_set, User_oucset en UseUocaLset). De gebruiker deklareert feitelijk lilerals en hij
kan de positieve of de negatieve varm, of heiden deklareren. Mocht hij slechts ten voem hebOOn
gedeklareerd, dan kan toeh de omgekeerde vorm in de expressies voorkomen. Voor deze gevallen
wordt in een copie (resp. In_set, Out_set en Local_set) van de door de gebruiker opgegeven
type-vernunelingen ook de omgekeerde vorm opgenomen. Het programma heeft echter op het
moment wat moeile om bij te houden welke lokale variabelen in bet systeem aanwezig zijn. Bij
iniezen van de invoer en generatie van intermediaire variaOOlen is het eenvoudig de verzameling
up-to-date te houden. Echler tijdens simplificatie en substitutie kunnen variahelen uit het systeem
min of meer onopgemerkt verdwijnen. Bijvoorbeeld:
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

f = A + int3.intI;
intI =B.int2;

int2 = B';
int3 = (. ..);2

wordt door substitutie van int2 in intI en intI in f:

f=A;

Int3 wordt dan niet uit de verzameling van lokale variabelen verwijderd. Serieuze problemen heeft

dit tot op heden echter nog niet opgeleverd.

3.3 Elementaire operaties

3.3.1 operaties op verzamelingen
Op verzamelingen zijn een aanta! operaties geiinplemenreerd. Door de gekozen struktuur kunnen

zij over het algemeen vrij efficient worden uilgevoerd. Dil is van groot belang, aangezien de kern

van het programma werkt met operaties op verzamelingen. De efficientie kan worden duidelijk

gemaakt aan de hand van de operatie 'vereniging' in fig. 6.

a -10ttset=O[11 0 11D--j0ffset=11 1 000 10

b • _loffset=110 0 r0 0D--j0ffset=310 1 1 10 0

C

Figure 6. vereniging van twee verzamelingen: c = a u b

In de volgende lijst (tabel 1) zijn aIle setoperaties opgenomen zoals zij in het programma zijn

gedefinieerd; a,b,c stellen verzamelingen voor, L is een literal. De verzamelingen mogen leeg zijn,

de literal kan zowel positief als negatief zijn.

3.3.2 overige operaties
Een index van een variabele kan worden gegeneerd met de funktie narne_toJiteral(name): de

naam is de invoerparameter, de index wordt getoumeerd. Als een naam niet in de vertaaltabel

aanwezig is, wordt deze daarin opgenomen. De omgekeerde operatie gebeurt met de procedure

literaUo_name(literal, &naam), welke bij de gegeven literal de passende naam opzoekt. Als de

2. voor' ...• leze men een niet-triviale expressie.
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type

void

void
void

void
void
void

void

bool

bool
bool

bool
bool
bool

literal

naam

setassign(&a, b)

setor(&c, a, b)

setand(&c, a, b)

setsubtract(&c, a, b)
addtoset(&a, L)
delfrset(&a, L)

splitset(&a, &b, c)

isempty(a)*

equalsets(a, b)

setlessequal(a, b)

inset(a. L)
varinset(a, L)

setredundant(a)

deUiUrset(&a)

3. De datastruktuur en elementaire operaties

funktie

a :=b

c :=a ub
c :=a nb
c := a\b

a:= au {L}

a := a\{L}

a := (L E elL is positief )

b := (L E elL is negatief )

TRUE a1s a = 0

TRUE a1s a = b
TRUE a1s b l: a
TRUE a1sL E a
TRUE a1s LEa v L' E a

TRUE a1s er een variabele bestaat met

LEa "L' E a

retoumeert een literal / E a
a := a\{L}

• feitelijk overbodig aangezien een lege set een NUu..-pointer is

TABLE 1. setoperaties

literal niet in de lijst is opgenomen wordt een foutmelding gegeven en '?' als naarn gegenereerd.

Een intermediaire variabele wordt aangemaakt met de funktie add_to_crossrefO. De naarn van

zo'n variabele wordt samengesteld uit een string (bv. oint') en een nummer dat afgeleid wordt van

de variabele Newliteral. Add_to_crosrefO controleert of een nieuw gegenereerde naarn niet al

bestaat: mocht dit wei het geval zijn, wordt opnieuw een naarn gegenereerd, net zolang tot een niet

bestaande naam is gevonden. Het aanmaken van intermediaire namen gaat ook op een andere

Manier vrij royaal: telkens wordt een nieuwe naarn in het systeem geihtroduceerd. Er wordt niet

gekeken of er namen zijn die ooit gegenereerd zijn maar nu (bv. door substititutie) niet meer
gebruikt worden. Een systeem waarin vaak achtereenvolgens extractie en substitutie wordt

gepleegd bevat daardoor vele ongebruikte variabelen in de vertaaltabel.

Het berekenen van de union en het aantal cubes in een expressie gebeurt in de procedure

update(&expressie). Een netwerkbeschrijving mag (afgezien van registers) geen terugkoppeling

in combinatoriek bevauen. Dit soort 'circulaire logica' kan leiden tot oneindige lussen in het

programma (bij het uitrekenen van vertragingstijden) en tot problemen bij substitutie. UpdateO

controleert op de aanwezigheid van circulaire logica: het expressienummer mag niet in de union

voorkomen (uitgezonderd register-expressies).
Voar een expressie uit de lijst van expressies (te herlcennen aan een expressienummer ,;. 0)

aktualiseert updat,eO oak de verzameling van afhankelijke expressies, dat wit zeggen: de childset
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3. De datastruktuur en elementaire operaties

van de overige expressies van de lijst wordt gecontroleerd op hel feit of de betrokken expressie

ecn afhankelijke exprcssie is van de andere expressies. UpdateO aktualiseen dus feilelijk aile

andere verzamelingen van afbankelijke expressies ten opzichte van de betrokken expressie.

Overigens mag een expressie niet voorkomen in zijn eigen childset: er is dan sprake van

circulaire logica (uitgezonderd registerexpressies).

Creatie en initialisatie van geheugenvelden gebeurt met de procedures van het type

new<slruCl_naam>O. De-allocatie van geheugenruirnle gaat met dump<strucl-naam>O. Als

een geheugenveld gebruik maakt van lijsten of verzamelingen, worden deze volledig mee

verwijderd. Tellers (Mem_max en Mem_alloc) houden bij hoeveel geheugenruimte gebruikt

wordL
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4. Invoer en uitvoer

4.1 De syntax van de invoer

De invoergegevens van het programma bestaan wt expressies en deklaraties van de gebruikte
invoervariabelen. De hoofdlijn van de syntax ziet er als voigt uit (voor een volledige beschrijving
wordt verwezen naar appendix I en 2):

<logic> ::= { <decl>}+ {<gate> }+.

<dec[> ::= "keyword" <literal> ([",") <literal>} ";".

<gate> ::= <literal> <eq> [".") ["?" <expr> ":") <expr> ";".

<expr> ::= <term> {"+" <expr>} .

<term> ::= <factor> ([".") <term>} .

<factor> ::= ( ["@" <factor» "!" <factor> ) I <primary>.

<primary> ::= [" -"J(<literal> I <constant> I "(" <expr> ")").

De keywords in he\ dcldaratiegedeelte zijn: $moduleS, $inputs$, $locals$ en $outputs$ De
module-deklaratie heeft sJechts een argument, deze dcldaratie is net als de dekJaratie van lokale
variabelen optioneel. '.' geeft aan dat een gate een duaJe uitgang heeft, de expressie is dus van het
type duaLout. Een latch wordt aangegeven door '!<factor> ':

B =!A;

betekent dus dat B de uitgang is van een latch waarvan A de ingang is. De klok van deze latch kan

apart worden geaktiveerd door '@<factor>' voorafgaand aan de latch te plaatsen. De verwerking
van de klok-enable is echter nog niet geiinplementeerd. De konstruktie '?<expr >:' geeft een
tristate-uitgang aan, die aktief is als '<expr >' hoog is. Ook van dit onderdeel is de verwerking
nog niet geiinplementeerd.
Een aparte syntaxregel is overigens nog toegevoegd voor het herkennen van lege expressies. het
programma produceen een waarschuwing en voegt de betreffende expressie toe aan de lijst van
lege expressies (Empty-expUist), die in de uitvoer afgedrukt wordt Verder zijn deze lege
expressies niet van belang.
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4. Invoer en uitvoer

De procedures die de invoer lezen zijn gegenereerd met behulp van de programma's 'LEX' en
'YAce, die resp. een lexical analyser en een parser kunnen produceren. De lexical analyser leest
de string invoerkarakters. De voor 'LEX' gespecificeerde reguliere expressies worden herkend en
als tekens doorgegeven aan de parser. De reguliere expressies zijn zodanig opgesteld dat alle
karakters worden herkend behalve 'white space' (spaties, tabs, newlines en fonnfeeds) en de tekst
binnen commemaartekens (' /* <commentaar >*1'). Commentaar en white space mogen dan ook
overal in de invoer voorkomen. 'LEX' produceert een programma waarin aIle niet herkende
invoerkarakters naar de uitvoer worden doorgecopieerd. Door de uitvoerroutine in de door 'LEX'
gegeneerde code opnieuw te definieren, wordt dit voorkomen.

De parser lean herkennen of de tekens in een volgorde komen die overeenstemt met de
syntaxregels. De volledige beschrijving van de in de parser opgenomen syntaxregels en de akties
die daarop ondemomen worden is gegeven in bijlage 3. De belangrijkste akties zullen hieronder
nader uiteen worden gezet.

De akties in de parser vallen globaal uileen in twee delen: akties die betrekking hebben op het
controleren van de invoer ('parser action') en akties die betrekking hebben op het vuUen van de

datastruktuur ('datastructure action'). Na vrijwel elk symbool wordt in de parser action
bijgehouden wat hierop zou moeten volgen. Zo gauw aIs een verkeerd teken wordt aangereikt,
geeft de parser een foutrnelding met de boodschap wat hij gezien heeft, op welk regelnummer en
wat hij verwacht had; bijvoorbeeld:

$inputs$ A.B,C:

$outputs$/1 f2.f3;

/1 A +B.C;

f2 =A'.B ++ C;
13 =A.C + ! + B ;

levert:

(4) Error: 'A'found; '=' expected

(5) E"or: ' +' found: term expected

(6) Error: .+' found; factor expected

De parser kan per expressie maar een syntaxfout herkennen. Wei worden alle expressies ingelezen
en gecontroleerd, ongeacht het aantal fouten dat wordt ontdekt. Als aan het einde een of meer
fouten geconstateerd zijn, wordt de verdere verwerking stopgezet.

4.2 Deklaraties

Bij de deklaraties wordt in het gedeelte van de parser action ook de inhoud van de keywords getest
en het aantal argumenten bij het keyword $module$. Aangezien de deklaraties in verschiIlend
volgorde en meer dan eens mogen voorkomen is gekozen voor het controleren van de keywords
via akties en niet via syntaxregels. De code is daardoor overzichtelijker.
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4. Invoer en uitvoer

Aan het einde van de deklaraties moet worden getest of in elk geval in- en uitgangen gedeklarcerd
zijn en of geen van de variabelen dubbel gedeklareerd is. Let wei: niet aileen de volgende invocr is
verboden:

$inputs$ A;
$/oca/s$ A;

maar ook dit is niet toegestaan:

$inpUls$ A;

$/oca/s$ A' ;

Reeds eerder is gesteld dat het type van de variabele uniek is en daarom mag men de invertor die
van A A' maakt niet als een onderdeel van het systeem beschouwen. Invertors van in- en uitgangen
worden als het ware aan de 'rand' van het systeem geplaalSt (zie ook hfdst. 6).

4.3 Expressies

De datastruktuur kan slechlS two level logic verwerken. Op het moment dat een latch, een invertor
of een openingshaakje wordt gelezen, is speciale aktie noodzakelijk De huidige expressie wordt
dan ook op een stapel geplaalSt en een nieuwe (sub-)expressie wordt gegenereerd (procedure
push_expr()). De nieuwe expressie krijgt een voorlopig expressienummer mee. Aan de hand van
dit voorlopige expressienummer kan ook het type van de subexpressie nader worden
gespecificeerd. Zo is bijvoorbeeld een subexpressie altijd intern. AIs aan het einde van een
subexpressie (pop_expr) blijkt dat de expressie groter is dan een enkele literal, dan is het zinvol
om de subexpressie als een aparte expressie aan de lijst van expressies toe te voegen. AIs de
expressie echter uit precies een literal bestaat, kan deze gewoon in de Iaatst op de stapel geplaalSte
expressie worden ingevoegd. Oaarbij geldt echter een uitzondering: een registerexpressie wordt
altijd als subexpressie uit de invoer geiSoleerd. Oit type expressies kan namelijk aIleen als
afzonderlijke expressie worden verwerkt, niet als een onderdeel van een grotere expressie. AIle
andere typen kunnen worden geihveneerd cq. gesubstitueerd.
Door de controle op de grooue van de totale subexpressies wordt ook vermeden dat invoer van de

vorm:

f =««(A)))));

tot vele onnodige subexpressies leidL

Constanten vragen een aparte behandeling, aangezien de setstruktuur in principe '0' en 'I' niet
toelaaL Als zij in een term voorkomen, kunnen ze dus niet in een cube worden opgenomen. Iedere
constante wordt daarom a1s een constante subexpressie geextraheerd. Een constanle expressie is

wei binnen de datastruktuur gedefinieerd, maar aangezien het programma er verder niet goed mee
om weet Ie gaan, zuBen const.anten zo spoedig mogelijk na het lezen van de invoer moeten worden
weggewerkt (zie ook hfdslk. 5).

Aan het einde van een expressie (na de ';') moet de relevantie van de expressie geevaIueerd
worden. Aangezien invertor-poonen impliciet in de datastruktuur aanwezig zijn, voegen
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4. Invoer en uitvoer

expressies van de vorm:

A = -A';

B' = -B;

C =C;

gecn infonnatie toe aan de netwerkbcschrijving. Zij worden daarom niet opgenomen in de lijst van

expressies. £en ingangssignaal mag niet geherdefinieerd worden, bet inverteren van een

ingangssignaal is echter weer weltoegeslaan. Tenslotte zijn ook expressies van de vonn:

A =A';

verboden. Het hoe en waarom van invertors en duale expressies wordt nader uiteengezet in

hoofdstuk 6.

Van de invoervariabelen wordt een frequentielijst bijgehouden in Hits. Deze lijst wordt gebruikt

voor het opsteIJen van een sprongtabel (Topten). De grooue van de frequentietabel, en daarmee
de bovengrens van het aantal invoervariabelen (de 80m van ingangen, uitgangen en lokale

variabelen) lean geregeld worden via de commandoregel (zie appendix 1).

Een voorbeeld van de verwerking van invoer door de parser:

$inputs$ A ,8 ,C .0 ,E ,P ..
$inpUls$ A',8' ,C' D',E',P' ..

$outputs$ /1 f2 /3 ..

fl =A +B.(C+D) + -C;

12 = AC.!(B+E) + WC').D);
f3 =. A.O + l.B.!A.D + {{C+D)A + -(E+C).F) ..

geeft:

int10 =C + D ..
fl =A + B.int10 + C' ..
intJ] =B + E ..

int12 =!( int11 );
int13 =C.D;

12 =AC.int12 + int13 ..
inl14 =0 ..
int15 =1 ..
int16 =I( A);

int17 =C + D ..
int18 =C' .E' ;
int19 =Aint17 + F.intl8 ..
f3 =• A.in114 + B.D.int15.int16 + int19 ;
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4. Invoer en uih'oer

4.4 De uitvoer

Ten behoeve van een neue uitvoer zijn routines gecreeerd als beschreven in tabel 2.

procedure

cubetoout(set, dest, &xpos, &torcount)

showcube(set. dest. &xpos)

cubestoout(contentsptr, dest, &xpos, &torcount)

exprtoout(expr, dest, &torcount)

expUisCout(dest, &torcount, &gatecount)

consCexpr_out(dest, &torcount, &gatecount)

empty-expr_out(dest, &torcount, &gatecount)

prinUnvertors(dest, &torcount, &gatecount)

funktie

schrijft een cube

schrijft de literals uit een cube,

gescheiden door komma's

schrijft de lijst van

cubes van een expressie

schrijft een expressie

schrijft aile expressies

uit de lijst van expressies

schrijft aile expressies

uit de lijst van constante expressies

schrijft aile expressies

uit de lijst van lege expressies

schrijft de impliciet in

het netwerk aanwezige invertors oit

TABLE 2. wLVoer-routints

De routines die een enkele cube uitsehrijven zijn w ingericht, dat het afbreken door een nieuwe

regel zo mogelijk aan het einde van een cube wordt geplaatsL Mocht dat niet lullen, dan wordt

een cube ergens afgebroken, maar wdanig dat nooit over een regellengte (SO karakters)

heengeschreven wordt. Dit is natuurlijk niet mogelijk als een naam van een literal langer dan de

regellengle is. Om dit alles te realiseren moet de variabele xpos bij aanvang de waarde hebben

van de kolom die tot dan toe beschreven is, xpos draagt na afloop hel kolomnurnmer dat als

laatste beschreven is.

De routines houden via torcount en gatecount bij hoeveel ttansistoren (dus literals) resp.

expressies geprint zijn. Met behulp van de macro dest tan de richting van de uitvoer gestuurd

worden als omschreven in tabel 3.

dest

OUT
STDERR
DATA
SAVE

richting

scherm

fouten-schenn

uitvoer-Iogfile

uiteindelijke uitvoerfile

TABLE 3. mogelijke uiLVoerrichtingtn

De uiteindelijke uitvoerfile wordt gecomponeerd door make_outfiJeO. Deze file beval de

deklaraties, de lege expressies, de constante expressies, de invenors die in het netwerk aanwezig

zijn en de expressies uit de Jijst van expressies. De uitvoerfile is in een dusdanig fonnaat
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geschreven dal hij weer leesbaar is a1s invoerfile. Aangezien hel in dal geval kan voorkomen dal

een naam in de invocr gebruikl wordl die mogelijk aI eerdcr als intennediaire variabele is

gegenereerd, is hel noodzakelijk dat bij dit soort invoer aile lokale variabelen gedcklareerd

worden: in dat geval staan aile invoervariabelen reeds in de vertaaltabel voordat er intennediaire

variabelcn gegenereerd gaan worden. Hel aanmaken van deze variabelen kan vervolgens niet meer

tot dubbele namen Iciden.
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De gebruiker kan elke vorm van invoer specificeren. Dat wil zeggen: constanten, redundante

termen, non-prime implicant cubes, multi level logic die bij substitutie naar een two level

beschrijving vormen van redundantie bevat of (op onderdelen) constant evaluerende expressies

zijn allemaal toegestaan. Tijdens de simplificatie moet redundantie worden weggewerkt en

constanten in het netwerk worden ingevuld.

5.1 Simplificatie tijdens het proces

Een expressie die geen redundante termen bevat kan met behulp van het in par. 2.2 beschreven

algoritme worden gesimplificeerd tot een prime implicant cover. Redundante termen blijven

echter bij de Shannon expansie behouden. De implementatie van deze routine was eenvoudig in

het programma in te bouwen, vooral ook omdat de procedure die een expressie inverteert via

eenzelfde algoritme werkt en deze procedure was reeds aanwezig voor het berekenen van het

complement van een kernel (complemenCexprO).
Nadat een expressie aldus met behulp van de Shannon expansie is vereenvoudigd moeten de

redundanle termen die zijn blijven Slaan, worden verwijderd. Door de simplificatie en/of het

verwijderen van redundante termen lean een expressie op '0' of 'I' evalueren. In tennen van de

datastruktuur betekent dat:

expr = '0'
apr = '1'

-+ expr->contents = NULL
-+ expr->contents->info = NULL

Reeds eerder is gesteld dat de routines buiten de simplificatie-routines niet met constante

expressies weten om te gaan. Om dat op te lossen wordt een constante expressie uit de lijst van

expressies verwijderd en in een aparte lijst van constante expressies opgeslagen

(ConsCexpUist). Alvorens dat kan gebeuren dient de waarde van de constante expressie eerste

in de afhankelijke expressies, verzameld in de childset, ingevuld te worden.

Een multi level beschrijving is op te vatten als een gerichte graaf (zie fig. 7). De knooppunten

worden gevonnd door expressies, de takken zijn gericht van een expressie naar zijn afhankelijke

expressies. £en expressie zander uitgaande takken is een uitgang3 of een Ioze interne expressie.

- 23-



S. Simplificatie

A B c D E F

Figure 7. netwerk-graaf

De meest efficiente manier om de constanten te substitueren is via het •depth first search'

algoritrne. Substitutie van constanten venninden namelijk het aantalliterals en hoe minder literals,

hoe minder werk.

Simplificatie van de volledige lijst van expressies gebeun aldus confonn het volgende algoritrne:

3. NOla bene: een uitgang wordt niel gedefinieerd door een niet-intem knooppunt zander uitgaande takken, W8llt oak
uitgangen kunnen weer in het netwerk gebroikt worden.
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5. Simplificatie

simplify-aliO
{ for ( aile p_expr uit de expressielijst )

{ if ( p_expr nog niet vereenvoudigd )
{ simplify-expr(&p_expr);

if ( p_expr == '0' II p_expr == '1' )
{ simplify-childset(&p_expr);
}

}
for ( aile p_expr u~ de expressielijst )
{ if ( p_expr == '0' II p_expr == '1' )

{ verwijder p_expr uit expressielijst;
if ( p_expr is uitgang )
{ voeg p_expr toe aan lijst van constante expressies;
}

}
else
{ if ( p_expr is intern && p_expr->childset == 0 )

{ verwijder expressie;
}

simplify-childset(p_expr)
{ for ( elke upd_expr in p_expr->childset )

{ fillin30nstant(&upcCexpr.&p_expr);
verwijder upd_expr u~ p_expr->childset;
if ( upcCexpr is veranderd door fill in_constant )
{ simplify-expr(&upcCexpr);

if ( upcCexpr == '0' II upcCexpr == '1' )
{ simplify-childset(&upcCexpr);
}

Fillin_constant(&upd_expr,&p_expr) vult p_expr in in upcCexpr. Invullen van een '0' betekent

het verwijderen van de hele cube; als daarmee de laatste cube wordt verwijderd, evalueert de

expressie op '0'. Invullen van een 'I' betekent het verwijderen van de literal uit de cube; als
daarmee de laatste literal uit een cube verwijderd wordt, is een cube 'I' en daarmee de hele

expressie gelijk aan 'I'. Fillin_constantO vult ook de geihveneerde referentie van p_expr in
upd_expr correct in.

Een expressie hoeft niet te veranderen door de routine fillin_constantO, getuige het volgende
voorbeeld:

f1 = A.A' ;

12 =A +A';
f3 = B + f2f1;
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Allereerst wordtfl inf3 gesubstitueerd. Daannee verdwijntj2 uit de union vanf3, zander dal dit

in de childset van j2 wordt opgemerkL F2 vervoJgens uachten te substitueren in f3 verandcrt j3

dus niet.

Een bijkomend voordeel van deze simplificatieroutine is dat interne expressies die geen childset

hebben, en dus loos zijn, kunnen worden herkend en verwijderd. Ware in het bovenstaande

voorbeeld j2 een niet constant evaluerende interne expressie geweest waaraan aileen in j3

gerefereerd werd, dan zou deze expressie dus overbodig zijn. Dit heft voor een deel het problecm

op dat in par. 3.2 over stilletjes verdwijnende Iokale variabelen werd beschreven.

5.2 Substitutie van ingevoerde constanten

Zoals in hoofdstuk 4 was aangegeven worden ingevoerde constanten ondergebracht in constante

subexpressies. Deze expressies dienen aIvorens het proces begint uit het netwerk te worden

verwijderd, aangezien het programma (uitgezonderd de simplificatie) niet goed met constante

expressies weet om te gaan. Het een en ander kan gebeuren op een manier die sterk Iijkt op

hetgeen in de vorige paragraaf beschreven is.

Onmiddellijk nadat het Jezen van de invoer is afgerond. worden aBe constante expressies in de

afhankeIijke expressies ingevuld middeis de procedure sUbstitute_aILconstantsO. Deze routine

(met subroutines) is een nauwkeurige copie van simplify_altO (met subroutines), met dien

verstande dat geen simplificatie volgens de Shannon expansie plaatsvindt. Deze simplificatie zou

in principe niet onterecht zijn, maar het opbouwen van de binaire boom kost voor grote expressies

veel tijd en vaak wordt pas redundantie geihtroduceerd na een collapse van de invoer lOt een two

level beschrijving. De echte simplificatie lean dus beter als een onderdeel van het proces worden

opgenomen.
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6.1 Het verschijnsel invertor

Het programma lean op verschillende manieren te maken lcrijgen met invertors en expressies
waarvan het complement berelcend moet worden. Deze zijn:

f =(...intI' ... j;

intI =(... j;

g' = ( j;

g =-( );
g' =-(. ..);

h' =-h;

h =-h';

De laatste twee expressies beschrijven een simpele invertor en maken de impliciete definitie van h'

als het gecomplementeerde signaal van h expliciet. Alleen bij dit SOOrl 'illvertor-definities' mag
een ingangssignaaJ aan de linlcerzijde van het • = '-teken voorlcomen.
Signalen mogen nooit gefijk worden gesteld aan hun complement, A' stell per defillitie4 het
complement van A voor. Aile inven~ die nodig zijn, zijn daarmee impliciet in het systeem
aanwezig. Het definieren van invenors voegt aldus geen extra infonnatie toe aan de
netwerkbeschrijving. Invenor-expressies van bovenstaand type worden daarom niet in de lijst van
expressies meegenomen.
Bij het aanmaken van de uitvoerfile worden de in het netwerk impliciet aanwezige invertors

4. In werkeliJ"kheid zal een met een invenor geinveneerd signaal nalUurlijk niet het exaete complement van het signaal
zijn, maar voor geklokte logica (en de complementaire signalen worden niet als by. een twee-f8sen klok gebruikt) levert
dit geen problemen op.
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expliciet gemaakt (prinUnvertors()). Dit is vooral afhankelijk van de deklaratie van een

variabele: als zowel de positieve als de negatieve vonn gedeklarcerd zijn, wordt geen invertor

geprinl Als slechts een vonn gedeklareerd is en de andere of beide vonnen worden gebruikt,

wordt een invertor afgedrukt waarbij de gedeklareerde vorm de ingang is. Oit geldt overigens niet

voor lokale variabclcn: hiervan wordt in de uitvoer zelf de deklaratie gegenereerd. In deze

dekJaratie komt in elk geval de positieve vorm voar. A1s de negatieve vonn in het netwerk wordl

gebruikt, dan zal de dekJaratie oak de negatieve vonn bevauen en de invertor wordt afgedrukt.

Inversen van intennediaire signalen kunnen tensloue niet naar de 'rand' van het systeem worden

geschoven, zij dienen als een volwaardige poort in het netwerk aanwezig te zijn.

In par. 3.1.1 is gesteld dat het expressienummer altijd een positieve vonn omschrijft. Dil is zo

gekozen omcIat het huidige programma nog Diet om weet te gaan met gecomplememeerde

expressienamen. Om de positieve vorm te bewerkstelligen wordl al onmiddellijk in de parser waar

nodig hel complement uitgerekend. Expressies van de vonn:

II' =(...);
J2 =T ..);
/3' = T ..);

worden in de procedure calculateJnv(&expr) omgezet naar de vonn:

I =(... );
Voor 11 en J2 betekent dat het daadwerkelijk complementeren van het gedeelte tussen haakjes,

voor f3 slechts het verwijderen van de invertortekens. Tegelijkertijd wordt in deze routine de

relatie tot de type-venamelingen bijgehouden.

Voorbeeld:

$modu/e$ invertor_demonstratie;
$inputs$ A.B;
$inputs$ A' ,C'.D';

$outputs$/1 J2' J3;
$/oca/s$ /oc1' ;
f1 = -A + -B;
J2 =-(CD);

/3' =/oc1' + /ocZ;
Joel =A.B;
/ocZ' = C + D';

wordl verwerkt tot
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/* LOG DECOM
/* inputfi/e: inv */

$modu/e$ invertor_demonstratie ;
$inputs$ A, B ;
$inputs$ A', C' ,D' ..

$outpUls$[1,[3 ..
$outputs$.f2' ..
$Ioeals$ loel, int9, /oe2 ;
$Ioeals$ lod', /oe2' ..

/* inver/ors: */

D = -D' ..

.f2 = 72' ;
B' = -B ..

[3' = 13 ..
loe2' = "ioe2 ..

[1 =A' +B';

int9 = C' + D' ;

f2 = int9;
[3 = 10c1.loe2' ..
loel = AB ..

loe2 = D.C' ..

/* gateeount = 11 */

/* toreount = 27 */

1988-08-10 12:07:06 */

6. Invertors

De strategie om maar 1.0 spoedig mogelijk bet complement waar dat voorkomt te berekenen is

diskutabel. Soms bevat het complement van een expressie meer literals dan de oorspronkelij'ke

vorm:

f =AB.CD + A' B' .C' D'.. -+ 8 literals
[ = DA' + CA' + BA' + A.D' + A.C' + AB' .. -+12literals

In eerste instanlie zou het dus beLer kunnen zijn om r te gebruiken dan f. In het vorige voorbeeld

is de zien dat loe2 invers gedefinieerd werd en dat [3 direkt aan deze definitie refereert. In de
invoorparsing is ~hler het complement van loe2 uitgerekend, bij substitutie zal opnieuw bet

complement berekend mooten worden: dus dubhel werk. Er zou een besliscriterium moeten

worden ontwikkeld waarbij een inschatting wordt gemaakt wat de beste opbrengst heeft en hoe dit

bereikt kan worden. Onduidelijk is verner nag welke invloed het gebruik van de positieve of

negatieve vormen heeft op de decompositie. Als de logische editor uitgebreid lean worden met de

mogelijkheid om individueJe expressies naar behoofte te inverteren, zal de extractie waarschijnlijk

nag beter door de gebruiker bestuurd kunnen worden.

- 29-



6. Invertors

6.2 Berekening van het complement

De bcrekening van het complement van een expressie zonder redundante termen is mogelijk als

bcschreven in par. 2.3 met de Shannon expansie. Alvorens dil algoritrne lOe te passen op een

expressie dienen dus de redundante termen te worden verwijderd. Echter hel bereken van een

complement is geen onderdeel van de simplificalie: een expressie mag dus niet constant evalueren.

Daardoor mogen niet alle termen uit een expressie verwijderd worden: er moot tenminste Un term

overblijven, ongeacht op deze redundant is of niet Dat levert echter geen problemen op, want het

complement van een expressie met een term is gemakkelijk le complemenleren met de wellen van

DeMorgan. Een cube van verschillende literals wordl dan omgezet naar een lijst van cubes van

telkens een geihveneerde literal.

6.3 Expressies met duale uitgang

De betekenis van het '.' bij een expressie is slechlS beperkt tot het aanmalcen van invertors: als

een expressie een duale uitgang heeft hoeft geen invertor te worden aangemaakt. Dit wordt

bewerkstelligd door in de door de gebruiker gedefinieerde typen-verzamelingen (User_in_set,
User_ouCset en User_locaLset, zie par. 3.2) ook het complement op te nemeo. Positieve vorm

zowel als negatieve worden dan expliciet aanwezig geacht.

Regislers zijn vaak poorten mel een duale uilgang. Het programma gaal er echter op dit moment

van uil dal registers een enkelvoudige uitgang hebben. Als een gebruiker gebruik wil maken van

de dualileil van de uilgang van registers. zaJ hij een register in een apane expressie als duaal
moeten specificeren. WeUichl kan in de toekomst de syntax zo worden uitgebreid. dat •• ' ook

binnen een expressie aan een register kan worden meegegeven.
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7. Collapsing

De collapsefase als onderdeel van de decompositie valt uiteen in twee onderdelen, namelijk het
verwijderen van overbodige identiteiten als:

fl =intI:
int2 =inr3;

en het daadwerkelijk invullen van lokale variabelen in andere expressies.

7.1 Verwijderen van identiteiten

Een identiteit is een expressie, bestaande uit een cube die slechts een literal bevat. Het type van
deze literal dient lokaal te zijn, terwijl de type van de expressie intern (maar geen register, want
registers staan in aparte expressies) moet zijn. Voor het verwijderen van identiteiten moet men
rekening houden met de volgende verschijningsvorm:

loc =intl:
intI =( );
f2 =( intJ...);

De eerste expressie is de te verwijderen identiteit, de lWeede expressie is de definitie-expressie en
de derde expressie refereert aan de definitie. Van de te verwijderen identiteit Jean men de
linkerzijde of de rechterzijde behouden, de te behouden zijde dient elke referentie van de
verwijderde zijde te vervangen. In het programma is gekozen om de Iinkerzijde, de
expressienaam, te behouden, aangezien deze vaak door de gebroiker gekozen is en daardoor een
expressie niet van naam veranderd. In het bovenstaande geval wordt dus loc behouden en intI
verwijderd. Daannee zou de expressienaam zowel van het type Iokaal als uitgang mogen zijn,
echter uitgangsexpressies die een identiteit beschrijven komen alleen voor als er een andere
expressie bestaat met dezelfde body. De decompositie heeft clat dan herkend en beide bodies als
een kernel geextraheerd. In zo'n geval is er geen sprake van een identiteit. Let weI: extractie van
subexpressies in de parser kan (behoudens registers) niet Ieiden tot een identiteit, want
subexpressies die uit e'en literal bestaan worden niet geextraheerd.
Nadat in de procedure delete_identitiesO de referenties naar de naam in de rechterzijde zijn
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7. Collapsing

vcrvangen door referenties naar de naam in de Iinkerzijde wordt de identiteit uit de Iijst van

expressies verwijdcrd en de type-verzamclingen Local_set en UseUocaLset worden

geaktualiseerd.

7.2 Colla pse

De gebruiker kan op dit moment zelf regelen op welke wijze gecollapsed wordt Hij geeft daartoc

een frequentie van lokale variabelen op en of de variabelen met grOlere, gelijke of kleinere

frequentic mocten worden ingevuld. Bijvoorbeeld 'collapse aile lokale variabelen mel

verschijningsfrequentie groter of gelijk aan 3'. Van de lokale variabelen wordt vervolgens een

frequentietabel aangemaakt (make_freCLarray()) en de procedure collapse_select selecteert aan

de hand van deze tabel welke lokale variabelen in aanmerking komen voor substitutie.

Registerexpressies zijn uitgesloten van substitutie in andere expressies. Als het programma lokalc

variabelen tegenkomt die geen definitie hebben, produceert het een waarschuwing dat deze

variabelen als ingang zouden mocten worden gedeklareerd. De betrokken variabele wordt niet

gesubstituecrd, het type ervan wordt echter niet veranderd. Trachten een expressie in zichzelf te

substitueren leidt tot een fatale foutmelding: er is dan namelijk sprake van circulaire logica, wat

niet toegestaan is. De feitelijke substitutie vindt plaats in fillin(subscexpr, deCexpr). Daar
wordt elke cube waarin de te substitueren variabele voorkomt vervangen door de cubes van de

definitie van de substitutievariabele vennenigvuldigd met de te vervangen cube zonder de

substitutievariabele. Dus substitutie in de cube A' .D.intI.G van:

intI =A' .B.C' + D'.E +A' F;

geeft

A' .D.G.B.c' + A' .D.G.D' E + A' .D.G.F

De tweede tenn blijkt redundant te zijn en wordt uiteindelijk niet opgenomen in de lijst van cubes

van de expressie waarin gesubstitueerd wordt Mocht het echter zo zijn dat bij het invullen alle

tennen redundant worden, dan zaJ toch een tenn in de lijst van cubes worden opgenomen, omdat

anders de expressie constant zou evalueren, wat builen de simplificatiefase niet is toegestaan. De

aanwezige hoeveelheid redundantie is dan echter wel tot een minimum beperkt. Als aIle

substituties voltooid zijn wordt de gehe1e datastruktuur geaktualiseerd (met update()). Vervolgens

zou ook kunnen worden gekeken naar loze lokale expressies (lokale expressies zonder

afhankelijke expressies), waarmee de laatste maas in het net van de stilletjes verdwijnende lokale

variabelen zou koonen worden gedicht. Op dit moment is dit echter nog niet geiinplementeerd.
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8. Conclusies en aanbevelingen

Door de realisatie van de beschreven logische manipulaLies en de implementatie van een set

commando's, interalcief of via 'batch' in te voeren, is een begin van een logische editor tot stand
gekomen. Deze logische editor heeft als mogelijkheden:

sirnplificatie

decompositie (omzellen van two level naar multi level)

subsititutie van een multi level beschrijving naar een two level beschrijving.

Als een uitvloeisel daarvan is de editor in principe ook instaat om manipulaties van hogere orde uit
te voeren zoals tautologie-controle, zij het echter dat deze bijzonder veel geheugenruimte en tijd
vragen.

De afwerking van het programma vraagt nog nadere aandacht op de volgende punten:

het moment van uitrekenen van invenors

het up-to-date houden van de type-verzamelingen voor de in het systeem aanwezige

variabelen

compatabiliteit van de invoer-syntax, mogelijke uitbreiding ervan met attributen van

expressies

irnplementatie van de tri-state en register-klok

Aile operaties werken nu op de gehele Iijst van expressies. In de toekomst zou het wenselijk

kunnen zijn om de verschillende procedures op individueel aan te wijzen expressies uit te voeren.

Op deze wijze zou de gebruiker een volledige eontrole over het proces kunnen krijgen.

Afhankelijk van de resultaten van Hann Ans kan het programma worden uitgebreid met de

optimalisatie van de toestandscodering en mogelijk ook met factorisatie van de expressies. In dat

geval is vrijwel het gehele technologie-onafhankelijke gedeelte van de logische synthese in een
programma bijeen gebraeht en lean de gebruiker zelf de riehting van de optirnalisaLie-weg kiezen.
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appendix 1: Users manual
DECOM(l)

NAME

DECOM(I)

decom - simplification and decomposition of logic expressions.

SYNOPSIS

decom [-nts -o<number> -c<conjigjile> -p<playbackjile>] <inputjile>
[<outputjile> ]

DESCRIPTION

Decom simplifies logic expressions by Shannon expansion en performs
decomposition as proposed by Brayton's heuristic.

input syntax
The input-expressions have the following syntax:

<logic> ::= ( <dec!> )+ ( <gate> )+.

<dec!> ::= <KEYWORD> <LITERAL> ( [","j <LITERAL> ) ";".

<gate> ::= <literal> <eq> ["."j [ "1" <expr> ":" j <expr> ";".

<expr> ::= <term> ( "+" <expr> ).

<term> ::= <jactor> ( ["."j <term> ).

<jactor> ::= ( [ "@" <jactor> j "!" <jactor> ) I <primary>.

<primary> ::= f"-"} ( <LITERAL> I<CONSTANT> I "(" <expr> ")" ).

The <KEYWORD>s are $module$, $inputs$, $Iocals$ and $outputs$. The
<KEYWORD> $module$ may appear only once and can have just one argu
ment. This argument is the name of the job and will be printed in the head
ing of the outputfile. Declaration of a module name and local variables is
optional but encouraged. Declaration of primary inputs and primary outputs
is mandatory.
Users may declare a literal and its complement or one of these. If only a
literal or its complement is declared and its opposite is used, an invertor is
generated in the outputfile. In case of local variables an invertor is always
generated.
A module name and a <LITERAL> are strings constisting of letters, digits
and underscores, starting with a letter. A literal immedeately followed by a
single quote ("''') is regarded als the complement of its equivalent without
the quote. A <CONSTANT> is a boolean constant "0" or "1". Using a comma
as a seperator in declarations or a dot as a separator in a term is optional.
The definition sign in an expression is an equal-sign "=" or a colon ":".
Specifying an empty expression makes decom produce a warning. Comment
can be given with "/* <comment> •I". White space and comment can be
added everywhere in the inputfile.
Meaning of the distinct tokens:

Eindhoven Univ. - 1 - August 22, 1988

- 34 -



DECOM(l)

"."

U?<expr>:U

"!<factor>"

11 II

appendix 1: Users manual

DECOM(l)

both the expression name and its complement are available, the
gate has a dual output.

marks a tri-state, this part is not yet implemented.

marks a master-slave flipflop, which can be explicitly enabled
with "@<factor>" preceeding the register. Unfortunately, the
enable is not yet implemented.

specifies an explicit invertor.

Registers are not interpreted as dual-output gates, if a user wants so, each
register must be defined in a separate expression with II.". Circular combi
national logic is forbidden. Decom deals with invertor by calculating the
complement as soon as a complement definition or an invertor is encoun
tered. Every kind of redundancy may be specified and will be deleted by
decom.

Decomposition configuration
The the decomposition can be controlled by configuration variables. These
variables are:

minimum kernel size
minimumamount of cubes in a kernel; default 2

minimum kernel amount
minimumnumber of times a kernel has to appear; default 2

minimum cube size
minimum amout of literals in a cube; default 2

minimum cube amount- -
minimum number of times a cube has to appear; default 2

maxdelaytime
maximum delay in the resulting circuit: the delay of the critical
path; default 100

max_ kernel_subst
maximum number of kernels substituted in one distiJIation pass;
default 5

max kernels
maximum number of kernels determined during one pass; default
100

max_cube_ subst
maximum number of cubes substituted in one condensation pass;
default 100

Eindhoven Univ. - 2 - August 22, 1988
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max_cube:':"'~Q~~

maximum number of cubes determined in one pass; default 100

During distillation, decom looks for common kernels. A kernel must satisfy
the minimum kernel size and the minimum kernel amount. Kernels are
sorted on peiformance on extraction Le. the size of the kernel times its
occurrence frequency. During one pass at most max_kernel_subst kernels
are substituted. To limit the calculation time and memory usage an upper
bound of the number of kernels to be determined can be given in
max_kernels. Lowering this bound may result in a less optimal decomposi
tion. In the condensation phase a similar control is provided for cube substi
tution. A cube is substituted if the resulting number of transistors is smaller
than the original number of transistors. When a bound, specified by a con
figuration variable is reached, the program reports about it.
The configuration file may contain one ore more configurations variables.
If a variable is not specified in this file, the default value is used. The syn
tax of the configuration file is:

<con!ig_variable> <value>
Each line may contain only one variable, variables may be specified in
either order. If a variable is specified twice, the last value is used. <value>
must be an non-zero positive integer.

Commands
If neither "_ r" Or "_ p" are specified as options, decom returns a prompt
"decom>" to the user and starts interpreting commands from standard input.

procedures:

cI <arg><!req>.
collapse all local variables which occur less, less or equal, equal,
more or equal, more than <!req>, <arg> ="<", "<=", "=", ">:" or
">". A space must exist between "d" <arg>, no space between
<arg> and <!req>. Use "cI <1" to delete the identities only.

s simplify (remove redundancy)

d distillation (extract kernels)

dd distillation until no kernels found

c condensation (extract cubes)

cc condensation until no cubes found

output routines:

o print the list of calculation expressions

f print the list of calculation expressions, locals are filled in as
factors

Eindhoven Univ. - 3 - August 22, 1988
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print invertor-expressionspi

pe

pc

w <file>

(J

si

print the list of empty expressions

print the list of constant expressions

write the total list of expressions to <file>, default <file> is the
decom outputfile

print a list of the frequency of local variables

toggle verbose option, overrides silent option

toggle silent option: in interactive mode this command is not
valid. This command can be used to toggle silent during play-
back or to record in the <playback file>

t toggle time output option

>@ <file> log output to <file>

»@ <file> log output, appending to <file>

>@I close logging output

control:

!<shell command>
escape to shell and execute command

? print a list of commands

h suggest next procedure

e exit with decom output

q quit without decom output

is inquire decom state

< <file> playback commands from <file>

> <file> log commands to <file>

» <file> log commands, appending to <file>

>1 close logging commands

configuration:

ic inquire current configuration

r reset configuration to initial values

o <file> read new configuration from <file>

we <file> write current configuration to <file>
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<collfiguratioll variable> <value>
set~collfiguratioll_variable> to <value>, <value> > 0

OPTIONS

-r run the default procedure sequence: collapse all locals, simplify, dis
tillate until no more kernels found, condense until no more cubes
found, collapse all locals which occur only once. This option over
rides the "-p" option.

-v verbose: write messages to stdandard out about what decom is doing.
"-v" overrides "-s".

-s silent: do not write to stdout. This option is only valid with the "_r"
or the "-p" option.

- t print scheduletime and delay of each expression in the list of
expressions

-c <config-file>
use <config file> as the decom configuration file. If "-c" is not
specified, decom looks for "decom.config" as configuration file,
when "decom .config" is not found in the working directory, default
values are used.

-n <number>
use for inputs with more than 2000 different variables. If you run
decom with a large amout of different variables and you get the
error message "Error (checkinput): too many variables, recompile
system", try to use "-n" with a huge number.

-p <playbackfile>
read decom commands from <playbackfile>. Note: if the last com
mand in the <playbackfile> is not the quit-command ("q") or the
exit-command ("e"}, decom will continu with interactive command
executing.

FILES
<inputfile>

contains logic expressions. The inputfile name may be specified with
an absolute or a relative path

<outputfile>
can optionally be specified. The specified name cannot be the same
as the inputfile name. If no name is specified, decom will generate a
name, derived from the inputfile name: the extension is "out". The
outputfile is placed in the working directory. If the inputfile name
is too long to append the default extension, the default outputfile
name "decom.out" is used.
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<config_file>
see option "_e"
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<config_save>
see command "we", the name cannot be the same as one of the other
specified names. If the default configuration or default configura
tion file is used, "deeom.config" is also forbidden.

<all_config_file>
see command "n"

<OUlPU1_1ogfile>
see commands ">@" and "»@", the name cannot be the same as one
of the other specified names.

<playback_file>
see option "-p" and the command "<"

<commands_logfile>
see commands ">" and "»", the name cannot be the same as one of
the other specified names.

/ es/locaJ/lib/decom.h

/es/bin/decom

/ es/man/man/decom

BUGS

Defining registers which use their outputs as input will cause infinite loop
ing of the program.

CONTRIBUTED BY

Paul van den Biggelaar

STATUS

preliminary
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logica :

dec!

KEYWORD

gate :

gate_rhs :

-r2 rl~

expr :

4 term I 1>~ r)

term :
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appendix 2: Syntax diagram

primary

KEYWORD:

Smodule$:
IDENT:
NOTlD:
CaNST:

"SmoduleS"
"SinputsS"
"SlocalsS"
"Soutputs$"
verschijnt hoogstens ren keer en heeft ten argument
string van letters, cijfers en underscores, beginnend met een letter

identifier gevolgd door een quOle

"Q" of "1"
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logica:

dccl_part: decl_parl dec!
I

decl:

comma:

gate_part gate_part gate

I

gate:

eq:

galc_rhs: polarity SEMICOLON

{ inilialisalie J

dec!_part
( einde van deklaralies )
gate_part
( afsluiling );

dec! ;

KEYWORD
( herkenning keyword)
var_list SEMICOLON
error SEMICOLON;

IDENT
NOTID;

( breng de variabele onder in de belreffende lijst )
var_list comma var_name
{ breng de variabele onder in de betreffende lijsl,
$module$ wordt niel meer geaccepleerd };

COMMA

gate;

gate_name
( inilialisalie \Ian een expressie )
eq gate_rhs;

EQ
COLON;

( lege expressie )
polarity expr SEMICOLON
( einde \Ian een expressie )
error SEMICOLON;
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IDENT
NOTID;

polarily: dual tristale;

dual: DUAL

( voeg het complement van de expressienaam ook toe
aan door de gebruiker gedeklareerde typeverzameling )

tristate: TRCSTATE exprCOLON

( niet geimplementeerd )

expr: tenn

[ einde van een cube}
exprPLUS

( nieuwe cube)
tenn

( einde van een cube);

lerm: faclor

tenn dOL factor;

dOl: DOT

factor: latch

primary;

latch: ENAB factor

( met geimplemenJeerd )
SEQ

[ begin subexpressie }
factor

( einde subexpressie )
SEQ

{begin subexpressie )
factor

[ einde subexpressie };

primary: INV

( begin subexpressie )
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id_name: !DENT

I

I
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id_name

{einde subexpressie }
id_name

INY LPAR

( begin subexpressie J
expr RPAR

l einde subexpressie J
LPAR

( begin subexpressie )
exprRPAR

( einde subexpressie );

NOTID
CONST
( bewaar cons/amen in subexpressie );
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