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Samenvatting

Na een introduktie van FPLA's (beschrijving, vergelijking met HOM,

lijst van in de handel zijnde types, vergelijking 825100/101 en IM5200,

geschiedenis), wordt hoofdstuk 2 gewijd aan de kombinatorische aspekten:

minimalisatiemethodes, multiple-outputminimalisatie, input/outputexpansie,

P-term expansie, voorbeelden van toepassingen (multifunction chip, kode

konversie, makro-instruktie decoding, BCD-schuifregister).

Hoofdstuk 3 behandelt sequentiele logika. Eerst wordt de algemene

methode voor ontwerpen van sequentiele 5ystemen besproken, met speciale

aandacht voor het gebruik van flowdiagrammen. Tegelijk wordt het begrip

"industrial automaton" behandeld. Vervolgens wordt ruim aandacht besteed

aan de veel gepropageerde methode van direkt vertalen van een toestands

diagram in een FPLA-programmatabel. In het kort worden grotere systemen

en asynchrone machines besproken.

In hoofdstuk 4 komt de meer-niveau logika aan de orde (meer-bits

EXOR, dekompositie volgens Curtis).

Tot slot worden in hoofdstuk 5 de te verwachten toekomstige ont

wikkelingen m.b.t. FPLA's besproken.
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1 Field Programmable Logic Arrays

1 . 1 Struktuur van he t FPLA

Een FPLA is een programmeerbaar kombinatorisch circuit met

een struktuur, die in hoge mate overeenkomt met die van een ROM.

In een ROM worden, zie figuur 1.1, aIle 2n mintermen van de n

inputvariabelen gevormd (AND-matrix). Elke inputkombinatie akti

veert daardoor ~~n van de 2n uitgangen (woordlijnen) van de AND

matrix, en deze worden op hun. beurt ge-OR-ed tot de gewenste

outputfunkties (OR-matrix). Deze OR-matrix is het programmeer

bare deel van een (P)ROM.

x.--......---t

Fig. 1.1 Struktuur van een ROM: mintermen
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Het FPLA, zie figuur 1.2, heeft ook de AND-OR strUktuur

en de programmeerbare OR-matrix van het ROM, maar het telt een

veel kleiner aantal termen (meestal 48 in het FPLA, en 96 in

het PLA, het masker-programmeerbare zusje van het FPLA).

De AND-matrix, waarin deze termen gevormd worden, is nu echter

ook programmeerbaar, zodat de gebruiker zelf kan kiezen welke
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Fig. 1.2 Struktuur van het FPLA.: produkttermen

inputkombinaties de woordlijnen aktief maken en welke niet.

Belangrijk is hierbij, dat ook don't cares geprogrammeerd kunnen

worden; daardoor is het mogelijk ~~n woordlijn door meerdere

inputkombinaties te laten adresseren.
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In termen van diskrete komponenten formuleren we als voIgt:

Een 2n x m ROM is een verzameling van

- 2n n-input AND-poorten, die elk ~~n minterm realis~ren,

waarvan de outputs naar believen kunnen worden aangesloten aan

- m 2n-input OR-poorten.

Een n x 48/96 x m (F)PLA is een verzameling van

- 48/96 AND-poorten, waarop naar keuze 0 - n variabelen of

hun komplement kunnen worden aangesloten, en waarvan de uit-

gangen ge-OR-ed kunnen worden door middel van

- m 48/96-input OR-poorten.

Een voorbeeld, nu in de terminologie van de Boole-algebra:

Te realiseren is de volgende funktie van vier variabelen,

geschreven in de disjunktieve kanonische normaalvorm:

F = [(1,3,10,11,15), ofweI:

- - - - - -F = xOx 1x2x3 + xOx 1x2x3 + XOx 1x2x3 + XOx1x2x3 + xOx 1x2x3
De funktie is een logische som van 5 mintermen, dus dienen in

een -fiktief- 16 x 1 bits ROM de 5 woordlijnen, die korrespon

deren met deze 5 termen met de output verbonden te zijn (fig. 1.3)

Voor realisatie in een FPLA passen we eerst de distributieve

wet en de wet van het komplement uit de Boole-algebra toe:

!:(1,3) = XOX1X2X3 + XOX1X2X3 = xOx2x3
I:(11,15) = xOx 1x2x3 + xOx 1x2x 3 = XQx1x3 "

zodat F gereduceerd wordt tot:

- -F = xOx2x3 + xOx 1x3 + xOx 1x2x3 "

en de funktie blijkt te kunnen worden gerealiseerd door drie

P-termen (fig. 1.4).
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Fig. 1.4 Fpla-realiaatie

De lezer merke op dat in fig. 1.' en 1.4 de AND-matrix nu

ook echt als matrix getekend is; de mengvorm van AND-poorten

en OR-matrix, als in fig. 1.2, is het makkelijkst leesbaar en

daarom het meest gehanteerd, ook in dit rapport.

Er dient daarbij steeds rekening gehouden te worden met

het feit dat we in een FPLA met produkttermen te maken hebben.

Vooral voor een ROM-gebru.iker is dit nieuw. Een ROM-gebruiker

is gewend aIleen maar naar de OR-matrix te kijken, omdat dat

de geheugenmatrix is, waarin aIle informatie ligt opgeslagen.
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Bezien we nog eens ROM en FPLA (fig. 1.5 en 1.6).

01' 0 0

" 00 --- ,

I () I I I

D

D,,
I

I

a

I I () 0 o
b

Fig. 1.5 ROM, zie tekst

In het ROM zal op elke inputkombinatie ~~n en niet meer dan ~~n

woordlijn aktief worden. Op zo'n woordlijn kunnen we dUB direkt

het outputpatroon aflezen dat de chip zal genereren. De infor

matie van een ROM ligt volledig vast door een tabel van 2n van

zulke outputpatronen (fig. 1.5b), en het feit dat elke output

afzonderlijk een funktie is van een aantal mintermen is voor de

ROM-gebruiker niet interessant. In een FPLA zal, door het gebruik

van produkttermen, voor veel inputkombinaties geen enkele woord-

t; = ~ + ?, + .•• +~,

F;& 'P, ... ~+ ...
,
\,, .

: ~z 7.... ?," ...

Fig. 1.6 FPLA, zie tekst
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lijn aktief worden, terwijl in sommige gevallen meerdcre woord

lijnen door ~~n inputpatroon geaktiveerd zullen worden. "Horizol~

taal" lezen van de OR-matrix geeft dus niet meer voldoende uit

sluitsel over het outputgedrag van het FPLA; elke output zal

daarnaast beschouwd moeten worden als een som van produkttermen,

dwz. we zullen de OR-matrix ook vertikaal moeten gaan lezen.

Outputs

In aIle uitvoeringen die tot nu toe op de markt zijn is,

naast de AND-matrix en de OR-matrix, ook de polariteit van de

outputs programmeerbaar. Daardoor kan het aktieve niveau van de

outputs naar keuze hoog (positieve logika) of laag (negatieve

log~ka) gemaakt worden. Door zo'n invertering van een output

kan bovendien soms het aantal produkttermen beperkt worden.

Willen we bijvoorbeeld de funktie

F=x3x 2x 1x O + i 3x 2x 1 + x3x 1x O + x 3x 1

realiseren, dan blijkt na toepassing van de wetten van de Morgan

(a+b = a.o a:o = a+o) dat

J=x3x2 + x1xO '

welke uitdrukking twee P-termen Minder bevat dan die van de

niet-gekomplementeerde funktie. Uiteraard is het van de rest

van het systeem waarin het FPLA wordt toegepast afhankelijk

of het mogelijk is deze komplementering van funkties toe te

passen.
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1.2 Programmatabel

Het gewenste gedrag van een FPLA wordt genoteerd in een

programmatabel, waarvan fig. 1.7 een voorbeeld toont.

In de linkertabel, de inputtabel, worden met de letters H en L

en het symbool _ (soms ook X) de produkttermen genoteerd, in de

rechtertabel de gewenste outputs, met de symbolen A (Aktief)

en . (niet-Aktief). Boven de outputtabel wordt, weer met de

letters H en L, aangegeven welke outputs hoog- en welke laag

aktief moeten zijn. Met zo'n ingevulde programmatabel kan men

bij de fabrikant, en in veel gevallen ook bij de importeur,

een FPLA laten programmeren.

?~OOU.~T T&t\M
..... _,... -'~~~T VAIlIA.Ia...

WO.
I • , , , I

t4 ifi" Is it -.- .-S ., 3 1 , 0 J J , 0,
I

t
.J
It

r
6

~,

~AICT'EF NIVEAU
~1~[IJ_1.1J:.
l-0uT!'!.T ,~.!'-t!lt.!l~_
,~ S If 1 a- t 0

Fig. 1.7 Gedeelte van een programmatabel



-8-

1.3 Fabrikanten/Fabrikaten

Sinds 1969 gebruikt Texas Instruments PLAts in zijn MOS

calculators. Omstreeks de zelfde tijd is IBM begonnen met de

ontwikkeling van PLAts. Publikaties uit 1974/1975 laten zien

dat de ontwikkeling ervan dan al in een zeer vergevorderd

stadium is. In beide gevallen gaat het om PLAts met interne

feedback-registers; die van Texas zijn onderdeel van meer com-

plexe special-purpose LSI-chips, IBM's PLAts zijn echte PLAts

zoals we ze in dit rapport beschrijven, overigens van veel

grotere omvang en met een ander soort input-decoder (zie

hoofdstuk 5). Geen van beide fabrikanten brengt deze PLAts in

de handel.

In 1973 was Rockwell Int. een van de eerste fabrikanten, die

een PLA op de markt bracht. De produktie daarvan werd echter bij

gebrek aan belangstelling van de zijde van de potentiele

gebruikers vrij snel weer gestopt.

Medio '75 is vervolgens de draad door diverse fabrikanten

weer opgepakt (zie onderstaand staatje, tab.1), en ondanks de nog

hoge kosten lijken PLA en FPLA nu een vaste plaats te hebben

veroverd in de catalogi van LSI-circuits.



CIl
CIl .p .p

.p ::l I: I=:
::l PI * Cl> Cl>
PI .p 't:I Cl> S rl
~ ::l rl .- OM Cl>

~..-t 0 Q) 't:ICIl .p rl
..-t ltC oM I=:

~ Cl> I=:
rl rl

~
.p Q) .. PI . r,q

~ ~ g. ;=1~ OM H
.p .p .!I:l CIl ~ ~

§ § CIl .p Q)>., m 0 OM

Fabrikant Typenr. ~ ::l I=:.p OM H ;::
~ ~ :2 0 m- 't:I PI 0

- .

AMI> AM2980/81 16 8 F OC/TS 30 Poly-Si ja/ja

Intersil IM5200 14 8 F OC 65 AIM nee3BS!

WI 6870/71 14 8 F OC/TS 50 Ni-Cr nee!BUf/ja

" 6775/76 14 8 M TS/OC 50 - ja/nee3BB£

National SeJIl. ;DM8575/76 14 8 M TP/OC 80 - nee/neemm

Signetics 82S100/101 16 8 F TS/OC 35 Ni-Cr ja/ja

" 82S200/201 16 8 M TS/06 35 - ja/ja

91exas Instr. SN74S330/331 1~ 6 F TS/OC -35 Ti-W ja/ja

* OC=Open Collector; TS=Tri-State; TP=Totempole
** De dissipatie van de diverse types is Diet vermeld, omdat de beschikbare

gegevens te onduidelijk waren; in het algemeen ligt de opgegeven
dissipatie van een FPLA rond de 600 mW (typ.)

*** Voor de Open-Collector uitvoeringen kan een Chip Enable gemaakt worden
door middel van een wire-AND over de outputs

tabel 1 Overzicht (F)PLA's, febr. 1977

I
\0
I
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1.4 Vergelijking 82S100/101(Signetics) - IM5200(Intersil);

Editing

In onderstaande tabel zetten we de belangrijkste

karakteristieken naast elkaar van de 82S100/101 van Signetics

en de TIM5200 van Intersil. Beide chips zijn uit voorraad

leverbaar.

Aantal inputs

Aantal P-termen

Aantal outputs

Chip Enable

Open Collector

Tri-State

82S100/101 IM5200

16 14

48 48

8 8

ja neeJt

ja ja

ja nee

access-tijd

t pd in_out(ns)

Aantal pennen

dissipatie

progr.element

prijs

TTL-compatible

35(typ); 50(max)

28

600mW

Ni-Cr

ja

65( typ); 100(max)

24

675mW

AIM

ja

* CE realiseerbaar dmv. wire-AlID over de Open Collector outputs .

•• De prijzen van geintegreerde circuits zijn doorgaans sterk

aan wijzigingen onderhevig; daarom zijn ze hier niet vermeld.

Omstreeks de tijd van dit onderzoek was de chip van Signetics aan-

aanzienlijk duurder dan die van Interail.

Tabel 2 82S100/101 va IM5200
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De reden dat juist deze twee types naast elkaar worden gezet

is enerzijds het feit dat Signetics bij de 82S100/101 veruit de

beste dokumentat1e levert, terwijl anderzijds de IM5200 een

programm erelement heeft dat belangrijk verschilt van de proc~d~'s

die in de andere types worden toegepast.

Het Nikkel-Chroom element (Signetics) is, evenals het Poly

silicon element (Poly-Si; AMD) en het Titiaan-Wolfram element

(Ti-W; Texas) een verbinding die doorgebrand moet worden ("fusing").

Daarentegen wordt bij het AIM(Avalanche Induced Migration)-

proc~d~ van Intersil juist een verbinding aangebracht die eerst

niet aanwezig was. De konsekwenties voor de niet-geprogrammeerde

staat zijn samengebracht in tabel 3:

Inputs:

Som-element:

Outputs:

Ni-Cr

disable, dwz.

zowel xi ala xi

aangealoten aan

de AND-poorten

P-term verbonden

aan outputa

hoogaktief

AIM

don't-care,

xi noch xi

aangesloten

aan AND-poorten

P-te:nn niet

verbonden aan

outputs

laagaktief

Tabel 3 Niet-geprogrammeerde staat 82S100/101 en IM5200

De geschetste verschillen zijn met name van belang voor de

editing-mogelijkheden van het FPLA, dwz. de mogelijkheden om

nog iets te veranderen in de chip nadat deze geprogrammeerd is.
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Bij het Ni-Cr-proc~d~ worden voor de vorming van een P-term

alleen de "links" intakt gelaten van de inputvariabelen die in

de betreffende P-term aanwezig zijn; alle overige verbindingen

worden onherstelbaar weggebrand. Er kunnen alleen nog m~~r

,
don t-cares aangebracht worden.

Bij AIM daarentegen begint men met een don't-care situatie

voor alle inputs. Alleen de relevante inputs of hun komplement

worden aangesloten, en extra kondities kunnen worden ingebracht.

Uiteraard is het bij Ni-Cr w~l mogelijk een geprogrammeerde

produktterm uit te schakelen en een andere, tot dusver ongebruikte

in gebruik te nemen.

Voor de OR-matrix geldt iets soortgelijks. Van een bepaalde

outputfunktie kunnen bij het Ni-Cr-proc~d~ slechts produkt

termen verwijderd en eventueel niet-gebruikte aangekoppeld

worden; daarnaast is er de vrij theoretische mogelijkheid om

or~ebruikte outputs alsnog te programmeren. AIM biedt de mogelijk

heid om P-termen aan een outputfunktie toe te voegen, terwijl

tevens P-termen kunnen worden uitgeschakeld (door input

disabling) •

AIM heeft dus duidelijk voordelen ten opzichte van het Ni-Cr

proc~d~. Met de huidige stand van de IC-technologie is er echter

~~n groot bezwaar: Ni-Cr is betrouwbaarder. Bovendien zal, naar

mate de prijs van FPLA's zal zakken, editing een steeds geringere

faktor worden in de vergelijking van de verschillende fabrikaten.

De andere voordelen die de 828100/101 biedt (Het verkrijgbaar

zijn van een Tri-State uitvoering, grotere snelheid, het groter

aantal inputs en de reeds genoemde goede dokumentatie) zullen

daarom in veel gevallen de doorslag geven ten gunste van een



-13-

chip van het Signetics-type. In dit rapport zullen we in voor

komende gevallen steeds aannemen dat gewerkt wordt met een

16x48x8-FPLA ala de 82S100/101, tenzij anders vermeld.

1.5 Voor- en nadelen van FPLA's

Vooruitlopend op de gedeelten van volgende hoofdstukken,

waarin de toepassingsmogelijkheden van FPLA's besproken worden,

noemen we hier alvast enkele, merendeels evidente, voor- en

nadelen ervan.

De voordelen van FPLA's moeten in de eerste plaats gezocht

worden in de vergelijking met "wilde logika", d.i. de verzame

ling poorten en inverters en andere Small Scale Integration

(SSI)-chips die in elk digitaal systeem weI voorkomt en die

zo specifiek is voor dat systeem dat uitvoering ervan in Large

Scale Integration (LSI) niet lonend is. Meest in het oog

springend in de vergelijking met wilde logika is de besparing

in "chip count", het aantal voor zo'n stuk kombinatoriek beno

digde IC's. Op grond van het logisch equivalent van een FPLA

en het gemiddeld aantal poorten in een TTL-IC schatten we deze

besparing ruwweg op 20:1, hetgeen, gezien de afmetingen van het

FPLA, een ruimtebesparing oplevert van 7:1 (Signetics vermeldt

in zijn dokumentatie overigens een afnemer die een circuit van

maar liefst 49 chips in een FPLA heeft germplementeerd).

Een ander voordeel ligt in de eenvoud van bedrading. Een

groot gedeelte van de bekende wirwar van draden bij wire-wrap

verbindingen zal wegvallen als FPLA's worden gebruikt. Bij

printed-circuit boards zal het arbeidsintensieve, dus dure,

ontwerpproces aanzienlijk vereenvoudigd worden. Vermindering
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van het aantal verbindingspunten heeft bovendien een grotere

systeembetrouwbaarheid tot gevolg.

Ook wat betreft de dissipatie biedt het FPLA voordelen.

Een gemiddelde SSI-chip van vergelijkbare snelheid uit de 74

serie verbruikt ongeveer 100 ~ 150 mW, tegen ongeveer 600 mW

voor een FPLA. Rekening houdend met de "chip count" geeft dit

een besparing van 3 A 5:1.

Tenslotte is er in de vergelijking FPLA - wilde logika de

reeds genoemde, beperkte mogelijkheid om een geprogrammeerd FPLA

te veranderen zonder dat er iets in de bedrading veranderd hoeft

te worden.

Bij de vergelijking van FPLA's met Read-Only Memories valt

in de eerste plaats het grote aantal inputs Ope Het zal nog weI

geruime tijd duren voor er een 16-input, 8-output (520K bits!)

ROM op de markt komt. Voorts is er het aspekt van het efficient

gebruik van FPLA's: elke geprogrammeerde P-term wordt gebruikt

voor het genereren van een output, terwijl in een ROM vaak

grote groepen mintermen inaktief zijn.

Tenslotte heeft het FPLA het voordeel dat het, onder bepaalde

voorwaarden, zeer eenvoudig te gebruiken is voor seguentiele

systemen. In hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan.

Een nadeel is vooralsnog de hoge prijs van het FPLA. De ont

wikkelingen op de IC-markt hebben echter aangetoond, dat de prijs

van een nieuwe chip snel zakt, naarmate hij meer gebruikt wordt.
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2 Kombinatoriscbe aspekten

Inleiding. In dit hoofdstuk komen de zaken aan de orde waarmee de

FPLA-gebruiker te maken krijgt als de chip voor kombinatorische

netwerken gebruikt gaat worden. Uiteraard -en dit moet nog eens

benadrukt worden, omdat sommige FPLA-promotora het FPLA presenteren

als een sequentieel circuit- spelen deze aspekten ook een rol wanneer

het FPLA gebruikt wordt voor het kombinatorische deel van sequentiele

circuita.

2.1 Minimalisatie

We hebben in paragraaf 1.1 al gezien dat een funktie, die gegeven

is als som van een aantal mintermen, in veel gevallen met behulp van

wetten uit de Boole-algebra vereenvoudigd kan worden tot een som van

- een geringer aantal - produkttermen. Dit procea heet minimalisatie.

In termen van bitpatronen komt het neer op herhaald toepassen van de

volgende regel: als twee inputkombinaties die op slechts een plaats

verschillen dezelfde output moeten leveren, dan mag op die plaats een

don't-care worden ingevuld: twee mintermen worden samengevoegd tot

een P-term (we spreken nu even over slechta een output).

Ook wanneer een funktie al gegeven is ale som van P-termen, kan

dit proces worden toegepaat. Dan moeten de P-termen eerst worden terug

gewerkt tot mintermen. Er zijn verechillende minimalisatiemethodes,

die elk hun eigen voorstellingawijze van een logiache funktie hanteren.

De algebraIache benadering die in par. 1.1 werd gegeven, waarin

de Boolse wetten Ax + Ai = A(x + i), en x + i = 1 worden gehanteerd,
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is in de praktijk vrijwel onbruikbaar, omdat er geen systematiek in

het groeperen van de mintermen is.

De bekendste meer systematische methoden zijn die van Karnaugh

en die van Quine en McCluskey.

Karnaugh's methode maakt gebruik van diagrammen langs de zijden

waarvan de variabelen op een bepaalde manier worden gerangschikt en

waarin wordt aangegeven voor welke waarden van de variabelen de funktie

1 is. Door patroonherkenning is daarin groepering van mintermen erg

eenvoudig.

De methode van Quine en McCluskey sluit aan bij de tabellarische

weergave van logische funkties. In een tabel worden, net als bij een

ROM, aIle inputkombinaties neergeschreven, met daarnaast in een aparte

kolom de bijbehorende outputwaarde. Toevoeging van kolommen (=outputs)

zou de outputtabel zoals we die van een ROM kennen opleveren.

Quine-McCluskey's methode herschikt de rijen en voegt dan op systema

tische wijze eerst mintermen en vervolgens P-termen samen tot dat niet

verder mogelijk is. Het resultaat van dit procede is een lijst van

grootst mogelijke produkttermen, de priemimplikanten, waaruit een

minimale oplossing gekozen kan worden.

Een gedetailleerde beschrijving van beide methodes is te vinden in

de meeste handboeken over schakeltechniek, reden waarom we ons tot deze

korte omschrijving beperken en verder gaan met het bezien van het nut

ervan bij het gebruik van FPLA's. Een kompakte en heldere uitleg van

Karnaugh's en Quine-McCluskey's minimalisatiemethodes is bijvoorbeeld

te vinden in een artikel van C. Heath en I. Williamson (lit. 1976).
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Omdat we bij FPLA's doorgaans te maken hebben met een groot aantal

inputvariabelen, is de Karnaugh-methode niet erg bruikbaar: tot vier

variabelen is een Karnaugh-diagram erg overzichtelijk, vijf en zes is

al moeilijker, en daarboven wordt het erg onpraktisch om met Karnaugh

diagrammen te werken. Varianten op Karnaugh's methode (de "Svoboda grids"

bijvoorbeeld, zie Klir, lit. 1972) gaan tot acht variabelen, maar alle

hebben ze het nadeel dat ze moeilijk te automatiseren zijn, omdat ze

berusten op patroonherkenning.

McCluskey's methode heeft dit bezwaar niet. De tabellarische

werkwijze is bijzonder geschikt om door een rekenmachine te worden

uitgevoerd (APLl). De beperking ten aanzien van het aantal variabelen

ligt dan uitsluitend in de hoeveelheid beschikbare geheugenruimte en

de rekentijd, mits de invoer van het programma in de vorm van produkt

termen kan geschieden. (Voor een enkele 12-bits inputkombinatie met 9

don't-cares zouden bijvoorbeeld 512 mintermen moeten worden ingetikt).

Programmatuur voor McCluskey's methode is beschikbaar. We nOemen

het programma van S. Shiva en H. Troy Nagel ( in FORTRAN IV voor de

IBM 360 en 370 machines, lit. 1972 en 1974 ), dat funkties tot 16

variabelen aankan mits er voldoende geheugenkapaciteit aanwezig is,

en het onlangs in de vakgroep EB geschreven APL-programma (A. Bas),

dat -voorlopig- tot 8 variabelen gaat.

De methode van Quine-McCluskey geeft, als gezegd, als eindresultaat

een lijst van priemimplikanten, waaruit een selektie gemaakt moet worden

zodanig, dat met een minimum aan P-termen de gehele funktie "bedekt"

wordt. Hiervoor zijn ook algoritmen ontwikkeld, bijvoorbeeld het
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Fortran-programma van Dollhoff (lit. 1974).

Wanneer de selektie van priemimplikanten tot meerdere oploesingen

met een gelijk aantal termen leidt, zijn extra kriteria nodig. Wanneer

met losse komponenten gewerkt wordt, wordt doorgaans die oplossing

gekozen die zo weinig mogelijk gekomplementeerde variabelen bevat

(aantal inverters), en zo weinig mogelijk variabelen per P-term (aan-

tal inputs per AND-poort). Beide kriteria zijn voor FPLA's van onder-

geechikt belang: van elke variabele is het komplement ter beschikking,

en elke "AND-poort" in een FPLA kan in principe elke variabele ale

input hebben, tot het FPLA-maximum. Bij het "fusible link"-procede

levert minimalieatie op het aantal literals (= variabelen of hun kom-

plement) zelfs enig nadeel: Voor elke extra don't-care moet een extra

link worden weggebrand. Het enige minimalisatie-kriterium voor FPLA's

is dus het aantal produkttermen; de verdere keuze uit gelijkwaardige

oplossingen is vrij.

2.2 Multiple-output minimalisatie

Wanneer we, zoals bij het FPLA, te maken hebben met een kombinato-

rische schakeling met meer dan een output, dus met meerdere funkties

van dezelfde variabelen, dan bevatten die funkties vaak dezelfde

produkttermen. In de outputtabel van een Fpla komt di~__t~.:t_.!:1_i_~_i.n-! door

XIX,

X, 0" 01 " /0 01 II 10

0

~
0

I
I'~. (Qi(dT)I,U f I

~Fig. 2.1 Multiple-output
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meer A's naast elkaar op de rijen van de tabel. Een voorbeeld:

Twee funkties van drie variabelen x
1

,x
2

en x
3

, als getekend in boven

staand Karnaugh-diagram (fig. 2.1).

Afzonderlijke minimaliaatie leidt tot een oplossing als in de figuur

aangegeven, met twee termen per funktie:

f 1 = x1x2 + X2X3 en f 2 = x1x3 + x1x2 •

Nemen we de funkties gezamenlijk in beschouwing, dan blijkt de -met een

stippellijn omcirkelde- minterm X1X2X3 in beide funkties voor te komen,

terwijl daarnaaat voor elk van de funkties nog slechta een P-term

nodig is, x1x2 resp. x1x2 • In totaal zijn dus voor realisatie van f 1

en f 2 drie termen voldoende.

Minimalisatie voor FPLA's dient dus gericht te zijn op het zoveel

mogelijk gezamenlijk gebruik van produkttermen door zoveel mogelijk

funkties: P-term sharing. Deze vorm van minimalisatie, gericht op P-term

sharing heet multiple-output minimaliaatie.

Methodes voor multiple-output minimalisatie worden door diverse

auteurs gemeld, veelal met bijbehorende programmatuur. Su en Dietmeyer

(lit. 1969) ontwikkelden een algoritme dat niet volledig minimaliseert,

maar slechta reduceert tot een aanvaardbaar niveau, vanwege de grote

hoeveelheid rekentijd die wat grotere minimalisatieproblemen vergen.

Zij vermelden ook enige andere auteurs op het terrein van de multiple

output minimalisatie. Voorts is nog interessant het programma van

De Vries en Svoboda (lit. 1975), omdat het in APL geschreven is. Een

bezwaar ervan is dat invoer in mintermen vereist wordt.
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2.3 De praktijk

In de praktijk zal het gebruik van minimalisatieprocedures veelal

niet nodig of zelfs ekonomisch onverantwoord zijn. De aard van het FPLA

-veel inputs, veel outputs- maakt de chip bijzonder geschikt voor sys-

temen waarin steeds slechts enkele inputvariabelen aktief zijn. In die

gevallen levert minimalisatie doorgaans slechts weinig resultaat in

de zin van vermindering van het aantal termen. In de paragrafen 3.2 en

3.3, bij de behandeling van eequentiele systemen, komen we daarop uit-

voerig terug.

Daarnaast is er het ekonomische aspekte Minimalisatie van veel-input,

veel-output systemen kost veel rekentijd en geheugenruimte. Voor eenma-

lige toepassingen dienen steeds de kosten daarvan afgewogen te worden

tegen die van het gebruik van een extra chip, de zogenaamde P-term

expansie, welke in de volgende paragraaf besproken wordt.

2.4 P-term expansie

Door parallel schakelen van meerdere FPLA's van het Open-Collector

type kan eenvoudig het aantal produkttermen worden uitgebreid (fig. 2.2).

r.

,...-f.. ..
II

~
..

F~tA, I I
I I, !

Fig. 2.2 P-term expansie,

Open Collector

I •
I

i~
I
, I

.. Ii..
FPLA"

,
I,
, I

I I
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Wegens de wired-OR moeten de outputs dan weI aIle laag-aktief ge-

programmeerd worden.

P-term expansie met FPLA's van het Tri-State type is wat bewerke-

lijker. Door de active pull-up outputs kan geen wired-OR worden toe-

gepast, en moet de Chip Enable gebruikt worden om steeds alechta een
FPLA aktief te doen zijn.

De programmatabel moet daartoe opgesplitst worden rond een of meer

variabelen, welke gebruikt worden om de CE-ingangen aan te aturen. De

opaplitaing geachiedt zodanig dat in elk van de deeltabellen deze

variabele(n) een vaste waarde heeft resp. hebben. In fig. 2.3 is dit

uitgevoerd voor een eenvoudig geval. Fig. 2.3.! toont de oorspronkelijke

tabel; 2.3.~ de deeltabellen (Uit: Signetica Dataaheet, lit. 1976).

1 2 ia de afgesplitste variabele; in de ene deeltabel is 1 2 = 0, in de

andere is 1 2 = 1. Men merke op dat waar in de oorspronkelijke tabel

12 don't care was, de betreffende term in beide deeltabellen voorkomt,

eenmaal met 1 2 = 1 en eenmaal met 1 2 = O. Het is dus zaak een variabele

te kiezen die het minst als don't care in de tabel verschijnt. In

sommige gevallen kan een van de zo gelntroduceerde extra termen over

abodig zijn, zoals in dit voorbeeld 11 , die overlapt wordt door term 10

met gelijke output. Hernieuwde minimalisatie van de deeltabellen kan

dus zin hebben.

De gekonstrueerde deeltabellen kunnen nu elk in een FPLA geimplemen-

teerd worden, uiteraard zonder 1 2 in de termen. Het ene FPLA moet ge

selekteerd worden ala 1 2 = 0, het andere ala 1 2 = 1. Fig. 2.4 toont

het schema.

We merken op dat hier tevens input-expansie plaatavindt:
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-23-

---- -_._-..._._-

..
~-

" n
T

b
..
" n

T

I;.,I,

12 treedt niet meer op als FPLA- inputvariabele.

Fig. 2.4 P-term expansie, Tri-State types

op dezelfde Manier als nu voor een variabele beschreven is, kunnen,

met een aangepaste dekodering, meerdere variabelen worden afgesplitst,

steeds uiteraard met een verdubbeling van het aantal FPLA'so

De theoretische achtergrond van deze vorm van P-term expansie

is de volgende.

Zij F = f(xO'x1 , ••• ,xi' .•• ,xn),

dan is volgens de disjunktieve canonische ontwikkeling (Voortgezette

Schakeltechniek I, kollegediktaat prof. van de Weg, p. 2.4, lit. 1977):

F = xi f(xO'x1 , ••• ,1, ••• ,xn ) + iif(xO'X1' ••• ,0, ••• ,xn),

hetgeen precies overeenkomt met de bovenbeschreven afsplitsing van een

variabele; f(xO' ••• ,1, ••• ,xn ) en f(xO' ••• ,0, ••• ,x ) bevatten
n

de termen voor de deeltabellen, met 1 resp. ° op de plaats van x .•
~

Ontwikkeling naar meer variabelen geschiedt rekursief. Zo bijvoor-

beeld naar twee variabelen:
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2.5 Input-expansie

Voar vergroting van het aantal inputs zijn er verschillende manieren,

aIle met hun beperkingen.

De in voorgaande paragraaf geschetste wijze van inputexpansie

volgens de disjunktieve canoniache ontwikkeling heeft uiteraard aIleen

zin ala ook P-term expansie noodzakelijk is: elke extra inputvariabele

levert een verdubbeling van het aantal FPLA's.

Een andere Manier is het multiplexen van variabelen die niet tegelijk

relevant zijn VOor de outputs. Wanneer bij twee van zulke variabelen

een derde variabele te vinden is die steeds e~n is als de ene variabele

relevant is, en nul als de andere dat is, dan kan deze derde variabele

gebruikt worden als konditie voor het doorschakelen van een van de

beide andere.

In formule: Als I 1 don't care is voor I = 1, en I 1 is don'tn+ n n-

care voor I = 0, dan kunnen I 1 en I 1 gemultiplexed worden op
n n+ n-

FPLA-input I volgena:
p

I = I 1.1 + I 1.1 •P n+ n n- n

Hetzelfde kan gedaan worden voor een ander drietal variabelen op een

andere FPLA-input (waarmee het aantal gewonnen inputs op twee komt) ,

terwijl tevens op soortgelijke wijze vier variabelen gemultiplexed

kunnen worden met twee konditievariabelen, zodat de expansie drie

bedraagt, enzovoort. Van deze vier variabelen mag er dan steeds slechts

een niet-don't care zijn, en het relevant zijn van elk van hen moet

gekoppeld zijn aan het voorkomen van een van de vier mogelijke waarden

(00, 01, 10 en 11) van de konditievariabelen in de inputtabel.
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De procedure is voor het verkrijgen van een extra input als voIgt.

Men zoekt in de tabel twee variabelen xa en xb die nooit tegelijk in

een produktterm optreden. Vaak zullen zulke variabelen al uit de systeem-

specifikaties tevoorachijn zijn gekomen. Men hergroepeert de termen

naar het voorkomen van xa en xb • In deze tabel zoekt men door kolom

inspektie vervolgens een variabele x
k

die in de a-tabel aIleen ala xk

optreedt en in de b-tabel aIleen als x
k

(of omgekeerd). Van de overige

termen, waarin dus noch xa noch x b voorkomen, voegt men die met xk toe

aan de a-tabel, en die met ~ aan de b-tabel. De termen tenslotte waarin

ook xk of xk niet voorkomt, splitst men elk in een term met xk en een

-met xk en ook deze voegt men toe aan de betreffende subtabellen.

De zoekprocedure voor deze wijze van inputexpansie is redelijk een-

voudig en automatiseerbaar. Het praktisch nut lijkt echter beperkt,

omdat de toepasbaarheid geheel afhankelijk is van het toevallig optreden

van een variabele die ala s.lekt~.variabele kan fungeren.

Een derde methode, aIleen geschikt voor open-collector uitvoeringen,

is het gedeeltelijk parallel schakelen van FPLA's. Wanneer uit de

programmatabel blijkt dat de variabelen verdeeld kunnen worden in drie

groepen A, B en C, zodanig dat de variabelen van de groepen A en B

aIleen met andere variabelen uit hun eigen groep en/of met variabelen

uit groep C in de produkttermen optreden, dan kan de tabel gesplitst

worden in twee subtabellen, de ene met variabelen A en C en de andere

met B en C. Deze subtabellen kunnen elk in een FPLA geprogrammeerd

worden, en parallel schakelen van de outputs zorgt voor de OH-funktie.

Uiteraard moeten de outputs weer laag-aktief geprogrammeerd worden.

In Boolse vergelijkingen:
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- - - --De funktie FO = x1x2 + x1x3 + x1x7xa + x4x
5

+ x4x
5

x6 + x
5

x7xS'

waarvan de programmatabel in fig. 2.5 is weergegeven, kan gesplitst

- - --
FOb = x4x5 + x4x5x6 + x5x7x8'

welke deelfunkties elk afzonderlijk in een FPLA geprogrammeerd kunnen

worden. De wired-OR realiseert dan FOa + FOb'
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~
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Fig. 2.5 Programmatabel Fo' inputexpansie

De beperkingen van deze vorm van inputexpansie zijn van dezelfde

aard als die van de multiplex-methode: vereist is een groot aantal

don't cares in de inputtabel, die bovendien op een bepaalde wijze

gegroepeerd dienen te zijn. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is

de methode weI eenvoudiger, en zij he.ft een grotere expansie-

kapaciteit.

2.6 Output-expansie

Vergroting van het aantal outputs van een systeem met een FPLA

kan plaatsvinden door gebruik te maken van het feit dat in veel

praktische systemen slechts een beperkt deel van de mogelijke output-

kombinaties relevant is. Wanneer bijvoorbeeld van 16 outputs steeds



slechts een bit aktief hoeft te zijn, zodat slechts 16 van de 2
16

mogelijke outputkombinaties relevant zijn, dan kunnen deze in vier

bits gekodeerd worden. Een 4-naar-16 decoder/demultiplexer vertaalt

deze dan weer naar de gewenste outputpatronen (fig. 2.6). Er blijven

4 FPLA-outputs vrij voor andere doeleinden (bijvoorbeeld terugkoppeling,

zie hoofdstuk 3), terwijl het totaal aantal outputs van het systeem

op 20 komt. Op dezelfde wijze kunnen kleine PROM's, BCD-to-Decimal

decoders en dergelijke gebruikt worden voor outputexpansie.

o•.•co

'''LA
F••,I •.,~

0"."Ft.-,

Fig. 2.6 Outputexpansie door outputdecoding

Wanneer deze methode niet toegepast kan worden, kan het gebruik van

meerdere FPLA's met parallel geschakelde inputs overwogen worden.

Fig. 2.7 toont een voorbeeld met twee FPLA's •

.
I..

FPLA,
.-'f'

.
)..

FPLAa

Fig. 2.7 Outputexpansie door parallel

schakelen van FPLA's
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Men bedenke wel dat op daze wijze niet automatisch tevens P-term

expansie bereikt wordt: de produkttermen die outputs van beide FPLA's

moeten ook in beide FPLA's geprogrammeerd worden.
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2.7 Voorbeelden van toepassingen

In deze paragraaf worden enkele toepassingen van FPLA's in puur

kombinatorische netwerken kort behandeld. De meeste ervan zijn terug

te vinden in de diverse dokumentatie-sheets.

2.7.1 Kode-omzetting

Een in de literatuur veelgenoemde toepassing van FPLA's is de

omzetting van Hollerith- naar ASCII-kode. De Hollerith-kode is een

12-bits kode, de ASCII-kode is 8-bite. In de normale oplossing worden

7 van de 12 bits van de Hollerith-kode door middel van ext erne logika

omgezet in 3 bits, welke samen met de overige 5 bits op een 256x8 ROM

gezet worden. De Hollerith-kode kent 96 karakters, dus het overgrote

12deel van de 2 mogelijke inputkombinatiee hoeft niet gedetekteerd te

worden. Een PLA of twee FPLA'e doen het werk.

2.7.2 Multifunktionele chip

De dokumentatie van Signetics' 82S100/101 geeft ala "sample device"

een aardig voorbeeld van een andere toepassingsmogelijkheid: de

multifunktionele chip. Afhankelijk van de input op drie van de 16 FPLA-

ingangen en in sommige gevallen enige ext erne verbindingen fungeert

de chip achtereenvolgens als 4 twee-input OR-poorten, 4 twee-input AND's,

4 twee-input EXOR'a, 2x4-bita Data Selector, aIle met true en complement

output, en 4-bits opteller met aeriele carry.

Birkner, van Monolithic Memories, meldt in een paper voor een

IEEE-konferentie (lit. 1976) een multifunktionele PLA die, met een
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funktiekode die varieert van 2 tot 6 bits, twaalf verschillende

funkties kan vervullen, echter met gebruikmaking van 90 produkttermen

waarvoor dus twee FPLA's nodig zouden zijn.

2.7.3 Makro-instruktie decoding

Diverse auteurs suggereren het gebruik van FPLA's voor makro

instruktie decoding. Makro-instrukties zijn instrukties die in mikro

programmeerbare systemen de subroutines in het mikroprogrammageheugen

aanroepen. De inhoud van een makro-instruktie is verdeeld in velden,

waarvan er een, de op-kode, aangeeft welke mikroroutine aangeroepen

dient te worden. De lengte van de op-kode varieert met het soort makro

instruktie, terwijl de startadressen van de mikroroutines een vaste

lengte hebben. Het FPLA is, doordat het gebruik van don't cares

mogelijk is, erg geschikt om de vertaling van op-kodes in startadressen

te verzorgen. Uiteraard is er weer de beperking van het aantal P-termen:

een FPLA kan niet meer dan 48 verschillende startadressen genereren.

2.7.4 Multibit schuifregister

Eveneens in Signetics' Dokumentatie vinden we het multibit schuif

register. Acht inputs 10 , ••• ,1
7

kunnen, onder besturing van vier

kontrolelijnen willekeurig doorverbonden worden met de acht outputs

FO' ••• , F
7

van een FPLA. Dri. van de kontrolelijnen bepalen over

hoeveel plaatsen er geschoven moet worden, de vierde of er naar links

of naar rechts geschoven wordt.

Het principe is eenvoudig. We noteren de waarden die de kontrole

lijnen kunnen hebben als 8 LO tim 8
L7

en 8RO tim SR7. Een output,
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bijvoorbeeld F
3

, moet gelijk zijn aan 1
3

als SLO of SRO'

aan 14 als SR1'

aan 1
5

ala SR2' enzovoorts.

De vergelijking voor F
3

wordt dua:

F
3

= 1
3

SRO + 14SR1 + 1
5

SR2 + ••• + 12SR7 +

+ 13SLQ + 12SL1 + 1 1SL2 + + 14SL7 •

Op overeenkomstige wijze worden de vergelijkingen voor de overige

outputs opgeateld. Uiteraard kan van de termen met SRO en SLO (= niet

schuiven) er een weggelaten worden. Ret aantal termen per output is dan

15, zodat het totaal aantal benodigde termen op 120 (8x15) komt. Er

moeten dus drie FPLA's parallel geschakeld worden.

Meer dan 8 bits kunnen op deze wijze niet behandeld worden, maar

het idee kan wel uitgebreid worden naar BCD-operatiea.

BCD (Binary Coded Decimal) is een kode waarin elk decimaal cijfer

in vier bits gekodeerd wordt. Voor rekenkundige operaties met BCD

getallen moeten deze groepen van vier bits groepsgewijs verschoven

kunnen worden. Dat wil zeggen dat een bit van een BCD-getal steeds

over vier plaatsen of een veelvoud daarvan verplaatst moet worden

Sluiten we nu de bits 0,4,8, ••• ,28 van een 8-cijferig BCD-getal

aan op een schuifregister-unit als boven beschreven, de bits 1,5,9,

,29 op een tweede unit, enzovoorts, dan wordt met 4x3=12 FPLA's

een 32-bits BCD-schuifregister gerealiseerd.

De winst van het FPLA-schuifregister zit niet zozeer in het aan

tal benodigde chips, als wel in de snelheid waarmee geschoven kan

worden. Vooral bij het BCD-register is deze frappant. Elke wille

keurige schuifoperatie wordt in 35 A 85 ns uitgevoerd, hetgeen ECL

snelheden benadert.
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3 Sequentiele machines

Inleiding. Centraal in dit hooidstuk staat de verrassende

eenvoud waarmee met FPLA's sequentiele logika bedreven kan

worden. Paragraai 3.3 wordt hieraan gewijd. Eerst wordt echter

in 3.1 beschreven hoe in het algemeen te werk wordt gegaan bij

het ontwerpen van een eenvoudig sequentieel systeem, terwijl

in 3.2 een machine type beschouwd wordt dat bijzonder geschikt

is voor implementatie in FPLA's. Speciale aandacht wordt besteed,

zowel in 3.2 als in 3.3, san het gebruik van flowdiagrammen in

plaats van de gebruikelijke toestandsdiagrammen.

Paragraaf 3.4 geeit kort enkele opmerkingen over grotere

systemen, en in 3.5 worden tot slot de asynchrone systemen be

sproken.

3.1 Ontwerp van seguentiele systemen

Voor de eerste iase in het ontwerpproces voor sequentiele

systemen bestaat geen algemene methode. Vereist is een nauw

keurige analyse van de eisen die aan het systeem gesteld worden.

Hieruit voIgt een deiinitie van inputs en outputs, en een om

schrijving van wat het systeem onder welke omstandigheden moet

doen. Doorgaans is er een startsituatie te onderscheiden, van
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waaruit het systeem onder invloed van de omstandigheden (tot

uiting komend op de inputs) verschillende reeksen opeenvolgende

toestanden kan doorlopen, en waarin het, onder invloed van een

algemene Reset of anderszins, na verloop van tijd weer terug

kan komen. Uitgaande van deze startsituatie onderzoekt men aIle

mogelijke inputkombinaties om na te gaan tot welke nieuwe "situatie"

(toestanden) deze aanleiding dienen te geven, en welke outputs

daarbij gegenereerd dienen te worden. Hetzelfde doet men met

de zo ge!ntroduceerde toestanden, en zo verder, tot men aIle

akties die het systeem volgens de gegeven specifikaties dient.,

uit te voeren, heeft vastgelegd~.

Veelal leidt niet elke mogelijke inputkombinatie tot een afzon-

derlijke nieuwe toestand. We kunnen daarbij twee gevallen

onderscheiden:

~ voor bepaalde input'Jr;ombinaties hoeft geen nieuwe toestand

gedefinieerd te worden omdat de betreffende inputkombinaties niet

JEEen"toestand"zou men kunnen omschrijven als de representatie
van wat in het verleden gebeurd is (voorgaande toestanden,
voorgaande inputpatronen) en wat, afhankelijk van de aangeboden in
formatie in de toekomst dient te gebeuren (momentele input, vol
gende toestanden). Men zou dus een toestand in een logische
formule kunnen vastleggen als funktie van bijvoorbeeld al z'n
voorgangers, en de laatste opgetreden inputkombinatie, daarbij
rekening houdend met het feit dat hij langs verschillende wegen



-34-

op kunnen treden. Men spreekt dan van een onvolledig gespecifi-

ceerde machine.

~ bepaalde inputvariabelen zijn niet relevant voor de overgang

van de ene toestand in de andere, en ook de outputs zijn dezelfde.

De machine is dan weI volledig gespecificeerd: elk van de bijbe-

horende inputkombinaties levert een nieuwe toestand op, al is

het dezelfde. In zulke situaties spreekt men van "don't-cares"

in de inputs. We komen hierop nog uitvoerig terug.

Het optreden van de outputs kan, afhankelijk van de specifi-

katies, gekoppeld zijn aan het optreden van de toestanden of

aan de kombinatie input!toestand. In het eerste geval spreken

we van een Moore-machine. Bij elke toestand is dan slechts ~~n

outputkombinatie mogelijk. Is het optreden van outputs mede afhan-

kelijk van de momentane input, dan is de machine van het Mealy-

type. Bij elke toestand kan dan in principe elke mogelijke

outputkombinatie optreden. Ook in de outputs kunnen don't-cares

bereikbaar kan zijn: qn=1~-1.q~-1.q:-2•••••• q~ +

I n-1 n-1 n-2 •••• qO +
-b· qb •qb • b '

waarin qn-i de toestand van de machine op tijdstip n-i is,

I n- 1 de inputvektor die de overgang naar toe stand qn
en a,b,····de wegen aanduiden waarlangs toestand qn bereikt kan
worden. Op dezelfde manier kan men het optreden van bepaalde



voorkomen.

Ret vastleggen van de toestanden met bijbehorende input-

en outputkombinaties kan op verschillende manieren gebeuren:

in toestandsdiagrammen, toestandstabellen, of in flowdiagrammen.

Ook timingdiagrammen worden weI gebruikt, veelal voor asynchrone

(niet-geklokte) systemen, maar we beperken ons in deze paragraaf

. tot zgn. synchrone systemen, dat wil zeggen systemen waarin de

toestandsveranderingen door een centrale klok gecontroleerd

worden. Timingdiagrammen hebben bovendien het bezwaar dat

ze voor wat grotere machines snel onoverzichtelijk worden.

Ze kunnen weI als tussenstap dienen naar de meest gebruikte

manier voor eenvoudige systemen: het toestandsdiagram, met daar-

uit voortvloeiend de toestandstabel. Fig.3.1 geeft een voorbeeld

voor een machine van het Mealy-type. Ret is een sequentie-

detektor op de inputreeks 111 (~~n input, ~~n output).

Fig.3.1a toont het toestandsdiagram, b de daaruit afgeleide

inputreeksen en de begintoeetand zien ale voorwaarde voor het
optreden van een toestand. Deze voorwaarden zijn echter redundant:
omdat elke toestand op deze wijze vastgelegd kan worden, kunnen
we volstaan met de eis dat ~~n van de direct voorafgaande toe
standen ~n de bijbehorende inputkombinatie is opgetreden:

n_ n-1 rn-1 + n-1 rn-1 + •.••
q -qa ·-a qb ·-b



toestandstabel. De toestanden worden genoteerd met qi; de

pijlen geven de overgangen aan die plaatsvinden onder invloed

van de erbij genoteerde inputwaarde x. Orndat het een Mealy-

machine betreft worden de outputwaarden z eveneens bij de over-

gangen genoteerd.

Off)

X

~" 0 ,
f'a ~~D f" ~ 0

~, ,.,0 ",0
t; 1-.,0 ~• ., I

fJ 'I'D ~J'O
Fig. 3.1 Toestandsdiagram (.!:)

,"-I'~ Zen toestandatabel (b)

b

In de tabel (fig.b) staat in de eerste kolom de momentane

toestand qn, en in de volgende kolommen de toestanden qn-1

en de outputs die in de volgende klokperiode optreden onder

invloed van de dan aanwezige input. We konstateren alvast

dat de machine een don't-care heeft in de inputs bij toestand

q3: de machine blijft in q3 met output 0, ongeacht de waarde

van x. Een algemene Reset, die de maohine in de begintoestand
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~ terugbrengt, is in de figuur niet getekend.

Is het gedrag van de machine eenmaal in een toestandsdiagram

en vervolgens in een toestandatabel vastgelegd, dan staat voor

het verdere verloop van het ontwerpproces een grotendeels

gesystematiseerde methode ter beachikking. Met behulp van

implikatietabellen kan het aantal toestanden geminimaliseerd

worden voor het geval dat bij de konstruktie van het toestands

diagram onnodig veel toeatanden gerntroduceerd zijn; centrale

begrippen hierbij zijn: equivalentieklaasen (bij volledig

gespeci~fl.ceerde machines), en compatibilityklassen en "covering"

(bij onvolledig gespecifioeerde machines). Vervolgens dienen de

toestanden gekodeerd te worden (toewijzing, assignment), omdat ze

straka in de werkelijke machinegerepresentee~dmoeten worden in

geheugen-elementen (flip-flops) die slechts de waarde 1 of 0

kunnen aannemen. Hiervoor bestaan enkele vuistregels, die in het

algemeen goed voldoen, en een prachtige systematische methode,

gerntroduceerd door J.Hartmania (lit.1966), die helaas weinig

gebruikt wordt. Vermoedelijk is de methode te bewerkelijk

voor wat grotere systemen en werpt zij te weinig vrucht af

in vergelijking tot de eenvoudig te hanteren vuistregels.

De laatste stap, na de toestandakodering, is de keuze van de
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soort flip-flops en het opstellen van de flip-flop-inputverge

lijkingen en de outputfunkties. Over dit alles is ruimsohoots

literatuur voorhanden; we noemen sleohts het boek van Hill en

Peterson (lit. 1974), bekend bij elke sohakelteohniek-student.

Grotere systemen, in de zin van systemen met grotere aan

tallen in- en outputs en veel toestanden, zijn moeilijk te

benaderen met deze methodische aanpak. Veelal kan eohter het

te ontwerpen systeem opgeaplitat worden in kleinere deel

systemen, die weI met de boven besohreven methode behandeld

kunnen worden. Daarnaaat kunnen grate systemen vaak grotendeels

worden opgebouwd uit deelsytemen die ala ge!ntegreerd oirouit

in de handel zijn. Over deze problematiek handelt het tweede

boek van Hill en Peterson (lit. 1973).
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3.2 Industrial automata

In de praktijk komt het vaak voor dat van een sequentieel

systeem telkens slechts een of enkele inputs aktief zijn.

We zien dat bijvoorbeeld in de besturingslogika van computer

systemen en in interfaces. Men werkt dan met afzonderlijke lijnen

die elk hun eigen betekenis hebben (een READ-opdracht of een

WRITE-opdracht voor de besturing van dataverkeer tussen CPU

en geheugen in een modulair opgebouwd computersysteem; de NRFD-,

NDAC- en DAV-handshake-lijnen van de IEC-IEEE Interface Bus).

Zulke systemen hebben doorgaans een vrij groot aantal inputs en

dus een zeer groot aantal mogelijke inputkombinaties, waarvan er

slechts enkele relevant zijn. In de thepretische sohakeltechniek

noemt men ze weI "Industrial automata".

Door het grote aantal beschikbare inputs en outputs is het

FPLA bijzonder geschikt voor dit soort systemen. Volledig uitgewerk

te toestandsdiagramme~,waarin elke mogelijke inputkombinatie

genoteerd staat, worden echter te gekompliceerd.

We voeren daarom een andere notatie in in de toestands

tabellen: bij elke overgang worden all~~n die inputvariabelen

vermeld die de overgang bewerkstelligen.
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Voorbeeld:(Outputs zijn niet vermeld):

fig.3.2 Don't-cares in de

inputs.

In feite staat hier dus bijvoorbeeld bij de overgang van toe

stand 0 naar toestand 1 dat deze plaatsvindt voor de inputkombina

ties 001, 011, 101 en 111; de machine blijft in 0 voor inputs

000, 010, 100 en 110.

Een iets andere, maar riskante methode voor het vastleggen van

het gedrag van "Industriele automata" is het flowdiagram. De

methode is ten behoeve van toekomstige FPLA-gebruikers ge!ntrodu

ceerd in "Controllers using FPLA~su (lit 1977) waaruit ook de nu

volgende voorbeelden atkomstig zijn. Fig.3.3 toont het principe.

Net als in een flowdiagram voor software zien we de ruitvorm

voor het nemen van een beslissing en de reohthoek voor het uit

voeren van een aktie. In het geval van de sequentiele machine

is dit resp. het inspekteren van de inputs en het aktiveren van
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Fig. 3.3 Flowdiagram als speoifikatie
van een sequenti~le machine

(bran: "Controllers using FPLAs", 1977)

De plaats in het diagram representeert de toestand waarin de

machine zich bevindt. Zo kan, op dezelfde wijze als dat in de

software gebeurt, het sequenti~le gedrag van de machine worden

vastgelegd.

Het voordeel van deze werkwijze is, dat het flowdiagram

dichter bij de formulering-in-woorden van de machine ligt dan het

toestandsdiagram. De gevaren van de methode kunnen we zien aan de

hand van een uitgebreider voorbeeld, uit dezelfde bron.

Het is een beelissingsboom voor een man, die s'ochtends voor de

keuze staat per fiets of per auto naar z'n werk te gaan,
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al dan niet met een laoh op zijn gezicht (fig. ,.4).

De machine heeft zes inputs (I
5

:time to go, 16:late last night,

17: rainy weather, 1S:stormy weather, 1
9

:road worthy, 110:permisSion)

en vier outputs (Y4: ask wife, F
5

: smile, F6 : car, F7: bycicle).

START

nk WI":
,Iale 3 PI'M'''tQn

10 go by ca,

,Ial' 4

go by c:a'
•nd .mlle.
lucky d.y

no

go by bICYcle.

smtllng i'._'Iuou.

",'e 6

00 by beycl•
and smile

""e 2

Fig. ,.4 Oohtendprobleem (zie tekst)
(bron: "Controllers using FPLAs", 1977)
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De moeilijkheid zit 'm vooral in het introduceren van de

toestanden. Bezien we bijvoorbeeld toestand 4. Op de antwoorden

"yes" en "no" wordt de machine eerst in de toestand 5 resp. 6

gebracht, en pas dan wordt de output F6F5 resp. F7 gegeven,

hetgeen lijkt te d iden op een macuine van het Moore-type (out

put gekoppeld aan e toestanden).

In toestand 3 zien we iets dergelijks. De "no"-uitgang van

de beslissingsruit doet de machine overgaan in toestand 6,

met weer de output F7 na het bereiken van deze toestand.

De "yes"-uitgang e de machine in toestand 3, met output

F4 , zodat hier de utput mede afhankelijk is van de input (Mealy).

Gekoppeld aan dit Mealy-Moore aspekt is het feit dat wellicht

onnodige tijdsvert agingen worden ge!ntrocuceerd: in het Mealy

geval wordt de out ut onmiddellijk gegeven; in het Moore-geval

wordt eerst op een nieuwe toestand overgegaan. Er zitten strikt

genomen geen onjui in het diagram - het is best mogelijk

dat de specifikati s eisen dat de machine zich zo gedraagt -,

maar een konsekwen e behandeling volgens de in het voorgaande

beschreven methode is moeilijker.

In dit konkre e geval lijkt de beste oplossing de machine

te behandelen als en van het Mealy-type. Dit geldt trouwens
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algemeenJ als blijkt dat voor elke toestand het (systeem-) out-

putpatroon onafhankelijk is van de input dan kan de machine

alsnog worden behandeld als ~~n van het Moore-type. In fig.3.5

is de vertaling van het flowdiagram in een toestandsdiagram-met-

don't-cares volgens het Mealy-model weergegeven. De outputs zijn

hierin genoteerd als de decimale representatie van het 4-bits

Fig. 3.5 Toestandsdiagram van de
machine van fig. 3.4
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Ook in het voorbeeld van fig.,., kunnen we ons afvragen

volgens welke kriteria de introduktie van toestanden heeft plaa'ts

gehad. Invoering van toestand , is in het Mealy-model overbodig,

zie fig.'.6a, en in het Moore-model onjuist; dan zou namelijk

voor elke output-aktivatie een aparte toestand moeten worden

ingevoerd (fig.'.6b). Dat dit laatste niet de bedoeling is blijkt

overigens uit de kontekst.

Fig. 3.6 Toestandsd1agram van de maohine van fig.,.,

Resumerend kunnen we stellen dat de flowdiagram-methode

aantrekkelijk is voor hen die Diet vertrouwd zijn met de begin

Belen van de Theoretische Schakelteohniek, maar dat vanwege de

onduidelijke kriteria voor het invoeren van nieuwe toestanden

aanbevolen moet worden, het flowdiagram sleohta te gebruiken ala

tuaaenatap naar het toestands4iagram.
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3.3 Basiswerkwijze voor toepassing van FPLA's in geklokte

seguentiele systemen

3.3.1 Principe

Is van een sequentieel systeem het flowdiagram of het toe-

standsdiagram bekend, dan kan, onder bepaalde voorwaarden, de

programrnatabel voor het ~mbinatorisch gedeelte direkt uitgeschr~

ven worden. Daartoe hanteren we het in fig.3.7 getekende basis-

schema. Het schema is het algemene schema van een sequentieel net-

werk, met D-flipflops als geheugen elementen, en een FPLA voor

FPLA
I.., tI
J:e.. : c;,,,~c.am

I I I
I I , . Q4t'p44t,
I \

I
~ •I I

I I
I I 1>- f:'F's
I

,
I

I\.. ~~
I r, ,

• ,
r... , , .. -D. ;,I r=....- r•

CI.c.lc
~ .L

Fig. 3.7 Basissohema geklokt sequentieel systeem
met RLA
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het kombinatorisch gedeelte.

De genoemde voorwaarden zijn duidelijk:

-het aantal systeeminputs (primaire variabelen) plus het

aantal terugkoppellijnen (sekUndaire variabelen) mag het totaal

aantal inputs van het FPLA l niet te boven gaan.

-het aantal systeemoutputs plus het aantal terugkoppel

lijnen (excitatievariabelen) mag het totaal aantal outputs van

het FPLA niet te boven gaan. WeI mogen eventueel de excitatie-

variabelen tegelijk als systeemoutputs dienen.

-het aantal toestanden van de maohine mag niet te groot

zijn, dit dan in samenhang met het aantal besohikban. in- en

outputs. Met s terugkoppellijnen mag het systeem tot 2s toestanden

tellen; bij meer dan 32 toestanden zal al gauw het aantal systeem-

outputs in het gedrang komen. De meeste voorbeelden in de

literatuur hebben s=4, dus 16 toestanden.

Bezien we nu fig.3.8, waarin de machine van fig.3.2 nogmaals

is weergegeven, nu met speoifikatie van de outputs. De machine

heeft vier toestanden, dus we kunnen volstaan met twee flipflops.

Koderen we de toestanden 0, 1, 2, en 3 met 00, 01, 10 resp.11,

dan lezen we in het toeetande41agram, in kombinatie met het

basissohema:

Als de maohine in toestand 0 is (stand FF's: 00, FF-outputs

Q1 Qo=FPLA-inputs I 1I O> en op de overige FPLA-inputs is xO=1, dan
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moet de machine naar toeatand 1 (dwz. de FF-input moet 01 zijn,

dus FPLA-output F1Fo=FF-input D1DO moet 01 zijn), en de systeem-

output moet zijn:0001. Is xO=O, dan moet F1FO=00 zijn, met

systeemoutput 0000.

i,i,J
10100

Pig. '.8 Zie tekat

Schematiseh voorgesteld, nu voor toestand 1:

toeatand + input eutput + nieuwe toeetand

01

01

xOx

x1x

1001

0010

01

10
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Dit kan direkt uitgescareven worden in een FPLA-programmatabel:

'P~ODV.~T T.RH
- - /"'. _I~~'!.T VAIlI".EL6 'r~

WO.
I , , , , I _ ~~~/ ~ _ ~l9~
s ., 3 t , 04 'loJ , IS Ct ! a , 0,

I - - ... ~L.

! -L. - L H
.s -tot - L ...

ft L.- .. H L.
r WOO' - .. I.-

" H -- H ...
~ -~ - .. H, L. ... - H lot

J)s D& 0. I),
AlCT'EF' NIVEAU_
il~1ItIH]~LH1~:ft
_Our!~T f:~~JI~_

:"S"J~IO
·
• • • A • Ii.
A • • A • A
• • A • A •
A • A • P. •
• • A A A A
A • A A A A
A • A A A A

• A
. , • •

Fig. :3 •9 Programmatabel van de mach1ne van f1g. :3.8

Een uitgebre1der voorbeeld 1s aan het eind van dezeparagraaf

opgenomen (3.3.4).

Essent1eel in deze methode 1s natuurlijk het gebruik van

D-flipflops. Hiervoor is doorgaans wat meer kombinatoriek nodig

dan voor J-K- en Set-Reset-flipflops, maar dat zal in het algemeen

geen bezwaar z1jn bij het gebruik van FPLA's. Het grote voordeel

is dat ze slechta ~~n 1nput, due "n FPLA-output, per flipflop

vergen.

De eenvoud van deze manier om FPLA's te gebruiken voor

sequentiele syatemen is, het moet gezegd worden, frappant.

Theoretische schakelteohn1ek 1s niet nodig: men stelt een toe-

stands- of flowd1agram op en vult d1rekt het FPLA coding form in.
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Veel fabrikanten en andere promotoren van FPLA's zijn er door

verleid deze werkwijze te presenteren alf d~ werkwijze. Het is

daarom de moeite waard om te analyseren wat er precies gebeurt ell

een vergelijking te maken met de in de voorgaande paragraaf be-

schreven werkwijze van de Theoretisohe Schakeltechniek.

3.3.2 Analyse van de direkte methode

In fig.3.10.~ is het toestandsdiagram getekend van een machine

met relatief veel don't-oares in de inputs. Het is een olock mode

systeem; outputs zijn niet vermeld. De machine eindigt in toestand 3.

Fig.3.10.E geeft het zelfde diagram, nu met expliciete ver-

melding van de don'. t-oares •

,ue,



Uitgaande van het ba8issohema van fig. 3.7 (terugkoppeling

met D-flipflops) leiden we de flipflop-inputvergelijkingen at

volgens de bekende procedure u1t de Schakeltechniek.

Fig. 3.11 toont achtereenvolgens de toestandstabel (volle

dig gespecificeerdl), de toewijzing van de sekunda1re variabelen,

de gekodeerde toestandstabel, en de opspl1ts1ng h1ervan naar de

excitatievariabelen D1 en Do. Reduktie van de toestandstabel 1s

niet mogelijk; andere mogelijke toewijzingen leveren geen bespa

ring 1n aantal P-termen (weI in aantal 11terals, maar dat 1s voor

een FPLA nauwelijks van belang).

Uit de laatste twee tabellen volgen de verge11jk1ngen

voor D1 en DO:

D1 = Y1 + YO

DO = Y1 YO + X2Y1 + XQY1YO + X2X1Y1YO

Yoor DO zijn diverse andere oploss1ngen mogelijk, alle eohter

met meer dan vier produkttermen; ook P-ter.m sharing met D1 is

niet mogelijk, althans Diet besparend. We tellen dus 6 P-termen.

De bijbehorende programmatabel voor het FPLA komt er uit te zien

als weergegeven in fig. 3.12. Terzijde konstateren we dat waak

zaamheid 1s geboden bij het lezen van deze tabel, omdat er niet

diajunkte produkttermen in optreden: D1 lijkt op P1 en P2 niet

aktief te worden, omdat D1DO in beide gevallen als • A geprogram-
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Fig. '.12 Programmatabel van de machine van fig.3.10

volgens standaardprocedure

meerd is; door P5 zal D1 eohter w~l hoog worden. Evenzo wordt

Nu schrijven we de programmatabel uit volgens de direkte

methode (fig. 3.13). De overgang van toestand 00 in zichzelf

onder invloed van iQ hoeft niet in de tabel te worden opgenomen,
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Fig. 3.13 Programmatabel van de machine van fig. 3.10
volgens de direkte methode
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omdat het FPLA voor een niet-geprogrammeerde inputkombinatie

altijd output 00 geeft. (Dit geldt natuurlijk aIleen als de

systeemoutputs ook nul zijnf).Het aantal P-termen is dan gelijk

aan het aantal pijlen in het toestandsdiagram minus ~~n, in dit

geval 7.

Met de vergelijkingen die hieruit sf te lezen zijn kunnen

de excitatietabellen gerekonstrueerd worden (fig. 3.14).

- - - - - - - -D1 = x1Y1YO + x2Y1YO + %2%1 Y1YO + x2Y1YO + x2Y1YO + Y1YO

DO = xOY1YO + X2X1Y1YO + X2Y1YO + Y1 YO

Vergelijking van de excitatietabellen van beide methodes leert

dat direkt uitschrijven van de programmatabel neerkomt op:

1e groepering van mintermen uitsluitend op de rijen van de

X,,. x,=o )Ca'",.,,- Of) tJI " 'f) D' ()I II 1O

'T NI II00 0 (, t!) 0

01 (I I) () D () D (J (J

1 )" {I , I , 1 1 1

10 (I 1 1 1 ) f) 0 0 0

1>.

00 0 0 0 0 () Q fJ 0

It I) (I ,I (, 1, ,p01 ,
II (, 1 , , , , , tl
10 (I , , ,) ( I , , ,)

1>,

Fig. 3.14 Excitatietabellen, herleid uit direkte methode
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van de excitatietabellen (geen minimaliaatie naar de y-varia~

belen) ;

2e groepering binnen de rijen, afhankelijk van het aantal

relevante inputkombinatiea voor de betreffende toeatand, dus het

aantal uitgaande pijlen vanuit de toestand (bijv. vanuit toestand

1 gaat de machine over in een andere toeatand onder invloed van

x 1 of x2 of x2x1: drie overgangen, drie groepen van mintermen).

ad 1 In het voorbeeld werd de minimale oploasing ook bereikt

door (vrijwel) uitsluitend groepering op de rijen. "Vertikale"

groepering leverde alleen een besparing in het aantal literals.

Mede daardoor is het verschil in P-termen tussen beide realisa

ties niet erg groot. Dit wordt echter anders als meer vertikale

groepering mogelijk is. De toewijzing, die in dit voorbeeld

eveneens geen rol speelde, kan dan ook van belang worden.

ad 2 Naarmate het aantal don't cares in de inputs kleiner

wordt, dus het gemiddeld aantal uitgaande pijlen per toestand

in het toestandsdiagram groter, zal het verachil in P-termen

tussen beide realisaties groter worden.

Konklusie: Direkt noteren van de programmatabel uit het

toestandsdiagram verhoogt de leeabaarheid van de tabel aanzien

lijk. De methode is bij uitstek geschikt voor systemen met veel

don't cares in de inputs, dus voor "industrial automata". Pas
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als het beschikbare aantal P-termen overschreden wordt is

(multiple-output-)minimalisatie en eventueel onderzoek van de

toestandskodereing de moeite waard. In dat geval is voorzichtig-

heid geboden bij het "lezen" van de programmatabel.

Interessant is nog om te onderzoeken hoe de vergelijking

tussen de standaardprocedure en de direkte methode uitpakt als

we in plaats van don't cares in de inputs veronderstellen dat

steeds slechts ~~n inputkombinatie een overgang veroorzaakt en

andere inputkombinaties niet kunnen optreden. In het toestands-

diagram van het voorgaande voorbeeld (fig. 3.10~) kunnen we bij-

voorbeeld steeds een 0 denken op de plaats van een don't care.

De machine is dan onvolledig gespecificeerd. Dit geeft doorgaans

meer minimalisatiemogelijkheden.

Uitwerking toont inderdaad aan dat de machine gerealiseerd

kan worden met 5 produkttermen:

DO - - - -= Xo + x2x1Y1YO + x2Y1

D1 = Y1 + YO'

terwijl de direkte methode uiteraard weer 7 P-termen vergt.

In het geval van onvolledig gespecificeerde machines zal de

direkte methode dus eerder tot een inefficient FPLA-gebruik lei-

den dan bij machines met veel input-don't-cares.
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3.3.3 Flowdiagrammen

Er zitten nog enkele haken en ogen aan de in het voor-

gaande besproken direkte methode, in kombinatie met het gebruik

van flowdiagrammen. Het probleem zit tm in het al eerder genoemde

gebruik van niet-disjunkte produkttermen (par. 3.3.2). In fig.

3.15 is een voorbeeld gereproduceerd, weer uit "Controllers

using FPLAs".

".t.2 :
L _

I
I_ __ oJ

stilt 3

Ves

r--- ---,
: " ••• 5 :

y"

r--- ---,
I I
I ..... , •

no

r--- ---,
• I
I , •••e 4 I

Fig. 3.15 Multi-way branch (Bron: als fig. 3.3)

In de bij dit diagram gegeven programmatabel (fig. 3.16)

zien we weer hoe eenvoudig de programmering van een FPLA vanuit

een flowdiagram kan zijn. De toestanden worden binair gekodeerd;

vanuit toestand 3 (LLHH) gaat de maohine op de kodes A,B of a

(P4 , P5 resp. P6) naar de toestanden LHLH (5), LHHL (6) resp.

LHHH (7). In aIle andere gevallen (de no-uitgangen van het dia-

gram), moet de machine naar toestand 4 (LHLL) gaan: daarvoor is



-58-

~O, 0100
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Fig. 3.16 Programmatabel voor het diagram van fig. 3.15

produktterm P
3

in de tabel opgenomen. Het programmeren van P3

heeft echter tot gevolg dat output F2 op de termen P4 , P5 en P6

automatisch aktief wordt, ook als dat voor die terrnen niet gepro-

grammeerd zou zijn. Dit heeft konsekwenties voor de toestands-

kodering: als de machine onder P4 bijvoorbeeld naar toestand 8

(HLLL) zou moeten, dan zou de FPLA-output door de aanwezigheid

van P3 HHLL zijn en de machine zou naar toestand 12 gaan. Voor

de systeemoutputs geldt mutatis mutandis hetzelfde.

De geschetste wijze van programmeren heeft zeker voordelen.

Wanneer we de P-termen disjunkt zouden willen houden, dan zou

in het onderhavige geval geprogrammeerd moe ten worden dat de

machine onder A.B.e overgaat in toestand 4. Dit vergt 8 produkt-

termen in de plaats van P
3

! Er kan dus door het gebruik van

niet-disjunkte P-termen een aanzienlijke besparing in het aantal

termen bereikt worden. Er dient dan eohter zorgvuldig gelet te

worden op het outputgedrag van het FPLA, en in voorkomende ge-
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vallen moet de toestandskodering en de planning van de systeem-

I

outputs aangepast worden.

3.3.4 Voorbeeld

Tot slot van deze paragraaf is in bijlage I een voorbeeld

van een kompleet uitgewerkt sequentieel systeem opgenomen. Het

is een tape-to-plotter controller, ontworpen voor de IM5200 van

Intersil (lit. 1976, Nichols). De machine krijgt 8-bits data

binnen van een tape, verzorgt de handshake met de tape, en

bestuurt de plotter.

De machine zit op de grena van wat haalbaar is met ~6n FPLA.

Er ia dan ook door de ontwerper het nodige voorbereidend werk

gedaan: een teller houdt bij hoeveel atappen de plotter moet doen,

zodat hiervoor slechta twee FPLA-inputs nodig zijn (TC en B6);

aan de outputs is een 2-naar-4 decoder opgenomen voor de vier

staprichtingen van de plotter, zodat geen outputexpansie nodig is.

Het ontwerp verloopt verder volgena de direkte methode.

Er wordt gebruik gemaakt van weer een iets ander soort flow-

diagram, waarin meer nog dan in de eerder beachreven diagrammen,

het gevoelsmatige begrip van wat een toeatand van een machine is

centraal staat. Bij elke toestand wordt in woorden omschreven

welke akties en tests dienen te worden uitgevoerd; de overgangen
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worden bepaald door de uitslag van de tests. Er is overigens

niet geheel konsekwent gewerkt: outputs die bij de toestanden

genoteerd zijn, blijken bij lezing van de programmatabel al

gegeven te worden tijdens de overgangen naar die toestanden

(bv. toestand 01 en 03, Select X Motor Left resp. Select Y Motor

Down), en dan onder bepaalde kondities gehandhaafd te worden,

terwijl in andere gevallen (toeetand 06 bijvoorbeeld) de output

(Data Request) pas op kan treden als die toestand bereikt is.

Ook hier blijkt due weer de wenselijkheid om na het opstellen

van zo'n min of meer intuttief flowdiagram het machinegedrag

eerst nog exakt vast te leggen in een toestandsdiagram, bij

voorkeur van het Mealy-type.

In de programmatabel is voorte nog te zien dat wegens het

grote aantal don't cares in de inputs de direkte methode zonder

meer gerechtvaardigd is, en dat aIle P-termen disjunkt zijn, zodat

geen problemen met de outputfunkties te verwachten zijn.

Opm.: 1 De laatste term (14b) hoeft niet geprogrammeerd te

worden: niet-geprogrammeerde inputkombinaties geven toch al

output Q.

Opm.: 2 In de oorspronkelijke tabel in Nichols' artikel ston

den enkele (druk-)fouten, deze zijn in de bijlage gekorrigeerd.
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3.4 Grotere systemen

Bijgaand (figuren 3.17 tim 3.19) zijn een aantal voorbeelden

opgenomen van sequentiele systemen die wat groter zijn dan de

tot nu toe behandelde. Ze zijn weer afkomstig uit "Controllers

using FPLAs".

Het betreft hier machines met 32 toestanden, aIle met 16

outputs. Behalve voor de terugkoppeling zijn ook in de systeem

inputlijnen D-flipflops ingeschakeld ten behoeve van de synchro

nisatie. Outputexpansie is bereikt met de in hoofdstuk 2 genoemde

methoden: het gebruik van twee FPLA's (fig. 3.17) en output

decoding (BCD-to-decimal in fig. 3.17 en 3.18, PROMs in fig. 3.19)

In het algemeen kunnen we stellen dat realisatie van grotere

systemen meer kombinatoriek vergt, naast de introduktie van een

groter toestandsregister. De methodes voor input-, output- en

P-term expansie van hoofdstuk 2 zullen dus bruikbaar blijven.

Daar komt voor sequentiele systemen het aspekt bij van par

titionering van de toestandstabel. Op dit terrein - partitione

ring van het toestandsgedrag van een machine met het oog op

toepassing van matrix-strukturen - zijn de laatste jaren enige

ontwikkelingen gaande, die vrij nauw aansluiten bij de in het

voorgaande besohreven behandeling van kleine sequentiele sys

temen door flowdiagrammen. Het maohinegedrag wordt beschouwd als
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een mikroprogramma, dat kan worden opgedeeld in subroutines,

makro's genoemd. De gernteresseerde lazer zij verwezen naar

de artike len van Jones (lit. 1975), Logue e.a. (lit. 1975, p.111)

en Johnson (lit. 1976).
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3.5 ASynchrone systemen

We beperken ons weer tot kleine systemen.

Asynchrone, niet-geklokte systemen zijn te verdelen in twee

kategorieen: pulse-mode circuits en level-mode circuits. De

pulse-mode circuits worden niet wezenlijk anders behandeld dan

clock-mode circuits, met dien verstande dat gewerkt wordt met

niet-geklokte flip-flops en dat in voorkomende gevallen ervoor

gewaakt dient te worden dat gewenste puIs-outputs ook inderdaad

pulsen produceren (zoln machine~ dan van het Mealy-type

zijn! )

Een niveau-mode (level-mode) systeem is, eenvoudig gezegd,

een sequentieel systeem zonder flipflops. Een deel van de out

puts van een kombinatorisch circuit wordt direkt teruggekoppeld

naar de inputs. Het ontwerpprooes voor niveau-mode circuits is

aanzienlijk omslachtiger dan dat van clock- en pulse-mode circuits,

met name vanwege de noodzaak tot het vermijden van kritische races

en hazards. Beide worden veroorzaakt door looptijdverschillen in

de circuits. Ter vermijding van kritische races is een speciale

toewijzing (toestandskodering) nodig, daarom is het direkt ver

talen van de toestandstabel in een FPLA-programmatabel uit den

boze. Eventuele hazards kunnen vaak voorkomen worden door toe

voeging van extra logika. Theoretische Schakeltechniek kan dus

hier niet gemist worden.
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Zijn de vergelijkingen voor de outputs en de excitatievariabelen,

eventueel met toevoeging van extra termen ter voorkoming van

hazards, eenmaal opgesteld, dan voIgt implementatie in een FPLA

als bij kombinatorische circuits. De funkties dienen uiteraard

niet geminimaliseerd te worden!

3.6 Konklusies

Als altijd bij sequentiele systemen zit de bottleneck in

het opstellen van een korrekt toestandsdiagram of flowdiagram.

In dit hoofdstuk zijn verschillende aspekten van dit probleem

besproken. Is het diagram eenmaal opgesteld en juist bevonden,

dan kunnen kleinere systemen met veel don't cares in de inputs

direkt geimplementeerd worden, mits D-flipflope gebruikt worden.

Grotere systemen met weinig toestanden kunnen gerealiseerd wor

den door uitbreiding van de kombinatoriek, als beschreven in

hoofdstuk 2. Voor grotere systemen met veel toestanden is par

titionering van de machine geboden. Ontwikkelingen op dit terrain

zijn nog gaande.
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4. Meer-niveau logika

Inleiding. Wanneer snelheden van minder groot belang zijn,

is realisatie van een combinatorische schakeling in meer niveau's

vaak efficienter (qua "component count") dan de tot nu toe gehanteerde

twee-niveau loe;ika. In een FPLA kan meer-niveau logika gereRliseertl

worden door "pseudo"-terugkoppeling: terugvoering van outputfunkties

naar ongebruikte FPLA-i.nputs, vanwaar ze, eventueel met andere

variabelen, ge-AND en ge-OR-ed worden tot nieuwe, tweede-orde funkties.

Herhaalde toepassing realiseert 6-niveau logika, enzovoorts.

Om te onderzoeken wat het effekt van deze werkwijze is, analyseren

we in dit hoofdstuk de mogelijkheden om een exclusive-OR van meerdere

variabelen te realiseren in FPLA'3.

4.1 Multi-variable exclusive-OR in FPLA's

De EXOR is de meest komplexe logische funktie die er bestaat.

Hij vergt uitsluitend mintermen - de helft van het totaal aantal

mogelijke -, en kan niet vereenvoudigd worden.

De exclusive-OR van twee variabelen is:

Met deze definitie, de associatieve eigenschap van de EXOR-operatie

en de wetten van de Boole-algebra kunnen gemakkelijk exclusive-OR

funkties van rneerdere variabelen afgeleid worden.

(NB: de hier besproken EXOR van meer variabelen is de "parity-check"-

funktie: E = 1 als een oneven aantal variabelen 1 is, en E = 0 anders;

niet te verwarren met de funktie die 1 is als een en niet rneer dan een
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der variabelen 1 is, welke ook weI exclusive-OR genoemd wordt.)

De 3-bits EXOR is bijvoorbeeld:

= EZ G) x
3

= (x1xZ + x1xZ) (£) x
3

= (x1xZ
+ x1x

Z
)x

3
+ (x1xZ

+ x1x
Z

)x
3

= (x1xZ
+ x1x

2
)x

3
+ (x1x

Z
+ x1xZ)x

3
- -= x1x

2
x

3
+ x 1x

2
x

3
+ x 1x

2
x

3
+ x1x

2
x

3
We tellen voor twee variabelen twee termen, voor drie variabelen

vier termen. De EXOR van vier variabelen bevat S termen, enzovoorts.

Algemeen geldt:

n-1
De exclusive-OR van n variabelen telt Z termen.

De

EXOROm met 48-terms FPLA's in twee-niveau AND-OR logika een

rn-11n variabelen te realiseren zijn dus ~ chips nodig.

afrondingshaken in deze formule geven aan dat bedoeld wordt

van

het kleinste gehele getal dat groter is dan het getal tussen de

haken. Voor 8 bits betekent dit 3 FPLA's, voor 10 bits 11, enz.

In een FPLA is realisatie tot 6 bits mogelijk.

4.1.1 Voorbeeld: ES

Als voorbeeld van meer-niveau realisatie nemen we de 8-bits EXOR

ES. We noemen in het navolgende de AND-OR kombinatie van de twee

niveau logika een "slag", zodat een slag overeenkomt met de tijds-

+vertraging van een FPLA (- 50 ns).

In losse komponenten (Z-input EXOR-poorten) is de qua snelheid

beste realisatie voor een 8-bits EXOR die met een boomstruktuur,
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als geschetst in fig.4.1.

Fig. 4.1 Boomstruktuur 8-bits EXOR

Elke exclusive-OR poort in deze figuur staat voor een twee-

niveau schakeling van twee AND-poorten en een OR-poort. Direkte ver

taling van daze struktuur in een FPLA levert de struktuur van fig.4.2.

In de eerste slag worden de EXOR-funkties van steeds twee variabelen

gevormd: F
O

tim F
3

. In de tweede slag worden hieruit de funkties

F4 = F
O

<D F 1 en F
5

= F
2

0 F
3

gemaakt, en tenslotte levert de derde

slag de uiteindelijke funktie Ea = F4 G> F5' geheel overeenkomstig

de struktuur van fig.4.1.

Deze realisatie vergt 7 x 2 = 14 produkttermen, in tegenstelling

tot de 128(!) van de eenslagsrealisatie. Verder zijn 8 + 4 + 2 = 14

inputs nodig (8 variabelen, 4 + 2 terugkoppellijnen) en 7 outputs

(6 teruggevoerde + 1). De funktie komt tot stand in drie slagen,

zodat de vertragingstijd ! 150 ns bedraagt.

Een snell ere realisatie is mogelijk door in de eerste slag

meteen vier-bits EXOR's te maken, die elk 8 termen vereisen. De

funktie komt dan tot stand in twee slagen, zodat de vertragingstijd

tot 100 ns beperkt blijft. Het schema hiervan is weergegeven in
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Fig. 4.2 8-bits EXOR (boomstruktuur) in FPLA
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fig.4.3. Er zijn meer P-termen nodig (18), maar er treedt een forse

vermindering op Yen het aantal benodigde inputs (10) en outputs (3).

itJ

I
I II I
I II
III

I II
II

II
, : II

, I"
, I',, {rJ

I,

··-i--- .
I

L t_:t:;;::~t-~~+-"'--,
I
I

•t--- -
I, - -_.~.

L__ .. :::1...;---

Fig. 4.3 8-bits EXOR in 4-niveau logika

De verdeling van de input variabelen in twee groepen van vier

is afgeleid uit de boomstruktuur van fig.4.1. We kunnen echter ook

opsplitsen in andere groepen, bijvoorbeeld 2-3-3. De eerste slag

vergt dan 2 + 4 + 4 termen; en in de tweede slag wordt de funktie

gevormd, waarvoor nog eens 4 termen nodig zijn. Het totaal aantal

termen is dan 14, het aantal benodigde in- en outputs 11 resp. 4.
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In fig.4.4 is, in sterk vereenvoudigde vorm, het schema weergegeven.

Links staan de aantallen inputs, rechts tussen haakjes de aantal1en

P-termen bij elke inputgroep. De vertikale OR-lijnen van de eerste

slag zijn vervangen door een lijnj het aantal ervan is gelijk aan

het aantal inputgroepen van de eerste slag.

~__--1 ~~ l" "I..,:
-+----1 tit) J IOw-r.&n

8-bits EXOR, input

groepering 2-3-3

De tweeslagsrealisatie lijkt interessant genoeg om verder te

onderzoeken, ook voor andere aantallen variabelen. De 9-bits

EXOR kan bijvoorbeeld eenvoudig gevormd worden uit de 8-bits versie

van fig.4.3, door toevoeging van een extra variabele op het niveau

van de tweede slag (gestippelde lijnen). De tweede slag gaat dan

4 termen kostenj het aantal outputs blijft hetzelfde, het aantal

inputs wordt een groter. Hetzelfde idee -aansluiting van een deel

van de variabelen op het derde niveau- kan worden toegepast voor

de 8-bits EXOR. Vorming van een 5-bits EXOR in de eerste slag, en

toevoeging van 3 variabelen op het niveau van de tweede slag,

levert een variant met 24 termen, 9 inputs en 2 outputs.

4.1.2 Algemeen: E in vier-niveau logika
n -

Op basis van de tot hier genoteerde ideeen -maximaal 6-bits EXOR

in een slag, opsplitsing van variabelen in twee of meer groepen voor
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tweeslagsrealisatie, en eventuele invoering van ~en of meer variabelen

in de tweede slag- kunnen we nu de mogelijkheden van het FPLA op

wat meer systematische wijze onderzoeken. Daarbij gaat het in de eerste

plaats om het effekt van de diverse variatiea op het gebruik van

P-termen, inputs en outputs; verder is de vraag naar het maximum

aantal variabelen waarvan EXOR-realisatie in 88n FPLA mogelijk is

interessante

Fig.4.5 toont een reeks uitgewerkte tweeslagsvarianten voor

7 tim 13 bits. De in het voorgaande besproken 8- en 9-bitsrea lisaties

zijn nogmaals weergegeven. 13 bits is het maximum voor een FPLA; we

zullen straks zien waarom.

De variant en zijn gerangschikt naar het aantal outputs dat ze

vergen, dat wil zeggen naar het aantal subfunkties plus een (voor de

tweede slag). De eerste regel toont steeds varianten waarin alle

variabelen op het eerate niveau aangesloten zijn, de tweede geeft

varianten waarin ook variabelen op het derde niveau binnenkomen.

Niet aIle mogelijke variant en zijn opgenomen: de opsplitsing van de

variabelen is steeds zo gekozen dat het aantal benodigde P-termen

minimaal is. Zo is bijvoorbeeld in de tweede variant van de 7-bits

EXOR (eerate regel) ook de verdeling 5-2 mogelijk. Deze vergt echter

16 + 2 termen voor de subfunkties, tegen 8 + 4 voor de verdeling 4-3.

Algemeen geldt: het minimum van 2x + 2Y, x en y geheel, x+y vast,

ligt bij x=y als x+y even, en bij x=y~1 ala x+y oneven. Dit leidt tot

de eerate konklusie: om bij een vast aantal inputs en outputs het

aantal P-termen minimaal te doen zijn, moeten de variabelen zodanig

worden verdeeld dat de aantallen variabelen per groep zo dicht
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mogelijk bijeen liggen.

Dit geldt ook bij toevoeging van variabelen in de tweede slag

(de zogenaamde "vrije" variabelen) en bij de keuze tussen de varianten

met en zonder vrije variabelen: het totaal aantal van variabelen plus

tweede-slag inputs moet, gegeven het aantal groepen, zo gelijkmatig

mogelijk over die groepen verdeeld worden. We zien dit bijvoorbeeld

geillustreerd in de 3-output vereie van de 10-bits EXOR: naast de

4-4-2(+2) verdeling is er de 5-5 verdeling, met 34 termen tegen 24 van

de variant met vrije variabelen.

Bezien we voorts het effekt van de keuze van het aantal subfunkties.

Duidelijk zal zijn dat met het aantal Bubfunkties het aantal benodigde

outputs en inputs stijgt. Het aantal outputs is gelijk aan het ;w.ntal

subfunkties plus een, het aantal inputs is gelijk aan het aantal

variabelen plus het aantal subfunkties. Het aantal P-termen daalt

daarentegen naarmate het aantal inputgroepen groter is, zowel bij de

varianten met als bij die zonder vrije variabelen, maar niet langer

dan tot het moment dat de inputgroep van de tweede slag gaat over

heersen. Dan wordt namelijk het aantal termen dat de tweede slag vergt

sterker bepalend voor het totaal aantal termen dan het verminderend

aantal termen van de eerste slag. De tweede konklusie die we kunnen

trekken moet dUB gesteld worden in samenhang met de regel die gelijk

matige verdeling vereist: voor een minimaal aantal produkttermen

moet het aantal subfunkties zo groot mogelijk gekozen worden (als

het aantal in- en outputs geen beperkingen oplegt), maar zodanig

dat het aantal variabelen en/of tweede-slag inputs per groep

zoveel mogelijk gelijk is.
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Implementatie van multibit exclusive-OR funkties in FPLA's

lijkt zo een redelijk eenvoudig optimalisatieprobleem, waarbij

enerzijds het aantal benodigde in- en outputs en anderzijds het

aantal beschikbare produkttermen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

De grenzen van wat haalbaar is met een FPLA zijn ook uit fig.4.5

af te lezen: op grond van het overschrijden van het maximum aantal

P-terrnen is realisatie tot maximaal 10 bits mogelijk met een sub

funktie, mits -uiteraard- de variant met vrije variabelen gekozen

wordt; de variant zonder vrije variabelen kent -met twee subfunkties

eveneens een maximum bij 10 bits.

Het aantal beschikbare inputs stelt een limiet aan het aantal

te kiezen subfunkties: met 4 subfunkties wordt bij 12 bits het

maximum aantal beschikbare inputs bereikt; bij 13 bits ligt deze grens

al bij 3 subfunkties, waardoor het optimale aantal P-termen (28, bij

4 subfunkties) niet meer haalbaar is.

Bij pogingen om een 14-bits EXOR te maken stuiten we op beide

grenzen: op grond van het aantal beschikbare inputs komt aIleen een

variant met twee subfunkties in aanmerking, maar deze vergt, hoe de

verdeling van de variabelen over de BubfunktieB en de tweede slag

ook plaatsvindt, altijd meer dan 48 termen.

Tot slot vertoont fig.4.6 nog twee drieslagsvarianten voor 13 bits:

de ene gebruikt alle beschikbare P-termen, en laat een input vrij,

de andere gebruikt precies aIle FPLA-inputs, en is optimaal qua

aantal termen.
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4.1.3 Konklusie

De realisatie van n-bits EXOR's in meer-niveau logika hoeft

natuurlijk niet beperkt te blijven tot een FPLA. Veel grot ere aantallen

variabelen kunnen verwerkt worden als meer FPLA's gebruikt worden.

Met de in voorgaande paragraaf besproken 12-bits EXOR is bijvoorbeeld

door parallel- en cascadeschakeling van FPLA's een 72-bits EXOR te

maken die in drie slagen tot stand komt: 6 parallelgeschakelde FPLA's

leveren in twee slagen 6 subfunkties van ieder 12 variabelen, en een

zevende vormt hieruit in een derde slag de uiteindelijke funktie.

Op soortgelijke wijze is een 128-bits exclusive-OR te realiseren in

vier slagen, met 11 FPLA's.

Het praktisch belang ervan is gering, net als trouwens van de in

het voorgaande besproken FPLA-EXOR's: er zijn 8-bit parity-checkers

in de handel, die het qua afmetingen en qua snelheid gemakkelijk

winnen van het FPLA.

aantal aantal termen

var.n 4-niveau 2-niveau

7 12 64

3 14 128

9 16 256

10 20 5 12

11 22 1024 Tabel 4 Vergelijking aantal P-termen

12 24 2048 bij 2- en 4-niveau realisatie van

13 (28) 4096 En' n·= 7 tim 13

Ben konklusie maakt de tot nu gehouden beschouwingen echter zinvol:

met meer-niveau logika is een enorme besparing in het gebruik van
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produkttermen te bereiken (bovenstaand staatje laat dat nog eens zien),

en de verwachting lijkt gerechtvaardigd dat dit ook zal gelden voar

andere komplexe funkties dan de exclusive-OR.
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4.2 Dekompositie van funkties

De keuze van de exclusive-OR voor het onderzoek naar de mogelijk-

heden van FPLA's voor meer-niveau logika vloeide voort uit twee

eigenschappen ervan.

Enerzijds is de EXOR, als gezegd, een van de funkties waarvoor

in twee-niveau logika het maximale aantal termen nodig is. Als namelijk,

zoals in het FPLA het geval is, outputkomplementatie mogelijk is, dan

kan elke willekeurige logische funktie in twee-niveau AND-OR logika

n-1met maximaal 2 mintermen gerealiseerd worden. De EXOR is dus een

grensgeval en daarom interessant als onderzoeksinstrument.

Anderzijds is de exclusive-OR voor ons doel het gemakkelijkst

hanteerbaar door de associatieve eigenschap: (a G) b) <D c = a e (b $ c),

waardoor afsplitsing van subfunkties erg eenvoudig is. We hebben daar

in het voorgaande bij het groeperen en hergroeperen van variabelen

en het al dan niet invoegen van variabelen in de tweede slag voort-

durend gebruik van gemaakt.

In het algemeen is echter deze afsplitsing van subfunkties,

dekompositie genaamd, niet zoln eenvoudige zaak. Daarom gaan we nu

over tot een bespreking van de algemene probleemstelling van de

dekompositie van funkties en een oplossing ervan, welke op zijn

merites zal worden bekeken.

De algemene probleemstelling is weergegeven in fig.4.7 voor een

drieslags-, dus zes-niveau dekompositie. De te realiseren funktie f

wordt middels een AND-OR netwerk gevormd uit een reeks subfunkties F •
s

Deze subfunkties komen, eveneens door een AND-OR netwerk, tot
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stand uit de sub-subfunkties F ,en deze laatste zijn funkties vanss

de inputvariabelen. Of aIle sub- en sub-subfunkties ook werkelijk

optreden, of en hoe de variabelen gegroepeerd worden, en of ook vrije

variabelen zullen optreden, laten we voorlopig in het midden.

Fig. 4.7 Algemene vOrm zes-niveau dekompositie
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Curtis (lit. 1961) heeft een dekompositiemethode ontwikkeld die

vrij nauw aansluit bij hetgeen we hier als algemene probleemstelling

omschreven hebben. Zijn artikel handelt over boomcircuits, zoals h~t

circuit van fig. 4.7 er een is, en zijn methode onderzoekt a of een

dekompositie naar een boomcircuit mogelijk is, en geeft dan ~ tegelijk

een konstruktie ervan. De methode is globaal geschetat in fig. 4.8.

Kort gezegd komt Curtis' methode hierop neer:

Van een funktie f worden de variabelen opgesplitst in twee groepen

A en B, A ={X1 ' •••••• , Xp~ en B ={Xp+1 ' ••••• , xJ. De funktie wordt

dan omgewerkt naar een funktie F van subfunkties, die aIle funkties

van uitsluitend A zijn, eD B. Het bijbehorende tweeslagscircuit is

getekend in het bovenate deel van fig. 4.8. Door herhaald toepassen

van de procedure op de subfunkties is dekompositie naar meer niveaus

mogelijk, hetgeen in de onderste helft van fig. 4.8 is geschetst.

De subfunkties worden gevonden uit een partitiematrix. Daarin zijn

de rij-entries de waarden die B kan aannemen, en de kolom-entries

de waarden van A, als in een Karnaugh-diagram. In de matrix staan

de funktiewaarden. Het aantal mogelijke subfunkties k wordt bepaald

door het aantal verschillende kolommen in de matrix. Op vrij een

voudige wijze kunnen uit de partitiematrix de subfunkties worden

bepaald.

Als gezegd, Curtis' methode lijkt op het eerate gezicht geschikt

voor ons doel. Er zijn echter enkele aapekten die die geschiktheid

aanzienlijk beperken.

In de eerste plaats is voor de opsplitsing van de variabelen in

groepen A en B geen kriterium gegeven. AIle mogelijke (2n ) manieren
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om de verzameling van n variabelen te verdelen in twee disjunkte

deelverzamelingen (behalve enkele triviale gevallen) dienen derhalve

systematisch onderzocht te worden: een bewerkelijke zaak.

Voorts is er het feit dat de methode vereist dat de deelverzameling

B niet leeg is, of anders gezegd: de dekompoaitie brengt noodzakelijker

wijs het gebruik van vrije variabelen met zich mee. Dit terwijl we in

het algemeen, vanwege de looptijdverschillen, de voorkeur zullen geven

aan circuits waarin aIle variabelen op het eerate niveau binnenkomen.

Samenhangend hiermee is het feit dat aIle aubfunkties van de eerste

slag geacht worden funkties te zijn van de variabelen uit A, in

tegenstelling tot wat we bij de multibit EXOR deden: de eersteslags

subfunkties waren funkties van diajunkte deelverzamelingen van de

verzameling van variabelen.

Een derde punt betreft het rendement van Curtis' methode bij

toepassing van FPLA's. Een voorbeeld dat Curtis in zijn artikel uit

werkt (pag. 487 e.v.) laat zien hoe een funktie van vijf variabelen,

die een logische som is van 14 mintermen, omgewerkt wordt voor een

vier-niveau circuit. Dit nieuwe circuit, in een FPLA geprojekteerd,

vergt 8 produkttermen. Als we echter de oorspronkelijke funktie met

Karnaughdiagrammen minimaliseren, blijkt deze tot 5 P-termen te kunnen

worden vereenvoudigd, zodat het rendement van de omwerking van twee

naar vierniveau logika negatief isl

Bij nadere beschouwing blijkt het nut van Curtis' methode niet

te liggen in een reduktie van het aantal poorten, maar in een ver

mindering van het gemiddeld aantal inputs per poort. Zo zou in het

onderhavige geval voor de oorspronkelijke funktie een zestal poorten
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met 3, 4 of 5 inputs nodig zijn, terwijl het circuit na dekompositie

weliswaar 14 poorten telt, maar dan aIleen poorten met 2 of 3 inputs.

De konklusie, zo dit algemeen geldt, is dat Curtis' dekompositiemethode

n~ttig is voor de konventionele logika, maar voor FPLA's geen rendement

afwerpt, omdat de faktor "aantal inputs" daarbij een veel Minder grote

rol speelt.

4.3 Verder onderzoek

Samenvattend kan gesteld worden dat d~ dekompositiemethode van Curtis

hoogstwaarschijnlijk niet geschikt is voor het realiseren van meer

niveau logika in FPLA'sj dat echter, gezien de resultaten met multibit

exclusive-DR's, verder onderzoek zinvol lijkt, maar dan naar een

dekompositiemethode die:

- evenals Curtis' methode een boomcircuit oplevert

- de mogelijkheid kent om zonder vrije variabelen te werken

- de verzameling van variabelen zodanig opsplitst, dat in een

tweeslagsdekompositie elke subfunktie een funktie is van een disjunkte

deelverzameling van de inputvariabelen.
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5 Toekomstige ontwikkelingen

Van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op FPLA-gebied verdient

er een speciale aandacht, omdat er interessante theoretische aspekten

aan vast zitten.

Het betreft de struktuur van de inputdecoder, d.i. het gedeelte

van een FPLA dat zich bevindt tussen de inputs en de AND-matrix. In

het huidige FPLA worden hierin de variabelen elk afzonderlijk gesplitst

in een true- en een complement-waarde; we spreken van een-input

decoders. Fleisher en Maissel opperen in een artikel in IBM Journal

(lit. 1975) de mogelijkheid om in plaats hiervan meer-inputdecoders

te gebruiken. (Voorbeeld: een twee-inputdecoder vormt van elk tweetal

variabelen A en B de "mintermen" AB, AB, AB en AB of de maxtermen A+B,

A+B, A+B en A+B). De daarin gevormde subtermen zouden dan als inputs

voor de AND-matrix gaan fungeren. De konsekwentie is, dat de funkties

niet meer geschreven moeten worden als som van produkten, maar als

som van produkten van sommen, c.q. als produkt van sommen van produkten.

Een herschrijven van de funkties, vergelijkbaar met de in hoofdstuk 4

besproken dekompositie van funkties, wordt daarmee noodzakelijk.

Fleisher en Maissel laten zien dat voor bepaalde funkties een efficien

ter realisatie mogelijk is met meer-inputdecoders, en zij suggereren

de mogelijkheid van PLA's met programmeerbare inputdecoders. ~ulke

PLA's zouden dan drie matrices bevatten: naast de AND- en de OR-matrix

een decodermatrix, waarin naar believen subtermen van groepen van

variabelen gevormd kunnen worden.

Wellicht zullen ook de FPLA~ in de toekomst met dergelijke input-
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decoders uitgerust worden (IBM gebruikt al PLA's met twee-inputdeco

ders, zie bijvoorbeeld het artikel van Logue e.a., lit 1975); om ze

hanteerbaar te maken voor de dagelijkse praktijk zal echter nog het

nodige theoretische werk verricht moeten worden.

Voor het overige zijn de ontwikkelingen voor de toekomst redelijk

te voorzien. Er zal een groter assortiment FPLA's moeten komen, waar

in bijvoorbeeld kleinere uitvoeringen (8 inputs, 4 of 8 outputs) voor

komen. Zonder meer te verwachten is, gezien de snelle vooruitgang in

de IC-technologie, de komst van FPLA's met meer produkttermen. Voorts

zal er behoefte komen aan FPLA's met een groter aantal outputs, omdat,

met name in sequentiele sytemen waar een deel van de outputs voor de

terugkoppeling gebruikt wordt, het aantal outputs snel een bottleneck

wordt.

Voor toepassing in sequentiele systemen valt verder de ontwikkeling

te verwachten van FPLA's met interne flipflops (uitgevoerd als output

register aan een deel van de outputs), terwijl de stap naar FPLA's

met programmeerbare interne terugkoppeling dan ook niet meer zo groot

is.

De hier geschetste toekomst is voor een groot gedeelte al heden

in de PLA'a van IBM. Daarom laten we tot slot van dit rapport een

blokschema daarvan zien.
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IBM's PLA, met interne feedback en outputregister
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Bijlage I Tape-to-plotter controller

(Gedeelte uit: John L. Nichols, Sequential Industrial
Control using the IM5200 FPLA, lit. 19',6)

Beschrijving:
••.... The example chosen to illustrate these techniques presumes

that data is available to thfl system in sequential bytes of 8
paralletbinary lines. Suppos,- -1t8 has been recorded on
an incremental tape recorder ,. ne remote site and is now
to be read and displayed by .ne user on ill: X, Y incre·
mental tape playback and to accept the da' nlis system
must also detect ttlll type of data being read so that it may
be displayed properly, and it must recognize when it has
reached the end of a data record on the tape. The system
must control the tape reader based on certain operator
commands and based on the actual information on the tape.

Now suppose the data consists of incremental values
of two related parameters which we shall call X and
Y, or changes in these parameters X and Y. The actual
parameters could be temperatures, pressures, displace·
ments, angular rotations, velocities or other data re
quiring analysis. Suppose further that \W wish to plot
these data in an X, Y plotter which accepts incremental
motor control signals to move a pen in an X and Y direc
tion. The limits of travel of the pen are identified by
limit switches for +X, ·X, +Y, and .y extremes. The
motor drive signals are to be supplied from our design, and
the limit switch outputs are to be tensed. When we have
completed our design, the tape player will be stepped, the
data read, the plotter controlled so that the data is plotted
on an X, Y graph and the plot terminated either at the end
of a record or upon reaching a limit on the plotter.

Blok diagram:

INITIALIZE

TAPE PLAVEIl ~EIl ! ITAIlI PLOT x. Y IlECOl'OEIl

X lTEP.

IX lTEP·

GATAOUTPUT OATAINPUT
Y ITEP.
Y ITIP-

...TA .... ~~r
I'IN
ALAIlM

....TA IlIAOY GATA IlEAOY
X • LIMIT
X • LIMIT I
Y • LIMIT i

Y - LIMIT I
SEQUINTIAL CQlIITlIOLUIl
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LI- 1
L... L......-

nAU OJ
...'yMoe.r.-t
IfNo,A'L~L"".....0_

Flowdiagrammen
_-0

nATE 01 DR· ,
POll • 0 Oulpu.o... EOM (IC • U upPlR LIMIT

0"--'A... REACHED"".""aro- DA- ,
lC - 0-.". B,,1-0

Do__

B.,O· • I+I\VVALUII
MY

I'O~

_o-~_

DR· I
• I n: • 0

.. r 7 ••,..,. .'0· , t·I\VVALUI,
aOlle I'C • U ·AY
I\JII. VALUI .7 • , DR' , POll • 0
I\V VALUI .7 • 0 n: .0
1\'1 VALUI •• 1 .'7· , IA.VALUlI

+/1.'1 VALUI 11.0 llX

hl",'_
011 •• ---- ~T... lit • I-- ....... .". I... L,W.... a-,. ...c...,..

c

Ie. I
.,,- 0
.... c...,..

t--......;..--{c
-_T...
,.....
a-,.

r;;;;n7o"--\-~LD~"~lg~~L~IM~lT~
It~:::. .. ACHID 0

L~rU"'.

' ..pllo••
IftCe-"..

_ -0

Ie - I
TC - 0-_T..

... TC IC.,
til • I

l'AII \1
U Nat A.
A LI",.._...
I.. COUft....

I-----ea
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Schema:

DATA AEOUEIT
TOTAfE

DATA fAOM TAPIOATA AEAD\'
fAOM TAPE

x \'
PEN

DOWN
LSXL

LSXA IADDAESS

LSVU
WX INPUTSI

LSVO LIMIT SWITCH 'TEP

STEP~LlTI IDATA XL

STAAT OVTfUTSI
X \'

XA

ITAIIT OATAIIIAD\' liT 7 \'U

IC • \'0,.
BIT 7 •

Y BlTI •
SPAAE

SPAll!

SPAIII

OUTS

OUTZ
ALAAM

OUT I
L10HT

OUT 0

Yolgende pagina: Programmatabel
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FPLA ADDRESS INPUTS FPLA OUTPUTS

CONTROL INPUTS STATE # OUT NEXT TAPE TO PLOTTER FPLA

LSSDTBBS S S STATE CONTROLLER PROGRAM
I T T R C 7 6 P P P X + S D 33 PRODUCTS USED

ME AD A A A I I T R
I P R Y R R R Y - E E
T C T E E E P a
DC B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 COMMENTS

Mister Resel 10 Slale Regilter, Forces
Conlroller 10 Sllle O.

0 0 X X X X X X X X X X 000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Go 10 Sllle 01 When POR Resel Goes
Inaclive and Selecl X Molor LeI l.

0 1 0 X X X )( X X X X X 000 I 0 1 1 0 0 0 1 0 In STATE Q.1
1 X X X X X X X X X o 0 0 1 I 0 0 0 0 0 1 1 If LS D OStepMotorlndGoToSTATE~

If LS • 1 Select Y Down end Go To
STATE~

o 2 X 0 X X X X X X X X 0 0 1 0 0 1 o 0 o 0 1 0 In STATE 02
X 1 X X X X X X X X 0 0 1 0 0 1 o 0 000 1 Wlil Un'fllStlp Complete Then Go To

STATE Q.1

o 3 0 X X X X X X X X X o 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 In STATE ~
1 X X X X X X X X X o 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 If LS • 0 Slep Motor and Go To STATE Q!

IfLS· lGotoSTATE~

o .. X 0 X X X X X X X X 0 1 o 0 1 o 0 0 0 1 o 0 In STATE ~
X 1 X X X X X X X X 0 1 o 0 1 o 0 0 0 0 1 1 Wlit Until Step Complete Then Go to

STATE ~

0 5 X X 0 X X X X X X X 0 1 0 1 o 0 o 0 0 1 0 I In STATE 05
X X 1 X X X X X X X 0 1 0 1 o 0 o 0 0 1 1 0 Wlit For sj;t Then Go To STATE Q§

0 8 X X X 0 X X X X X X 0 1 1 0 o 0 0 1 0 1 1 0 In STATE Q§
X X X 1 1 X X X X X 0 1 1 0 000 0 0 0 0 1 Turn On Oltl Request
X X X 1 o 1 X X X X 0 I 1 0 000 0 1 1 0 0 Drop Pen
X X X 1 o 0 1 X X X 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Ind Wlit For Oltl ReldV
X X X 1 o 0 o X X X 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 Sitplll

o 7 o X X X X X X X X X 0 1 1 1 101 0 1 o 0 0 In STATE Q]
1 X X X X X X X X X 0 1 1 I 000 0 1 1 1 0 If LS = 0 Slep Motor and COo To

STATE 08
If LS ~ 1" Alarm Go To STATE ~ •o 8 X 0 X X X X X X X X 1 0 o 0 1 o 0 0 1 0 0 0 In STATE ~

X 1 X X X X 0 X X X 1 0 o 0 1 o 0 0 0 1 1 1 W.it Until Step Complete Then Tesl
X 1 X X X X 1 X X X 1 0 o 0 0 o 0 0 0 I 1 0 If Siyn Hal Changed

If B6 • 0 Go To STATE Q? Sign Hal
NOl Chlnged
IIB6 r 1 Go To STATE 06 Gel NellI Olla

1 0 0 X X X X X X X X X 1 0 1 0 I 1 1 0 1 0 1 1 InSTATE 10
1 X X X X X X X X X 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 If LS • 0 Slep Molor .nd Go To STA TE !.!.

If LS • 1 Alarm Go To STATE !.!
1 1 XOXXXXXX X X 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 In STATE 11 Wait Until Step Complete·

X 1 XXXXOX X X 1 0 1 1 0 000 0 1 1 0 Then Test II Sign Has Changed.
X 1 X X X X 1 X X X 1 0 1 1 1 100 1 0 1 0 If B6 • 0 Go To STATE Q!! To Get NellI

Oala (Sign Has Changed)
II B6 • 1 Go To STATE !Q

1 2 0 X X X X X X X X X 1 1 o 0 o 0 1 0 1 1 0 1 InSTATE 12
1 X X X X X X X X X 1 1 o 0 000 0 1 1 1 0 If LS • 0 Step MolOr and Go To STATE 13

If LS c 1 AllrmGoToSTATE!.!
1 3 XOXXXX X X X X 1 1 0 1 0 o 0 0 1 I 0 1 In STATE 13 Wait Until Step Complele

X1X X OX X X X X 1 1 0 1 0 000 1 1 0 1 ThenTeItF~TC.IITC=OGoToSTATE 12
x1x X 1XX X X X 1 1 0 1 0 o 0 0 0 1 1 0 IfTC = 1 Go To STATE Q!!

1 4 X.xOXXXXX X X 1 1 1 0 0 000 1 1 1 0 In STATE 14 (Allrm) Turn On AI.rm Lilt't
)(X1Xxxxx X X 1 1 1 0 0 o 0 0 0 0 0 0 Ind Wait For Start. When Start ReceIved Go

To Relet Stlrt • 1 Go To STATE QQ
WMn Oltl Reldv Signll • 1 Teu

If TC • 1 Go To STATE lU (End Of MelUV' R.ceivMt)
If TC • t) Telt B7
If 87 • 1 Go To STATE 11 Ax Vllu.

If B7 • O/)"Y Vllue Telt B6 For Plul Or Minul
If 86. 1 Go To STATE 10 l·/)"Y Vlluel SelectY Motor Down
If 86 • 0 Go To STATE 2i l+/)"Y Value I Select Y Motor Up
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