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Samenvatting.

Terugkoppeling is een fundamenteel begrip bij sequentiele

machines. Terugleoppeling kan worden opgevat als machine

afhankelijke input en is dan de informatie over de interne

toestand van de machine, die in de machine moet worden

terug gevoerd opdat de machine leorrekt lean werken.

In dit verslag worden methodes aangeg~ven waarmee de mini

male hoeveelheid terugkoppeli_nformatie lean worden bepaald

voor een gegeven machine. Aangetoond wordt dat voor iedere

machine een realisatie is te vinden waarbij de terugkoppeling

slechts uit eon binaire Ius bestaat, zodat eon bit informatie

als terugkoppelinformatie voldoende is.

VerdeI' wordt onderzocht of van een gegeven machine de output

funktie eventueel bruikbaar is a1s terugkoppelfunktie, "at

in bepaalde geva1len voar de realisatic en het testen van de

machine nuttig kan zijn.

Het foutengedrag van een machine wordt gere1ateerd aan het

begrip terugkoppeling en er blijkt dan eon naU1{ verband te

bestaan.

Indexvoorden:
----~...._.' .._-
Sequentie 1e machine, parti tie theorie, teru{;koppelf'unktie,

imp1ikatiegraaf', foutgeclrag.
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1. Inleidinf)'.

In deze inleiding zullen enkele begrippen uit de verzame

lingen algebra worden toegelicht die in hot verslag veel

gebruikt zullen worden. Verder wordt een definitie gegeven

van het begrip sequentj.cle machine, waarvan enige moge

lijkheden en beperkingen nader zullon worden toegelicht.

funkties.

1 • 1 .1. VerzameL~.

De verzameling W bestaande uit de elementon w, met een

bepaalde eigenschap x wordt genoteord als:

11 = ("\VI,,, heeft eigenschap x).

Is ween element van de verzameling W dan noteren we

w in 1f 0 l' " Elf.

Een verzameling V is een deelverzameling van de verzameling

11, notat i e V ~ \IT, a 1 sui t '" E. \;f vol g t W E VI.

Twee verzamelingen V en 1-[ zijn geIijk als geldt V c: 11 en

W S V.

De doorsnede van twee verzamelingen V en W is de vorzameling

van elementon, dio zo"\Vol van V als van W element zijn.

V n 11 = (wIw c::. V on '" ~ 1v).

Do voreniging van t'''Ele verzamelingen V en 11 is de verzameling

van elementen, djJ:; of element zijn va.n V, 0:[' element zijn van

W, of element van V n w.
V V W = ("\,I"\V E:-. V of' 1" E:.. 1v o:f '" c: V n w).

De verzamGling nwt geen clemente,n, de .lege vcr~~'l.w.c.l:ing wordt

aangeduid met hc·t syrnbool ~1
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Twee verzamelingen V en W zijn disjunkt als V W

••• , Vnis de verzameling van aIle n-tuples

••• , v,.) "\Y"aarvoor geldt vi 6 'to Notatie

x V'1~ ( (';, vt-' ••• , ~) / vi t;. VJ •

Ret kartesisch produkt van een rij van verzamelingen

V, , 'i,
( v" vL '

1.1.2. Partities.

Een partitie ~ op een verzameling V is een verzameling dis

junkte deelverzamelingen van V, "\Y"aarvan de vereniging weer

gelijk aan V is. Dus

1[,= (li/BL.~ V, Bi/l Bj= ¢, U B~= V).

De deelverzamelingen 13 vorden ool<: ,.,el de blokken van de

partitie genoemd. Een partitie wordt genoteerd als voIgt:

stel V = ( 1 , 2, J, LI , 5, 6, 7)

en iZ. heeft op V de blokJ-::en ( 1 , 4, 5) , (2, J) en (6, 7) dan
~--,..- ----

noteren we li- als T(, = ( 1 , 4· , 5; 2, J; 6, 7).

Deze notatie wijkt af van de normale notatie voor een ver

zameling, zodat niet uit het oog moet worden verloron dat

een partitie een verzameling (van deelverzamelingen) is,

waarvoor aIle normale verzamelingen cigenschappen en

operaties gelden.

VerdeI' noteren we v = w(~) dan en slechts dan als v en w

element zijn van hetzelfc1e blok. van h-.

In bovenstaand voorbeeld gcldt o.a. 1 = 4(1(:).

N.B. Als R 0811 equ.ivalentie reluLiJ) is op V, dan wOl'dt met

de verzameLLnc; equivalcl1ti.e Icla~]t3en cen pa.rtitie op V gede

finiecrd, omgekecrd wordt door iedere partitio op V een

equivalentie rclatie gckre~erd, waurbij de equivalcntie

klaSE;en de bloklccn van de partitie z~ijn.
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Als n,en ft~partities op V zlJn dan is:

1. ~.[~ de partitie op V zodanig dat

v = w(ii,.lL,.) dan en slechts dan als v ;:= 1-r(ii,) en v ;:= w(IL..).

2. iZ,+ 7[,1.- de parti tie op V zodanig da t

v ;:= w(h,+iZ,) dan en slechts dan aJ_s er een rij te vinden is

in V, v = v" v
L

' ••• , v = w waarvoor geldt v. = v· (I") of
n L lJI

We spreken respektievelijk van de doorsnede en de vereniging

van twee partities of ook van produkt en sorn.

Voorbeeld:

V ;:= (1, 2, 3, 4, 5), /{,,;:= (1, 2; 3, 4; 5) en TlL ;:= (1, 3,

dan i s J~. i~L'" (1; 2; 3 , 4; 5) en I~+ i-~~ (1;2;3 ;4 ;5) .
4·, -2, .5)

Van b;-ree parti ties u" en iZ/.. op V zaggen we da t ''', kleiner of

gelijk lit. is en we noleren iZ, ~ iiI. d;;ln en Ed_echts dan als ieder

blok van ~ gevat is in een blok van ~.

Voorbeeld:

k.;:: (1, 2; J, ,.~;

(1, 2)~<-1, 2,

(3, 4) c. (1, 2,

(5) ~ (5)

.......,
5) en Il

L
;:=

3, h)

3, L~)

( 1 , 2, 3, ~ ., 5) dan voIgt uit

dat ~kleiner of ge]jjk ~~is.

N.B. Niet voor ieder paar partitics geldt dat Ii,.f: IT'J.,of

I~~s:j~. Bijvoorbeeld (,-,-'2:-"'J; 'l~-~' 5) en (1~--2; 3, '+:5).
De ordening die de relatie ~ induceert is dan ook slechts

cen partiBle ordening.

Op iedere verzameling V zijn tens lotte twee bijzondere

partities te derjnj.~ren, de nulpartitie en de eenheids-

par-titie, kortwcg 0 en 1 te nocmon. Dc l1ulpartitie is de

part:i.tie lllCd, ,tIle CICli!Cnte:n van V in apartc blokLcn, de

eenhe:i.dspa.rtitie is de IH'.l.rtitic me i., alle elenwnteJ! in GE'n

bloke
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Voorbeeld:

V = ( 1 , 2, J, 4, 5) dan is

0 = ( 1 ; 2- Jj 4- 5) en, ,
j..~-,.,.",....,.".."

1 = ( 1 , 2, J, 4 , 5).

De volgende eigensehappen gelden voor allo partities~.

E1 • iZ .
TZ+

E2. 7£,.

iZ+

EJ.

0=0

o 7Z
1 = TC

1 = 1

Partitie en informatic.

In dit verf51ag' zullen we het begrip pa1'titio en informatie

aan elkaar koppelen. Onder de bij een partitie behorende

inforll1atie verstaan \vo dan de kennis die over de vorzameling

bekend is, als slechts de blokken van de partitie van elkaar

kunncn worden ondersehoiden. Met het aanwijzen van een bepaa1de

partitie op een verzamcling wordt dfts een bepaalde Jloeveelheid

inforrna tie over de verzameling gegevel1., t\vijfel over de af

zonder1ijke elementen in 66n blok van de partitie blijft dan

nog bestaan.

In dit J.icht bezien. geeft dus de nu1pa1'tit:Lc (aIle eleruenten

in at'zonderlijke blokken) aIle informa ti.o en de oenheidspar

tiLls (al.1e elomenten in eon blok) geen inf'crrnatie.

1\'a t betreft he t verme:n.ig'Vuldigcn en optellcn van parti ties

knnnen ·\ve stellen, dat de produktpclrtitie de tota10 hoev801

he.ld j ni'onna -Lic van de beide parti ties kOlJibineort, de sompar_

titlo de gcmeensehappE,lijke inf'Ol"FlCltic va.H de beic1e parti ties
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Later zal dit wat vage an intuitieve begrip van het verband

partitie.informatie konkreter worden gerelateerd aan het begrip

sequentiele machine. Het zal dan een nuttig begrip blijken b.ij

het beschrijvcn van het informatietransport binnen de machine

en het onderzoek naar de hoeveelheid informatie die voldoende

is om al.s terugkoppelinfonnatie te dienen.

1.1.3. Funkties.

Een flUlktie f van een verzamcling V in een verzameling lif,

notatie f: V-+W.

kent aan ieder element v van V een element w van 1'1 toe,

notatie f(v) = w

Een funktie "\Vordt ook weI een af'beelding van V in 1'! genoemd.

Een flUlktie f: V -lif is een af'beelding van V 2.E 1'l als bij

iedere W E Ween v C V to vinden is zodat f(v) = W

Eon funktie f: V -+ IV is een 66n £J2. cen afbeclding van V in IV

als ui t v/:zj:. 'L vo 19t :f C\~) ::j: f (\t) •

Een en ander moge ui.t de onderstaande voorbeelden duidelijk

.vorden.

V iv V IV

een op 6en in
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Een funktie f: V ---..10{ definieert een parti ti e op V op de

volgende manier ~ = ~ (r) dan en slechts dan als f (~) = f (~).

Later zullen we zien dat deze eigenschap het nlogelijk maakt

de voor de machine nood:6akelijke feedbackinformatie te be

schrijven zowel als een partitie op de verzameling toestanden

of als een funktie van die verzameling in een andere ver

zameling.
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1.2. De sequenti~le machine

1.2.1. Definities

We beginnen met een abstralete definiti8 van het begrip

sequenti~le machine (eindige automaat), die lean dienen

als mathematisch model voor diskrete, deterministische

informatie venverkcnde appara tuur me t eindig geheug'cn.

Al deze apparaten hebben de volgende gemeenschappelijlee

eigcnschappen:

1. Een eindige verzameling input symbolen die op~~n

volgend in de tijd worden toegevoerd (inputrij).

2. Een eindige verzameling interne konf'igura ties (toe

standen) bijvoorbeeld de standen van flip-flops,

bits in een geheugcn etc.

J. De volgende toestand is cen funktie van aIleen de

bestaande toestancl en van de momentane input. En

dus een flu1ktie van de begintoestand en van de toe

gevoerde inputrij.

4. Een einclige verzameling van output symbolen. Het op

treden van een bepaald output symbool wordt bepaald

door:

a. de momentane tocstand van de machine (Moore type)

b. de overgang van de enc toestand. naar de andore

(Nealy type).

In dit verslag zullen we ons beperken tot de automaat

van het Moore type. Enerzijds orncla t hot Hoore type niet

fund,lll1enteel vcrsehil t van de J'jcaly automaa.t, andcrzijds

ook oludat \','0 voorname Ii jk zi jll g'ciJlterc ~:; IS e erd in hot

gedrag van de autrnaa t '\,raar het de overgang yan de ene

toestand naar de andere betreft (toostandsgedrag) het

geen voar de beide machines bctzclfde is.
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Definitie 1.1

Een sequenticle machine van het Moore type is een quintuple

N (S,I,O,&,A)

waarbij 1. Seen niet lege eindige verzameling toestanden is.

2. I een eindige niet lege verzameling inputs

3. ° een eindige niet lege verzameling outputs

4. ~ :SXI-+S de overgangs (volgendo toestands-)funktie

5. A: s~o de output funktie.

De twee meest gebruikte weergaven van de sequenti~le machine

worden geillustreerd in fig. 1.1. waarbij

S = (1,2,3), I = (x,y), ° = (0,1).

yC f};) .e~__~.~P ®
\,::~

fig. 1.1. weergave van de sequenticle machine door toestands

tabel en toestandsgraaf

Links de toestandstabel met rijen die overee]~(omen met iedere

toestarlcl. Op het kruispunt van. rijen en kololTlmcn staat de bij

ieder toestands-input paar horande volgendc toestand. Bijvoor-

beeld
&(1,x)=2,

VerdeI' is er cen output kolom die de ,-[aardo van de output bij

ied(~re toestand geoft. Bijvoorbceld

A (1) = A(2) = ° en ,.l (J) = 1.

H.echts staat dczc 1:[de informatie als to os ta:ndsgraa:f, Dc pi j I

gemcrkt x van knooppunt 1 naar lClIooppunt: 2 cluidt crop do. t

5 (1 ,x)oc:2, en de ° in knooppuntl bctcl;:ent A(1)o:::O.
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1.2.2. model

Bij een gegeven machinebeschrijving (tabel of graaf) kan

een model gedach t 'vorden da t schema tisch is aangegeven

in fig. 1.2.2.

input T----~~

--~~1 d
-_._~

....--_._--'

output

fig. 1.2.• 2.

Ret vierkantje S is een geheue-en dat de lllomcntane toe

stand van de machine bevat, 6 is het beslissingsorgaan

da t als inga.ngs in:forma tie de toes tand en de input l"lee:ft

en als uitgangssignaal de vole-ende toestand aangeeft, die

op een gege'ven ti ~ids tip (bi jv. klokpuJ_s bij synchrone

logika) in het geheugen \\ford t overgenomen \"aarbi j de oude

toestand \Vordt overscb.reven. Het vlcastje l >.. hec1't als input

de momentane toestand en geeft bij iederc toestand de

juiste output van de machine.

Normaal wordt een dergelijke machine gerealiseerd met

behulp van binaire s chakel(~lemen ten. He t geheugen S

bestaat dan uit cell verzameling flip-flops, waarbij de

diverse mogelijkc kombinaties van standen van de flip-:flops

de verschille:nde toestrl.nden representercn. Dc IJGcU3 tjcs I

[; en A zijn dan kornbinatorischc netwerlccn. Als {;,clleu{'.'en

element zal in dit verslag gebruik wordon gemaakt van de

z.g. unit-delay, ecnelcrnent dat in de schakeltcchniek bekend

is als D-:flip-flop.
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Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat de in deze

flip-flop c;ebruikte interne terugkoppeling niet als terug

koppel_ing van de sequentiele machine zal worden beschouwd.

Dit ligt ook voor de hand daar de in een flip-flop aan

wezige terugkoppeling slechts dient om de interne toestand

te bewaren -Olll te onthouden in welke toostand do flip-flop

is- dat di t geen ,,;rezenIijke terugkoppeling is mag blijken

uit het feit dat een op tafel liggende munt ook geen terug

koppeling nodig heeft om te onthouden or kop of mlUlt boven

ligt, waarmee bedoeld wordt dat het (in ieder geval theo

retisch) mogelijk is een geheugenelement to maken, dat

zonder teru~coppeling in staat is 1 bit informatie te

be,,,aren.
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1.2.3 Mogelij~heden en b~Ee~~2-n~,~~

Beschouw de machine M waarvan de toestandstabel to vinden is

in fig. 1.2.3. Bet is een machine met 4 toestanden. Een

binaire input en een binaire output.

-"'_._,
a l'
""-~""-------,

1 1 2 a ' S = (1,2,3,4)

2 3 1 a I = (0, 1 )

3 1 4 1 a (0, 1 )

4 4 4 1 fig. 1.2.3

stel dat de begintoestand van M de toestand is en de toe-

gl1voerde input:cj_j 100, de machilJfO: gaa t clan via de toes tandcn

2 en 3 terug naar en de bijbehorende outputrij is 001. Dus

vanui t begintoestancl 1, tran:::;loJ.'mecrt de machine M de input

rij 100 in 001. Idem wordt de inputrij 011000 getranslormeerd

in 000000. De scquenti~le machine is dUB in staat il~utrijen

te tral1sformeren in outpntT'ijcn, en is dus in staat cen klasse

van berekeningen uit tevoeren die zijn terug te brengcn tot

trans:formaties van rijen.

Wat zijn nu de beperlciTlccn van, de sequentjele machine. Zijn cr

grenzen bij llet oantal mogclijkc input - output tranSlolwaties?

Een precies antw00rd op doze vraag is mocilijk in het kort te

geven maar aan een voorbceld zullen we proberen een en ander

duidolijk te makon.

Stel dat de inputrij biJ ceXl lllf:lchinc met n toestandcn cen

1.illekeurig luu{;c rij enen is, dan :z,-11 de machine vanuit een be

gintocstand een aanta] toastandon doorlopen volgens de ta~el.

Omclat bet aunLa1 toes ta,nden eiildig (n) is za,l de machine na

eell inputrij Vil.l1 op z:i_jn boogst enn JE'llete 11 ill- een toestand

machine doorGHcll'J in cc,n zich perj_odiek herhaJ (,:nd pa [;roon.

He zien dus dOl L in het ellgenw':?l! OJ'.' eon bcperking is to z:i en

van het aanta,l in het v'(;rleden tne{:;(~diende i:n]yutsymbolcn dat

nog invJ,oecl hec:ft op be,-l {';edrag V;,lll de machine. Do machine

heoft een oindig goheugcn.
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1.2./+ Kquivalonte toestay!;den, reduktie en eEP.ansie

Vaak komt het voor dat bij het samenstellen van de toestands

tabol van een bepaalde machine er overbod:igc toestanden worden

ingevoerd, d .1-1. z. toestanden waarvan de funktie door een andere

toestand kan worden overgenomen.

Dof'initie 1.2

De toestanden Si on Sivan een machine M zijn equivalent dan en

slechts dan als bij iedere mogelijke inputrij dezelfde output

rij zal worden geproduceerd onafhankelijk of de begintoestand

Si of S/lms.

Duidelijk is, dat dit een equivalentie relatie is. Als l-1e de

relatic S~' equivalent Sinoteren als S rjS dan voIgt onmiddellijl>.:

dat

(a) Si IJ1 Sl

(b) SilnSj =~? s.tv.. SI:

(c) Si [/1 Si • Sj VI S"" =:;'> S~ VI S/L

Het andece I\Toorden, de rela tie is een equivalentie rela tie,

l.;raarmee be\Jezen is da t 1-1e de verzame ling S kunnen opdelen in

een aantal disjul1kte deelvcT'zamelingen (partjtie), do equiva

lentie klassen. 'I1Jee toestLulden maken deel ui t "',Ian deze1:fde

klasse dan en slechts dan als ze cqujvalent zijn. Maken ze

deel. nit van verEjchillende Id.asE;cn da.n bcstaat or eon input

rij die verschillende outputrijen oplovert. De equivalentie

rela tie 1..1\ de:finiecrt een parti tie op S clie /:,:. e-enoemd zal

l"orden.

Heeft ec:n machine een 8.,)ntal equiva.1 ('nte tocstanc1en, dan j_s

het mo[;elijk de rnachine te reclucurcn to teen machine met

mindel' to(~standen door de 1::las~3e equ.ivalcntc: tocstan(]en te

vervall.gcn door 66n toestrHlcl.
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Voorbeeld:

In dit voorbeeld zijn de toestanden 1 en 2

equivalent, vervangen Ive doze toestanden

door een nieuwe to er; tand 1~ dan onts taa t de

--~

~ ~
2 0

4 1

r--
0

1 2

2 1

3 4

4 3

volgende machine M1 met 3 toestanden die

wat betreft in- en outputgodrag niet te

onderscheiden is van Mt "

Expansie:

Omgekeerd is llot mogelijk door het toevoogen van bepaalde

overbodigc toestanclen, equivalent aan andere toestanden in

de tabol, een machine te kreeren die Ivcer qua in- en output

geclrag hetzel:fd(~ is als de oorspron.kclijke machine. Di t ge-

beurt soms omdat een dergelj.jke machine met moer toostanden

IVat betro:ft toestculdsgedcag en interne struJctu.ur aantrekkeJ.ijlu:r

eigenschappen lean hebboll dan de oorGpronkelijke machine.



(/~ , ii:) = (1, 2 ; J'~4 ) , (1-:3; 2;4)
(Iii.,~) = (-1":-3; 2;I~) , ~ '-~2; J~~)

(Ii, kj) = (l--;1q 2':3) , n'-;4; 2:3)
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1.2.5. Partitieparen en informatietransport

Definitie 1.3

Een partitiepaar (/~, iZJ op de machine M = (S, I, 0, b ,).) is een

geordend paar van partities op S zodat uit s~ t(~) voIgt

D(S,X)":2 S(t,x) (-9 voor alle x <SI.

Dus (~,{[J is een partitiepaar op M dan en slechts dan als

blokken van ii, 1vorden a:fgebeeld in blokken van "'L'

Met andere woorden, als we aIleen het blok van ~kennen, dan

kunnen 1ve voor elke input het blok van J~ berekenen waarin deze

toestand is overgegaan door M.

Voorbeeld

__,J:"o.-~·-a_.
1 11 2 I 1
2 I 3 It 1

3 I2 1 0

I{ \4 3 0
_,..",J_"_. ._

Dit zijn partitieparen op M.

Merk op dat bij het laatste paar de beide partities gelijk zijn

In dat geval spreekt men van een parti tie met de substitll,tie

eigenschap (S.p.partitie)

stelling 1.2.5.1

Als 0~,~) en (~,~) partitieparen op M zijn, dan zijn

a • (r~ .1/;1--' l,. (J) en

b. (,'ij+/~, 'i,+[J ook partitiepare:n op M.

stelling 1.2.5.2
t __

Als (~,Z) eell partitiepaar is op machine M en ~ ~( en

dan zijn (T,~(:'), (£,(;') ook p8rtitiepaar op M.

Dit betekent d,Lt 1ve van een partit:iepaar op de linker partitie

rnagen verkleinen, de rechter mogen. verp:roten, het resultaa.t is

1.;cer eell parti tiepaar.
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Def'initie 1.4

Als IIJ een parti tie is op de verzameling toes tanden vall. een

machine M, dan is

m(rt:)

M(7Z)

= l[ (h::J ( lZ, iZ~)

2: (1iJ (j(t' ii, )
is partitiepaar op M)

is partitiepaar op M).

Met behulp van stelling 1.2.5.1 volgt onmiddellijk dat

(£,m(~)) en (M(~),E) partitieparen op M zijn.

Nadere beschoulving van de:fini tie 1.4 levert het inzi_cht da t

m(£) de kleinste rechter partitie is waarmee ~ nog een par

titiepaar kan vormen.

M(A:) de grootste linkerpartitie is waarmee /(.. nog eell par

titiepaar kan vormen.

Keren Ive nu terug naar het eerder genoemde verband partitie 

inf'ormatie dan kunnell Ive m(lZ) interpreteren als de maximale

hoeveelheid inf'ormatie die over de volgende toestund van de

machine bekend is, a1.s de inf'ormatie over de huidige overecn

komt met Ii.- •

M(n:) is dan de min:Lmale hoeveelheid inf'ormcL tie die \\)'e over

de huidige toeE;tand 111oeton kennen, teneinde over de Yolgende

toestand van de machine ele inf'ormEttie overecnl<:omend met j{, te

hebben.

PaTti tieparen gevcn dus eigenlijk cen kompalcte beschrijvine

van het transport van !l in:formatie It in de machine. Dc~ opera toren

N en m geven grenze.n aan in d:L t inJ'ormatie transport.
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2. Bet begrip teru&koppelin~.

2.1. In1eidi~

Intuitief zeggen we dat een sequenti~le machine M zonder

terugkoppeling is als de realisatie geen gesloten lussen

bevat. Met andere woorden als de logieR en de vertragings

elementen zodanig kunnen worden gearrangeerd dat de sig

na1en in het circuit aIleen van bijvoorbeeld links naar

rechts worden voortgeplant. Kan de machine niet zonder

terugkoppeling worden gerealiseerd dan zullen een aantal

van de !1dra.den" in de realisatie inforwatie van rechts naar

links transporteren. Deze informatie wordt dan ctls feed

back beschou\·rd.

input

2. 1

In de reaLLsa tie van de mach:ine in. fiC' 2." '\\Cordt dus de in-

forma tie opg'c::dagen in geheug(-;llclemcnLcll y~ en YJ be~~cb.ouVid

als terugkoppelingsinf'ormatie.

Duidelijk is dat wat we beschouwen als teruggekoppelde in-

f'ormat;ie af'bankelijk JS van de toestand::;toekenninr;bij de

rea1.isatie van 1'1 en de manier "raarop \,c het circuit beld.jkeJl.

We lulnnen dus helemaal niet zeggen wat de feedback is in een

bepaalde macltine.

Hangschikkcn we de gehcue'en-cJ (,m':~lJtell Lil eon an.dere volgorde

dan z8.l er andere infc>:l.'ma tie als :Ccoeclbctck 'vorden beschouvd.

Zie Lig. 2.2
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fig. 2.2

Nu wordt kennelijk de in:formatie, opgeslagen in Yl1 als feedback

opgevat.

Direkt aansluitend op deze twee voorbeelden kunnen we weI de

feedback parti tie It.i def'inieren. In fig. 2. 1 wordt de waarde

van de toestandsvariabelen ~en ~ gebruikt als feedback. Deze

twee variabelen definieren een partitie Ivl ..."aarbij de toe

standcm met dezelfde ):l en y..>"raarden in een blok zi tten" Dit

betekent dat de toestanden die in fen blok van de partitie

verenigd zijn, allen dezelf'de feedback informatie veroorzaken.

We zulion nu gaan onderzoeken of we met behulp van de toestands

tabel k.unnen zec:gen or bcpaalde informRtie (een bepaalde par·-

ti tie op S) bru.ikba.ar is als feedback informa tic" Eventueel

kunnen ..."e dan ook ontdekken o:f ,geen inf'orma tie (de ecnheids

partitie) bruikbaar is voor feedback m.a.w. of de machine een

f'cedbackvrije rea1i5atio heef't.
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2.2 Terugkoppeling als partitie (runktie) op....§..

Definitie: als ~ een partitie op de verzameling toestanden

van een machine M is dan

Ai (i4:) = /1-

1:'(h:) = Iv.m[Ai (rr)] voor i~1.
Dus: A' (if) = Iv

A t (.-:-) = - (- ),.., Jv.m h·

A
J

(A:) = ~.m[/(, .m(fi;)J etc.

eenvoudig aan te tonen datis

1/£" ~j
En omda,t een parti tie op een verzarneling van n elementen

Met vollcdige induktie
- .

AL (iZ) ~ A) (i\:")

maar n-1 maal fijner kan worden gemaakt geldt:
( (_) {u ( __)

A I~ = A "-

voor aIle l // {j 0 {. .!'f ~ th-I

N.B. 've zien dus dat herllaald toepassc;n van de A operatie op

een partitie een rij part:i.ties ontstaat, vaarbij de volGcnde

partitie kleinor of Gelijk is aan de voorafgaande. Is 66nmaal

een partitie gclijk aan de vorige dan is de rest altijd gelijk.

Schematisch ziet het er als voIgt uit

C)

"rl
+'
-rl
+'
H
ill
P<

~ l'cd
?,.
<lJ
+'
+'
o
o
H
CuJ

::.

+

Per de:finitie naemon '''8 de part:i t:i...e die cnltHtai:'.t

II s ta ti on,-..j,::L'e toes tand II A (1-:) •
in
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Formeel: is ~ een partitie op een machine met n toestanden

dan is A(t) = 1(~). Want bij n keel' toepassen van de operator

is de "stationaire toestand" in ieder geval bereikt.

Voorbeeld:

1

1 2 1 Ii- =[1:2;3,1,.)
, -

TC =L1-;"2 ; 3 , 4 )2 3 3 A(It,) --

3 4 £(1(; ) - iZ .m[A(Tv)] =(1,2; J:4J.(1-~-2:-3;'4) = (~2; J;4 J.
h 3 h t(i() = Ii. • m[A"( h. )J = (1:2; J-;J+). (1 , i, 3 ;"4 ) = (;-:2;3;4)

t .f (it, )--~ A(~) =-'--r

Hieruit voIgt dus

Het verband tussen de A-operator en feedback in sequenti~le

machines wordt aangetoond in onderstaand theorema, waarvan

het formcle bew'ijs te vinclen is in Hartmanis -- StearnE;.

Theorema:

Het toestandsgedrag van een machine M kan worden gerealiseerd

met gcbruik van de partitie 1(1 voor f'eedback dan en slechts

dan als A(~) = o.
I

Aan de hand van een voorbeeid zal nu worden aangetoond hoo het

theorema 'h"erkt:

Voor ondc:t.'staande machine geldt A(IZ.;.) -- 0 als ILf ::::(1~3;T~)

:::: 0

~"--"'--"i

__C: .._,,'~ .J
1 h!
1 '+ I

J 2 31
I}+ 3 1 I
-, ••- ~-".~.~., •.,,,,_..,,_.~I

lIieruit volg·t dat /1./ kan "To].'dcn g'obruikt a.ls lccdl.Htckpartitje.

Het andere '\{oordc:n bij teT'ugJeoppeling hOEnren vie geen ol)d(:~r

sclH.'j.d to waken i!':Ujc:;l"n C'nerzijc1s de toestandenl, 2, J andcrzijds

to e stand l{.
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Het waarom van de stelling wordt duidelijk als we bekijken

wa t het rea1isercn van een sequentiele machine met I£,! a1s

feedback partitie betekent. Een sequenti~lc machine met

feedback ziet er schem<ttisch als voIgt uit:

input

feedback

De machine 1vordt gesplitst gedacht in een Ll.ant21l declma

chine s N, ••• ,N", die vau links naar 1'echts gerangs chikt

worden. InfoIwatie v100it (a£gezien van de reedbuck) van

links naar rochts. M.ct.lv. declmuchine.

dee1verzameling VG1.n aIle Hivan conaf'hankelijkis . .
voar j<l."

M L. is ui'hankelijk van de input

M i is af'bankeli.jk van de t'eedback

M2 is Gus al1een afbnnkelijk vun input en £eedback.

Hierui t vo 1 gt da t de inf'0rm21 tie die M, kent berekeneu III (£j)

is, immers (/"1, m (if)) is een partj tiepaar. De .Ln:forma tie

die machine t\yoe dan ter beschik.king beef't :Lf3 de inf'orma tie

berekcnd door machine JIl" rn( i,~!.) en de feedbclck informat:i e
---I (-) deC l(_.) ( ~'1dus It/,o;~l m Ai ~. A k/ dcelmachine M7rbor,,::kont dan ill AI \'J2.ut

J., ~ ..I) . ...
(A,m(J-1) is eOll par!;ji;iepcClar t macbinc M.. b.eei't dan 211[.3 in:for-

... /. ''- clef '·l -
rnatie ter bescbd-::Ju.ng'm(A) on/v' A (kf) c~tc.
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2.3 Voorbeeld van een realisatie van een machine.

De werkelijke fysische realisatie van een machine met behulp

van een bepaalde partitie ,,-{ als feedbackpartitie gaat dan

als voIgt. We nemen weer hetzelfde voorbeeld.

~~-"J

~2-J
1 1 ~,

2 1 4

3 2 3

4 3 1

"£1 =(1 , 2 , j ;"4 }
m (J.i) =(1;2 ;3,4)

'Y' 111 (;:;1) = (1 , 2 ~ J; 4) = A ('1)

/1' m (A ) = ll; 2' ;J;1+) = 0

1ve bOU'\\Ten de deelmachine van links naar rechts op en veronder

s tellen dan dat de feedback informatie al aalT\,ezi g is.

Veronderstel dat een variabele ~I is toegekend volgens de par-

tit i e iZ" lJi j v • !:N =0 b i j toe stand 1, 2 ,3 en j'=1 b i j toe-

stand 1+.

sta.p 1: de :i.n:formaLi.e die uit ~I en de j.uput kan 'worden lJepaald

is 111(~) = m(~(Y)). De variabele j, wordt toegekend

volGells deze partitie m(~~) = (1,2;3,4) ~, =:0 J-b1,2

~, =: 1.<1-73, II

De eerste trap wordt dan e;egeven door de vergeJ.ijkil1.{;en

, X
)/, ! 0 1

••·.·--...1.--...·,.·,,··_--,,--
o I0 1

jf 111 0

s tap 2: de cers to trap is ll.U gcrca.lif,ccTc.l voor de h,eede trap

staat aan informatie ter beschil,!:;i11g

1. input

7C;; III ((j )
.' ,
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In de twecde trap lean hiermee aan informatie m(f)

bereleend worden. 1-Te 'zoeken nu een pa.rti tie ft.die

m(A) ve:cfi jnt to t m(It) .~ ~= (;:4; 2,3) en kennen \.,h..
toe volgens deze partitie ~=O toestand 2,3

gL=1 taestand 1,4

De tweede trap wordt dan gegeven door de vergelijleingen
(~

Y1.. 10 1

07'$"1'-~i~ y~ = YI + Ic..Lj f
o 1

1 0

o

o
1

o

stap 3: ecr~;te enb/cede trap zijn llU gerealisecrd.

Rc:st noe; het sluitcn van de cirkel door de feedback

variabele to realisercn.

o toe [3 t and! , 2 , 3

tOBstand h
'II.

I 0 1....... i "- "."~""'.-~-" ..'.-~
010 0

Y, 11 0 1
I

waarmce do cirkel e;esloton lean worden.
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In het algemeen is er geen grootste feedbackpartitie voor

een machin~M. De enige al_gebraische relatie die nuttig is

bij het vinden van feedbackpartities is de monotoonhe~d

van de A operator

en in het bijzonder

;Z:'.6 ~ m(A~) = A (!i..t) "> 0

en moet dus iedere lide toestanden a en

blokken hebben.

b in verschillende

In de volgende hoofdstukken zal een wat algcrnener dcfinitic

van het begrip terugkoppeling ,varden gebruikt en zal ook. de

methode waarmee voldoende terugkoppelinformatie kan worden

•bepaald onb,ikkeld worden.
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In dit hoofdstuk zuIIen de eigenschappen van een bijzondere

klasse van machines worden bekeken. Het zal bIijken dut

terugkoppelvrijo machines eon bijzonder eenvoudige reali

satie hebben en een gunstig foutengedrag vertonen.

In.het vorige hoordstuk is aangetoond dat de A-operator

een indikatie geeft of een bepaalde partitie op de

verzameling toestanden van de machine goschikt is om als

terugkoppelpartitie te dienen. Als een automaat een terug

koppelvrije realisatie heeft, dan zal or goen informatie

hoeven worden teruggekoppeld en dit betekent weer dat als

terugJ<:oppclpartitic de 6enheidsparti tie bruikbaar moet zijn.

Dit betekcnt dut A(l)=O

In het bijzondere goval dat de A-operator wordt toegepast

op de eenhcidspartitie, Hardt het wat eenvoucliger, immel'S:

l'(jZ) ~-.: ft .ruut;)
'1'(_) _ (i(-))A Ii == lI...m A /0

VOOr ~ =1 wordt dit
L

1\(1,,) = 1.rn(1). == 1Il(1)
if I ( 1) = 1. TIl (A'· ("I )) ~ m(A'( 1) ) :=, m

C
(1)

II
\vaarbij m"( 1) hot n -maal i;oepa:st;en van de m··operator 'I'ordt

bec1oeld.

( __ ) n(._)
Omdat voor een machine met n toestnnden geldL dut A ~ =A ~

voIgt oruniddellijk

§.!.e;b.LU2B:_.:L._l een f3cqucnt:i (~le machine heai't eon terugkoppcc,l:·

vri j e realj~c;a t:Le dnn en E'1. echts dC:Ul aJ s ll~( 1 ) ,,00.
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Voorbeeld:

a b
~..

1 4 3

2 1 3 1

3 2 3 1

4 4 3 1....

---m( 1 ) = (1,2,h; 3) -- h,

nl'( 1 ) ( 1 , h; - 3) ILL= 2; =
nt( 1 ) = 0 = /(.,3

Deze machine kan in drie trappen gerealiseerd worden als

terugkoppelvrije machine, als '1, wor-dt toegekend volgens ;:"

~l volgens de partitie die ii, tot iZz.,verfijnt en 'h~ volgens een

partitie die 7~lver:fj jnt tot o.

~I =0 ts t 124

ijl.. =1 tst 3

IfL ,::0 ts t %

Cj£, =1 tst 134

lj~ =0 tst 1

!/3 =1 t s t 231+
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Een andere methode om in dit geval het herhaald toepassen

van de m-operator te verduidelijken is de boommethode. Bij

deze methode worden de diverse m partities van links naar

rechts gerangschikt in een graaf als voIgt:

1 m ( 1 )

(-J:""2,h;J)

m:l( 1 )

(1.1+;2;3)

nt( 1 )

(1";"2'; J; lj)

Ui t doze graaf kunnen we konkluderen da t na elk in.puhv-ool'd

van ten hoogste lengte 3 de toestand van totale onwetendbeid

(E~enlleidspartit:i.e) veranderd is in een toestand van alweteJld

heiel (nulparti tie). Verder zien \1e dat ieclere inputrij van

lengte 3 eenduidig naar een bepaalde toestand wijst. Uat wil

zegecn ona:fh;-.:.nkelijk van de begintoest,and van de machine zal

na ZO'11 inputrij altijd dezolfde eind.toestand bercikt ,{orden.

I{onklusie: als een r,;ecllJCntif5lc mG.chlne een terugkeppelvrije

realisatie heeft dan kan doze realisatie vel~ezenljjkt worden

met behulp van een apparaat dat de laatste n inputsymbolen

onthoudt.
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3.3 De implikatie~raaf.

De hiervoor ont",ikkelcle methodiekeu zullen un 'vorden samen-

gevat in een algemene methode van nanpak die later bij de

niet terugkoppelvrije machines ook nuttig zal blijken.

definitie...1.:..l

De implikatiegraaf van een machine 1'1 bestaat uit

1. een knooppunt voor ieder paar van verschillencle toe

standen van :f\1

2. een pijl gemerkt ~ van knooppunt (s.:,r->;") uaar knooppunt

(s.[.sJj;) dan en slechts dan als SO (si,X)==s.L en S (J,X)=Sj; of

S (si,x)=sf; en ~ (J;X)=S1..

definl.!j-e ~3. 2~

Bij een gerichte graaf is een circuit van de graad keen

gcsloten gericht pad, dat bestaat uit k pijlen (niet nood

zakelijk verschillend). Gaat het pad niet vaker dan Gen-

maal door aIle knooppunten, dan hoot het een elcmentair

circuit.

def-ini tie :3.:3

Bij een gerichte graaf is con ketting van grand keen niet

geslotcn gericht pad bestaande uit 1<: verschiLLende pijlen,

het vol.'mt do verld nd jng t"Ll S ~3 en 1<+'1 vcrs cl1illcnde knooppuntcn.

Vool.' de in het begin van dit hoofds Lull.. bebanc1elde machine

wordt de implikatiegraaf:

De c;raaf bevn.t twec l:::cttinc;cu van gro.a.d 2 UDllJcl:Ljk:

(23/a , 12/a, en (13 / a\ . I , 2· 1/_ -I a, 11: ) en gecn circuits.
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Interpreteren 1ve de knooppunten van de graaf als een on

zekerheidspaar dan komt ieder paar uit de graaf overeen

met een partitie met twee toestandon in een blok en de

andere toestanden in verschillencle blokken.

Bijvoorbeeld @.~. (i;2,J;4) en kan dan worden opgevat

als een soort ~6nheid van onzekerhcid. Als de nulpartitie

nl. aIle informatie geeft, dan representeert een partitie

met t,'loe toestanden in een blok immers de klei_nst hoeveel-

middellijk worden aEgaleid.

iedere partitie behorende m partities on

Uit @--~@ voIgt nl.

heid on:z,ckerheid. De impli.ka tiegraaf geert dan een voor

stelling van de voortplanting van informatie, het horhaald

toepassen van de m operator is hetzelFde. Uit de graaf

kunnen de bij

Het harhaald toepassen van de m operator kan ouk uit de

graaf worden afgelezen.

Er voIgt dan uit dat:

m(1;2:-j;J,)
2. .. -- -

1lI(1;2,Ji h ) .-
!t -' --" -
rn(1;2,Ji/~) ;=:

---(1,2,'3,/+)

rn ( 1, ~! ; J;"4) -. (;-:r;; 2" ;3)
~ .,6

m(1,4;2;J) - 0 (geen pijl vanuJt

Omdat de graaf lusvrij is en de langste ketting ~ zal voor

iedera partitia met de tocstanden i en j in ~~n b]ok en de

andere tocstancIc)l). in versc:hillende blokken (uotatie i[ij)

golden rrf(iTij)=O. En omdat a1gemeon geldt m(iZ'IT):::m(iZ)+m(r)
It, ) /:( __ ) J!( .. ) ~1,?( )en dUB oak 111\!i7·f·r =ITI Il" +1ll t Yolgt dus oak dat lil 1 ==0.

Immers de 66nb.oicls.P'Lctitie 'j s aJ tijd to schrijven als de

sam van cen aantaJ /[·ij.

Konklu~3ie: al~3 de implJ kntiograaf' van een bepaalde Hl<1clli.l1J~

lusvri j is en de Janes to kc tL iIle; in ele graar ]H crt e en leng te

k dan is mU-I' (-1 )=0. Umg'Co,kcCT"cl gcJdt voor cell bCf)aalde machine

k·H ( )dat m" 1 ::=0 dan Guldt voor de impLiJG1.t:iegraaJ' van dic~ ma-·

k hoeFt.

stelling J. 1 kO.J1 d,u] ool\. <:d~, \Tolgt gcformulce:cd ,,[orden:

~...:t c;l..!J.ne.. ...:c·l.: .,1..

Een sequ(~lltj(~le WC1chil1.c 11.cei't C(;Il 'Ler'ug'koppelvrije rect1:iScltie

dan ell slecrlt:,; deu1 aJ..s de implikaticc;raa:f gccn circuits bovat.
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3.4 Healisatie__met behulp van symr~oolrefi:isters.

Uit de implikatiegraaf kan worden afgeleid hoc lang onzeker

heid in de machine kan blijven bestaan. Is de langste ketting

in de graaf van lengte k dan zal iedere inputrij van lengte

k+1 representant zijn van een bepaalde toestand. De realisatie

van een machine met dergelijke eigenschappen kan dan ook

geschicden met behulp van schuifregisters van lengte k+1 als

de input-symbolen-verzameling tHee elementen omvat. Heeft de

machine meer verschillende inputsymbolen dan lean de realisatie

gebeu:cen met behuJ_p van cen symboolregis tel'. Onder een sym

boolregister vcrstaan we dan een apparaat dat als input een

reeks syrnbolen kan ontvangen en dat deze sylllbolen,zo als een

schuifregister lJlet nullen en enen cloet, op ell_skrete tijd-

s tippen doors chui:ft.

:r::J;. t.J t .

.._.-=:fl L~
! f" I·----~--·-'--·--·-L·. . () u fl' U {: .-.._..__....._""""Q.__'""'_""__~__~:l;.

....-.·.."...·-">"-,,,l

fig. 3.1 realisatie Qct bebulp van syufuoolregistcr

Een dergelijk register kan altijd gerealiseerd worden door

rneerdere binaire schui:fregisters parallel te gebruiken.

Bovenstaandc realisatievorm geeft niet aIleen een stundaard

realisati.e met behuJp van standaard komponentell (schui:[-

registers, eCIl inzicht in

hoe ecn teru[';kopfJclvrije machino inputrijoll ill outpntrijcn

trans:formeort.
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3.5 Een algorithme voor het testen van grafen.

Als het aantal knooppunten van de implikatiegraaf groat is,

wordt het wenselijk een meer systematisch algorithme te

vinden waarmoe de graaf op lusvrijheid kan worden getest en

"\"aannee de lengte van de langs te ketting kan worden bepaald.

Rier 'VoIgt zoln algorithme.

stel G is een gerichte graaf met p knooppunten. Dan wordt de

verbindingsmatrix van G gedefinieerd £lIs eon pxp matrix,

waarvan element g~ is 1 £lIs er een pijl is van knooppunt ~

naar knooppunt i. Is di t niet het geval dan is het betreffende
~

element gelijk aan O. De procedure of een gegeven graaf lus-

vrij is kan worden geillustreerd met ondorstaand voorbeeld.

®--~€~--~---0) 12 0 0 1 0 10

\) )\
13 0 0 1 0 1 0

14 0 0 0 0 1 0

23 0 .\ 0 0 0 1

0.-:;; 4l'~--5~- @ -0-- G 21+ 0 0 0 0 0 1

34 0 0 0 0 0 0

Is een gerichte graaf lusvrij dan zijn er ~~n of meer eind

knooppunten (knooppunten waar geen pijl van uit gaat). Verder

is de dcelgraa:f die ontf3taat door eindknooppuntcn met de er

heen wijzende pijlen te schrappe]], weer lusvrij. Dit kan

worden bewezen doordat als de graa:f geen eindtoestandcn hee:ft,

er willekeurig lange paden in de graa:f te kOIlstrueren zijn en

bij een eindige GTaaf betek.ent dit dat er lU~:Hj{-)n ziJn.

In de m<:.l.trix notatie betekent het schrappen van eon knooppunt

en all0 daaI~oen leidende pijlen het weglaton van de met dit

knooppun t overecll1comclldc rij en ko :L0111.
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Samenvattend werkt het algorithme als voIgt:

1. kanstrueer bij oen gegeven graaf de verbindingsmatrix

2. schrap aIle rijen met op alle pasitias een nul en schrap

de bijbeharende kalom, zijn er goon dan naar 4
3. herhaal stap 2

4. is de matrix niet gelieel verdwenen dan is G niet lusvrij.

Terugkerend naar het voorbeeld zion ,ve da t de eel'S te maal

toopassen van stap 2 rij en kolom 3 1+ daet ver(hlijnen. De

resultcrende matrix is:

12 0 0 0 1 0

13 0 0 0

11+ 0 0 0 0

23 0 0 0 0 Nu is 2L~ een eindknooppunt geworden,

2 11 0 0 0 0 0 Het berllaald tocpa:::;scn van stap bvee

rosulteert in:

12 0 0 0

13 0 0 0 12 0 0 1

1h 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0 1

~23 0 0 0 23 0 0 23 0 0 12 0

We zien dat bij iedore tocpassing van stap 2 er een eind

knooppunt en aIle erheen leidencle pijlen verchvijllcn.

Beschouli nu hetei:lldloloolJpunt aan het einde van het la.J.1.GBte

pac! met JangLe :k. Er is k+1 nnaI. hot toepaEisen V<J.Tl stap 2

nouig om aIle pijJ_cn te vcr-h'i jc1era:n en. cle lIla trix to elimi

neran. Het aantal malen dat stap 2 moet worden tocgepast 13

e'('lijl~ nan de lengte van hot langsto pad + 1.

Tn de aj'l,cJlcl:i x j s cen PL/T proc,Talllma te vinden dat 1.1i t de

tocstancl:-::tcll)(::l de implikaLLegraaf kor:;-:; (·rueert ill de lJoven-,

gC.lloollldo Hlatrixvorm on Illetbchulp van :h.et bO,TCJU; LaaJlc]e n1-

gO:I':L thnw c!cz,o gT'D.Etl op lU3vrijheid tc~; t. Als output [':cei't

dit, prog·rumrna de implilcpct:ioJl!atrix, de gereducccrde J]l;cltrjx

en dus het nnt~onrd op de vraug or een matrix we~ of ge8n

tcrugk.oppr;Jvrj.,jc reali sa tic hec:Ct.
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4. Machines met, teruG'k~eling.

In dit hoofdE;tuk worrlt de methode behandeld waarmee de voor

de machine noodzakelijke terugkoppelinformatie kan worden

bepaalcl. Hiertoe zal het begrip terug'koppeling iets .,rarden

uitgebreid t.o.v. de vorige definitie, waardoor een al

gemenere aallpc_tlz mageli jk wordt.

4.1. Teru,'~kanpeLine' S':,.ls :funktie f': SxI-- U.---- ~.._-_. -----,._-------,_...-"'-----
Terugkoppeling bij de sequenti~le machine kan gedefinieerd

Horden als een :funktie op hot kartesisch prodlllct van S en I

in een verzameling U. U is dan de verzameling terugkoppel

symbolen. We zien dat bij ieder paar uit de verzameling

S en I cen element uit de verzameling U hoart. Dit element

dient als dc "drager" van de tcrugkoppeli:n:forma tie. Deze in

formatie wordt terl.lg@;c,/"oe:cd in de rno.chine en bepaalt wet eon

doel van de 211 in de machine aaxl\rezi.ge toestandsinf'orrnatie

de volgende toestand van de machine.

Schematiseh:

fiC;. L~.l

In eli t model \nLcd t du~., he t terugkoppe lsymboo In do o:c Iw t

input bepaald. Het element '\"Tordt tcruG'f.:~'evoerd en. in bet

geheugc::n S over een dee1 van dc: daar oP/:;C,'-i lagen :inf'o nnat:ie

hef'D C;,,~schrov(cn. S,,11118n rnet de DOg rc::;terondl:' oude toc~]tal1ds-

in:forrn:,ltie ve:ctcc;en\,oclrd:i gt het ddli de n:ic'u\:(, toeG-Laud.



-33-

Duidelijk zal zijn dat voor de verzameling U altijd de

verzameling S kan worden gekozen. Bet netwerk f kiest dan

met behnlp van de bestaande toestand en de input een symbool

uit de verzameling S dat met de volgende toestand volgens de

tabel overeenkomt. Di t syml)ool "hTordt teruggevoerd en in het

geheugen over aIle oude inFormatie heen geschrevell, waarna

"het proces opnieulv kan beginnen~'1 De funktie :f' Ivordt dan

gegeven door de toestandstabel. OJ) deze manier wordt iederc

keel' de maximale hoeveelheid informatie teruggekoppcld en

aIle bestaandc toestandsinformatie vervanc-en door nieLl'W"e

toestandsinformatie. We zullen zion dat dit in het algemeon

niet Hoelig is en dat door het terugkoppclcn van mindel' in

formatie en het bewaren van een deel van de Dude toestands

informatie oak een good werkende machjne to konistrueren is.
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4.2 De implika tiegraa'f bij het be~1.~l.en van. terug]~y~lfunkties.

Bij het vorige hoofdstuk is afgeleid dat bij een terugkoppel

vrije machine de implikatiegraaf lusvrij is. Heeft de machine

geen terugkoppelv-rije realisatie dan is de implikatiegraaf

niet lusvrij. Uit de in de graaf optredeI~e lussen kan dan de

noodzakelijke terugkoppelinformatie 1-!orden e;evondenc

definitie 4.1. De gekorrigeerde implikatiograaf.

De gekorrigeerdo implikatiegraar van een machine M bij een

gegeven funktie :f:SxT-~'U bestaaL uit:

a. een knooppunt Vaal' ieder paar verschil1ende toestanden

s· en s·van H.
" J

b. als J(m,x) en f(m,x) de volgende toestands van M en de

waarde van de funktie :f zijn bij respcktievolijk ill als

momontane tc)estand (c.:n x a] s momentane input, dan :i s or,

als t{ (i,x)::::p en S (j~x)==r of ale; b (i,x)=r en b (j,x)::::p en

all3 r (i, x) =:f (j, x), cen pi j 1 e;emcrkt x va.]} knooppun t i.j
naar knooppuIl.L pr.

N.B. A.ls :f(i,x)::::f(j,x) voor alle :1 en j c S en alle x G T,

dan gaat de Gck.o:crigeorde implikat:iegri.J.D.l over in de gewone

implikatiegraai'. Door hc~ t dei'ini crc:n van. cIe funktl(~ :f ,vorden

bepaald e pi j ].811 in de ilJIpl:i katicg·ca.a.:f verbaL! en en on t~; taat

de Gekorrigc8rd0 implikaLiegraaf.

Voorbeclcl:

r-'~;--~-'-~~---:"f
__;' ,,~"'~ ._M""''>'.>'.'''"''''_''''''''_''''''~''~

1 J 1+ 1

2 1 h 1

S== ( 1 , 2 ~ J , Ii )

I=(a,b,c)

:f

U=(O, 1)
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De gekorrigeerde implikatiegraaf wordt dan:

rig. l~. 2

De getrokken piJlen gevcn de gcJ<:orrigcerc1c implikaticgraaf,

de gestippelde pijlen ~ijn de restcrendc pijlen, die de

gekorrigeerde graa:f kompleteren tot de implj-

circuit van de gT'acld. J nalJJeli jk 1 ~:l/a. ,
ketti:ng is va.JJ g'raacl Ii Jl~:UllCIi jk ;23/<1 ,

ka ticgraaf. De ge[~tippe].de pij len zi jn <Jus elus verboden door

de :funktie f.

Er zjjn bij doze gekorrigeerde graaf twce clcmtaire circuits

te vilHJen. Eon circuit V'lD. de graud 2 i.s 1J/b, 211/c. Eon

23/3, 12/u. Do lungste

12/a. 1J/b; 2 Lj/b, 3 ll.

stel1:Lllf',' l.j. 1 :

Een machine 111 kan 1-{orcle}1 gerealisecrd mel, cen :Cunktic

f: SxT-~:' TJ als terllg'koppclruHktic, (1<.,11 en slcclJts da.n ells de

gekorrigeerde 5.mplikati egraa:f van }! en i' gccn clempnteirt.:;

circuitE; hce:ft.
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Bewi,is:

a • .NoodzakeLijke voor1vaarde.

Stel dat de gekorrigeerde graaf een elementair circuit

van graad k heeft (i1~jJ Ix" i,f. jL Ixf. l' •• 1 i,t j,t Ix/(.) .
Vatten we het toestandspaar (it ,jj) op als een oTIzeker

heidspaar dan zal door het toevoeren van de inputrij

x, xl ••• x,t. de beginon.zekerheicl (~,j..i) getransformE.,crcl

worden in onzekerheicl (it j,t.) (iJ j3 ) ••. (iJt j,J etc.

Net andere woorden or bestaat een inputrij van ,.,rillekeurige

J"ellgte (x, xl'" Xl x, xl ..• XJ.. x, .. etc.) 'hraaJ'bij de begin

onzel.;:erheiel it J t telkenS wordt gctransf'ormeercl in ee:n

nieu,.,re onzekerheid. Kennelijk gee:ft duEo, de :funktie f dan

niet voldoenc1e informatie terug om allo on~ekerheid na

een eineligo inputrij op te haffen.

b. Volclocnde voor"lvaarc1.e.
-----,---~._.._--,_...---- ..... -.,,-''''',._~ .....

Stcl dat de gekorricoerde graaf geen olementaire cir-

cuits lleeft en dat de langste ketting een graad k heeft.

En stcl clat er een beginonzekcrhcid is (L,j) dan zal ~n

het ergste g'eval deze ollzekcrhe:i"cl na ("en input:cij van k

nog kun:nen llestaan. Rij h8t (k+1)e :illput~;ymbooJ "i\-ordt

deze onzekcrheicl opgelJ even. 1',10 t andere '\{oorden: :Leclerc

beginonzckerhc;j d in de muehillc :Lei 11a c~c:n inputrij van

ten lloog'stc k+1 syrubolen opgCllUVCll en <JUt> bepalen. {:k:+1)

vorigo inputsymbolen en (1~+'1) vor.i[!;c ·h'aa.rdcn V,Ul do i'unl::tie

f de tocstalld van de mc::\chine.



-37-

4.3 Kanonische rcalisatievorm.

De impJikatiegraaf kan worden gebruikt bij het definieren

van terLl[';koppelfunktics op de volgende manier:

1. konstruecr de implikatiegraaf uit de geceven toestands

tubel van de machine M.

2. hecrt de graaf elemcntairc circuits, bepaal dan f zodanig

dat bepaalde pijlen worden verboden, waardoor circuits

,,,'orden onelcrbrol<:en. Een pijl gemerkt x vuinui t knooppunt

'/ kan worden geeliminecrd door r(i,x)ff(j,x) te spaci

ficeren.

3. herhaal 2 totdat aIle elemcntaire circuits zijn onder-

broken.

VoorbecJcl :

fig. 1+.3 imp lika t iegTact r

Bij dezc machine hecft de implikatiecraaf 3 circuits en weI

12/0; 23/1 en 1~/0, 24/0.

Doze circu:its ",ordcn oncJc:l.~broken door f als voIgt te speci

:ficeren:

Tc,noiJJr:]c de lengtc van de lang:",te l;'ctLjng in de gekorr:i,cccrde

BTaaf to alim:.lJ1ercn makcn 'v,e: .rC3,1):!:r(I'I,1). Tn l1ct cllCCJTlC('Yl

rCt3ul teart het verwinderen van het. ('\<),nta1 t;:-,1-:1(,en van de

gekorrigcc:rd(3 graa:C in 1H:t toencmcJl Yd,ll bet i1,;;lltal don \ t cares

bij de output V;.Ul dJ~ r:',~( h:iuc-; <llc~ Fu.nkiie ViU] vD)'ig-c inputs en

voric;e 'h''-l:'.trdcn V(').t1 de tervcLoppelf;yml)olcn. D;:,;:Lt:'OlD makcn VJC

f '(l 1)Jl"'1 It I. - , T - \. ,'-r I *' Dc dan ont:c;t,c'HC tcrng:l:.uppclfunk.tie Illet dc~ bij-

l)ch(1rcJj(lc~ Cc·'·;orT':i.gecrdc 'iwpl:i.katiccraaf' staat in :fig. l:.!j.
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f:SxI-r,... U

S== ( 1 , 2, 3 , h)

T= (0, 1 )

U=(0,1)
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Gekorrigeerde implikatiegraaf.

fig. 4.1+

Aangezien de langste ketting van do gokorrigecrde graaf cen

lengte 66n heeft, zullOll twos in tijd opeenvolgende waarden

van de input en de terugkoppeling de bestaande toestand van

do machine bepalen, het[';cen. ook b15 jkt ui t de ondeTstaande

tabel:

XI;_ t
o 0

o

J 0

2 0

6 0

7 0

5 0

L, 0

12 1

13 1

15
1 l-j 'j

10

1 1

9 1

8 1

Xt~L £:(--2- f i--I toestand

0 0 0 4

0 0 0 1

0 1

0 1 0 2

1 0

1 1 1 11

0 1

1 0 0 3

1 0 0

1 0 2

1 1 1

1 1 0 J

0 0 ~.

0 1 1

0 0

0 0 0

JJ("z~c taueJ. kan 01' <J(~ volC'-~jHl(' mauie.c· gc'J:'U)ls-LJ.'u.cerd ,.[orden:
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Neem bijvoorbeeld de rij mctnr.4.

Uit de ~unktietabel en de tabel voor l' blijkt dat bij input

° en terugkoppelsymbool ° de machine in toestand 1 of ,+ moet

zijn. Is de machine in toestand 1 of 4 dan gaat hij bij in

put ° over in toestand 2 o~ 4. Is de machine in toestand 2

of 4 en is de input 1 en f gelijk aan ° dan is de machine

elus \Veer mogelijk in toestand 2 of lj. en gaat dan bij input 1

over in toestand 3. Schematisch:

xx l'x

..__O.-.,J"..0"i'0 1, .CL.G!'I.'t' 1 3-- '0 -----.... (:.,../ -,--~,~

x f

0, ° 1:1\
-"",. ~ ~:I)(1,2,3,1+)

Dus: x t .t Xt.,

°
toestancl

3 ri j ,+

Nog eens:

(1,2,3,'-1)

x

°
DU~3 : Xt-i.. xl::~'.t ~t:-L 1'1,_, toesta.nc1

° 1 ° 1+ rij 10

x f
0, 1

_ •._-'-'~#' han niet

° ° rij 9

A.all llet lJcg'iIl O\Ta,ll cl_Lt h.oo:rd~Lu,l<: llCl)l;(~.ll 'h:e ~~ozj erl dat a.ls

terugkoppc.LCulJkL:ie ,)1 tijd de fUJ1.ktjc, [.; bl'uikb":'.UT is, die

ook dui.dclijk ::tls 'he Zif':'H );,rat clc~ gcYOlgeJl zijn \Toor de

geJ" 0 1'1' i c;c c rde iU!l) lil: at i e gn.\.ar ,.Bi jv () 0 rb c e 1<:1 :

J ')
f_

l i h J

Jvl

rig. '-i • .5/a
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Gekorr~geerde ~mplikatiegraaf

Door f gelijk aan S te kiezen worden aIle pijlen in de im

plikat~egraaf gesehrapt, dus aIle circuits gcelimineerd.

De len~te van de langste ketting is 0 en dus bepalen ~&n

feedbacksymbool en een inpu Lsymbool de toestand van do ma-

chine. Hetgeen ook allemaal niet zo ver\,Tonderli jk is.

Ui t de b,ierbovcll oll.t,vildndde method e vo 19t oTlmidde IIi jk een

s tandaeJrcl pro cacIU,]'f'; voor he t rea] i co oren van ~; cquentiU Ie

machines met tcrugkoppeling. We hebbon gezien dat de toestand

,ran cJe nwch:ine ,,-(,rdt bcpaald door de 1aatste k+1 symbolen

uit de inputverzamcling en door de laatste k+1 s~nbolen uit

de ternGl~,opp81verz"meling.VerdeI' dat ui t de hestaan,de toestand

en de momentan e input he t nieu,,,c teru gkoppe If3y'mboo.1 'iord t

bepaalcl. Schematisch ka11 zo In rna,eh_ino dan ooL alE> voIgt ,\'orden

[';oreaLiscerd:

~?:c::t;~~r'--~T'~-~"-r---r~-'T "-']
l T~r-l~.·}=~'~~:':?:'.::C'-l

«~--,:=::=::,~~,:.=-"~: :~~:~~,',:~:,=,~,,: '·,-;:1' I
-....;_~'."_...... _~"' .....,.v""_"" .._""9,..,,..'" , ~ ,.~ ... ~",\",_~,."",- ••.,.,............. .....~~""""""'~)'~ j.

j
'" ~-_.[': .,:. =:~{~>:':::':, ,~:~:,>~~::::::::,~:=,:~:>,~>,.) f'

r' "'"",-- '_'" ." -." '1

r" ..,.,r- 'r"T- 'I "'lX," ····L_...I l_ -.- .L.•.L ...I

,.,~ • .,. H ••,"" ~ ••, _ .. ~_,,,,,_" ~".,,, ..,-,.,_._,~,.." , ..".", ,~-"----, .. , ..",..",_.",-,J



De machine bestaat nu uit twee registers, ~~n voor het

onthouden van de inputsyrnbolen, ~en voor de opslag van

de terugkoppelsymbolen. De lengte van deze registers is

k+1. De twee registers zi.jn weer schuif'registe:r's als

zo"\"ol de input als de terugkoppelverzameling bestaan

ui t twee symbolono Zijn deze verzamelingen opgebou"\"d

uitmeerdcre symbolen, dan zijn het symboolresgisters,

die naar believcn kunnen "\"orden opgebou1"d uit paral1elle

schuifregisters door de input en de feedbacksymbolcn te

koderen als vektoren, waarvan de komponentcn 0 of 1

kunnen zijn.



-42-

4.4 Voorbeeld van het ontleden van een autornaat.

0 1-,
1 1 2 1

2 4 J 1

J J I-j. 0

l~ 2 1 0-'----,.
machine :H

implikatiegraa:f

o 1
r--+--'-~- ,

1 "I 1

2

J 0 0

1+ 0 0....._...-_..~.._-
:feedtl::lck:funktie f

U::::(O,1)
gekorrigccrdo implikaticgraaf

Met de aldus gekozcn terugkoppcl.funlc.tie heelt de gC'korri gcCc,rcl0

grau:f eon lengLe 66n. Dus wordt de toestand bcpaald door

x(t·,.L), x(t·L) , r(i-t), f(t-t).

Ui h-Ierken van doze afllankelijkheid levcrt:

f(t-t.) x ( r-I ) volgondE' toe~; tand

0 0 2 or J

0 of' II

1 0 of h

1 1 2 of' J

Volgende stap:

r)
,~
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Volledige tabel:

f(i:-t) x (l:-L) f (t-I ) x(t-I) toestand f-symbool output

0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 1 4 0 0

0 0 1 0 4 0 0

0 0 1 1 3 0 0

0 1 0 0 2 1 1

0 1 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 2 1 1

1 0 0 0 2 1 1

1 0 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 1 2 1 1

1 1 0 0 3 0 0

1 1 0 1 lj 0 0

1 1 1 0 4 0 0

1 1 1 1 3 0 0

Het 1)8pa10n van f(t) a1s funktie van f(t-g) , ~f(f-/), xU-",) en x(~-{)

:f(t:-f) x(6-I)
;~;-"--~;;'·-·······-;·-;·_········1~I

.__ ,,,._.. .__,,__.._,,_.__. I

00 0 0 0 0

01 1 1 1 1

11 0 0 0 oj
10 1 1 1 1

...."""".~.•.,..!., .. "."'''''',',.'''''''~-'''', ..,,-,-,.,.'_'''''_._.·,,,.,,····,,,.·.,.,...,"'.........1_'_....-...
f(L) 0.: :f.'(l·1) ~u-!) + f(i-Z) xu·},) = ~f(I_:-L) Ct) X((;-l).

Healii-;;a tie:
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Dat de rcalisatie in dit geval bijzonder eenvoudig wordt is

aan twee :feiten te danken. De beide kolornrnen vCln de toestands

tabel vormen een cyclische permutatie van de toestandsver

zameling en dergelijke machines hebben vaak een bijzonder

eenvouclige struktuur. VerdeI' is het zo, dat VHH daze ma-

chine de outputfun1ctie oak bruikbaar is als 1.'-cuJkLie voor

de terugkoppcling, zoda t beide met dezelfd(~ kombinaLori sche

logika kunnen \vorden gerealiseerd.
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4.S Expansie yap de toestandsta~el.

Niet altijd is het mogelijlc de runktie f' zodanig te def'inieren

dat de verzameli11.g U slechts uit de symbolen 0 en 1 bcstaat.

In zoln geval zullen or dus meerdere lijnen als teI~gkoppel

leiding gebruikt moeten worden en zal hot terugkoppelregister

ui t meerdere schuif'regis tel'S parallel bestclan. Door echter op

een handige manier equivalente toestanden aan de machine toe

te voegen en dus do toestandstabcl te expandcren kan 0.1' altijd

voor gezorgd worden dat 6611. terugkoppelleiding' en dus :f als

bi11.airc funktie op SKI voldoende is.

Voorbeeld:

-~_.~
1 2 J

2 'I Ij

J Ij 1

II J 2

H
imp I 1k:1. ti. e i;'y'aa,r

Proberen ~e door voor r aIleen de syniliolon 0 en 1 to Gebrui~en

aIle cj rcu:Lts te eljmineren, dnn gebeurt IHd; VOlC;(~IJde;

:f ( 1 ,0) :::: f ( ;~ ,0 ); :f C3 ,0) =: ;- ( 1+ , 0 ); :c ( 1 , 1) :.:::i":(3, 1 ); :f ( :2 , 1 ) f (Ii , .

am het circuit ('\ ;C>/'j, 3
'
1/'1) to cL.Lmincrcm moot :f zo wordCll GC"~

kozen daL £(-1,1) :=; £(2,1) or r(3,'i) := r(h,'i), macu' df-;,7,C ke 1 IZC

llOudt ill dat 1'(2,'1) := 1'(3,1) en 1'(1,'1) :=; f'(lf,1). Dus kan. het

circuit (1lj/l, 23/1) niet 'I'JOrden verwijderd.

En du~; i~s het niet mOGelj jlc eell b:IJ1(Li.re r-ull],-(;ie :r op S)'(T tn

vind (:11, die terugkoppc IJ'u.n.ktj e :i.E> vo or 1'J, Dc m:.lchj_lJ f) N' ILL ",rn2l

,ycergegcvcn is (:chtcr equi'valelli, a,an. 1,1, al:, de ouLr,ut.funl;.-tic

c;oecl is a~).ngcpa~'it, en ],un met de e:nwa~t ~,;-Laanclc -Lcrug'\{oppc],,",

1'unk-Lie worden gercalisecrd.
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0 1

1 0 0'

2 1 0

J 0 1

4 1 1

l' 0 1
I

2 0 0

11/ 0

~)' 1 0
.......-.."

f

0 1

2' J

1 II

~. 1
1i

J 2
1 2 J
,

1' ~.

II 2' Jl
I 4 1

J
It

1

2

1

J

2

1

Teneindo doze methode te generaliseren zullon we eerst eens

bekijl,~en op 'hT elke ,,,,ijze or bij een gegeven t08stculdstabel

IUGsen in de implikatiegraaI ontstaan.

De1.'.1:oi tie h. 2

Ef.~n f··toestandsgraa:f voor eon machine H en cen :funktj.e f:S:;I~i'lJ

is een tOC;:itC:U]Ch3graaf, ,-vaarbij:

1. er een knooppnnt is voor iedere toe:3 tand ui t :fI1

2. er eell p:ijl is gcrnerkt x, r(j,x.) 'vanuLt knooppunt j lJGJ..ar

knooppunt 6(j,x) VOOT' aIle inputs x.

Hot merktekun x, f(j,x) zal vaak "ordn'!1 gonot-cerd als (7/.
Eon circuit op een f-toostandsgraaf zal een F-circuit wordell

gcnocmd, eon circui t op de impl..ikclt:i.cg·r·aaf' tor onderscheid

eon I-circuit. Ben F-circuit hcstaandc nit do knooppunten

ii' :1-J..' •••• i 11 en

notcerd worden als ( :i,' I g'i1 ' j IE"''J .., U '

gil' ••. g ':h
in / gill ).

Z<'.1.1 gc-

Lemma I,. 1 •

.A13 op do gul,orricocrdc jrnplika.tj.eg-ri:)(j.f" VOOT' 1'1 en :f cr Gem.

pijl is van knooPFIPll; ~. UB.aI:' kllooppl1nt l~,m dan z:Ljn er 0]1 dc, f

touF:;tan(}{:3g'J.'8.af van Jv1 pijlcJl d..ie J. met k (of' m) en j HlC.t m (oJ' 1:.)

verbindcn met ..Ldent:ic]-:: in,Dut en f:' mc)}"Jdc];cn.



Def'ini tie 4.3

Op de f-toestandsgraaf van machine M heten twee F-circuits

Ci en Ci van graad ki- en kj ~~2:Lj.(;;'Li jkba.a~, als er in beide

circui ts beginpunten zo kunnen "I,,"orden gekozen da t van beide

circuits de rij pijlen gclijk gcmerkt zijn (dat betekent

dat als Ci pij1en heaft gemerkt gil,.. en C:/ pijlcn gcmerkt E,itn

dat dan gi(:;,Jillodl::,,= gill..) rnodti voor a11e m). Het is mogelijk

dat een cireui t vergelijkbaar is met zlchzel:f, da.t is namc·

lijk: het geval a1s "lve hvee beginpunten kunnen 1,iezen met

merkte1<:ens gio en g.,r (T~ kit) zoc1aL g" (m+T )mod k. =: g i(m)mod '"

voor aIle m. Zulk een circuit h.eet zol1' verg'",lij"kbaar met

periode T.

Lemma h.2
Dij elk elementair I-circu:it K 10p de gekorrigcerc1e implikatie

gl'aaf' van een machine M met t'unktie r, zijn or ·bvoe vergelijk

bare F-circuits of een zelf vergelijkbaar F-circuit op de 1'

toestandsgraa1' van M.

Bevlijs:

Stel KL~:( l-"j,/Xi'." .j~ jcf-:Kj"J. Dan Yolg't uit lamIna !+.1, dat

or circni tf3 C, begin:rwncJ bij knooppun t i, en c:i.rcuj ts C<L b(~

ginnend bij knooppunt j.t.met een rij idell.tiek GClI10rktc

pijlen zijn op de f-toestandsgraaf yon M. Ais C/een ver-

schoten versie is

zijn C, en C,(verge:lijkbaar. Twee vergolj jkbarc F-circ1.1i 1;:0;

van graad k,en.l{tC'cnereren oon I-circuit van gTaad gclijk

aan KGV(k., ,let) (kleinste L;CWUle vecJ.voud Vel)) k, on lex.).

Een ze11' vergelijkbaar F-circuit van de graud k genorecrt
/ J: I 1 I(i tcen I-circni t van graad k al~; T ....11., en gra.<J.c1;;k als T,.-.- fI..,.

Op cell. toestandsgraclf van machi.ne M ka.ll een F~·c:i.rcnj t van de

grandkworc1cn gedei'inieerd dour cen bcgintoeE;tculd i en een rij

vEIn k inpnts. JJee1't een to")~i tandsgraai' ·I:\"oe or rouer cirelli 1.:3

met c1ezol1'de inputrij lIU.\.<l:t' Inc,:t ycr,sc]1.1)J t'nde 1J1,'{,;intoe~;t21I)cJen,

kunnen ondcr~~eheiden.
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Dat wil zeggen, de bij deze circuits behorende f-rijen

moeten verschillend zijn. Een binaire terugkoppelfunl>:tj~e kan

ten hoogste 2 k verschillende f-rijen van lengte k defini~ren

Dus als een toestandsgraaf meer dan 2~ F-circuits van lengte

k, met dezelfde inputrij heeft, dan is het onruogelijk een

binairc tcrugkoppclfunktie te definieren die aIle I-circuits

van de implikatic[;raaf elimineert. Het is cchter weI J!Logelijk

de toestandstabel van M te expanderen tot een tabel M'zo-

danig dat cen gcgeven F-circuit C van graad k wordt goex

pandeerd tot een circuit C'van de graad 2k. Op doze manier

kunncn we de hiorboven genoemde moeilijkhede:n omzeilen, getuige

het volgendo voorbeeld:

@ ::--'_._~) .._---- @ _,,~-_C:~!-1>-@Ji

~."'~'1.. /0',""'" /0........ 'C"""\~ @"~ 0 r,....... ,1.;' I /31 ':-'-"-'-~"'iP- (;1~t;;j'j !1U "~"-""()-_'_'- 0 '4'/

1.

impliJG:.\.t:tegraaf.

De I-circui ts (3/1/1) en (2 /+/1) }:.unncn ,·,Torden geclilTliJ1Cel'd

door respektievelijk f(3, 1 )::::£(4,1) 8n f(2, 1 )::::[(1-1,'1) to kiezen.

Haar dczc t'hTee beporking'cn houden in da t r (3, 1 ):::f (2, 1) en <111:';;

van het I-circuit (23/1) niet wordon geelimineerd. DUG de

toestandstabol van 1-1 bevat tevecl F-·circu..i."i.,,; Illot in.pll'!,rij x=1,

zodat hct onmogclijlc is mot eon bina:iro t(~rugk()ppolfunktic a1

de I-circuits te climineren. Als we eehter het F-circuit

c: (3/1)? '\,rat bijdraagt tot het g'cnereren van hot, T-circu.it
I I

(23/1) expanclcren tot c: (3/'1, 3/1) door de toestandst"lr.Hd te

oxpandcrcn tot N1d<:Ul ziet de zaak er heel anderE; uit.



0 1
r-- -

1 l-J 3

2 1 2

3 2 3'

L~ 3 4

3' 2 3

implikatiograaf.

fElk circuit van de impIikatiegraaE M komt overoen met eon

circuit van de implikatiegraaf van M, met uitzondering van

(33'/£). Er zijn echtor weI I-circuits die bij M niet elemen

tair waren en op M'elemcntair geworden zijn (bv.(12/1, 23/1,

23~O) ). De al aangebrachte beperkingen op f zullen d(~zeli\lc

I-circuits eliminorcn als te varen. Het stellen van :r(3,1)=- ,
f(3,1) eliminccrt hot onige toegevoegdc circuit. Daarcnbovcn

is 11.ct circni t (23/1) getransformecrd in. (23/1, 2Jt;1) on -\vo:cdl

automatiscb geelimineerd als f(3,1)~ ~(3~1). Door dozo expansie

zijn or geen nicuwe I-circuits bijgekomen en 16 or oon I-circuii

geolimineerd dut eerst niet to climinercn was.

De volgendc beperl{:ingen op :f oliminerell a1le I-circuit:3 van Jli:- -- -f' ( 2, 1 ) :d' ( l-J., I ); r ( 2 , 1 )~" f ( 3 , 1 ); f ( 3 , 1 ) :::::r ( J', ., ) ;

f ( 2 , 0 ) ;:~; ( 3 , 0); :f ( 3', 1 ) ::- ;-: (14 , "I ); r ( 2 , 0 ) ~T( l.~ , 0 )

Do torugkoppo1runktie on de gekol:'rigocrJc implikrJticgraa.:f

'vo rd cn dan:

200

3 1 1

~__~ ~J
f

gcJ-corriGcerde irnpJ ikatiegJ',>af
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We zullen nu de oxpansieprocedure gedemonstreerd in het voor

afgaande voorbeeld, veralgemenen. Neem aan, dat op de implikatie

graaf van een machine M, na hot elimineren van aIle I-circu.its

gegenereerd door F-eircuits van graad <k, een I-circuit Ktniet

door een beperkin.g op f kan ,.,orden geclimineerd als f een bi

naire funktie moet blijven. Neem verdeI' aan dat Ktwordt gegene

reerd door een enkel F-circui t Cj, van graad k of door h.,ee ve1'-

gelijkbare F-circuits

max (~,kL)=k. En laat

beren Ktte elimineren

C1. en C,t. van graad k{.. en k
L
\.,aarbij

ons ver~er aannemen, dat we zullen pro
I

door het expanderen van M tot }II als gevolg

van het expanderen van ~~n dcr genererende F-circuits van K .

Procedure:

stel dat Ci ' het te expanderen F-circuit is een elementair

circuit (elke toestand komt slechts ~6n maal in Clvoor), en ,
c.lat Ct,is (i,/x" itlxt,., •... i,t/xk)' Dan expanderen ,,,e M tot JIl

al~> voIgt:
. ,

1. Voeg tocstanden ~,

f

2. Zet CLom in Ciop de

S (ik.' x" )==i~; ~ (i;
voor m=2 •••• , k-1

(
. I ).
J.J{.' XI,:,. == 11.•

. ,
J L '

volgenc.le

X!)==i~

en

. ,
11;.' to e •

manier

.. . . . ,
,

X m ) 0:0 iir,.., •

AIle andere ovcrgangsregels van de origineJ.e toc~:;t<.nl(len blijvcn

ongewijzigd. AIle andere overgangsrcgels van de toegevoegrle

toestandc.;n zi jn het~~cl:fde alf.3 die van de korrcspcnderende 01'1·-

ginele toestanden.

Een verderc behandelillg van aIle technieken nodig om oI'trcdende

moeilijlchcden bij L,he.1 expansie t8 omzeilen Yoert in hot kader

vaTl di t ve~r'slD.g te ·ver. Voor de bclang~.:; tellcllden zij gaa:cne

vcrwezen liMar literatuur (3).

Om een ander .nog te ycrduj tloli.jk.cn bchan<lelc~n \"0 nog 6(.1) \loor-

bccld.
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o

123

2 h

3 1+

432

implikatiegraaf

Deze machine is aan hel, begin van het hoofdstuk a1 als voor

beeld g'cbrnikl,. \'le beschL'i:jven nn de procedure die tot het

gevonden resultaat leidt:

f wordt zodanig beperkt ODI I-circuits te c1imineren als voIgt

f-bcperk.il1.gen

r( 1,0):::1'(2,0)

f ( 3 , 0 ) :; i: ( 1-1 , 0 )

1'( 1, 1 ),::i~(:3, 1)

r (2, 1 ) ::::f~ (If , 1 )

:r(1 ,o)~rU~,o)

f ( 1 , 1 ) =: .f(Ii , 1 )

ver\.;'i j cJ e I'd
I-circuit

("12.10 )

(:3
'
1/0 )

( 1J/'j )

(Zh/1)
( 11'.10, 23/0)

("I If /", 2 3/ 1 )

grand VaJl he t
genererende F-circuit

Z

2

2

2

2

2

Net dcze beperkl.,'gen. Li.gt :r vo11ccLLg vast. De funktic f' C:]l

de gckorriC','eerde gTaafl,orden dan:

[O'-"~t1

f1~-o"",col

2 0 1

J 0 l'
h 1 1 I_._=.."._1

f

geJ:orriGcerde impLUu'. t j cc caaf

Hot I-c:iT'cuit (IJ/()~ ;_~L~/C)) '\{O1"'(}1 ecgcHC)T'CCJ:'c1 door twce veL'"

geJijl;:b,u:"c F·-(>i:;."Cll:its q: (I/O, 2/0) en. C':t: (:1/0, li/o). \'((; ex··,

•...,1, ''', ,. C' " t· C"' 'i' " "., ,,1., ." I 'J" . j t J"jJelLett.Lell "1. ,-,0, '1. .. ,_I1C.LnG,. UJ ...· .. ··C.J.]"c-U.J.',. '0 e J_liUnercn.•
I

:N,:r en du gckor.L'5..g(;crcl()i.mp1.i.ku"t..i('C:{~()():r -i,onJcn dall;
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0 1 0 1

1 2' 3 0 0

2 1 4 1 0

J Lj. 1 0 1

Lj. 3 2 1 1

1' 2 3 - -
2' 1' Lj. 0 0

-"-

@ o.-@

gekorrigeerde graaf

Het I-circuit (12/1, 34/1) wordt gegenereerd door twee verge

lijkbare F-circuits C:(1/1, 3/1) en C:(2/1, Lt/l). ,vo ver-
J 4,

,,,rijdcren di t cjrcui t door C..{ te expancleren tot C~.

,I
:f\l , :r en de gckorrigeerde implika tiegraaf worden dan:

1 Cf,;n=~
21410

12

o
3

Ij

II
N r

gel,::orrj geerde irnpliki1 ticgra.af

Teneinde do langsto ketting te bekorten kunnen we nag stGIJOJl

f'(1',0)~-'0; 1'("1',"1),:::1; 1'(3',0)=1 en rC3 1
,"t)=O;

De dan ove~hljjvendo graaf heart een Jangste hatting van gruad

3 (~n dUB k.an :f\1 gereali~::;eerd word(~n lllPt tld::e bjnaire schuil-

rec:i~;t8rs met een lcngte '+ cen voor j' en ecn vCJor de input,
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1·~.6. De ou:t:eutfl.m1;::~i.e als teruE)S.2..l?~].:fynktie.

Een van de belangrijke problemen bij de schakeltechniek is

llet testen van sequenti~le netwcrken. Het ~ou voor dlt testen

wenselijk zijn dat aIle terugkoppcllussen kunnen worden onder

broken, dan lean door het aanbrengcll van externe testsignalen

en het kontrolercn van de optredenrJe sign.alan op de terug

leoppel1eidingen nagegaan worden of het circuit korrekt werkt.

Bij de moderne geintegreerde circuits zijn echter zelden in

terne lijnen toegc;inkclijk. Het zou da<:trOlll nnttig zijn als

van een machine d~; outPLlt- en de tc:n.:tgJ<:oppeli'unktie dezelfde

zouden kunncn zijn. De output is numclijk altijd van buiten

af tc metcn.

De tot nn toe ont'lvilch:eJde tccb.n·j.ekoJl ],UllTJCn ool\:. worden gclJJ.'lJ.ikt

om ean machine ta rcalisercD met gebruik van de output als

ta rugkoppe ling. OllJda t de tcrugl::oppc IJ'uTiJctie ii, gadef"ill:i.c;crd

ali:'; e en :llcnktie op S I en "hi j de Mealy ,UJ 1.oJliaa t de outpu took

if; gedc:finieerd <).113 een lUYl:ktic op S T, hoert l](~t voor dit

doel gcen z:1.n ons te boperJ.;:on tot de Hoare ma.chine.

Als de gekorrig'ocrde imp] ikatif'grduf van j\1 voor do output···

:funktie A geell circuits ]JccJ't deal voIgt dus dat de rnacbi.Jlo

realisecrbaar is mot de outputi'llTlkti.e D.l~3 i:e:r'uckoppclf'uT!kLi.e.

toli jk gCI3pccifl.ceord, dan kan hct IlIoc~'E;lijl\ zj jll door hot

toepassen van tabclexpBnsie I-circuits to o]imlneren, ondor

equivalont is aando voorwaarde dnt de toestunclstahcl vun M

die van HI. })w,; ktln op H' ;'(1, x)hA(i', x)

H niot gespeeiflcecrd ~s.

])c i.'in i t:i ('; 1,. l.j.

, 'j ,'.. '1 ] r' ) (., , •. )
Z~--JJt c ... ".:.~ . it. .,L ~i .. > op

uit;

1. Eon l.::.:nooppunt voor icdul' pu'1.rvc'J';:>chlllcnd'.' toestclndcn

')
r •• Ecn pijl 1'"

!~ ( i , x )'::1) (DC r), ;. ( j ,x.): r ( 0 r p) (1 i j. (i, >: ) ::. I ( j ,:'() .
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stelling 4.2
Een sequenticle machine M kan vrarden gorealiseerd met gebruik

van de output:funktje als terug'koppelf"unktie dan en slechts

dan als de testgraaf van M voor ~ geon circuits hceft.

Be1-fi j s :

a. Noodzakelijke voorwaarde:

stol dat de graaf circuits heeft, dan is er een inputrij

waarbij M van tocstand i naar tocstand 1 gaat en van cen

toestand j :f.i naaT' toestand j met dezelfde gebeel gespe

cificeerde outputrij. Voor iedere M'equivalcnt ann M zal

dezelfde inputrij (eventueel

1\1/ • I . I
~ van 1 naar 1 voereD en van

een aanta.l malen ho:chaald)

j I naar j'mot iden( i81<:e out-
,

putrijen. Dus hec:fL de gekorrigeerde impl:ik.atiegr<::taf van N

voor A oon circuit en kan M niot wordon gercalisecrdmet

outputf"uJlktie voor de teruGkoppel:ing.

b. Voldoendo voorwaarde:

stel dat de tes tr;r<:.ul.:f geen circui ts llcef't, dan zal :Leder

circu.i t 0)) de gekorriGeerc](~ implika tiog:caar van !'-1 voor k
gogenereerd 1,rorden door een -circuit met op ziJn rninst

e6n overganf!,' met {;edccltelij'k lilet gc~;pecif'icce.rdcA.
Tn het bj jzonder, er is geen zelf-vergcJijld.),:wT \'olJedig

gcspecif"iceerd /t-·circui t. DUE, 0.1;3 ,,,e l'! expandcren tot }J'

op de be1;cnc1c manic:!:', dan zu11cn aIle I·~circujts, d:Lc

verwijcle:t:'d moeten worden, kUJ.1.IJcn v,'ordell vervijdcrd door

het " d' ·texpanof.:.ren 'van COIl g'c:nereren eLTCU].-

niet E;C'spec.if'icc(:,r(]" output v·our.koml.

VoorlJoeld:

GCC;l:.vcn. dc=' to c~., "Land.'; L;tb(~l, outputrunk Li e eli tef..'5 LC;L'a';tJ.'

f'-'\
[/ I'
'(1.,)

1--:·" "
'«~:)
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Omdat de testgraaf geen circuits heeft kan M worden gerea

liseerd met A als terugkoppelfunktie.

De gekorrigeerde
1.

@ .------~ --;-"'.
1'1 . IJ'f) -
~---' "-!1.

implikatiegraaf van M
"1

f;i\~.'~ ,........,..1>-6 -.q__ <&
o

voor ).. word t :

We verwijdoren een aantal circuits door A verder to speci-

A.( It , 0 ) =:: k( 1 , 0) := 1

A(2, 1) "" A( 3, 1) =1

(14/0) vorwijderd

(23/1) verwijderd

Nu is A geheel gOt)pocificeerd en de rcsul teren.de gekorriceeJ:'de

implj h:.a tiegraaf:' word t:

r.i~ "'\7-~~L- (i:,':., ---_.---------
f...~!/ .. '-1/ ()

Hot I circuit (12/'1, 23/0) kan '\vord.en ver"\vijderd doorda t het

genercrend cireui L (2/-\, 3/0) een overgang 2/1 hecft met niot

Gesp(~c:jriccerdc output. lIeL andere c;cnererellc1e circuit IG'xl1.

'\vel \vord.c'n geexpandeerd ,\,Tant hot is (1/1, 2/0) en bevat {(ee1J

ongespeei:Ciceerdc outputs.

Bet geexpandeerde circuit worc1t (3/0. 2/1, 3/0, 2/1) en de

r08u1 Lercnde tal)cl en gekorrigecrdc grcla:f ",o.reIcn:
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5. Fout ge~l:rc;g.

In di t hoof'd~3tuk zullen we fouten die in de toestandsover-

gangen kUll11en optreden klassi:Cj_ceren en analyseren en de

relatie met terugkoppel:i.ng bekijken.

Ive beschouvten de si tuatie 'vaarbij een machine M een ,,rille,.,

kcurige inputrij toegcvocrd krijgt, op cen gegeven ogen-

blik gaat de machine in plaats van naar de voorgeschreven

toestand i te gaan naar toestand j. We spreken over de fout

~ . We nemen aan dat dit ecn spontaan opLredende fout is en

dat de machine de volgende keel' dezelf'de overgang weI weer

korrekt zal uitvoeren.

Een f'outgraaf van een machine M is een gerichte graaf met

a.

b.

knooppunten voor ieder paar versc}1i.1.1ende toestanden i

Cell. pijl gemerkt )' van JOloop}Junt iJ 11o.a]." IGlOOPP1.lnt pr,

en slechtt, dem als [(i, x)=p(or 1') en S"(j, X):=cr(Ol p).

en j.

dan

c. is de output voor toestand i en j gelijk, dan wordL het

knooppunt als cen cirkol getokend. Is de output vcrschil1cnd

(1;::t11 tckcnen "tve het knooppnnt rechtJ:onkig.

N.B. Af'gezicn van punt c is de :foutgraaf gelijk aan de al

cerder gedcfinieerde impllkaticgraar. We zullen nu zion, dat

deze graaf nuttig is bij het ontdekken v~n bepaalde eigen-

s chappen van op tredc'nde fou ten.



J. als S(i,

en 0 ( j ,

dall ~ ( i ,

-57-

5.1. Tijdelijke fouten.

Defj.ni tie 5.2.

Een fout ij heet tjjde~ dan en s1echts dan als er een

getal k te vinden is zodat na iedere willekeurige inputrij

x van lengte k de machine, onafhankeJ.ijk of de begintoestand

i of j .was, in clezelfde toestand is.

Notatie: 6(i, i)=~(j, i) voor al1e x van lengte k.

Duidelijk. is dat; dit een equivaJ.entie :l:'el<:1tie is "'ant:- -
1. [) (i, i)= &CL, x) (reflexief)

2. als .[;(i, x):=S(j, x)

dan S(j, i)=f(i,~) (symmetrisch)

x)=l;(j, 'x)
- <.; ( -)x)=v k, x

i)=Z(k, x) (transitief)

En dU~:J kan de YCl"zc1.meline S Harden opgedeelcl :Lll een aantal

equivalentieklassen, Haarbij twee toestandan in dezelfde

eql.liv;:.11cntieklas::o;e zijn clan. en 51acht5 dan als de korre::;

ponderendo fout tijda]jjk is. De aldus gedcfiniearde partitie

op S noemen He iLt.

Uit de foutgraaf van een machinG M zijn op eODvoudige wijze

de tijdelijke fouten af to lazon. Is er in do graaf ean eind

l.;:nooppunt pr to vindon (er g'aan goon pi j10n V8111.:t:1. t (L::J.t l;:noop-'

punt) dan is de fout pr tijdelijk ml zeh'o:cdt na cen Input}~lj

van lengT8 k=l gckorrigoerd.

Schrc.lppcn ,ve de eindLoe::;tancl en old.r3taan er daD niE:l.Tv:e eind~

toes-Lanclen, dan :011.111311. de daarmec overeenkolTlcnde :fouten Yla

eeJl inputr.i,j van lengte 1i.:o.:2 ,vorden gekorrj gcer-d. Gaan "e zo

cloor dan ,rinden \'C a11e t:ijdelijke f'outen.

Het hicr toegcpaste algorithtn(~ jf:, prc'cies lletzeLfdr:' als het

ill huof'C\stuk J bCSC]lrcven a]goriiJwlc om eC.r! graD.j' up lus·-
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implikatiegraaf (er is namelijk nog geen gebruik gemaakt van

definitie 5.1 punt c) voIgt onmiddellijk dat een lusvrije

f'outgraaf duidt op een lusvrije implikatiegraaf' en is daar

mee de volgande stelling bewczen.

stelling 5.1

Van een sequentiele machine M zijn aIle fouten tljdelijk

(IZ'~=1) dan en slechts dan als M een terugkoppelvrije

realisatie heeft.

De partitie ~ekan worden gevonden als de sompartitie van

een aantal basispartities met twee toestanden in een blok

en aIle andere toestanden in af'zondcrlijke blokken. Uit het

bovenstaande algorithme kan bewozen worden d8t

rout is)

(voIgt Dit algoritbme)

iie:;;2~ ( 17./ / ~. een tijclclijke
rJ k.( _-

en omdat geldt dat HI \ fLi,; )=0
,,~ <1

geldt clUE:; ool~ dat 111 (ltr..) =0

en. dUE; volet rn(iZc)~ lI·co

Verder if> (i~~" In (iZc )) per clef'lni tie een parti tiepaar.

VeJ'gToton ',,'e 1:1 (iZc.) tot i(Ldan ]5 dus oak (iZ,--,iZ.I!..) eon part:itie

paclT. 11,(. is cen parti tie met de subs ti tut10 eigon.s clw.p.

Dcze eJ.c;'on~.3chap maakt ]-10 t mage Li. jk. een machine }1 to 011 tb-LT;.cl en

in een serie~3ch2lkeling van t'Hoe dcolmacldnoi'3 leI, on M.(,; wn.arbij

dan 0.110 ill 11'11 0ptredcncle f'outen perru'J.ncnt en 2\.lJ 0 in Jl.lz op

tredcndc :Couion tijdelijk zijl1. :Hachinc ;rvl-11.;:an dan, bijv. d.oor

toevoc;{-j8n van reduDcll:ultie botrouwbcLar gem'J.81:t ,,,roI'dcn, bij

machine 1'1 komt hot or dan mindor op aan.
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5.2. Incs.,?cntic~le fouten.

Definitie 5.3

Een fout ~ heet inessentieel dan en sJechts dan als voor

iedere oncindig lange inputrij x~, xz' x~, en de bij

begintoes tand i en j behorende outpu tri j e11 zit.' Zit' z;,s' •••

en 7;i1' 7J 1.' zi 4 er sJechts cen cindie;

vinden is lwarvoor Geldt zip:f. Zjp

ann tn.1 gotallen p te

Dit is weor een equivaientierelatie, want uit de definitie

voIgt:

1. Lf.. ze1(or cen inesscntieJ e fout is

2.

J.

is

als

{J
l.-j

COIl

en

in(~ssentii:U.e rout, clnn o oJ<.. j!

jk incf;sentiijle .fouten zijtl. dan :i.s oak ik

cen inessenti~le rout.

Er kan dus '~{ner een p;u'titic op S I·Torde.'ll gedcd'jn.l.Ce:L'el dit

metal i0::' waa:cbij t~n;c t:ocstandc'n in 661'1 blclk. VCt.n de partitic

Ii. z·:ttcn .~lc· ze ovcI"'cnl-\o'liPT- IT<d:; CP]] ':n"'sc-c"ltiijle fout~-Il: ...L~ .-.(". -1.>_") _J _<. ',.>< J.,.~"_J, l~. -,,-~.-L.,"\._.h. ...:J_..L. _ •. '_ ••' •.•••

De parLitie ii{J lean '~,Teer nit c1(~ J.'outgx',u:\£' v!O:cdCl1 bepnald.

Bekijken '\"0 'van de g'x'ani' eon knooppUIlL eJ, dan is dc' :fout!.1
v "',j

eell :ine~."t,ent:Li::)le .fout als vanui-L llct l-;nooppunt '-J (":;n \\fille-

keurige inputrij

a.. de lOU t via ('en ciucIl-;nooppuy.lt clc'ct :k:orrigC]:-r~Jl of

b. ele rout q
<.1

door de in'p11h"~i j \\forcJt oj)!g(~zct iJ1 foutcn

die tt>JJ,cn~~ doz(;lf'dc outPlit ]l()bbl~n <

Net andere woordcn de rc)uL ll1(".:L of' tijr!cJijk ZTJll of als

ze de(~l is VeIn oen Jus van dc' J'olll:c:rDat', dan mil{': deze ILle3

slechts door rn(~t CiTk(JJ~:; aaucc:geven k.noof'punL>.:.<l gaan.
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De parti tie IL€ "rordt dan gegeven door:

If-i =2:( J[i:j/ iJ een inesscntiele fout is)

Omdal inessenti~le fouten worden omgezet in inessentiele

fouten of worden gckorrigeerd geldt voor de partitic ~€

dat blokken van iZe worden afgcbeeld in bl.okkcn van j(£ en

dus heef't; oak TiE de substitutie eigenschap.

Omdat verder tijdelijke foutcn oak inessentiele fouten zijn

zal golden dat ~e ~ ~~.

tijdclijk is.

inesscntieel is

1 " iedere :fout van H ,
2 . iederc fout van Hl,.

J. iedere fout van H]

Uit daze eigenschappen kan worden gekonkludeerd dat cen

sequentiele machine }1 lean 110rden ontbonden in een serie

schalceling van drie machines Nt' H l.. en 1-1~ zoclanig dat:

essentie(~l is

1-1et ,;:eer de gcbrLli kcli jke lmplikatics voor de betroU"hbap,r-

held van de drie decl.mach:i ne~3.
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5. J. Voorbeeld van het gebruik van de l.outgraa,f.

0 1----
1 1 4

-~-···1·

0

2 2 5 0

J It 1 0

4 J 2 0

5 J 2 1

M

lontgr-aa:f.

TijdeIijke louten:

Het enj.go eincJknooppunt in de graa:f is hS, schra.ppen '''"0
dit knooppunt da.n ontstaan er geen IdJ)U\-JO eincIknooppunten

en dUB is lj'5 de onifc>'C tijcleLijke i'o"U.t. De paTti tie IDc..............._.....,~_ .....""~,...
war-eli dan (1, 2, J; 4, 5)

Inessenti~lc :fouten:

"S Is een tj jc1eIijke dUB oak ecn. incssentieIe 1'out. De

lout 12 bIij1.'t bij input 0 be'3taan, m2l.':u.' or ontst<'l;";\,t daI]

goen fout in de output. Input 1 geeft 66nmaaI cen foutieve

output, maar Ieidt ool;: tot l,orre]ctie ·van de :fOllL, dus 1:2

De Ius waar-in J" zit Jaidt oak aIleen door knooppunten

me L ec:n cir-Ieel en dus ie) oak 'jlj j ncsscnti.cel.

De rout 3S '\-[or<1t onmiddcllijk olJ1{?:ezct in de aJ. inesc.H~nt:icel

bevoncJcn fouLr;n.

Bij aIle Dnc1c'T'c :['oub:·,n 1';:<:'11 er cen IUE, \I'orden gW/(llJrJcn cLie

door cen reclJt;hoelcir,-knooppunt gaaL en de:.::c fouLen ziju

dus weI csscntlcoJ..
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We zien bijv. met bebulp van het circuit 13/0, 14/1, 24/0,

23/1, 15/0 dat de fouten 13, 14, 24, 23 en 15 essentieel

zijn. Uit de Ius 25/1 bIijkt dat de rout 25 essentieel is.

Samenvattend:

inessentieel zijn: 12, 34, 35, 1+5

essentieel zijn: 13, 14, 2[1, 23, 15, en 25.

GemakkeIijk is te veri :fieren dat Fie ~ Ji.-([ en da t ze beiden

de subs ti tutie eigens ch,etp hebben.
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6. Konklusie.

De in dit versIng aangegeven methode om voor een gegeven

toestanc1stabel de terugk.oppelfunktie te bepalen geeft niet

zo zeer een p:caktische mothode om sequent.iCoSle machines te

realiseron en te bou\ven, maar eerder een inzicht in de

werking van de eindige automaat.

Immerf:l bij een 1verkelijk praktiscbe sequentiele machine

is het aantal mogelijke toestanden dermate groot, dat

llIeestal niet oem.f' een toestandstabel kan varden opgesteld.

Kan eli t nog vol dan is de vervlerki:ng van aIle gegevens

zel:ff> voor eon rekenautornaat zeer omvangrijk. Zo is bijv.

het a.antal knooppunten van de irnpl.iJn::ttiegraaf k.1vadratisch

a:fl1ankelijk van 1Jot aant"1..1 toestandcn en iets dergelijks

geldt ook voor partitios.

1IIel c;'ecd't de gevonelen real:i.satie met bahnlp van t,ymbool-

regl~;tcr8 o en. :LJlzic.ht in do 1vorking vall sequentiele pro-

cossen in het algemoen. Ieder proc08 is op doze manjer

to bcschrj.. jvon. Do oil1dic;beid van hot gGhel.l{','cn on do D1cLnier

vaarop rj.jen V;l11 inputsymbolen ,vorden getransJ'ormcerd in

rijen symbolen samcnc:osteld uit bot output al:fabet komt

dan goed tot uiting.
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