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II faut qu' on n' en puisse (dire) ,ni "il est mathemacien" , ni
"predicateur" , ni "eloquent" , mais "il est honnete homme".
Cette qualitate universelle me plait seule.
Quand en voyant un homme on se souvient de son livre , c' est mauvais signe ;
je voudrais qu'on ne s'aper~ut d'aucune qualite que par la rencontre et
l'occasion d'en user.(Ne quid nimis), de peur qu'un qualite ne l'emporte ,
et ne fasse baptiser.
Qu'on ne songe point qu'il parle bien, sinon quand il s'agit de bien parler
, mais qu'on y songe alors.

Blaise Pascal 1623 - 1662
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de "functionele decompositie" vim

SAMENVATTING

In dit verslag wordt de theorie van
logische functies besproken.
Toepassing van deze theorie kan
ingangsvariabelen probleem dat op
programmeerbare logica bouwstenen.

een
kan

oplossing
treden bij

bieden voor
het gebruik

het
van

Diverse theorema's alsmede een algorithme voor de efficiente bep~ling van
diverse decompositievormen van logische functies komen aan de orde.
Besproken wordt verder het decompositieprobleem t en een oplossing
daarvoor t van een multi-output functie.

Op de implementatie in een in APL geschreven computerprogramma wordt kort
ingegaan.
Nadere gegevens omtrent de software zijn vastgelegd in een aparte
documentatie.

Trefwoorden APL t decompositie t modulo-2-diagram t hardware t
logica t PLAt software.
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INLEIDING

Dit is het verslag van het afstudeerproj ect verricht door J .H.M. van Dongen
in het kader van zijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur aan de
Technische Hogeschool Eindhoven.
Ret afstudeerproj ect is verricht van j anuari tot en met october 1982 in de
vakgroep ''Digitale systemen" die onder leiding staat van Prof. Ir. A.
Heetman.
Als coach trad gedurende het project Ir. v.d. Eijnden op,. .
Op deze plaats wil ik Prof. Heetman bedankenvoor de gelegenheid die hij
mij heeft gegeven om in zijn vakgroep af te studeren.Ir. v.d. Eijnden ,
Peter , wil ik bedanken voor de prettige wij ze waarop hij mij begeleid
heeft.
Verder wil ik op deze plaats aIle medewerkers en studenten van de vakgroep
bedanken voor de prettige werksfeer en samenwerking.

5inds enkele jaren zijn er op de markt programmeerbare logica bouwstenen
verschenen.Dit zijn , door de gebruiker , te programmeren geintegreerde
schakelingen die ten opzichte van de traditionele logica bouwstenen , in
bepaalde toepassingen , duidelijke voordelen bieden. .
Enkele van deze voordelen zij n :

- beperking van het aantal Ie's op een board
- flexibiliteit gedurende de ontwerpfase
- flexibiliteit bij later noodzakelijke modificaties
- verhoogde betrouwbaarheid van het systeem
- lagere prij s

De programmeerbare logica bouwstenen kunnen in sommige gevallen een
aantrekkelijk alternatief zijn voor realisatie van een gedeelte van een
digitaal systeem dat tot dusverre uit combinatorische en sequentiele
bouwstenen uit de 55I en M5I klassen werd opgebouwd.
Bij de implementatie van schakelingen in deze programmeerbare bouwstenen
kunnen een aantal problemen optreden.Een van deze problemen doet zich voor
wanneer het aantal ingangsvariabelen van een (verzameling van) functie(s)
groter is dan het aantal ingangen van een bouwsteen.

Een mogelijke oplossing kan in zo'n geval geboden worden door
decompositietechnieken op de te realiseren functie(s) toe te
passen.Hierdoor ontstaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om door
middel van cascade-achtige schakelingen van programmeerbare bouwstenen tot
het gewenste resultaat te komen.

Gedurende dit afstudeerproj ect is de theorie van de "functionele
decompositie" van logische schakelingen onderzocht .Tevens is een pakket
softwaremodules ontwikkeld waarmee bepaalde decompositietechnieken , met
behulp van een computer , op een (verzameling van) functie(s) toegepast
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kunnen worden.

Een beschrijving van de theorie van de "functionele decompositie" treft U
in dit verslag aan.Een beknopte beschrijving van de software is eveneens
opgenomen. Voor een gedetailleerdere beschrijving van de programmatuur
wordt verwezen naar de aparte documantatie die tevens de gebruikers
handleiding bevat.
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1. PROGRAMMEERBARE LOGICA

1.1 Inleid ing
=========

Verbeterde technologie~n op het gebied van integratie hebben gezorgd
voor het op de markt komen van steeds complexere schakelingen op een enke1e
chip.
Electronische digitale systemen die voorheen niet , of slechts met
gebruikmaking van zeer vele losse componenten , gerealiseerd konden worden
vinden nu hun plaats op een board met een bescheiden oppervlakte.
In deze systemen vinden we naast de genoemde hoog-geintegreerde LSI (Large
Scale Integration) en VLSI (Very Large Scale Integration) bouwstenen
echter ook nog steeds een vaak aanzienlij k aantal SSI (Small Scale
Integration) componenten.
Deze SSI-schakelingen waarmee de zogenaamde random logica gerealiseerd
wordt , nemen gezien de gates/boardoppervlakte verhouding , een
onevenredig grote ruimte in beslag .Naar mate de mogelij kheid tot verder
gaande integratie toeaeemt en daardoor de complexiteit van de schakelingen
op een chip groeit komt deze verhouding steeds ongunstiger te liggen.Toch
is het niet mogelijk om systemen op te bouwen zonder deze random logica die
als het ware het cement tussen de LSI en de VLSI componenten vormt.

Sinds enkele j aren is er echter voor deze problematiek een in sommige
gevallen bruikbaar alternatief op de markt verschenen.
En weI in de vorm van de zogenaamde programmeerbare logica.
Programmeerbare logica betreft schakelingen die in een soort halffabrikaat
toestand in grote aantallen geproduceerd worden en die daarna door de
gebruiker (in geval van field programmable logic) of door de fabrikant (in
geval van mask programmable logic) in hun uiteindelij ke toestand gebracht
worden.
Deze uiteindelijke toestand is door de gebruiker (= de ontwerper van het
systeem) te bepalen en aan te passen aan de specifieke eisen van het
onderhavige ontwerp.

1.2 Soorten programmeerbare logica bouwstenen

In de familie van de programmeerbare logica bouwstenen zoals die nu op de
markt zijn kunnen een aantal verschillende soorten worden onderscheiden ,
01:



PROM
FPGA
FPLA
FPLS
PAL

Programmable Read Only Memory
Field Programmable Gate Array
Field Programmable Logic Array
Field Programmable Logic Sequencer
Programmable Array Logic
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1.2.1 Progra1lD1lable Read Only Memory PROM
===================-=-_••••===-=-=

De prom is de meest bekende programmeerbare component ui t de
voorgaande rij.
Dit vanwege het feit dat de PROM beduidend langer op de markt is dan de
overige genoemde componenten.Het voornaamste toepassingsgebied van de PROM
is zoals de naam al aangeeft het gebruik als solid state geheugen. In
afwijking van het Random Access Memory (RAM) is de PROM slechts eenmalig te
beschrijven.
Dit heeft tot gevolg dat de PROM wordt gebruikt voor het vastleggen van
data of code die niet aan verandering onderhevig is.Voor code
<=programmatuur) zal dit vaak zo zij n , bij niet veranderende data moeten
we denken aan zaken zoals constanten en tabellen.
Naast het gebruik als geheugenelement is het ook mogelij k om een PROM als
combinatorisch element in een schakeling op te nemen.Afhankelijk van bet
patroon dat aan de ingang van de PROM (de adreslijnen) wordt aangeboden is
het mogelijk om aan de uitgang (de datalijnen) een bepaald outputpatroon op
te wekken.
De gebruiker heeft zelf in de hand welke relatie er bestaat tussen ingangs
en uitgangsvariabelen.
Ret gebruik van PROM's in deze toepassing is erg onvoordelig in verband 'Inet
de benodigde oppervlakte op de chip.Zoals uit figuur 1.1 blijkt bestaat een
PROM uit een tweetal matrices.
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fig. 1.1. Matrix structuur PROM

De eerste , de ingangsmatrix , wordt gevormd door de kruisingen die de
geinverteerde en de niet-geinverteerde ingangssignalen vormen met de
ingangsIijnen van een aantal AND-po orten.
De kruisjes in de matrices geven aan welke Iijnen met elkaar verbonden
zijn.Zo is de bovenste AND-poort verbonden met
/13,/12,/1 1 en 110 .Uit de figuur valt op te maken dat iedere minterm over
de ingangsvariabelen in de ingangsmatrix word t gerealiseerd.
Dit afgezien van het feit of die minterm weI of niet met een uitgang
verb and en zal worden.Dit Iaatste is aan de gebruiker , deze kan nameIijk de
verbindingen die in de uitgangs-or-matrix aanwezig zijn naar keuze al of
niet intact laten.Deze verbindingen worden gevormd door speciale
materialen zoals NiCr.Door tijdens de programmeerfase een stroam van een
bepaalde grootte te Iaten vIoeien wordt de verbinding weggesmolten
(opgeblazen).ln figuur 1.2. is een dergeIijke weggesmolten verbinding te
zien.
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fig. 1.2 Opgeblazen verbinding in een PROM

Zoals gezegd is de PROM voor deorealisatie van combinatorische 'functies
niet erg efficient.Dit is de reden geweest om andere componenten ·.te
ontwikkelen die dit bezwaar niet k.ennen.Deze componenten zullen :f.,n de
volgende paragrafen besproken worden.
In de paragrafen 1.2.2. tIm 1.2.4. programmeerbare bouwstenen van
Signetics t in paragraaf 1.2.5. een vergelijkbare componentenreeks van
MMI.

1.2.2 Field programmable gate array (FPGA)
============~===-=~=-=-=-=-===-==-==

Allereerst is er de Field Programmable Gate Array (FPGA)
schematisch is deze component weergegeven in figuur 1.3.



IO-~C11

o 1 8 7

fig. 1.3. Logisch diagram Field Programmable Gate Array

Deze FPGA bezit zestien ingangen die in normale en geinverteerde toestand
aan een matrix worden toegevoerd , die wordt gevormd door deze lijnen
gekruist met de ingangen van een negental NAND-po orten. Ieder van deze NAND
poor ten heeft zestien ingangen die schematisch met een lijn per poort zijn
weergegeven.
De uitgangen van de NAND-poorten zijn op hun beurt ieder voor zich
verbonden met een van de ingangen van een exclusive-or poort , waardoor de
functies hoog dan weI laag actief geprogrammeerd kunnen worden.
De uitgangen van de EXOR-poorten zijn tevens de uitgangen van de FPGA.

Essentieel voor de programmeerbare logica is dat onder andere de
verbindingen in de matrix naar wens van de gebruiker tot stand gebracht
kunnen worden.Di t is mogelij k in de Field programmable logic door het
opblazen van irtitieel aanwezige fusible links. In de Mask programmable
logic wordt hetzelfde effect bereikt door in de laatste produktiestap met
een custom designed masker te werken.
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>--+-i

INACTIVE =10 I DON'T CARE = [- I

>--+-i>--+-i

COMPLEMENT =I L I TRUE = I HI

• = FIXED CONNECTION

• = INPUT VARIABLE (USER DEFINABLE)

fig. 1.4. Programmeer mogelijkheden ingangsmatrix

Indien zowel de geinverteerde als de niet-geinverteerde lijn van een ingang
met een NAND-poort worden doorverbonden dan is diens ui tgang
inaktief .Wanneer daarentegen geen van beide worden doorverbonden dan is de
ui tgang van die AND-poort ongevoelig voor de betreffende ingangsvariabele
(don't care situatie).
Als de niet-geinverteerde of de geinverteerde van een ingangsvariabele met
een NAND wordt doorverbonden dan spreekt men respectievelijk van de "true"
en de "complement"-situatie.

Door de juiste verbindingen op te blazen zijn we aldus in staat
om aan de uitgang van de NAND een som van ingangsvariabelen en
geinverteerde ingangsvariabelen te vormen.

Deze uitdrukkingen worden toegevoerd aan een van de twee ingangen van een
exclusive-or poort. De andere ingang is (eveneens door de gebruiker
programmeerbaar) al dan niet met massa te verbinden.Dit geeft de
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mogelijk.heid om de signalen zoals die door de NAND-poorten gevormd worden
in de normale of in de geinverteerde toestand aan de uitgang van de FPGA te
laten verschijnen.
Wanneer een van de ingangen van een EXOR-poort aan massa wordt gelegd dan
word t door die EXOR-poort het NAND-ui tgangssignaal niet geinverteerd.
Indien de fusible link van die ingang weI wordt vernietigd dan zal het
NAND-signaal geinverteerd aan de uitgang van de FPGA worden toegevoerd.
Op deze laatste wijze zijn we in staat om een produkt van de
ingangsvariabelen of hun geinverteerden te vormen aan de ui tgang van de
FPGA.

1.2.3. Field programmable logic array (FPLA)

Een tweede type programmeerbare logische bouwsteen is het Field
Programmable Logic Array (FPLA) t hiervan is een schematische voorstelling
g~geven in figuur 1.5.

Ten opzichte van de FPGA (figuur 1.1.) zien we dat er een tweede matrix is
toegevoegd namelijk diegene die gevormd wordt door de kruisingen van de
uitgangslijnen van de AND-poorten en de inia~gslijnen van de OR-poorten.
In de FPLA zijn de volgende verbindingen door de gebruiker programmeerbaar

* de verbindingen in het AND-array
* de verbindingen in het OR-array
* een van de ingangen van de EXOR-poort

Door geschikte programmering is het mogelijk om aan de uitgangen van de
FPLA sommen van produkten van de ingangsvariabelen en hun geinverteerden te
realiseren.Met andere woorden we zijn in staat om aan de uitgangen functies
van de ingangsvariabelen in de distributieve normaalvorm te genereren
zoals:

Met FPLA's bestaat de mogelijkheid om grote combinatorische netwerken in
een enkele behuizing onder te brengen.
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fig. 1.5. Logisch diagram Field programmable logic array
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1.2.4. Field programmable logic sequencers (FPLS)
====-=====-===============================

Naast de FPLA en de FPGA bestaat er nog een component in dezelfde
familie die de realisatie van sequentiele schakelingen mogelijk maakt.Van
deze zogenaamde Field Programmable Logic Sequencer (FPLS) is een schema
gegeven in figuur 1.6.

o 47

CK

PR/O E.

CK

CK

fig. 1.6. Logisch diagram Field programmable logic sequencer

Zoals in de figuur te zien is , bevat de FPLS twee groepen registers
namelijk het toestandsregister en het uitgangsregister (respectievelijk
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gemerkt met P en met F).
Ui t de opbouw van de FPL5 blij kt dat deze in wezen de bouw van een
sequentiele schakeling in de vorm van een Mealy-machine met
daarop enkele uitbreidingen mogelijk maakt.Bij een Mealy-machine is de
uitgang ook afhankelijk van de huidige toestand (aanwezig op de P-lijnen)
en de ingangsvariabelen.
Met de FPL5 bouws teen is de gebruiker in staat om in een enkele behuizing
een sequentiele schakeling te realiseren die het equivalent vormt van een
som van een groot aantal losse componenten uit de 551- en de MSI-klasse.

1.2.5. Programmable Array Logic (PAL)
D ._.=_==_======

Naast de behandelde bouwstenen uit de Field Programmable
Logic Family van 5ignetics wordt door Monolithic Memories een min of meer
concurerende reeks componenten met vergelijkbare mogelijkheden op de markt
gebracht .Dit onder de naam Programmable Array Logic (PAL).
De componenten uit deze reeks worden gekenmerkt ~oor een programmeerbaar
ingangs-AND-array en een vast uitgangs-OR-array.Door deze constructie zijn
PAL's iets minder flexibel in het gebruik dan de FPL-bouwstenen.Daar staat
echter'tegenover dat PAL's goedkoper zijn en met behulp van een normale
PROM-programmer geprogrammeerd kunnen worden,bovendien zijn ze kleiner.
In figuur 1.7. is van een eenvoudig type ui t de reeks het logisch diagram
gegeven.
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fig. 1.7. Logisch diagram PAL 1

Met een dergelijke PAL bestaat de mogelijkheid om aan de uitgangen sommen
van producten in de ingangsvariabelen te vormen.Dit is op de inversie
mogelijkheid na vergelijkbaar met de mogelijkheden die een FPLA biedt.
Naast dergelijke eenvoudige bouwstenen bevat de reeks een aantal produkten
met een toenemende complexiteit.Ter i11ustratie is in figuur 1.8. het
logisch diagram van de meest complexe telg uit de familie gegeven.
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Dit type , de PAL16A4 , beschikt over een zogenaamd "Quad 16 input
registered AND-carry-oR-EXDR gate array" •Aanwezig zij n acht normale
ingangen , vier bidirectionele in-/uitgangen en vier registered feedback
ingangen op het gate array.
Van de acht normale ingangen zijn er vier voorzien van extra logica die het
mogelij k maakt om rekenkundige operaties op een eenvoudige wij ze te kunnen
implementeren.Voor details en verdere informatie omtrent andere
componenten ui t de PAL reeks word t verwezen naar [5].

1.3. Problemen bij de implementatie

1.3.1. Inleiding

De gebruiker van componenten ui t de programmable logic family word t
bij toepassing geconfronteerd met een aantal moe il ij kheden.
Voor Field programmable logic arrays geldt voor een van de meest in de
belangstelling staande typen , de 82S100 van Signeti.cs , een structuur
gevormd door 16 ingangen , 8 uitgangen en 48 producttermen.Wanneer we
combinatorische schakelingen in een FPLA willen realiseren dan dienen we
rekening te houden met deze afmetingen. Het kan namEftij k voorkomen dat het
vanwege deze beperkte afmetingen niet mogelij k blij kt te zijn om de
volledige set te realiseren functies in een component onder te brengen.
In dat geval is het mogelijk om door middel van het gebruik van meerdere
FPLA's de gewenste resultaten te bereiken.
In de volgende paragrafen is voor een aantal gevallen beknopt aangegeven op
welke wij ze dit kan gebeuren.Het overzicht is niet uitputtend doch de IEtzer
kan zich de rest (combinaties van het behandelde) voorstellen. Verder dient
men te bedenken dat de problemen waarbij voorbeelden met FPLA's gegeven
zijn niet aIleen tot die soort programmeerbare bouwstenen beperkt zijn. Ook
bij PAL's treden deze problemen op , vaak zelfs nog wat eerder daar PAL's
over het algemeen minder ingangen en uitgangen hebben dan componenten uit
de FPL familie.
De te bespreken methoden om aan de problemen het hoofd te bieden zijn ook
voor de andere typen programmeerbare bouwstenen toepasbaar.

1.3.2. Produktterm expansie

In het geval dat na optimalisatie (minimalisatie) van de te realiseren
functie(s) het aantal noodzakelij ke producttermen te groot blij kt te zijn
voor een FPLA , is het mogelijk om door parallel schakelen van twee of meer
FPLA's' het gewenste resultaat te bereiken. Schematisch is een en ander
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weergegeven in figuur 1.9.

FPLA F •
P

Inpuu

~
10 - 15

II
I~ outputs
I FO_ 7

II
II

II
II

FPLA

N
F •

P

CE

fig. 1.9. Productterm expansie 1 (o.c. uitgangen)

Op deze wij ze werkend moeten de uitgangen van de FPLA's ac.tief laag
gedefinieerd worden opdat de ui teindel iJ k te realiseren functies via een
wired-or schakeling tot' stand komen. Ret aantal producttermen dat op deze
manier beschikbaar is • bedraagt N x n waarbij N het aantal producttermen
per FPLA en n het aantal parallele FPLA's is.

Wanneer tri-state devices worden gebruikt dan is het niet mogelij k om de
uitgangen via een wired-or schakeling met elkaar te verbinden • men dient
dan als voIgt te werk te gaan.
Om conflicten tussen de actieve pull-up uitgangen van meerdere tri-state
FPLA's die op dezelfde outputbus zijn aangesloten te voorkomen dient
gebruik gemaakt te worden van de chip-enable (feE) input van deze devices.
In figuur 1.10. is te zien hoe productterm expansie met tri-state devices'
mogelij k is.
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FPLA Fp

#1

12 CE

FO-7

FPLA

#2
Fp

CE

fig. 1.10. Productterm expansie 2 (tri-state uitgangen)

In dit geval is het niet noodzakelijk om de uitgangsfuncties actief laag te
definieren.Door juiste sturing van de chip-enable ingangen van de FPLA's
wordt een busconf11ct ten alle tijden voorkomen.Selectie van een van de
FPLA's vindt plaats poor {in (of meerdere) ingangsvariabele(n).
Aan'de hand van een voorbeeld zal de genoemde procedure duidelijk worden.
In figuur l.lla is de functietabel van een te realiseren functie aangegeven .
t de uitgang is het kwadraat van de ingang.

INPUTS OUTPUTS

13 12 11 10 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 FO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 l' 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

fig. l.lla Functietabel kwadraatfunctie

Uit deze tabel zijn voor de acht uitgangen de volgende relaties af te
leiden :

FO ::II XXXIO
Fl ::II 0
F2 - XXII/IO
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F3 .. XIZ/I1I O + X/I ZI 1I O PZ+P 3

F4 -XI Z/I1/I O + /I3I ZXI O + I 3/I ZXI O P4+PS+P6

FS .. I 3/I ZI 1X + I3I ZXIO + /I 3I ZI 1X P7+Pa+Pg

F6 .. I 3/1 ZXX + I)XI 1X P10+P U

F7 .. I 3I ZXX P1Z

Voor de realisatie is bet nodig om 1Z producttermen te vormen , ..
indien de ter bescbikking staande FPLA's maximaal a P-termen toelaten dan
dient overgegaan te worden tot productterm expansie.
Ten opzicbte van ingangsvariabele IZ worden de P-termen in twee groepen
gesplitst.De eerste groep bevat de producttermen waarin IZ geinverteerd
voorkomt.De tweede groep bevat die producttermen waarin IZ niet
geinverteerd voorkomt.De producttermen waarin IZ als don't care variabele
optreedt worden zowel aan de eerste als aan de tweede groep toegevoegd.
In figuur 1.Ub den we de beide groepen in tabelvorm weergegeven.

P-te,rnl INPUTS OUTPUTS

Pn Pn 13 12 11 10 F7 F6 Fs F4 F3 F2 F1 FO

O. 0 x 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1. 1 X 0 .1 0 o • 0 0 0 0 1 0 0

3 2 X 0 1 1 0 0 0 o • 1 0 0 0

6 3 1 0 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0

7 4 1 0 1 X 0 0 1 0 0 0 0 0

10 S 1 0 X X 0 1 0 0 0 0 0 0

11. 6 1 0 1 X 0 1 0 0 0 0 0 0

P-te,rnl INPUTS OUTPUTS

Pn Pn 13 12 11 10 F7 F6 FS F4 F3 F2 F1 FO

Ob 0 X 1 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1b 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 2 X 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4 3 X 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

S 4 0 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 S 1 1 X 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9 6 0 1 1 X 0 0 1 0 0 0 0 0

11b 7 1 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 0

12 8 1 . 1 X X 1 0 0 0 0 0 0 0

1

2

fig. 1.Ub Subtabellen t.O.V. variabele IZ

Door twee FPLA's te nemen , deze te scbakelen op de wijze zoals in figuur
1.10 en door deze te programmeren zoals aangegeven door de tabellen van
figuur 1.11b , waarbij FPLA 1 correspondeert met subtabel 1 en FPLA Z met
subtabel Z , is bet mogelijk om de gewenste functie te realiseren.
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1.3.3. Uitgangsvariabelen expansie

Ret kan voorkomen dat meer functies gerealiseerd dienen te worden dan het
aantal uitgangsvariabe1en van een FPLA bedraagt. In dat geval zijn er een
drietal methoden om toch het gewenste aantal uitgangsfuncties te vormen.

A1lereerst de eenvoudigste manier die bestaat uit het simpelweg
parallel schakelen van een aantal FPLA's in de ingangsvariabelen.
In onderstaande figuur 1.12. is aangegeven wat dit principe voor een
tweetal FPLA' s inhoud t.

FPLA
----.......,. #1 t---v FO- 7
INPUT
10-15

FPLA

#2 t===~ FS-15

fig. 1.12. Uitgangsvariabelen expansie 1

Ret aantal devices dat op .deze wij ze parallel gebruikt kan worden is in
wezen onbeperkt.
Deze methode is echter economisch gezien niet erg aantrekkelij k wanneer het
aantal uitgangsfuncties dat we in een FPLA tekort komen niet erg groot is
en de te realiseren functies tegelij kertij d aan bepaalde eisen voldoen. In
die gevallen is een van de beide onderstaande methoden interessanter.

Tweede methode : deze is toepasbaar in het geval dat we in de
verzameling uitgangsvariabelen een subverzameling kunnen onderscheiden
die zodanig is dat voor iedere mogelij k optredende combinatie van
ingangsvariabelen er steeds slechts een van de uitgangsvariabelen in de
genoemde subverzameling actief is.
In dat geval is het mogelijk om een aantal uitgangsfuncties direct door de
FPLA te laten realiseren en de functies uit de betreffende subverzameling
door decodering van een aantal interim-variabelen te vormen. Schematisch
is dit principe weergegeven in figuur 1.13.
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,:",,""",--,/1 FPLA

I==========~) FO-3

fig. 1.13. Uitgangsvariabelen expansie 2

De derde methode is in wezen een uitbreiding van de voorgaande
werkwijze.Ook hier wordt de te realiseren verzameling uitgangsfuncties in
twee groepen gesplitst , de ene groep functies wordt direct door de FPLA
gerealiseerd , de andere op indirecte wijze.Nu niet door gebruik te maken
van een decodeerschakeling die steeds een van de uitgangen actief maakt

;; dmaar door de interim-variabelen een van de uitgangspatronen ie we in een
PROM hebben vastgelegd te laten selecteren.
Zodoende is het mogelijk om ook in de groep indirect gerealiseerde functies
toe te staan dat er meerdere uitgangen bij een bepaalde combinatie van
ingangsvariabelen actief zijn. .
De ontwerpprocedure dient in dit geval dus een methode te bevatten die uit
de volledige verzameling van ui tgangscombinaties een subverzameling
selecteert.Deze subverzameling dient dan dusdanig te zijn dat deze op de
wij ze zoals die door figuur 1.14 wordt aangegeven door de PROM gerealiseerd
kan worden.

t===========~)FO-2
INPUT__.1'-1

10 - 15

fig. 1.14 Uitgangsvariabelen expansie 3

1.3.4. Ingangsvariabelen expansie

Di t is het meest lastige expansie probleem dat bij toepassing van
programmable logic devices op kan treden.
Indien het aantal ingangsvariabelen groter is dan het aantal ingangen van
een FPLA dan is expansie onder andere mogelij k op de wij ze zoals die is
aangegeven in paragraaf r.3.2. m.b.t. productterm expansie.Dit houdt in
het splitsen van de volledige functietabel in een aantal subtabellen.



21

Voor achttien ingangsvariabelen is aangegeven hoe op deze wij ze met
zestien-ingangs bouwstenen realisatie plaats kan vinden. In figuur 1.15. is
dit proces weergegeven.
Bij deze configuratie dient men erop bedacht te zijn dat tijdens de
omschakeling van een van de FPLA's naar een andere er spikes in de
uitgangsvariabelen op kunnen treden.

FPLA

#1

CE

#2

OUTPUT
FO-7

#3

CE

fig. 1.15. Ingangsvariabelen expansie 1

Ret zal zondermeer duidelijk zijn dat deze methode te kostbaar wordt bij
een wat groter aantal surplus ingangsvariabelen.
Als het aantal surplus variabelen bijvoorbeeld vier bedraagt dan zijn op
deze wij ze werkend reeds zestien FPLA's nodig voor de realisatie van de
functies.

Een meer geschikte methode is in dit geval die waarbij de programmeerbare
bouwstenen cascadisch geschakeld worden, zie figuur 1.16.
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FPLA

InpUts

.0-15 ----"r
C

CE

IS -15

FPLA

E

C

outputs
F

O
_

7

fig. 1.16. Ingangsvariabelen expansie 2 (disjunctief)

In deze configuratie is het aantal ingangsvariabelen uitgebreid van
zestien naar vierentwintig.Er ontstaat op deze wijze een looptijdverschil
tussen het effectief worden van veranderigen in de direct en de indirect
aang~boden ingangsvariabelen.Hierop dient men tijdens het ontwerp attent
te zijn.De gescnetste methode heet decompositie.
Uit de figuur blijkt dat op deze wijze compressie van ingangsvariabelen
plaats vindt in FPLK C , dit is echter slechts mogelijk als de te realiseren
functies aan bepaalde eisen voldoen.Wat deze eisen inhouden en hoe dan tot
een dergelijke realisatie gekomen kan worden behoort tot de theorie van de
decompositie en zal in de volgende hoofdstukken worden behandeld.

De doorsnede van de verzamelingen variabelen die aan de beide FPLA's worden
toegevoerd hoeft niet leeg te zijn , ook kan een situatie optreden zoals in
figuur 1.17 is aangegeven.Hierbij treedt eveneens het decompositie
probleem. op , ook op dit geval wordt in de volgende hoofdstukken verder
ingegaan.
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FPLA

outputs
F

O
_

7

C

CE

inpUts

10 - 15

InpUts =:':===========:'.:>i
116 - 23 .....--,t----'

fig. 1.17 Ingangsvariabelenexpansie 3 (niet-disjunctief)
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2. Decompositie
============

2.1. Principe van decompositie van logische functies
__==_a=_==========_===-==-==========_===_=====_==-

De meest bekende methoden voor min imalisatie van logische
schakelingen blijken in de praktijk voor functies die afhankelijk zijn van
een groot aantal variabelen niet erg efficient te werken. Gedoeld wordt hier
op de method en zoals ontwikkeld door Karnaugh en Quine-McCluskey.
Deze technieken zijn bedoeld voor de optimalisatie van 2-levellQgic.
De behoefte aan een systematische methode voor het ontwerp van complexe
digitale sohakelingen heeft middels het werk van Ashenhurst en Curtis rond
1955 ge1eid tot de theorie van de
"FUNCTIONELE DECOMPOSITIE". Deze was gericht op optimalisatie van mul ti
level-logic.
In essentie beschrijft deze theorie het ontledingsproces van een complexe
logische functie in een aantal eenvoudiger deelfuncties.

Alhoewel niet bedoeld als een methode ter expansie van het aantal
ingangsvariabelen van een logisch bouwelement met een beperkt aantal
ingangsvariabelen blij kt deze theorie ook voor deze toepassing
interessante mogelijkheden te bieden.
Tijdens dit afstudeerproj ect wordt onderzocht op welke wij ze de theorie van
de functionele decompositie van schakelfuncties bruikbaar is om optimale
realisatie van functies in FPLA's mogelijk te maken.

In dit hoofdstuk zal beschreven worden wat functione1e decompositie
van logische functies inhoud t en welke de standaard methode is om functies
op deze wij ze te verwerken.•

2.2. Indeling van diverse decompositievormen
=========--============================

Een functie kan op verschi1lende wij zen in subfuncties gesplitst
worden, namelijk :

1. disj unctief
2. niet-disjunctief

ad.1 Disj unc tief betekent de verzameling ingangsvariabelen
splitsen in twee of meer groepen , zodanig dat de
doorsneden van alle subverzamelingen leeg zijn.
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A ....

) ...,
"'/,

~B ......

)
,

AU B=X

AnB:"

f

fig.2.1 Disj unctieve decompositie

ad.2 Niet-disjunctief vereist niet het perse leeg zijn van de
doorsneden van de subverzamelingen.

A .
....
) ., .

C ...
.....

- r /, -
)

-.-

B
~

AUBUC=X
AnB=g1

f

fig 2.2 Niet-disjunctieve decompositie

Een verdere onderverdeling van de decompositievormen is de volgende

1. enkelvoud ig
2. complex

De complexe decomposities zijn op hun beurt weer onder te verdelen in de
volgende twee klassen

1. meervoud ig
2. iteratief

Samenvattend ziet een onderverdeling er als volgt uit
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gemengd
(2.4.2)

niet-disjunctief (2.4)

/ \
enkelvoudig complex

(2.4.1)

decompositie

gemengd
(2.3.2)

iteratief
(2.3.2)

disjunctief (2.3)

/ '"enkelvoudig
(2.3.1)

De nummers tussen haakj es verwij zen naar de paragrafen waarin de
betreffende onderwerpen nader aan de orde komen.

2. 3 Disj unc tieve decompoai tie
~==-=====================

2.3.1. Enkelvoudige disjunctieve decompositie
=-=-=-=========-===============-=====-

De eerste en meest eenvoudige vorm van decompositie is de
"enkelvoudige disjunctieve .decompoaitie"
(simple disjunctive decomposition). Tevens is dit een decompositievorm die
van groot belang is omdat zoals in het vervolg zal blijken enkelvoudige
disjunctieve decompositie ala basis kan dienen voor het afleiden van andere
decompositievormen.

Definitie van enkelvoudige disjunctieve decompositie :

Laat X = [x1'x2' ••••• ,xn ] een verzameling van n booleaanse
variabelen zijn en laat A en B disjuncte subverzamelingen
van X zijn zodanig dat Au B "" X , en An B "" 9S (disjunctief)
Als F [, (A) ,B] dezelfde waarden aanneemt ala f (X) voor al
die combinaties in X waarvoor f (X) gedefinieerd is dan
vormen F en ~ een "enkelvoudige disj unctieve decompositie"
van f.
De verzameling variabelen A wordt de verzameling gebonden
variabelen genoemd terwij 1 de verzameling B de vrije
variabelen bevat.
De verdeling , in het vervolg partitie genoemd , van de
variabelen in X op een dergelijke wij ze zal worden aan
geduid met de notatie B I A.
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In figuur 2.3. is de principiele vorm van enkelvoudige disj unctieve
decompositie aangegeven.

fig. 2.3. Enkelvoudige disjunctieve decompositie

De variabelen uit de verzameling A worden in het vervolg aangegeven als Y1
tIm Ys terwijl de vrije variabelen worden aangeduid met de notatie z1 tIm
zn-s'

Deze decompositievorm wordt enkelvoudig genoemd omdat er slechts een
subfunctie in F voorkomt naast de vrij e variabelen. De decompositie wordt
disjunctief genoemd omdat er geen overlap optreedt tussen de vrije en de
gebonden variabelen (An B =: ¢) •

Als voorbeeld van enkelvoudige disjunctieve decompositie van een functie
mag het volgende dienen:

f(X4'X3'X2'X1) - x4x3/x2x1 + /x4x3x2x1+ /x4/x3/x2/x1 + .

x4/x3x2/x1

=: x3x1(/x4x2 + x4/x2) + /x1/x3(/x4/x2 + x4x2)

=: x3x1Q(x4,x2) + /x3/x1/~(x4,x2)

Deze enkelvoudige disjunctieve decompositie van f correspondeert met de
partitie x3,x1 I x4,x2 •

Op de wijze waarop deze enkelvoudige disjunctieve decompositie van f te
vinden is , wordt in paragraaf 3.2.1. nader ingegaan.
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Z.3.Z. Complexe disjunctieve decompositie

--------=-======--===-===-==-----=

Naast de decompositievorm die in de voorgaande paragraaf aan de orde is
geweest , kennen we de zogenaamde complexe disjunctieve decomposities.In
deze vorm zijn weer twee sub-vormen te onderscheiden namelijk :

- meervoudig disjunctief
- iteratief disjunctief

Ten eerste de meervoudige disjunctieve decompositie.

Definitie :

Laat X .. [~, •••• ,x1] een verzameling van n booleaanse
variabelen zijn en laat A1 ,AZ, •••• ,i\n disj uncte sub
verzamelingen van X zijn zodanig dat A1UA Z ••••Ui\n .. X.
Als uitdrukkingen van de vopn :

f(X) .. F['l(A1),'lZ(AZ)' •••• ,Cfm(i\n)] en

f(X) .. F[Cf1(A1),qZ(AZ)' •••• 'Cfm-1(i\n-1)'i\n]

dezelfde waarden aannemen voor a1 die combinaties in X
waarvoor f(X) 'gedefinieerd is dan vormen F en "! 1'" .C9 m
"meervoudige disj unctieve decomposities" van f.
In de eerste ui tdrukking zijn a1le variabelen gebonden
terwij 1 in de tweede ui td rukking A1 tIm i\n-1 gebonden en
i\n vrije variabelen bevat.

Ten tweede vinden we in de groep complexe disj unctieve decomposities de
iteratieve disjunctieve decomposities.
Definitie :

Laat X .. [~, •••• ,x1] een verzameling van n booleaanse
variabelen zijn en laat A1'AZ, ••••• ,i\n disjuncte sub
verzamelingen van X zij n , zodanig dat A1UA Z ••••Ui\n .. X.
Decomposities van de vorm :

worden iteratieve disj unctieve decomposities genoemd.
Dit indien F voor a1le combinaties in X waarvoor f gedef
inieerd is dezelfde waarden als f aanneemt.

Tenslotte kennen we nog de gemengde complexe disjunctieve decomposities ,
hierin treden de beide laatst genoemde vormen tegelij kertijd op :

f(X) .. F[k[q(A),B],~(C),D]



29

2.4. Niet-disjunctieve decompositie

2.4.1. Enkelvoudige niet-disjunctieve decompositie

Naast de decompositievormen die we in het voorgaande hebben gezien
waarbij de subverzamelingen van de variabelen onderling disjt.mctief waren
, bestaan er ook decomposities van functies op niet-disjunctieve wijze.
Bij deze vormen van decomposities is het toegestaan dat er overlap optreedt
tussen de diverse groepen gebonden en vrije variabelen.
Een voorbeeld van een enkelvoudige niet-disjt.mctieve decompositie is :

In dit voorbeeld treedt x3 op als overlappende variabele.

Definities :

Zoals in het voorgaande wor'll took nu een functie die te schrijven is a~_s

f(a,b) ... F[cf(a),b]

enkelvoudig decomponeerbaar genoemd.Groep a bevat de gebonden variabelen
groep b bevat de vrije variabelen.De gemeenschappelijke variabelen van a en
b worden de overlappende variabelen genoemd.

Die decomposities waarbij het aantal gebonden variabelen een groter
is dan het aantal overlappende variabelen worden met minimaal aangeduid.
De subverzameling aNb ... X en blV a .. Y terwij 1 anb ... Z.
De partitie wordt aangegeven met YIX:Z.
De partitie uit het voorbeeld is : x1Ix2,x4:x3'

Inclusief de triviale partities waarbij het aantal variabelen in X
en/of Y nul zijn bestaan er op een verzameling van n variabelen precies 3n

verschillende dergelijke partities.
Iedere schakelfunctie f(a,b) van n variabelen bezit decomposities waarbij
het aantal variabelen in X gelij k is aan 0 , 1 of (n-I/overlappende
variabelen) , deze decomposities worden triviaal genoemd.Triviaal hier dan
in de betekenis: onvoorwaardelij k aanwezig.
Alle andere partities heten niet-triviaal.Deze kunnen slechts bestaan in
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het geval dat n>=3.
In het geval dat het aantal overlappende variabelen gelij k is aan nul is er
sprake van een enkelvoudige disjunctieve decompositie.
Indien bij een enkelvoudige decompositie noch de verzameling gebonden
variabelen noch de verzameling vrije variabelen alleen maar overlappende
variabelen bevat heet de decompositie zuiver.

2.4.2. Complexe niet-disjunctieve decompositie
_=a==a========~====~=====~=====a== ==

..

Een schakelfunctie van n variabelen bezit een meervoudige
decompositie als deze te schrijven is als :

f(a.b ••••••c.d) =- F[~(a).~(b) ••••• l(c).d]

De variabelen in a.b ••••• c heten wederom de gebonden varia~elen die in d
heten de vrije variabelen.
Gemeenschappelijke variabelen heten overlappend.
Indien er minstens twee subfuncties zijn waarvan de bijbehorende
verzamelingen gebonden variabelen minimaal twee variabelen bezitten die
niet overlappend zijn • dan is de betreffende·decompositie niet-triviaal.
Een meervoudige decompositie is zuiver indien geen enkele van de
verzamelingen gebonden variabelen • bestaande uit meerdere variabelen •
alleen maar overlappende variabelen bevat.

Naast de meervoudige vorm komt in het niet-disjunctieve geval ook de
iteratieve en de gemengde decompositievorm voor.
Deze worden respectievelijlt door de volgende uitdrukkingen beschreven

f(X) = F[C!(~ (a).b).c •••••••d]

f(X) =- F[<f(~(a).b).l'(c).d ••••••• e]

Ook hiervoor geldt dat de doorsnedes van de subverzamelingen niet leeg
behoeven te zijn.

In een van de volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op de
verdere achtergronden van de meervoudige - en de niet-disj unctieve
decomposities.
Oak zal daar verder worden ingegaan op de verbanden tussen de enkelvoudige
disjunctieve decomposities die van een bepaalde functie bestaan en de
meervoudige (niet-)disjunctieve decomposities van die functie.



2.5. Overzicht van de verschillende decompositievormen
=====~~~==~==-~._==.==••===.=====._======.====--=

1. Enkelvoudige disjunctieve decompositie
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2. Meervoudige disjunctieve decompositie
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3. Iteratieve disjunctieve decompositie

Cfm-2

Cf m-1

f

4. Gemengde disjunctieve decompositle-

f

~
--/ 9'_

~

B
'" }..,
"- -/ ~

~ ~- ----/ - -
D

"-
"-
/,x

f(X) = F[ ~('f(A)tB) t tC (C) t D ]



5. Enkelvoudige niet-disjunctieve decompositie
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6.' Meervoudige niet-disjunctieve decompositie
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7. Iteratieve niet-disjunctieve decompositie
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8. Gemengde niet-disjunctieve decompositie
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a U bU •••• U d = X
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3. Disjunctieve decompositie m.b.v. partitiematrices
===================~=======---===================

3.1. Ret partitiematrix onderzoek
====---=-=======~_-=---====-

3.1.1. Principe voor enkelvoudige disjunctieve decompositie

In deze paragraaf zal worden aangegeven op welke wij ze het mogelijk is
om van een logische functie alle bestaande enkelvoudige disj unctieve
decomposities te bepalen.
Zoals in 2.3.1. vermeld , hoort de partitie aangegeven door
zl'z2' .... 'zn-sIY1'y2' ... 'ys bij de decompositie

van de functie f(x1'x2' •••• ,xn ).
Op de verzamelin~ variabelen [x1'x2' .... ,xn ] bestaan 2n van dergelijke
partities. In deze groep onderscheiden we de partities waarbij het aantal
gebonden variabelen gelijk is aan b , 1 of n ,deze partities heten
triviaal terwij 1 de overige als niet-triviaal beschouwd worden.
De gevallen waarin het aantal gebonden variabelen gelij k is aan nul of n
spreken voor zich , er is in die situatie in feite geen sprake van een
reeele partitie .Als het aantal gebonden variabelen E!en bedraagt , dan kan
de subfunctie (xi) slechts de vormen xi of IXi aannemen , hetgeen voor het
gestelde probleem (~ expansie van het aantal ingangsvariabelen van een
bouwsteen) geen interessant perspectief biedt.
Gesteld wordt dan ook , dat een functie pas een decompositie bezit indien
deze behoort bij een niet-triviale partitie.
Volgens deze a~spraak is een functie van n variabelen op hoogstens 2n-n-2
verschillende manieren te decomponeren.

Een logische functie is behalve door middel van een vergelij king
ook te beschrijven met een waarheidstabe1.
Normaliter wordt de waarheidstabel gegeven in de vorm van een vector, het
is echter ook mogelijk om de waarheidstabel in matrixvorm te
presenteren.Deze matrixvorm biedt interessante mogelijkheden bij het
zoeken naar decomposities van een functie.

Voor een bepaalde partitie zlz2••••zn-sIY1Y2 •••Ys op de n
ingangsvariabelen van een functie f (xl' x2' •••• ,xn ) is de bijbehorende
partitiematrix gedefinieerd als een twee-dimensionaal array waarin de 2n

functiewaarden van f in 2(n-s) rijen en 2s kolommen zijn ondergebracht.
De rij en corresponderen met de 2 (n-s) verschillende combinaties van de



36

vrij e variaoelen z1' z2' ••• ,zn-s ' terwij 1 de 2s kolommen corresponderen
met de combinaties van de gebonden variabelen Y1 'Y2"" • 'Ys '
Op deze wijze wordt ieder element van de matrix gekarakteriseerd door de
coordinaten gevormd door Y1'" 'Ys en z1'" .zn-s combinaties en dus door de
bijbehorende x1 ••••xn combinatie.

In de onderstaande figuur 3.1. is de partitiematrix gegeven van de functie
f(x1' •••• ,xn ) behorende bij de partitie

z1···· zn_s IY1····Ys·

Yl! Y2, . 0 0' Y_ ,
0 1 2--1

r
0 10 /I I'l'-I
1 12' f'l'+l 1'l'+I-1

'" '" ... ,,.- j
2"-:' /2"-- !2n-'+1 /2"-1

fig. 3.1. Algemene vorm partitiematrix

De subscribts van fi in deze figuur gelden voor het arbitraire geval dat
z1=x1 ' z2=x2' •••• , zn-s=Xn-s en Y1=Xn-S+1 ' ••• , Ys=Xn'
Andere partities zijn uiteraard ook mogelijk , als voorbeeld hiervan is in
figuur 3.2. voor de partitie x2Ix1 x3x4 de bijbehorende partitiematrix
gegeven.

XI, J(a, x.
"--

0 1 2 3 4
10 II 12 la 18
14 15 16 h In

567
Ig 110 III
113 114 115

Ret aantal verschi1lende rijen in een partitiematrix wordt de
ri1multipliciteit genoemd en aangegeven met J!.Zo word t het aantal
verschi1lende kolommen in een partitiematrix de kolom- multipliciteit
genoemd en aangegeven met y.

Voor v = 2 is een noodzakelij ke en voldoende voorwaarde voor decompositie
dat u = 4 waarbij dan een niet-triviale rij Cf op mag treden en verder geen
andere rijvectoren dan /q en de 0- en 1-rijvector.

Zo is ci'ok voor v = 1 een noodzakelij ke en voldoende voorwaarde voor
decompositie dat u = 2 waarbij dan geen andere rijvectoren mogen (en
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kunnen) zijn dan de 0- en de 1-rijvector.

De fundamentele relatie tussen disjunctieve decompositie en
partitiematrices wordt gegeven in het volgende theorema :

Theo rema 3. 1. :

Een schakelfunctie f(x1' •••• ,xn) bezit een enkelvoudige
disjunctieve decompositie aangegeven door
F[cr,zl'zZ'·· .,zn-s] en (Y1' •• ··'Ys) dan en slechts dan
als de partitiematrix behorende bij f(x1' ••• 'xn) en de
partitie zlzZ •••zn-sIY1YZ•••Ys een kolommultipliciteit v
heeft die kleiner of gelij k is aan twee.
Door de partiUematrix liggen de functies F en, op
inversie na vast.

bewijs :

Indien een functie een enkelvoudige disjunctieve decom
positie bezit dan betekent dit dat in de bijbehorende
partitiematrix slechts de volgende typen rijen op kunnen
treden : 0 , 1 , ~ , Ip.
Hierbij is ~ een rij met een willekeurig patroon van '0'-'
en en 'l'-en terwijl I~ het complement daarvan is.
Rij en die allen 'O'-en of ' 1 '-en bevatten dragen niet bij
tot de kolommultipliciteit.
Als een kolom een ' 1 ~ bevat in een 4>-rij dan bevat die
zelfde kolom een '0' in een 14>-rij.Eveneens geldt dat
een '0' in in een ~-rij 'O'-en impliceert in alle andere
4>-rijen en 'l'-en in alle 14>-rijen.
Hieruit voIgt dat er slechts twee verschillende typen
kolommen mogel ij k zijn •

Omgekeerd geldt dat indien een partitiematrix slechts
twee verschl1lende typen kolommen kent dat de bijbeho
rende functie dan een enkelvoudige disj unctieve decompo
siUe bezit.

Dit theorema voorziet in een criterium voor het bepalen van alle
enkelvoudige disjunctieve decomposities van een schakelfunctie.
Ter 11lustratie van de toepassing van theorema 3.1. zal een voorbee1d
worden gegeven.

f (xl ,xZ,x3,x4) ...~ m(4, 5,6,7,8,13,14,15)

We onderzoeken het bestaan van een' decompositie van f behorende bij de
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In deze partitiematrix is de kolommultipliciteit gelijk aan twee zodat
volgens theorema 3.1. er bij de partltie x2x3Ixlx4
een enkelvoudige disjunctieve"decompositie bestaat.
Als we de eerste rij in de partitiematrix met Cf aanduiden , dan is de
vierde rij gelij k aan /CIJ .Daarnaast den we nog de 0- en de I-vector als
respectieveIijk de tweede en de derde rij in de matrix optreden.

De bij deze partitie behorende decompositie is van de vorm :

f(xl,x2,x3,x4) = F['J(xl,x4) ,x2,x3]

De subfunctie Q(xl,x4) wordt bepaald (ten gevolge van een keuze die gemaakt
is) door de eerste rij in de partitiematrix :

YIY2

00 01 11 10

o o o 1

daaruit voIgt : ~ = Yl/Y2

De functie F word t bepaald door het rij enpatroon dat in de partitiematrix
optreedt , in dit geva1 voert dit tot :
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01 'of
111

1 0 /fi

daarui t voIgt F - /zl/z2~+ zlz 2 + zl/z2/~

ofweI F ... /x2/x3'! + x2x3 + x2/x3/Q

... /x2/x3x1/x4 + x2x 3 + x2/x3(/x1 + x4)

... (8) + (6,7,14,15) + (4,5,13)

:" f(x1,x2,x3,x4)

Met het partitiematrixonderzoek is het mogelij k om ten eerste te bepalen of
er bij een bepaalde partitie een enkelvoudige disjunctieve decompositie
bestaat en ten tweede om de exacte vorm van de decompositie te bepalen ( F
en~) •
We hadden natuurIij kook de eerste rij als /<j'kunnen kiezen , hierui t voigt
dus pIausibel "op ilIVersie na bepaald" in het theorema.

Wanneer het aantal variabelen van de te onderzoeken functie niet groter is
dan vij fazes dan is het mogelij k om "met de hand" de decompositie
eigenschappen van die functie te onderzoeken.
Dit gaat dan op een eelIVoudige en betrekkelikk sneIIe wij ze door gebruik te
maken van zogenaamde decompositiediagrammen.
Dit zijn op partitiematrices geIij kende diagrammen waarin de mintermen
behorende bij de betreffende coordinaten in het diagram zijn
aangegeven.Door middel van omcirkeling kan dan het voorkomen van een
bepaalde minterm in de te onderzoeken functie worden aangemerkt.
Figuur 3.3. geeft voor functies van vier variabelen de benodigde set
decompositiediagrammen.
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wxyz
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

xyz wyz

Wi
0 1 2 3 4 5 6

1~ 1 x I 0 1 2 3 8 9 10
~~I8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 12 13 14

wxz wxy

yl 0 1 4 5 8 9 12
~~ I z I 0 2 4 6 8 10 12 14

1
2 3 6 7 10 11 14 1 3 5 7 9 11 13 15

yz xz xy
0 1 2 3 0 1 4 5 0 2 4 6

wx 4 5 6 7 2 3 6 7 1 3 5 7
8 9 10 11

wy
8 9 12 13

wz
8 10 12 14

12 13 14 15 10 11 14 15 9 11 13 15

fig. 3.3. Decompositiediagrammen voor functies van 4 variabelen

Ret bovenste diagram is toegevoegd om de functie als som van mintermen te
noteren , niet als decompositiediagram.
A1le diagrammen behalve die met slechts twee rijen zijn bedoeld om. ook in
getransponeerde vorm gebruikt te worden.
Ret aantal decompositiediagrammen dat noodzakelijk is voor het onderzoek
van een n-variabelen functie bedraagt 2 (0-1) - 1. .
Rieruit moge blij ken dat deze werkwij ze onpraktisch wordt indien het aantal
variabelen groter wordt dan vijf a zes.
Ret feitelijke onderzoek met behulp van de decompositiediagrammen verloopt
op exact dezelfde wij ze als het partitiematrix onderzoek en behoeft
derhalve geen nadere verklaring.

3.1.2 Uitbreiding van het standaard partitiematrix onderzoek
=-=----======================================----=====

ten behoeve van multiple-output functies

De in paragraaf 3.1.1. beschreven methode voor de bepaling van de
enkelvoudige disjunctieve decomposities van een logische functie is voor
toepassing op het gestelde probleem (ingangsvariabelen expansie) weliswaar
bruikbaar doch zeker niet ideaal.
De nadelen c.q. tekortkomingen zijn

* de methode werkt slechts voor single-output functies
* "handmatig" toepassen van de methode is onpraktisch

voor functies van meer dan circa zes variabelen
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* de methode levert slechts de enkelvoudige
disjunctieve decomposities

Het eerste bezwaar is opgevoerd vanwege het feit dat de programmeerbare
logica bouwstenen die op dit moment reeds op de markt zijn alle voorzien in
de mogelijkheid om meerdere functies gelijktijdig te realiseren.Gewenst is
het derhalve dat de ontwerpmethoden die gebruikt worden of gaan worden op
deze multi-output faciliteit inspelen.Het partitiematrixonderzoek zoals
omschreven in paragraaf 3.1.1. doet dit niet.

Bet tweede nadee1 is reeds in 3.1.1. aan de orde geweest en wordt nog
zwaarwegender wanneer men zich realiseert dat een multi-output functie
bewerkt moet kunnen worden.

Het laatste punt betekent een beperk1ng van de mogelijkheden dat het
cascadisch gebruik van programmeerbare logica bouwstenen biedt. Zoals uit
figuur 1.16. blij kt bestaat de mogelij kheid om niet slechts e~n subfunctie
te vormen uit de gebonden variabelen maar mag en kan het aantal subfuncties
uitgebreid worden tot het aantal uitgangsvariabelen van de eerste
trap.Enkelvoudige disjun~tieve decompositie voorziet hier niet in.
Uitbreiding tot meervoudige decompositie is vanwege dit feit gewenst.

Om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen 'is er gewerkt aan de
realisatie van een algorithme dat gebaseerd is op het
partitiematrixonderzoek maar dat tevens voorziet in de mogelijkheid om
multi-output functies te onderzoeken.Verder is het algorithme in staat om
een groter aantal subfuncties af te leveren (meervoudige decompositie).

3.2 Decompositie van multi-output functies
=~~===================================

Om een multi-output functie op decompositie-eigenschappen te onderzoeken
is een uitbreiding van de partitiematrix noodzakelij k. In wezen bestaat
deze uitbreiding uit het sameovoegen van de partitiematrices van de
individuele functies tot een meervoudige partitiematrix t de ui tgebreide
partitiematrix t voor de multi-output functie.
Deze meervoudige partitiematrix wordt vervolgens op soortgelijke wijze
onderzocht als in het voorgaande geval.

Aangezien het handmatig ui tvoeren van het partitiematrixonderzoek t zeker
voor functies van meerdere variabelen en in multi-output situaties erg
omslachtig wordt t is het genoemde algorithme verwerkt tot een in APL
geschreven computerprogramma.
De keuze van APL voor de implementatie van het algorithme is gebaseerd op
het intensieve gebruik van operaties op matrices en vectoren in bet
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algorithme.APL biedt faci1iteiten die dit op een efficiente wijze mogelijk
maakt.
Het ontworpen decompositie-algorithme levert zoals reeds vermeld
geen enkelvoudige disj unctieve decomposities af maar een decompositievorm
die meervoudig semi-disj unctief genoemd lean worden.Met semi-disj Wlctief
word t bedoeld dat er overlap op mag , niet moet , treden tussen de
verzamelingen gebonden variabelen die in de subfuncties voorkomen.Tussen
de vrij e variabelen en de gebonden variabe1en treedt geen overlap op.

Wa t hiermee bedoeld is word t aangegeven in figuur 3.4.

x

y - H
k -

" --P
G --a m-

I
. -

F(X)

fig. 3.4. Meervoudige. semi-disjunctieve decompositie

Hierin zijn H en G programmeerbare logische componenten van het
FPLA type.De ingangsvariabelen , verzameld in X , worden gesplitst in twee
subverzamelingen.Y : de gebonden variabelen en
Q : de vrije variabelen.De k stuks gebonden variabelen worden middels FPLA
H gecomprimeerd tot p stuks subfuncties.Deze subfuncties worden met de 1
stuks vrije variabelen aan het FPIA G toegevoerd waarin de uiteindelijk te
realiseren m stuks uitgangsfuncties worden gevormd.
In tegenstelling tot de enkelvoudige decompositie is hier dus de
mogelijkheid aanwezig om meerdere subfuncties te genereren,hetgeen leidt
tot decomposities van de vorm :

F [X] = G [H (Y) , Q]

fl[X] = gl[hl(Ya),h2(Yb),··.,hp (yp),Ql

f 2 [Xl = g2 [hI (Ya) ,h2 (Yb)"" ,hp(Yp ) ,Q]



43

met YiSY en YOQ = fJ
terwij I de doorsnede van Yi en Yj niet leeg behoeft
te zijn , vandaar de benaming semi-disjunctief.

In wezen is dit dan een tussenvonn van de disjunctieve en de niet
disjunctieve decompositie.
Bet toepassen van theorema 3.1. heeft in deze geen zin omdat er geen
beperking tot een subfunctie aanwezig is .Bet theorema wordt daarom in een
gemodificeerde vonn toegepast , hetgeen aan de hand van een voorbeeld
duidelijk zal worden gemaakt :

Te realiseren zij n twee functies van vij f variabelen

f 1 (X1'···'XS) = /x4/ xS + /x4xS(x1 x2x3 + /x1/ x2/ x3) +

x4xS(x1 x2 + x3)

Ter beschikking staan FPLA' s , ieder met vier ingangen en twee ui tgangen en
een voldoende groot aantal produkttennen.
Ret aantal ingangsvariabelen dat aan een FPLA toegevoerd kan worden is te
gering om de gevraagde functies in een bouwsteen te realiseren.
Toepassing van de meervoudige semi-disjunctieve decompositie methode zou
eventueel kunnen leiden tot een cascadische schakeling van bouwstenen
waarmee de functies weI gevonnd kunnen worden.Om deze mogelij kheid na te
gaan wordt het volgende onderzoek ingesteld :

- Voor alle mogelijke partities op de vij f variabelen
(behalve uiteraard de triviale) wordt de meervoudige
partitiematrix opgesteld.

- Deze matrices worden onderzocht op de mogelijkheid van
decompositie volgens de bijbehorende partitie.

- In geval van een positief resultaat uit dit onderzoek
wordt uit de meervoudige partitiematrix de decompositie
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afgeleid.

De bij de partitie x4x5Ix1x2x3 behorende meervoudige partitiematrix heeft
de volgende vorm : (merk op dat de gebonden variabelen nu langs de rijen
staan en de vrij e variabelen langs de kolommen , dit in tegenstelling tot
voorgaande partitiematriees

f 1 f 2
x4xS

00 01 10 11 00 01 10 11

x1 x2x 3 n h 1h2
--------- ------------------------------------------
000 1 1 0 0 0 1 1 0 0 00

o 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 01

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 10

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 • 01

100 1 0 0 0 0 1 0 0 2 10

1 o 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 01

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 01

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 11

We zien dat de indices (eoordinaten) voor de rijen hier gegeven worden door
een eombinatie van de gebonden variabelen , terwij I die van de kolommen
bepaald worden door een eombinatie van de vrije variabelen en de index van
de betreffende funetie.
Ret onderzoek aan deze meervoudige partitiematrix veloopt nu als voIgt.
De matrix wordt onderzoeht op het aantal voorkomende versehi1lende rijen
(AVR) , deze rij en worden genummerd vanaf de bovenste rij tot aan de
onderste rij beginnende met volgnummer O.Gelijke rijen krijgen hierbij
gelijke nummers , zie kolom n naast de matrix.
Ret hoogste getal in kolom n is AVR-1 , dit omdat er geteld wordt vanaf O. In
dit geval zijn er vier versehi1lende rij en in de matrix .Ret hoogste getal
in kolom n is derhalve drie.

Wat bereikt dient te worden is een reduetie van het aantal gebonden
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variabelen tot een kleiner aantal subfuncties van deze variabe1en.Noemen
we nu het aantal gebonden variabelen k en het aantal daaruit te vormen
subfuncties p dan geldt de volgende relatie :

p - r< ~log AVR)

Retgeen betekent dat de rijen eenduidig gecodeerd kunnen worden met p
binaire variabelen. In het voorbeeld wi! dit zeggen dat het mogelijk is om
met behulp van twee binaire variabelen aan te geven welke van de AVR
verschillende rijen op een bepaald moment bedoeld wordt.
Deze p variabelen geven in wezen dezelfde informatie omtrent het type rij
in de meervoudige partitiematrix als de gebonden variabelen.Wanneer de
situatie nu zo is dat p kleiner is dan het aantal gebonden variabelen k dan
is er sprake van de gewenste reductie.

Ret criterium dat aangelegd dient te worden om te bepalen of decompositie
op deze wijze weI of niet zinvol is wordt nu:

Theorema 3.2.

JIleervoudige semi-disj unctieve decomposi tie van een
n-variabelen functie , waarbij de k gebonden variabelen
worden teruggebracht naar een·p-tal subfuncties is
zinvol als :

k> p ofweI filog AVR < k

Indien aan dit criterium wordt voldaan dan is de laatste stap in het proces
het afleiden van de decompositie uit de meervoudige partietiematrix ,
hetgeen als voIgt in zijn werk gaat.

Naast de kolom n waarin de codering van de diverse rij en van de
partitiematrix is aangegeven wordt een p-tal nieuwe kolommen hI tot en met
h p gevormd , voor iedere subfunctie ~en.

In deze kolomm.en wordt de binaire representatie van de rijcode van de
betreffende rij vastgelegd.Zie hiertoe de toegevoegde kolommen hI en h 2 aan
de matrix.Deze codering is random, een andere codering kan een optimalere
realisatie opleveren.
De relaties tussen de gebonden variabelen en de subfuncties zijn nu uit de
uitgebreide matrix af te lezen.De subfuncties worden namelijk beschreven
door de som van die mintermen in de gebonden variabelen waarbij in de
kolom van de subfunctie een '1' staat.Zo geldt voor het voorbee1d:
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Met dit resultaat is het mogelijk om de subfuncties in de eerste FPLA te
programmeren als functie van de gebonden variabelen.

De decompositie wordt verder vastgelegd door het verband tussen de vrije
variabelen en de subfuncties dat dusdanig tot stand gebracht moet worden
dat de gewenste functies inderdaad gerealiseerd worden.Ook dit verband is
uit de uitgebreide partitiema trix af te leiden.
Voor iedere te genereren functie wordt in de partitiematrix kol~ voor
kolom (die bepaald zijn door combinaties in de vrij e variabe1en) nagegaan
welke mintermen in de functie aanwezig zijn.Aanwezigheid van een minterm is
aangegeven door een '1' in de matrix.Wanneer een minterm aanwezig is dan
wordt de bijbehorende codering van de rij waarin die minterm aanwezig is
gekoppeld aan de code van de kolom die op dat moment onderzocht wordt.ln
het geval van het voorbeeld leidt dit tot de volgende relaties :

De twee functies kunnen derhalve met behulp van twee van de ter beschikking
staande FPLA's gerealiseerd worden.Schematisch is een en ander weergegeven
in figuur 3. 5.

--
- H- h1 -

h? -- -- G -
- _f.- --

fig. 3.5. Realisatie van de voorbeeld-functie

Zoals reeds vermeld is de bovenstaande onderzoekmethode bedoeld om tot een
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meervoudige semi-disjunctieve decompositie van een logische functie te
komen , geimplementeerd in een APL-computerprogramma. Op deze plaats wordt
volstaan met een overzicht van de werking aan de hand van een stroomdiagram
, zie figuur 3.6.

ST~R.T

PARSCAN

PNG

PI. 1
PI. 2

OE-C.GEN

£.IN D£.

fig. 3.6. Stroomdiagram DECO I
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Ret programma start na initialisatie-van diverse parameters met de inname
van een aantal gegevens : het aantal te onderzoeken functies , het aantal
variabelen waarvan deze functie(s) afhankelijk zijn en de relatie tussen
deze variabelen waardoor de functie(s) worden vastgelegd.
Functies mogen op diverse manieren , naar keuze van de gebruiker , aan het
programma worden toegevoerd.De diverse mogelijkheden zijn :

a. als een som van min termen

b. als waarheidstabel

c. als gewicht (alleen als het aantal variabelen <- 4)

d. als vergelij king (distributieve normaalvorm)

Nadat deze gegevens via het toetsenbord zij n toegevoerd start het
wezenlijke onderzoek.
Door de module PNG , Partition Number Generator, wordt in een specifieke
volgorde na aanroep de volgende niet-triviale partitie afgeleveni.Deze
wordt doorgegeven aan het blok PI , de Partitionmatrix Investigator.Dit
blok bestaat uit twee delen :
PIl bouwt de meeryoudige partitiematrix op terwij I PI7 het decompositie
criterium op deze mat-rix toepast.Afhankelijk van het resultaat dat in PI2
behaald wordt zal het programma ofweI de bij deze partititie behorende
decompositie gaan bepalen ofwe1 wordt nagegaan of alle in aanmerking
komende partities op de ingangsvariabelen reeds onderzocht zijn.In dit
laatste geval eindigt het programma.Indien uit het onderzoek van de
meervoudige partitiematrix , behorende bij een bepaalde partitie , blij kt
dat decompositie zinvol is (volgens het in theorema 3.2. beschreven
criterium) , zal deze decqmpositie door de module DECGEN ~EComposition

GENerator) bepaald worden.Tevens zal DECGEN de decompositie aan - de
gebruiker afleveren.
DECGEN produceert ten eerste het verband tussen de gebonden variabelen en
de te vormen subfuncties en ten tweede de relaties tussen deze subfuncties
en de vrij e variabelen.

3.3 Conclusie , samenvatting

De in dit hoofdstuk beschreven methode om van een functie (of van meerdere
functies simultaan) alle meervoudige semi-disjunctieve decomposities te
bepalen blijkt in de praktijk niet geheel optimaal te werken.Met de
praktijk is in dit geval het gebruik van een in APLZ80 geschreven programma
dat verwerkt word t op een A1 tos of Exidy microcomputer bedoeld.
De bezwaren betreffen het beperkte formaat van de workspaces en de
ontoereikende verwerkingssnelheid.
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Hierdoor word t het Iastig om functies van meer dan zes variabelen te
onderzoeken.
Gewenst is derhalve een methode die tot sneIIere resultaten kan Ieiden ,
alvorens hierop verder in te gaan voIgt nu eerst een hoofdstuk met
theorema's betreffende complexe disjunctieve decompositie.
Met dat hoofdstuk is de gebruikte theorie campleet zodat daarna naar bet
sneIIere algorithme gekeken kan worden.
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4. Complexe disjunctieve decompositie ; theorema's
==~=a==============.==============a============

4.1. Inleiding
=========

Zoals reeds in het voorgaande vermeld bestaat de mogelijkheid om uit de
verzameling enkelvoudige disj unctieve decomposities met gebruikmaking van
een aantal regels te komen tot complexe disjunctieve decomposities , dat
wil zeggen tot meervoudige iteratieve en gemengde disjunctieve
decomposities.
In dit hoofdstuk zal allereerst worden aangegeven hoe met behulp van deze
theorema's tot het bepalen van de complexe decomposities gekomen kan
worden.Daarna zal in het volgende hoofdstuk een algorithme beschreven
worden dat op bij zonder efficiente wij ze in staat is om de volledige
verzameling enkelvoudige disjunctieve decomposities van een functie af te
Ieveren.

4.2. Theorema's van Ashenhurst

Alvorens de eigenlij ke theorema's te behandelen worden eerst enkele
notaties geintroduceerd.
De theorema's zijn van toepassing op schakelfuncties van n variabelen
x1,x2, ••• ,xn ofweI !.
Disjuncte deelverzamelingen van X worden aangegeven met A,~, ...
terwijI het aantal variabelen in een dergelijke verzameling wordt
aangegeven met [A] etc ••
Zoals in het voorgaande wordt ook nu een enkelvoudige disjunctieve
decompositie aangegeven met :

f(X) - f(A,B) = F [C1(A) ,B]

De variabelen uit A heten gebonden , die uit B vrij.
De triviale decomposities waarbij het aantal gebonden variabelen [A]
gelijk is aan een noemen we minimaal.
Meervoudige disjunctieve decomposities worden aangegeven met
uitdrukkingen van de vorm :

f(X) = f(A,B, ••• ,C,D) = F[~(A),k.(B), ••• ,~(C),D]

De variabelen in A, B, ••• , C heten gebonden , de variabelen in D heten vrij •
Als er tenminste twee subfuncties (A) en (B) bestaan waarbij zowel [A]
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als [B] groter of gelijk is aan twee dan is de meervoudige disjunctieve
decompositie niet-triviaal.

Iteratieve decomposities zijn van de vorm

f(X) = f(A.B.C ••••• D) = F[~[~[ ••• i[~(A).B] •••• ].C].D]

Terwijl de meest algemene vorm van disjunctieve decompositie

f (X) = f(A.B.C.D) = F [S [C! (A) .B] .A(C) .D]

de complexe dis1unctieve decompositie is.

Theorema 4.1.

Laat f(A.B.C) een functie zijn waarin geen redundante variahelen
voorkamen.Als :

f(A.B.C) = F[~(A.B).C]

dan is

:::z G['X(A).B.C]

f(A.B.C) ·'F[1[5(A).B] .C]

Waarbij l'f\ () .B) een eenduidig bepaalde functie van S en B is waarin geen
redundante variabelen voorkomen.En waarvoor geldt dat :

4. [~(a).B] "Cj'(A.B)

Theorema 4.2.
aa=-=======~==-

Laat f(A.B) een functie zijn waarin geen redundante variabelen
voor}tomen .Als:

f(A.B) = F[,(A).B]

= G['¥(B) .A]



dan is f(A,B) = H(,(A),'f(B»
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Waarbij H [~,'tI] een eenduidig bepaalde functie is waarin geen redundante
variabelen voorkomen.

Theorema 4.3.
==========aa

Laat f(A,B,C) een functie zijn waarin geen red und ante variabelen
voorkomen.A1s :

f(A,B,C) = F[,(A),B,C]

,. G['V(B) ,A,C]

dan is f(A,B,C) = H[Cf(A)~"'(B),C]

Waarbij H [If ,'P,C] een eenduidig bepaalde functie is waarin geen redundante
variabelen optreden.

Theorema 4.4
============

Laat f(A,B,C) een functie zijn waarin geen redundante variabelen
optreden.A1s :

dan is

f(A,B,C) ,. F[~(A,B),C]

= G['"l(A,C),B]

f(A,B,C) -H [ct(A),'t'(B) ,"t(C)]

Waarbij H,lI,'" en'X. eenduidig bepaald zijn , en waarbij geldt dat
H (Cf,'" ,'"L.) = Cf *'Y*"J,

met * eenduidig en gelijk aan de OR , AND of EXOR operatie.
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Theorema 4.5.
~==========-====

Laat f(A,B,C,D) een functie zijn zonder redundante variabelen zodanig dat

f(A,B,C,D) ~ F[J(A,B),C,D]

... G["l(A,C),B,D]

dan is f(A,B,C,D) ~ H[).[Cf(A),,~(B),'f(C)],D]

Waarbij H bepaald is op inversie van ~ na , terwijl ookCf,~ en
~ bepaald zijn op inversie na.
En ~ =C9 *'X* '" •
Merk op , dat 4.5 de inverse combinatie is van 4.3 en 4.4

Met deze theorema's is het mogelij k om uitgaande van de volledige
verzameling enkelvoudige disjunctieve decomposities aIle andere vormen van
disjunctieve decomposities af te leiden.

Aangezien ook nu weer geldt dat handmatig toepassen van de methode
onpraktisch is zal een zo efficient mogelijk computeralgorithme de basis
moeten gaan vormen.
In het volgende hoofdstuk wordt een beschrijving van een efficient
algorithme ter bepaling van de enkelvoudige disj unctieve decomposities van
een functie gegeven.
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5. Enkelvoudige disjunctieve decompositie naar Shen-McKellar
a=~=====================_================================

5.1. Inleiding
c_=======

Nu de theorie betreffende disjunctieve decompositie compleet is kan
in dit hoofdstuk worden ingegaan op een algorithme waarmee snelle en
efficiente decompositie mogelijk is.

De methode uit hoofdstuk 3 (3.1.1) was gebaseerd op het onderzoek
van een aantal partitiematrices.Het aantal te onderzoeken partitiematrices
bleek gelijk te zijn aan 2n- 1 doordat een aantal van de 20-n-2
verschillende partities in paren gecombineerd met behulp van een
partitiematrix gecontroleerd kon worden.
Doch deze reductie in het aantal te onderzoeken matrices is onvoldoende om
voor een groter aantal variabelen (meer dan acht) een algorithme op de
genoemde microcomputers te implementeren dat binnen redelijke termijn aIle
mogelijke decomposities van een schakelfunctie genereert.
Er dient nu gezocht te worden naar een methode om een en ander te
versnellen. . .
Versnelling kan bereikt worden als op grond van de resul taten ui t het
onderzoek van bepaalde partitiematrices al bepaald kan worden oi' het
onderzoek varr and~re partitiematrices zinvol is.

Shen en McKellar hebben laten den (lit[4]) dat het inderdaad mogelijk
is om op grond van de resultaten uit het onderzoek van aIle
partitiematrices waarbij het aantal gebonden variabelen gelijk is aan twee
t bepaalde uitspraken t~ doen over het al dan niet bestaan van
decomposities met een aanta! gebonden variabelen dat groter is dan twee.
Voor sommige van die partities zal zo vooraf al geconcludeerd kunnen worden
dat decompositie onmogelijk is. In die gevallen is het overbodig om de
bijbehorende partitiematrix daadwerkelij k op te bouwen en te gaan
onderzoeken.
Voor andere partities kan een dergelij ke ui tspraak niet vooraf worden
gedaan en is het construeren van de partitiematrices we! noodzakelijk.
Onderzoek van die matrices zal dan moeten leren of decompositie volgens die
bepaalde partitie mogelijk is.

De in dit hoofdstuk beschreven methode t Shen-McKellar + uitbreiding
t ontleent dus zijn snelheidswinst aan het feit dat minder partitiematrices
daadwerkelijk opgebouwd en onderzocht worden.

5.2. Reed-Muller representatie van een schakelfunctie
================================================

. Voor het onderzoek naar enkelvoudige disj unctieve decomposities
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volgens Shen-McKellar is beschrijving van de te onderzoeken functie in de
Reed-Muller vorm gewenst.
Naast de disj unctieve normaalvorm (som van mintermen) en de conj unctieve
normaalvorm (product van maxtermen) is het mogelij k om een functie
eenduidig te beschrijven in de modulo2-canonische vorm.Ook weI de Reed
Muller vorm genoemd.
Deze zal hier kort behandeld worden.

Het kan aangetoond worden dat het mogelij k is om een functie te
beschrijven door enkel gebruik te maken van de operaties AND en EXCLUSlVE
OR toegepast op de niet-geinverteerde variabelen.
Een n-variabelenfunctie wordt op deze wij ze in het algemene. geval
aangegeven door de ui tdrukking :

met ei = 0 of 1

k = 0 of 1
e1··· e n
ei ... 1 als ei ... 0 als ei .. 1xi en xi

Hierbij is de betekenis van het symbool1: : de exclusive-or operatie over
aIle 2n mogelijke n-tuples nullen en enen.
De algemene vorm voor een functie in de Reed-Muller representatie is

met k i = 0 of 1

Zoals een functie in de disj unctieve normaalvorm vastgelegd kan worden door
een reeks van gewichten behorende bij de mintermen , zo kan een functie in
Reed-Muller vorm vastgelegd worden door een reeks Reed-Muller
coefficienten , dit zijn de k's in de bovenstaande expressie.

Voor voorbeelden en verdere informatie over de Reed-Mullervorm wordt
verwezen naar [1].

5.3. Decompositie volgens Shen-McKellar
_=a===============================

Zoals bij de disjunctieve normaalvorm een functie in een Karnaugh-
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diagram kan worden vastgelegd , zo is het ook mogelijk om een functie die
gegeven is in de Reed-Muller vorm grafisch te beschrijven.Dit gaat dan met
een zogenaamd modulo-2-diagram (mod-2-diagram).
Ret mod-2-diagram kan evenals het Karnaugh-diagram (partitiematrix) ,
gerelateerd aan een bepaalde partitie op de ingangsvariabelen , opgesteld
worden.
De algemene opbouw van het mod-2-diagram voor een partitie op n variabelen
waarbij k variabelen gebonden zijn en n-k variabelen vrij is gegeven in
figuur 5.1.
Merk op , dat de gebonden variabelen corresponderen met de kolommen en dat
de vrij e variabelen corresponderen met de rij en.

Y1 Y2 Y1 Y2 .•.•• •• Yj Y2 •• 'Yk

1 "- ..._ K'l K3

ZI 1--+---+_-+_-+_
z2 1--+---+_-+_-+

Zl%2
I--+---+--+--!-

z3 1--+---+--+--+
zl

z
31--+---+_-+_-+-

Z2%3 I-+---+--+--+-

I

I
I

fig. 5.1. Algemene vorm modulo-2-diagram

Rierin zijn A =[Y1"" 'Yk] en B = [zl"" ,zn-k] respectievelijk' de
verzameling gebonden en de verzameling vrije variabelen. 1"
dit diagram komt in een bepaalde positie een "1" te staan als de
coefficient , behorende bij het product van rij- en kolomindices in het
diagram , ook gelijk is aan "1" in de Reed-Muller uitdrukking van de
functie.

Nemen we als voorbeeld de functie f van vij f variabelen

f = 1 II x2 II x2x1 /I x3x2x1

II x4 II x3x1 II x4x2x1

/I x5 n x4x 3 II x5x2x 1

II x5x 3 II x4x 3x2

II x5x 3x 2
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Ret criterium waarmee nagegaan kan worden of een functie een
decompositie bezit bij een bepaalde partitie is , in het geval de functie
door een mod-2-diagram gerepresenteerd wordt , enigszins afwijkend van het
criterium dat in hoofdstuk 2 gegeven is.
Voor representatie in een ~odu1o-2-diagramgeldt het volgende :

Theorema 5.1.

Een schakelfunctie bezit een enkelvoudige disjunctieve
decompositie behorende bij een partitie met een verzame
ling gebonden variabelen A en een verzameling vrije varia
belen B , dan en slechts dan als na verwijdering van de
eerste kolom in het modulo-2-diagram , behorende bij die
functie en bij de partitie BIA , de rijen op de O-rijen
na aIle aan elkaar gelijk zijn.

Ret weglaten van de eerste kolom heeft tot gevolg dat geen
onderscheid meer te maken is tussen de geinverteerde en de niet
geinverteerde vormen van de subfunctie in de gebonden variabelen.Evenals
in het geval van de in het voorgaande behandelde partitiematrix is het ook
hier zo dat in wezen toegelaten zijn de rijpatronen 0 , 1 , ~en /~.Door

verwijdering van de eerste kolom vallen de patronen 0 met 1 en
~met /~samen.Dit wordt veroorzaakt door het feit ~at de functie in het
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mod-2-diagram in de Reed-Muller vorm is vastgelegd.

De functie uit het gegeven voorbeeld heeft volgens bovenstaand
criterium een decompositie behorende bij de partitie xl x2x3Ix4x5·
Wat opvalt wanneer we het mod-2-diagram vergelijken met de partitiematrix
is dat in het mod-2-diagram het aantal toegelaten verschillende rijen , na
verwijdering van de eerste kolom , gelijk is aan twee.Dit terwijl in de
partitiematrix vier verschillende rijen ,[0 1,C9 ,/~],voor kunnen komen.
Verder is het aantal bits dat getest behoeft te worden in het mod-2-diagram
kleiner omdat iedere rij" een bit minder bevat na verwijdering van de eerste
kolom.

Met het voorgaande criterium is het mogelij k om functies te
onderzoeken op hun decompositie-eigenschappen.
De methode ontwikkeld door Shen en McKellar , zie [4] , voert in eerste
instantie dit onderzoek uit op aIle partities waarbij het aantal gebonden
variabelen twee bedraagt.
Een en ander gaat als voIgt in zijn werk •

De "kenmerkconstante" van een functie met betrekking tot een paar
variabelen is dat getal waarvan de binaire representatie door de tweede ,
de derde en de vierde,bit van een rij in het mod-2-di~gramgevormd wordt. In
de; voorbeeld-functie komen als kenmerkconstanten vier zessen en vier
nullen voor.
Een funct!e van n-variabelen geeft aanleiding tot 2n-2 kenmerkconstanten
per paarvariabelen [xi,xj].Er zijnnamelijk inmod-2-diagrammen behorende
bij die partities 22 kolommen en 2n-2 rijen.Deze 2n-2 kenmerkconstanten
worden verzameld in Ui1 ,de verzameling kenmerkconstanten behorende bij
het paar gebonden variaoelen xi en x1.
Ret volgende theorema doet een uitspraak over de mogelij kheid van
decompositie in geval van meer dan twee gebonden variabelen.

Theorema 5.2.

Als Uij de verzameling kenmerkconstanten is met betrek
king tot het paar gebonden variabelen [xi,Xj] , dan be
zit de functie f(xI' ••• 'xn ) mogelijk een decompositie met
een verzameling gebonden variabelen A , [A] =k , waarbij
[xi ,Xj ] e. A , aIleen dan als de elementen van Uij onder
gebracht kunnen worden in een 2n- k x 2k -2 matrix
waarin naast de O-rijen alle rijen identiek zijn.

Uit de formulering van dit theorema blij kt dat deze een noodzakelij ke
doch geen voldoende voorwaarde voor het bestaan van een dergelij ke
decompositie oplevert. Nader onderzoek in de vorm van het daadwerkelijk
opstellen van het mod-2-diagram dient hierover uitsluitsel te verschaffen.
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Het mechanisme achter theorema 5.2. zal aan de hand van verder uitwerken
van het voorbeeld worden aangegeven.
Wanneer we het bestaan van een decompositie behorende bij de partitie
xlx2Ix3x4xS willen onderzoeken dan is dat mogelijk door het opstellen van
het volgende mod-2-diagram :
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De eerste vier kolommen zijn identiek aan die vap de eerste vier rijen in
het vorige diagram, terwij I de laatste vier kolommen identiek zij n aan het
onderste deel van het diagram behorende bij de parUUe xlx2x3I~4xS.Met
andere woorden : dit diagram is op te bouwen uit het voorgaande.
De matrices met kenmerkconstanten behorende bij de twee mod-2-diagrammen
zij n als voIgt :

A = [x4'xS] A = [x3,x4'xS]

6 6 6
0 0 0
0 0 6
6 6 0
6
0
6
0

Deze matrices worden door het theorema gebruikt om te onderzoeken of
decompositie met een groter aantal gebonden variabelen dan twee mogelijk
is.
Toepassing van theorema 5.2. op de kenmerkconstanten-matrix behorende bij
A =[x3,x4'xS] , leert dat decompositie op deze wijze zeker niet mogelijk is
daar er naast de O-rij nog drie andere verschillende rijen optreden.

Verder valt op te merken dat de vijfde kolom in het mod-2-diagram bij de
partitie xl x2Ix3x4xS afkomstig is ui t de eerste kolom van het mod-2-diagram
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van de oorspronke1ijke partitie x1x2x3Ix4xS'
Aangezien de eerste ko1om in dit diagram niet mee wordt genomen bij het
bepa1en van de kenmerkconstanten vinden we in de kenmerkconstantenmatrix
voor A :::II [x3,x4'xS] de i1lV'loed van de vij fde ko1om uit het mod-2-diagram van
x1x2Ix3x4xS niet terug.
Toch is de inhoud van deze ko1om noodzake1ijk om een definitieve
uitspraak te kunnen doen omtrent het a1 dan niet bestaan van een
decompositie bij een bepaa1de partitie.
Zo wordt duide1ijk waarom het theorema 5.2 een noodzake1ij ke doch geen
vo1doende voorwaarde voor enke1voudige disjunctieve decompositie van een
functie op1evert.
Een definitieve uitspraak over het bestaan van een enkelvoudige
disj unctieve decompositie behorende bij een bepaalde partitie op de
ingangsvariabe1en kan pas worden gedaan nadat het vo11edige mod-2-diagram
is opgeste1d en onderzocht.

De werkwijze is derha1ve a1s vo1gt

1. Alle mod-2-diagrammen behorende bij de gegeven functie en
partities waarbij het aanta1 gebonden variabe1en twee
bedraagt worden opgeste1d.

2. Voor ieder van deze mod-2-diagrammen worden de 2n-2
kenmerkconstanten berekend.

3. Aan de hand van deze 2n-2 kemnerkconstanten wordt
bepaa1d voor welke waarden van k het moge1ijk is om de
kenmerkconstanten onder te brengen in een 2n- k x 2k-2
matrix waarin naast O~rijen enke1 identieke rijen

voorkomen.

4. Deze waarden van k worden ondergebracht a1s randgewichten
1angs de takken van een zogenaamde decompositiegraph.De
decompositiegraph is een graph met n knooppunten , ieder
knooppunt komt overeen met een van de variabe1en van de te
onderzoeken functie.Vanuit ieder knooppunt bestaat er een
tak naar ieder ander knooppunt .Op deze wij ze is het
moge1ijk om voor ieder paar variabe1en de gevonden waarden
van k a1s randgewicht aan een corresponderende tak toe te
kennen , zie figuur 5.2.



fig.5.2 Decompositiegraph

Nadat a11e mod-2-diagrammen behorende bij een paar variabe1en zijn
opgeste1d en onderzocht is de decompositiegraph comp1eet.Het verdere
onderzoek vindt daarna p1aats met behu1p van de decompositiegraph.Dit
ver100pt als vo1gt :

1. Geef k de waarde 3.

2. Bepaa1 al1e k-vo11edige subgraphs die in de decompositie
graph voorkomen.
Een k-vo11edige .subgraph is een ges10ten graph bestaande
uit k knooppunten en k takken waarbij 1angs !eder van die
takken het randgewicht k genoteerd staat.

3. Zolang k k1einer b1ijft dan n : verhoog k met 1 en ga naar
2.Anders naar 4.

4. Enke1voudige disjunctieve decompositie van de gegeven
functie is nu moge1ijk voor :

1. a11e partities met a1s gebonden variabe1en een paar
waarbij in de decompositiegraph , 1angs hun verbin
dingstak , het randgewicht twee genoteerd staat.

2. a11e partities met als gebonden variabe1en een k
tuple dat

a. een k-vo11edige subgraph vormt
b. een bijbehorend mod-2-diagram kent

dat aan theorema 5.2 vo1doet

Op deze wij ze werkend is het niet noodzake1ijk om aHe moge1ijke mod
2-diagrammen van een functie op te ste11en en te onderzoeken , maar kan
worden vo1staan met de diagrammen behorende bij al1e paren gebonden
variabe1en plus de mod-2-diagrammen die aan de gevonden k-vo11edige
subgraphs gere1ateerd zijn. Het extra werk dat moet worden gedaan om de
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decompositiegraph op te stellen en te onderzoeken op k-volledige subgraphs
weegt ruimschoots op tegen de tij d die nodig is om alle mod-2-diagrammen op
te stellen en te onderzoeken.

Deze methode , ontwikkeld door Shen en McKellar , levert op een
snelle wij ze alle enkelvoudige disj unctieve decomposities die een functie
kent.

5.4.Software implementatie van het Shen-McKellar algorithme

Het algorithme voor de bepaling van alle enkelvoudige disj unctieve
decomposities van een logische functie , op de wij ze zoals omschreven in de
vorige paragrafen , vormt de kern van de ontwikkelde software.
In figuur 5.3 is de flowchart van dit algorithme gegeven.

Gc.c.c.

NAMA
MATRIX
MANIPULATION
RESULT IN
DEcaMP. GRAPH

ALL
PAIRS
CHECKED

NO

YES

} Suac.

fig 5.3 Stroomdiagram decompositie algorithme
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Ret gehele algorithme is in eerste instantie in drieen verdeeld : SUBA •
SUBB en SUBC zijn de namen voor de overeenkomstige modules uit het
softwarepakket.

Ret deel SUBA construeert de decomposi tiegraph • SUBB bepaal t ui t de
decompositiegraph de k-volledige subgraphs en deel SUBC tenslotte stelt
definitief vast of decompositie op een bepaalde wij ze inderdaad mogelij k
is.

SUBA bestaat uit drie submodules : PAPOV • deze kiest een nog niet. eerder
onderzocht paar gebonden variabelen ; GCCC • deze bepaalt en telt de
kenmerkconstanten in het mod-2-diagram behorende bij de partitie zoals die
door PAPOV is overgedragen ; en tenslotte MAMA • deze bepaalt uit deze
kenmerkconstanten de decompositiegraph.

SUBB maakt gebruik van een hulpmodule : NXTSV • deze wij st de volgende uit k
knooppunten bestaande subgraph aan • die on~erzocht dient te worden op
volledigheid zoals omschreven in paragraaf 5.3.

Ret .laatste deel SUBC onderzoekt voor de partities op de ingangsvariabelen
• die corresponderen met de k-volledige subgraphs die door SUBB zijn
gevonden • of er op deze wij ze inderdaad decomposi tie mogelij k is .Di t door
~et construeren en onderzoeken van het volledige modulo-2-diagram.

Van de modules SUBA • SUBB en SUBC zijn in het pakket diverse afgeleide
versies aanwezig.Deze vervullen met de oorspronkelij ke versie
vergelij kbare taken.Deze afgeleide modules • zoals SUBAM • SUBBM en SUBCNP
• zijn van toepassing in het geval van decompositie van een multi-output
functie.Voor meerdere gegevens hieromtrent wordt verwezen naar hoofdstuk 6
en hoofdstuk 7.

Voor gedetailleerdere informatie over de software word t verwezen naar de
aparte documentatie • hierin zijn per module een beschrijving in tekst •
een flowchart en de listing opgenomen.
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6. MEERVOUDIGE DISJUNCTIEVE DECOMPOSITIE
-========-==-----=-=-=-==============

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 is beschreven hoe van een logische functie
aIle enkelvoudige disjunctieve decomposities gevonden kunnen worden.
Deze enkelvoudige disjunctieve decomposities vonnen zoals gezegd een basis
voor de vonning van de andere decompositievonnen.Met behulp van theorema's
is het mogelijk om uit de enkelvoudige disjtmctieve decomposities de
meervoudige disjunctieve decomposities af te leiden.
De hiervoor benodigde theorema's zijn beschreven in hoofdstuk 4 , te weten
de theorema's 4.2 en 4.3. Deze vonnen de theoretische basis voor een
algorithme dat is ontworpen om met behulp van de computer deze
decompositievonnen van de te onderzoeken functie te bepalen.

6~2 Software implementatie meervoudig~ disjtmctieve decompostie
~_=======_=====_a=_=_===================================_==

Voor het bepalen van de meervoudige disjunctieve decomposities van een
functie maakt het programma gebruik van de modules MDDP , MDDG , RIJRDK ,
CFM en 0 urDN •
De module MDDP bepaalt aIle mogelijke manieren waarop de verzamelingen
gebonden variabelen , zoals·die voorkomen in de reeds bepaalde enkelvoudige
disjunctieve decomposities , gecombineerd kunnen worden. .
Bij deze combinaties dient als criterium het leeg zijn van de te combineren
verzamelingen variabelen , dit omdat de theorema's 4.2 en 4.3 leiden tot
disjunctieve decomposities.
Van de module MDDP bestaat ook een multi-output versie , MDDPM gecombineerd
met MDDPNP.Deze voerenvoor iedere te onderzoeken functie het genoemde
onderzoek uit , er vindt in tegenstelling tot MDDP echter geen interaktie
met de gebruiker plaats.
In het geval van het onderzoek van een enkele functie wordt de module MDDP
gebruikt en word t de gebruiker om een keuze uiteen van de gevonden
mogelijkheden gevraagd.

De module MDDG bepaal t hierna de in deze gekozen meervoudige
disjunctieve decompositie optredende subfuncties.
Deze worden doorgegeven aan de modules RIJRDK en CFM. Di t tweetal heeft als
taak om de decompositie verder uit te werken.Dit wordt gedaan door een
modulo-2-diagram op te stellen (door CFM) waarin de functie in meervoudige
disjunctief gedecomponeerde vonn is vastgelegd.Hetgeen betekent dat in dit
diagram de functie beschreven wordt in afhankelijkheid van de vrije
variabelen en de subfuncties.
Om de subfuncties en de gedecomponeerde functie aan de gebruiker kenbaar te
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maken wordt door CFM tevens gezorgd voor het afdrukken van het gevondene.De
functies worden door CFM in Reed-Muller formaat afgedrukt.
De module OUTDN draagt als laatste in de rij zorg voor het afdrukken van de
uitgewerkte decompositie in de disjWlctieve normaalvorm.
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7. DECOMPOSITIE VAN MULTI-oUTPUT FUNCTIES
=-=-====----======-===-==========-====

7.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 over programmeerbare logica bouwstenen is reeds naar voren
gekomen dat het aantal uitgangen van deze devices groter is dan een .(1) .Dit
betekent dat de mogelij kheid bestaat om met behulp van een (aantal)
bouwste(e)n(en) simultaan meerdere functies te realiseren. Deze
aantrekkelijke eigenschap van de bouwstenen dient indien mogelijk behouden
te blijven in het geval dat decompositietechnieken toegepast worden om een
functie in programmeerbare logica te implementeren.Met andere woorden :
het behoud van de mogelij kheid om van een verzameling functies die
gerealiseerd dienen te worden, een decompositievorm te vinden die dusdanig
is dat de multi-output eigenschap van de bouwstenen nog steeds op zinvolle
wij ze benut kan worden , is ten zeerste gewenst.
Dit betekent dat het computeronderzoek naar de dec~posities van functies
een mogelij kheid in zich moet bergen om aan deze wens/eis te voldoen.

In dit hoofdstuk wordt op deze problematiek ingegaan , allereerst
voIgt een klassificatie van multi-output decomp6sitie , vervolgens wordt
de softwareimplementatie behandeld. .

7.2 Klassifikatie van multi-output decompositievormen
-=========-===================-===========-======

In de multi-output disj unctieve decomposities kunnen we een indeling
maken op grond van het aantal subfuncties dat per outputfunctie optreedt.
Dit aantal kan een (1) of meer bedragen. In het geval dat we te maken hebben
met een (1) subfunctie per outputfunctie valt nog onderscheid te maken in
twee subklassen.
In de eerste vinden we die multi-output decompositievorm waarbij aIle
functies in de gedecomponeerde vorm afhankelijk zijn van de vrije
variabelen en dezelfde subfunctie.
In figuur 7.1 is dit aangegeven.
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fig. 7.1 Multi-Output Simple Single Disjunctive
Decomposition

F(X) - G[ h(Y) t Q ]

f 1(X) gl[ h(Y) t Q ]

f 2 (X) g2[ heY) t Q ]

Deze decomposi tievorm word t "Multi-Output Simple Single Disj unctive
Decomposition" genoemd (MOSSDD) ."Simple" vanwege het feit dat er slechts
een subfunctie per outputfunctie optreedt."Single" vanwege het feit dat
deze subfunctie voor alle outputfuncties dezelfde is.
Dit is de meest eenvoudige vorm van multi-output decompositie.

Indien per outputfunctie een (1) subfunctie optreedt t doch niet voor
ieder van de functies dezelfde dan hebben we te maken met "Multi-Output
Simple Multiple Disjunctive Decomposition" (MOSMDD).
Figuur 7.2 geeft voor deze vorm een schematische voorstelling.
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fig. 7.2 Multi-Output Simple Multiple Disjunctive
Decomposition

F(X) =G[R(Y) t Q],

f 1 (X) = gl [ ,hI (Y) t Q ]

f 2 (X) • g2[ h 2 (Y) Q]

Deze decompositievorm is zo genoemd omdat er een (1) subfunctie per
outputfunctie optreedt (simple) terwijl deze niet voor iedere functie
dezelfde outputfunctie behoeft te zijn (multiple).
Vanwege deze laatste omstandigheid (bet toegelaten zijn van meerdere
subfuncties) wordt ten aanzien van het zinvol zijn van de decompositie het
volgende criterium gehanteerd :

p<k

In woorden : het aantal benodigde subfuncties voor deze realisatie
dient kleiner te zijn dan het aantal gebonden variabelen.Indien dit
namelijk niet het geval is t is er geen sprake meer van ingangsvariabelen
expansie.
Ret zal duidelijk zijn dat de MOSSDD als een speciaal geval van MOSMDD
gezien kan worden. In dat geval is p = 1.
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Een complexere vorm van multi-output decompositie is die waarbij per
functie sprake is van meervoudige decompositie , dus in die gevallen
waarbij per outputfunctie meer dan lin subfunctie optreedt.
Ook nu kunnen we in deze klasse twee subklassen onderscheiden.

Ten eerste die subklasse waarbij geldt dat voor iedere outputfunctie
dezelfde verzameling subfuncties optreed t in de gedecomponeerde
vorm.Onderstaande figuur 7.3 en algebraische vormen verduidelij ken deze
vorm :

x

y .
...

" H(Y)/ ..., ,

"/ ...
Q

,
.,
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Fig. 7.3 Multi-Output MUltiple Single Disjunctive
Decomposition

F(X) = G[ H(Y) , Q]

fleX) - gl[ hl(Yl),···,hp(Yp ) Q]

f2(X) = g2[ hl(Yl),···,hp(Yp) Q]

,De subverzamelingen van de de gebonden variabelen Yl •••••Yp zij n
disjunct.
Ook hier geldt het criterium dat decompositie op deze wijze aIleen dan
zinvol is indien het aantal subfuncties kleiner is dan het aantal gebonden
variabelen.
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De laatste vorm , tevens de meest complexe , van multi- output
decompositie is de "Multi-output Multiple Multiple Disj unctive
Decomposition" (MOMMDD).
"Multiple Multiple" vanwege het feit dat per outputfunctie meerdere
subfuncties optreden waarbij dit voor iedere outputfunctie andere
verzamelingen subfuncties mogen zijn.

Schematisch en algebraisch is deze vorm hieronder be schr even •
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Fig. 7.4 Multi-output Multiple Multiple Disjunctive
Decomposition

F (X) =0 G [ H (Y) , Q ]

fleX) =0 gl[ hll(yll)' •••• ,hla(Yla) Q]

f2(X) =0 g2[ h2l(Y2l)' •••• ,h2b(Y2b) Q]

De subklasse van MOMSDD is als een speciaal geval van de MOMMDD te
beschouwen.

Met deze klassificatie kunnen aIle decomposities van eenverzameling
functies die een enkelvoudige of meervoudige disjunctieve decompositie
hebben worden ingedeeld.
In de volgende paragraaf word t beschreven op welke wij ze in het
softwarepakket de multi-output decompositie geimplementeerd is.
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7.3 Software implementatie multi-output decompositie

De multi-output decomposities die van een verzameling functies
bestaan worden door het ontwikkelde softwarepakket in twee slagen
gegenereerd.

A1lereerst worden de decomposities uit de MOSSDD en de MOSMDD klassen
bepaald.Vervolgens die decomposities waarbij het aantal subfuncties per
outputfunctie groter is dan een (1) , dat wil zeggen de MOMSDD's en de
MOMMDD's.
Een en ander gaat in grote lijnen als voIgt in zijn werk , voor nadere
details wordt wederom verwezen naar de software documentatie.

De functies die op multi-output decompositie mogelijkheden onderzocht
dienen te worden , worden op de normale wij ze door de module SUBAM
ingenomen.
Tevens wordt voor iedere functie de decompositiegraph bepaald.

Met de module SUBBM , de multi-output versie van SUBB , wordt
vervolgens voor iedere functie bepaald welke k-volledige subgraphs
(verzamelingen gebonden variabelen waarbij mogelijkerwij ze een .
enkelvoudige disjunctieve decompositie bestaat)' er bestaan.
Deze k-volledige subgraphs bevatten de potentiele decompositie
mogelijkheden van de afzonderlijke functies.
Voor later gebruik worden deze k-volledige subgraphs bewaard in de matrix
PDMM.
Tevens word teen doorsnede (vastgelegd in de matrix 'MOPDM) over de
partities behorende bij alle decompositiemogelijkheden van de functies
bepaald.Dit geschiedt dor de module CROSSPDM.
Dit om te bepalen of er verzamelingen gebonden variabelen bestaan die "oor
aIle functies gelijk zijn.
Dergelij ke verzamelingen gebonden variabelen kunnen namelij k de basis
vormen voor MOSSDD's en MOSMDD's van de verzameling outputfuncties.

Om hierover uitsluitsel te verkrijgen wordt voor iedere functiedoor
SUBCM1 het bij de betreffende partiUe behorende modulo-2-diagram
opgesteld. Indien nu voor iedere functie blij kt dat er op deze wij ze
inderdaad een enkelvoudige disj unctieve decompositie bestaat , dan kan
uitgemaakt worden of er sprake is van een MOSSDD of een MOSMDD.
In het laatste geval dient nog gecontroleerd te worden of aan het in
paragraaf 7.2 genoemde criterium is voldaan.

Iedere gevonden MOSSDD en MOSMDD word t vervolgens door de module
PRMOED in disjuncUeve normaalvorm afgedrukt.

Om de MOMSDD's en de MOMMDD's van de verzameling functies te vinden
wordt de volgende procedure gevolgd.

Voor iedere potentiele enkelvoudig disjunctieve decompositie van
ieder van de functies (zoals deze genoteerd staan in de matrix MOPDM) wordt
, door opstelling en onderzoek van het bijbehorende mod-2-diagram ,bepaald
of de decomposiUe daadwerkelij k bestaat. Indien dit het geval is worden
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deze mogelij kheden voor iedere functie afzonderlij k geregistreerd in de
MED-matrix.Dit gebeurt door de module SUBCM2.
Tevens draagt deze module zorg voor het vastleggen van de subfuncties die
bij de enkelvoudige disjunctieve decomposities een rol spe1en , dit
geschiedt in de MSF-matrix voor ieder van de functies afzonderlijk.

Door de module MDDPM ( en MDDPNP ) wordt voor iedere functie bepaald
welke mogelij kheden tot meervoudige disj unctieve decompositie er bestaan ,
deze worden geregistreerd in de matrix MMD.

Hierna kan het eigenlijke zoekproces naar MOMSDD en MOMMOD
mogelijkheden beginnen.De module CRSMD (met de hulpmodules CNTSF
INTERSEC en INCPV) voert deze taak uit.
A1le meervoudige disjunctieve decompositiemogelijheden (bekend u:i,t. de MMD
matrix) van de diverse functies worden met elkaar gecombineerd.
Onderzocht wordt , door INTERSEC , of de verzamelingen gebonden variabe1en
voor aIle functies , in een bepaalde combinatie van meervoudige
decomposities , met elkaar overeenkomen.

Indien dit het geval blijkt te zijn wordt door CNTSF onderzocht of het
aantal benodigde subfuncties , voor de realisatie van deze multi-output
disj unctieve decompositie , kleiner is dan het aantal gebonden variabelen.
Wanneer dit zo is dan wordt de betreffende MOMSDD of MOMMDD geregistreerd
in de MOMD matrix.

Nadat aIle combinatiemogelij kheden van meervoudige disj unctieve
decomposities van de functies onderzocht zijn worden de gevonden MOMSDD's
en. MOMMDD'S afgedrukt door de module COMPRMMD.
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RESULTATEN , CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Gedurende het afstudeerproj ect is de theorie van de "functionele
decompositie" van logische schakelingen onderzocht. Met name is gelet op de
bruikbaarheid van deze theorie als hulpmiddel bij het oplossen van
problemen die ontstaan bij het toepassen van programmeerbare logica
bouwstenen.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat decompositietechnieken
inderdaad een oplossing kunnen bieden voor het ingangsvariabelen probleem..
Gebleken is dat er diverse vormen van decompositie bestaan.De theoretische
achtergrond van deze vormen is bestudeerd en beschreven in dit rapport.

Een van de vormen van functionele decompositie is in het bijzonder
onderzocht , het betreft hier de "enkelvoudige disj unctieve decompositie".

Deze vorm blijkt als basis voor de andere decompositievormen te kunnen
dienen.

Gedurende het afstudeerproj ect is een pakket software modules
ontwikkeld dat het mogelijk maakt om met behulp.. van een computer de
bestaande enkel-·en meervoudige disjooctieve'decqmposities van een functie
te bepalen.
Als basis voor dit software pakket dient een algorithme uit de literatuur
dat op een snelle en efficiente wij ze de enkelvoudige disj unctieve
decomposities van een functie levert.

Bet ontwikkelde pakket. software voorziet eveneens in de mogelijkheid
om decompositie "simultaan" op een verzameling functies toe te passen.
Hierdoor is het mogelijk om de multi-output eigenschap van de
programmeerbare logica bouwstenen in het geval van decompositie op
zinvolle wij ze te blijven gebruiken.

Na afloop kunnen op een aantal terreinen aanbevelingen worden gedaan
met betrekking tot een eventueel vervolg van het project.

1. Uitbreiding van de decompositietechniek van disjooctief
naar niet-disjunctief. Dit dan gebaseerd op een aantal te
formuleren theorema's die de afleiding van de niet
disjunctieve vorm uit de disjunctieve vorm beschrijven.

2. Een implementatie van hetgeen onder 1 genoemd is in een
computerprogramma.

3. Uitbreiding van het aantal decompositievormen die door het
software pakket van een functie bepaald kunnen worden.
Te denken val t hierbij aan :



- iteratieve (niet-) disjunctieve decompositie

- gemengd complexe (niet-) disjunctieve decompostie

4. Oplossing of verlichting van het probleem dat nu ontstaat
wanneer grotere aantallen variabelen (meer dan acht) en/of
veel functies tegelijkertijd (meer dan vier) onderzocht
moeten worden.
Gedacht kan worden aan de volgende mogelijkheden :

- implementatie op een grotere en snellere computer
(Burroughs B7700 1)

- efficienter maken van het algorithme

- efficienter gebruik maken van de geheugenruimte
door compactere coderingen van bij te houden
data
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