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1.Inleiding.

Bij het analyseren en het ontwerpen van digitale appa-
ratuur wordt men vaak geconfronteerd met schakelingen
dre--zlcll-:tn-m-e-erdere---toes1ianden-1runrren-----l;)eV'iucr-en-.-Vo-o:t'-'-------I

al als een dergelijke ~equentiele schakeling vele toe-
standen kent is een goedeanalyse moeilijk.

Men kan dan de verzameling van aIle toestanden van zo
een sequentiele schakeling gaan groeparen in deelver
zamelingen.Dit groeperenis op verantwoorde wijze moge
lijk met de theorie der parti ties.-

Door nu de verschillende deelverzamelingen te beschou
wen als nieuwe toestanden kan men komen tot een beter
inzicht in -de oorspronkelijke schakeling.

Voortbouwend hierop kan men verder in de partitie theo
rie de voorwaarden vastleggen voor een mogelijke split
sing van de sequenti~le schakeling.

-----------------
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2.De seguentiele machine.

2.1 9 Combinatorische en seguentiele schakelingenQ

--------------rn-ae<ligitaTe---sclfa"Ken-eclii:i:rek-onae-rtfc1tei"dt-m:en--com- --I..
binatorische en sequenti~l schakelingen.
Bij de combinatorische schakeling is de output aIleen
afhankelijk van de momentane input en niet afhankelijk
van de voorgeschiedenis.
Een dergelijke schakeling vertaalt dus in feite het in
gangssignaal in het uitganssignaal~

Als voorbeeld bekijken we de schakeling van figuur 1. -

~_LICHT

--------...,
I
1

I
I
I
r

I
I
I

___ -.JL

I
I

L...-..:.....I~3...:...-1 ~1.1

I
,----=---1--------1/\ 1

I
I 1 .1 R
L.-~-____l~I-----_____.

F!guur I: een combinatorische schakeling.

In bovenstaande schakeling is er alleefr een output
LICHT als de schakelaars 12, en 1

3
gesloten zijn en-de

schakelaar 1 1 geopend is.
De volgorde van openen of slui ten van de diverse scha
kelaars heeft geen enkele invloed op de output; het
al of niet branden van de lamp.
Bij de sequentiele schakeling is de output echter niet

_________al.1.ej:lp.._§.t1l_@.!<:~~ij k v~~ de_~om~E:.t~_~__~n~~, maar even
eens van de voorgeschiedenis~ de voorafgaande inputs o
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de output is een -functie van de in
waarin de schakeling zich op dat

Met andere woordenz
put en de toestand
moment bevindt.

Dit impliceert dat een saquentiele schakeling een ge-
--- -- -----heug€-n- -beva-t-,------waartn-- d-e----i-nfo rma-t-i-e-- --van--di-e -vo 0 rafg~~--------- ---I

de inputs of van die toe~tand op een of andere \rijze is
opgeslagen. Dit zullen we toelichten aan de hand van de
schakeling van figuur 2.

- - - -- - -- - -,"'s.
I

R1

\i,. -,

I - I LiCHT1 U":t IR?
I 1.- I

?1'\.
I
I

E I
-- ~-

Figuur 2: een sequentiele schakeling.

5tel de schakeling van figuur 2 bevindt zich in de ge
tekende toestand 51' b~ide relais R1 en R2 niet bekrach
tigd. Drukken we nu drukknop A in ( input 1 1), dan zal
relais R1 bekrachtigd worden en zal er een output LICHT
optreden. De toestand is nu 3 2 geworden. Laten we druk
knop A vervolgens los, dan zal toestand S2 blijven be
staan want, relaia R1 blijft bekrachtigd. Bevindt de
schakeling zich in toestand 3 2, dan zal indrukken van
drukknop B ( Input 1 2) geen enkel effect hebben, im
mers contact v1 is geopend. Echter uitgaande van toestand
52 zal input 13 de schakeling in toestand S1 brengen

--en-ui-tgaand-e--.van-:to-e.s.-tand---S.r zal j n pu t ~chake~ _

ling in toestand 53 brengen.
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We zien dus dat bij deze schakeling tle output inder
daad niet aIleen afhangt van de input maar ook van de
toestand; hetgeen kenmerkend is voor een sequentiele
schakeling •

• ---------------------- ------------------------ ---------------------------- ----I

Opgemerkt zij dat in de .schakeling van figuur 2 de re
laia R1 en R2 als bistabiele geheugen elementen funge
ren.

Het essentiele verschil tussen een sequentiele en een
combinatorische schakeling is dus -dat een sequentiele
schakeling toestanden kent. In het volgende zullen we
het toestandengedrag van de sequentiele machine nader
beschouwen.

2.2.Toestanden diagram en volgor-de tabel.

In de schakeling van figuur 2 kunnen we de volgende 3
toestanden onderscheideng

Het gedrag van deze sequentiele schakeling kunnen we
nu beschrijven met behulp van een volgorde diagram,
zoals weergegeven in figuur 30

Di t volgorde diagram kunnen we nu ook in tabelvorm
weergevenoVoor de .schakeling van figuur 2 is dit ge~

beurd in de tabel van figuur 4.

------------------------------------
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Ii
.----------------------I·f --- -------------------------.-----_.-

figuur 3: volRorde diagram voor de se~uentiele

schakeling,van figuur 2.

K1 2 3 0
1 2 3 1 1

2 2 2 1 2

33311

figuur 4~ toestanden tabel voor de sequentiele scha
keling van figuur 2.

In deze t~bel geeft ~e meest link~e kolom de momentane
toestand van de schakeling aan. De bovenste rij geeft
de inputs aan en de-tabel zelf geeft de nieuwe toestand
die ontstaat uit een bepaalde momentane toestand en een
bepaalde input. Tenslotte geeft de meest recbtse kolom
de output welke hoort bij de momentane toestand o

De toestanden tabel beschri j ft nu het gehe.le gedrag van
de sequentiele schakeling. We zullen daarom in het vol
gende dan ook niet meer praten over sequentiele schakeling
maar over seguentiele machineoWaarbij de sequentiele ma=
chine volledig bepaald wordt door de volgorde tabel.

Met andere woorden, we beschouwen de volgorde tabel als
uitganspunt, als gegeven.

--------- ----- ---
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Bij de beschrijving van sequentiele machines kunnen .:e
eebruik maken van de volgende 3 verzamelingen:

s = tS1' S2' --,Sn' --SN} , de verzameling der inwendige
.--------------- -- --------~o_e_s_tan4ea_. -------_.---

I = {I l' 1 2, 1m, -1M} , de verzameling der inputs.

° = {01 ' °2' - °1' -oL} , de verzameling der outputs.

De relaties tussen deze 3 verzame~ingen en hun afhanke
lijkheid van de tijd bepalen dan het gedrag yen_de sequ

entieHe machine.
We zullen in het volgende onderscheid maken tussen 2 ty

pen.

A.De Moore Machine M.Hierbij is de nieuwe toestand S(t+1)
op het tijdstip t+1, een functie van de momentane toe
stand Set) en ~le momentane input I(t).

--. -I

in fo rmule:: S ( t+ 1)=f {Sn ( t) , I' (t) \ .'nm. ill I (1)

En de momentane output op het tijdstip t,O(t), is verder
aIleen een functie van de momentane input op het tijdstip

t; I(t)"

(2)

BoDE Mealy Machine 'h1 0 Hierbij is de output ook recht

streeksafhankelijk van de inputo

De formulBs worden dang

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

8nm(t+ 1)=f {Sn(t) ,1m( t)}

0nm(t) =g {Sn(t) ,Im( t)}

(3)
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Merk op dat voor beide typen machines de relaties tussen
de oude en de nieu~e toestand indentiek zijn. Voor de be
schrijving van het toestanden gedrag van de sequentiele
machine hoeven we dus geen ond@rscheid te maken tussen de

1----- - ---------Meal-y---en-d-e-Mo-ore-JIrachine.----------------------:-- ----------1

Pas als we de outputs ga~ bekijken moe ten we oppassen.
Ret uitwendig gedrag van een bepaalde seq.uentiene machine
is nu geheel bep~ald als de relaties (1) en (2) respectie

velijk (3) en (4) voor aIle n,m en 1 van de betreffende
machine bekend zijn. Dit is handig -te noteren in de vorm

van volgorde tabellen.

In figuur 5 zijn de volgorde tabellen voor beide machine
typen weergegeven. .

5 I I I --. -:I~l -- - - - - I 0

~I ~II ,.-- --:' -------S'M ~,
1
I' _

S ~ ----oS
1\ 'hi 'h'YnI .

0')1

5NM ON

.Figuur Sa: volgor?e tabel voor de Moore machine.

I, T
5 II ------I~,-----IM I11---<:Irnl----IM S

51 511 - - - - - - - - ~, H 0,/ - - - - - ~ 0iN S1.

- 5
?'l

Figuur Sb: volgorde tabel voor de Mealy machine.
-- -------------- -------------------- ---------------
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2.3. De splitsing van seguentiele maahines.

Zoals we eerder reeds opmerkten is de output van sequen-
tiele machine een functie van de input en van de toestand

.-------- ----waa-rin---de-maehine---z-i-eh--bev:i:fl-d-t-.---Be~pllt--vane en---sequen------ --I

tiele machine M1 kan nu ~ls input fungeren voor een ma-
chine M2, zoals schematisch wwergegeven in figuur 6.

I - - - - - - - - -1
MI I

I

I I ~11 M1
I

°1 - I~j M?; 0'l..! 0.. ~ .. I •I
I I

I I

L
I

- - - -- -- -- --l

Figuur 6.

Het geheel van M1 en M2 gedraagt zich nu als een nieuw se
quentiele machine M.
We bewijzen dit voor een Moore Machine.
Volgens paginat.sformule (1) en (2) geldt~

voor M,: S' (t+~)=fl {S'(t~,II(t)}

o I ( t ) =g I -[ ~ I ( t) }

II ) If { ll() II()}voor M2 =. S (t+1 =f S. t,~ t

0" (t) =g'. {SII(t)} •

Nu moet voor M gelden: .

S(t+1)=f lS(t),I(t)}

en OCt) =g [set)} .
De toestand Set) van de samengestelde machine M is een
combinatie van de beidetoestanden S'(t) en S"(t) van

- --- --- ------1\1I":JTepeu-tte-ve-tij-x-M2-:------------------------
S( t )=h{S' ( t ) , S" ( ~ )J ·
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Dit invullen geeft met:
I I ( t) =1 ( t ) ,

O"(t) =O(t)
en I II ( t ) =0 I ( t ) :.-_._-- --_ .._---------------------------------_._----------- -----

S(t+ 1) = h {s' (t+ 1) ,S 1I( t.+ 1)}

= h [fl(sl(t),1'(t)},r"{S\t),l"(t)}j

= hi LSi (t),rl(t),S"(t),1"(t)]

= hi [s I ( t) , I ( t) , S II ( t) , 0 Ii ( t) ]

= h' [ S I ( t) ,I ( t) ,S II ( t) ~ g [ S I ( t)]J
= h" [ S I ( t) , S II( t) ,I ( t) ]

= f [ S( t) ,I ( t).1
Evenzo is:

van S I (t)

OCt) =Ol'(t)
=g II [S \I ( t)}

, =g {S(t», want daar Set) een functie is
en S II ( t) isS II ( t) een fun c ti e van S( t) •

Op overeenkomstigewijze is te bewijzen dat oak meerdere
machines samen te stellen zijn tot een grate machine. In
het algemeen zal dan de input li(t) van een samenstellen
de mach~ne Mi een functie zijn van de input l(t) en de
outputs van de overige samenstellende machines o

Evenzo zal de split~ing van een sequentiele machine M in
een stel submachines Mi in het algemeen resulteren in een'
vrij gecompliceerde relatie tUBsen de inputs en outputs
van de diverse submachines. In het meest algemene geval
is de input van iedere submachine namelijk naast de ex
teme input ook afhankelijk van de outputs van aIle overi
ge submachines.

- _.._----------- -- -----_._------
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Dit is voor het geval van 4 Bubmachines schematisch
gegeven in figuur 7.

r- - - -

J'1
L---------/--1

I
1

I I
.. I

I

.--------

Figuur 7.

De vraag is nu:wat is de relatie tussen de volgorde ta
bel van machine M ~n die van haar submachine M1 & Anders
gezegd: wat is de relatie tussen de toestanden van de di
verse machines ..
Bekijken we daartoe eens als voorbeeld machine M met volg
orde tabel volgens 'figuur 8. Deze machine is te splitsen. -
in een parallel schakeling van 2 machines M1 en M2• De volg-
orde tabellen van deze machines zijn gegeven in figuur 9.

S 1 2 0

1 3 7 1

2 4 8 2

3 2 8 2

4 1 5 1

5 7 3 1

6 8 4 1

7 6

I~
1

8 5 2
----- ----------------- ----

Figuur 8:volgorde tabel voor machine A.
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B~ 1 . 2
1 3 3
2 4 4

3 2 4
'q. I I

--

2

2

1

1

2

A I 111

1,2,3,4-1
5,6,7,8 -2

1,5 -
2;6'-
3,7 ........

.- ---- -- --- ---Iill:fch11'le--1Jf
1
-- ------ ---- --------4,-a-'++

figuur 9.

De toestand A1 van M1 komt overeen met. het blok der toe
standen 51 ,S2,53 en 54 vanMa •
Dit betekent dat al$ machine A zich-in -een der toestan
den 5 1,52,53 of 54 pevi-ndt, ~e machine.M1 zich in toe
stand A1 bevindt. Machine M1 maakt dus geen onderscheid

J tussen de toestanden 81,52,83 en 54. Idem maakt machine
M2 geen onderscheid tussen de toestanden 3 1 en 35•
Echter bevindt M1 z~ch in toestand A1 en M2 in toestand
B1, dan moet MA zich in toestand 81 bevinden! De toe
stand 31 is op eendui'dige wijze bepaald door de toestan
den A1 en B1• Voor de overige toestanden van MA geldt
dat ook deze steeds eenduidig bepaald ~ijn door een combiy
natie van twee toes·tanden van M1 en M2•
Zoals reeds opgemerkt werken M1 en M2 parallel. Immers beide
submachines hebben voor de berekening van hun nieuwe toestand
geen informatie nodig van de and~re aubmachine.

Verder zij opgemerkt dat de werkelijke outputs buiten be
achouwing zijn gebleven. Dit zal in het volgende regel~

matig gebeuren 8 immers het toestanden gedrag van de sequen
ti~le maohine is onafhankelijk van zijn outputa

In het volgende hoofdstuk zullen we nu een meer mathema=
tische beschrijvingsmethode bespreken. Met behulp van daze
methode wordt dan aen systematischer onderzoek van de
sequentiele machine mogelijk.



-3.1-

3.De theorie der partitiee.

3.1.Definitie en betekenis van de partitie.

1-- ----- -- --DeITnrtre- -r Zi-j---S-,-s:£fs,-t-';-~ SN}--ctE~--ve r-z-am:eJ:tngae-r-N---trr-cc---- ·-1

wendige toestanden van een sequentiele machi-
ne M. Dan is een parti tie 11 van M een aantal
disJunctie deelverzamelingen van S, die als
verzameling S hebben.
Deze disjuncte deelverzamelingen heten de blok
ken van TI en bestaan ui t toestanden van M die
geacht worden een of meer equivalente eigenschap

pen te 'bez1tten •.

J Notatie: ale a,b,c,d,e en'f de toestanden van machine M
zijn,dan is bijvoorbeeld 11 = (a, b,c;d,e;f ) een
partitie Qestaande uit 3 blokken.

De parti tie 11 beechrljft in fei te een spli tsing van de ver
zameling der inwendige toestanden S van M in een stel deel
verzamelingen van S. Deze spli tsing is' zodanig dat iedere

- "

toestand van M preciee eenkeer voorkomt. leder blok van
een parti tie r( verenigd zodoende een stel toestanden tot

een geheel; tot een nieuwe toestand.

Dit zal duidelijk worden als we voor machine A van pagina
2.9 eene enkele partities opschrijven:

IT'1 =( 1 , 2 , 3 , 4"; 5 , 6 , 7 t 8) = (Al'A2 )

Dit is preciee dezelfde splitsing van de 8 toestanden van
M die gebruikt is om machine A te splitsen in de 2 subma

chines M1 en M2•

We zullen in de volgende paragrafen enige eigenschappen
van partities behandelen die zeer nuttig zijn bij het ge

-- ----------oruik- ervan~----
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Deze behandeling zal echter zeer be.k:nopt zijn, omdat e.en
grondige behandeling van de theorie der partities hier veel
te ver zou voeren.Voor nadere informatie over deze theorie
raadplege men dan ook de li tteratuur.

----------- ------------------- -------- ----- ------- ------ ------------------------------- -I

).2.Eigenschappen van partities.

1. Een partitie Tf1 van Snoemen we kleiner of gelijk aan
1'"(2 van S: 11'1 -( 112, dan en aIleen dan als ieder blok

van '1'"(1 omvat wordt door een blok van'Tf2.

2.De kleinste bovengrens (ieast upper bound) van 2 parti
ties 111 en 112 is.een partitie 11 3' waarvoor geldt 111-<'TI"3' 11"2 ~1(3· En als 111 <. 1/4 en 1/2 <'114 dan
ook 113 ~ '114• .
Notatie: 111+ 1(2.

3.De grootste. ondergrens (greatest lower bound) van 2 par~

tities 111 en 112 is een partitie 1/J' waarvoor geldt 111
..> 11'3' 112 ~ 'TfJ • En ala tr; ~ 1/4 en Jl2 .). JT4 dan

ookll 3 -> ~4°
Notatie: 111 • rrr'2 •.

Voorbeeiden bij 2 en 3:

en 111+ "2=(a,b,c,d,e,f;g,h,i).

-----------~e-KIe1nstepart1t1e van---s--,- waarbi-j--a-l±e--b-lo-kken uit een-----

enkele toestand bestaan, noemen we de nulpartitie 0, dus:
O=Ca;b;c;d;e) •
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5.De grootste partitie van S, waarbij aIle toestanden in
een enkel blok zitten, noemen we de eenheidspartitie I,
due:

I=(a,b,c,d,e) •
• ----------- -------------------------------------------------------------------------------1

Al deze eigenschappen volgen rechtstreeks uit de definitie
van de partitie.

3.3.Partities met substitutie eigenschap.

We keren weer terug naar hat voorb_eeld van pagina 2.8. Ma
chine A van dit voorbeeld konden we- splitsen in 2 submachi
nes M1 en M2 waarvan de toestanden precies overeen kwamen

met de blokken van ~1=(1,2,3,4;5,6,7,8)=(A1'A2)respec-

J tievelijk ~2=(1,5;2,6;3,7;4,8)=(E1'B2'B3'B4).

De partities ~1 en ~2 hebhen nu een speciale eigenschap.
De toestanden van b~jvoorbeeld het blok A1 van ~1gaan bij
eenzelfae input namelijk steeds over naar toestanden die
allen door blok. A1 of die allen door blok A2 omvat worden.

Een partitie met een dergelijke eigenschap noemen we een
partitie met substitutie eigenschap S.P.(substitution pro=

perty) co

Defini tie 2 Een parti tie 11 van ·de verzameling S der toe
standen van een sequenti~le machine M~ heeft
de subetitutie eigenschap als voor elke twee
toestanden S1 en Sj welke tot eenzelfde blok
van'1T' behoren en voor elke moge1ijke input 1m,

de toestanden Sim en Sjm weer tot eenzelfde
blok van T( behoren.

-------

We kunnen nu de blokken van een partitie met S.P. beschou
wen als toestanden van een sequenti§le machine die dan in
feite een submachine is van de oorspronkelijke machine.
Zo is me t de parti ti e T( 1=( 1,2,3, 4; 5,6,7, 8) V8.l) machine A

van figuur 8 op pagina 2.9 de submachine M1 van figuur 9
op pagina-2.-ltT-a-f tespl-±-t-g-en-.------------------~-------- 
De partitie met S.P. blijkt een machtig hulpmiddel te zijn
om de sequentiele machine te splitsen in een stel submachi-

nes.
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3.4.De lattice van partities met S.P~

-- - ---I

s\ 1 2 3 4 0

1 2 3 4 1 0

2 1 .3 4 1 0

3 2 1 4 1 1
4 2 3 1 1 1

We bescheuwen de sequentiele machine B met volgorde tabel
velgens figuur 10•

• ---- -------------------------------r-- --------------------------

Figuur 10: volgerde tabel veer machine B.

Twee partities met S.P. veer deze machine zijn 111=(1,2;3;4)
J en 112=( 1, 3;2";4") •

Nu is eenvoudig te verifieren dat 111+ 112=(1,2,3;4) oek
een partitie met S.P.is.

Stelling 1: de som van 2 partities met S.P.is weer een par
titie met S.P,

Twee' andereTl Os met S.P. voor machine B zijn 115=(1,2,4;3)
en 116=(1,3,4;2). Bekijken we nu "S- 11 6=(1,4;2;) dan
blijkt deze partitie ook S.P. te bezitten.

Stelling 2: het product van 2 partities met S.P. is weer
een partitie met S.P.

Een exact bewijs van beide voorgaande stellingen is te vin
den in de litteratuur 1,2)~

We kunnen nu met behulp van de sam en productregel"de par
tities met S.P. in een lattice rangschikken. Voor machine B
is di t gebeurd in f1guur 11.

------------ ---
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110= 0

11'1=( 1,2;3;4)

11 1l'2= ( 1 ,3; 2;"4)
6 '11

3
=("1;4;2;3)

-----rrr4~-{ 1,2,3;4Y---------------
1'T'3 'T1'5:;:(1,2,4;3)

116=( 1,3,4 ;2)
1I

7
=I-

Figuur 11: lattice van de partities met S.P. voor machine B.

Daze lattice geeft niet alleen aIle partities met S.P.voor
de betreffende machine, maar "bevat ook informatie over de
relaties tussen daze partities oftewel over de structuur

• van de sequenti~le machine'. ,
Het zal dan ook dUidelijk zijn dat het van groot belang is
voar het onderzoek van een sequentiele machine om de lattice
van deze partities me~ S.P. voor deze machine te kennen. Nu
is, vooral bij grotere volgarde tabellen, het genereren van
aIle partities met S.P. en hun lattice een tijdrovende en
saai~ bezigheid. Vandaar da,t er gezocht is naar een oplos
sing om de computer dit werk te laten doen.
Deze oplossing is gevonden en het algorithme voar en werking
va~ het programma voor de generatie van de lattice van par
ti ties met S.:t:>. zijn in hoofdstuk"6 beschreven.

3.5. Par~itie paren.

In de vorige paragrafen hebben we de partitie met SeP e be
keken. Deze kan men gebruiken om de machine M op te split=
sen in submachines.
Echter het is ook belangrijk om te kijkan naar de relaties
tussen de diverse submachines van de oorspronkelijke machi
ne M. Daartoe voeren we het partitie paar in.

Definitie 3. Een parti tie paar ( I( , /(') van een sequentie
Ie machine M is een zodanige combinatie van 2
--------- ----r--------------
parti ties 'T(en 11, dat als Si en Sj tot een-
zelfde blok van 11 behoren, dan ook voar iedere
input van I ,S. en SJ'm tot eenzelfde blok vanm l.m .
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Merk op dat ala 11= lit, de parti tie '7i de substi tutie ei
genschap heeft.

1----------------------------------------·---- ,

. ,
Een partitie paar (11,11) geeft in feite een relatie tus-
sen de blokken van momentane toestanden en de blokken van
nieuwe toestanden. Nu kan,-zoals we eerder aangetoond heb
ben, een blok van toeatanden van M overeen komen met een
bepaalde toestand van een submachine van M.
Zijn nu de blokken van II toeatanden van aubmachine M1 en
de blokken van 1/" toeatanden van sU'hmachine M2, -dan betekent
het feit dat (71,1/') een partitie paar van M is niets
anders dan dat de teostanden van M2 berekend kunnen worden

~ uit de toestanden van M1 en.de input! Immers ieder blok
I

van 11' gaat bi j een bepaalde input over in een blok van T( •

We zullen nu eens nagaan wat er gebeurt als we bij een be-
. I

paalde parti tie· paar TT' of 11 gaan veranderen. Bli jft dan de
nieuwe combinatie nog een p:~rti tie paar?

Het is eenvoudig in te zien. dat we van een partitie paar
I

('11 , 11 ) de blokken van1( kunnen verkleinen en lof de
blokken vanT/'kunnen vergroten zonder dat de eigenschap
partitie paar voor de_ combinatie 'verloren gaat.

. I -

Immers stel we hebben het parti tie paar (1'1 ,'lI )=

( {Al'~2}' {Bl'B2,B3~B4} ) en verder gaat blok A1 over
in blok B2 bij input 1m. Dan zal als ik A1 opsplits, elk
deelblok van A1 , dus elk blok van IT' nog steeds overgaan
in een blok van t'fI 'e
Evenzo als ik B1 ~n B2 samenneem tot een blok, gaa~ ieder
blok van 1/ nog over in een -blok van TI' bij iedere input.

Anderzijds is het in het algemeen niet mogelijk om bij een
parti tie paar (rp( t 11"") de parti tie 11' te vergroten zonder
dat de combinatie de eigenschap partitie paarverliest.
Er bestaat nu een maximale partitie die met een gegeven

---- -------~og-een--partitie vormt en di-e gedefin-ieera- worat---voIgena.
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'l"\.

Defini tie 4. M( 1/' ) ::: Z n·, waarbij (1I i , 11") is een
t..~ 1. ~

parti ti e paar.

Analoog komen we tot het bestaan van een minimale partitie
.-- -- ------ ---- --d-i-e- -me-t---e-en--ge-geven-parti-ti-e4"f -nog---e-en-paz ti tie --pa~ormt. ---I

"r\

Defini tie 5. m(Tf ) ==.L T(~, waarbij (T(, 'Ti ' i ) is een
'~~t_ partitie paar.

Aangezien de partitie paren voor het verdere verloop van
dit verhaal niet van primair belang zijn, zijn ze hier zeer
beknopt behandeld. Dit wil geenzins-zeggen dat ze van on
dergeschikt belang z1jn. Int~gendeel, in vele gevallen zijn
ze beter toepasbaar dan de partities met S.P., met name

J ala het gaat om het probleem van de toestandsCOdering3,4).

- ------------------
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4.Het gebruik van partitie~ bij de splitsing van sequen
t! Ene machines.

4.1.Inleiding.
----------------- -------------------- -- ----- ---- ---- ----- ------------. ---I

In het voorgaande hebben we plansibel gemaakt dat een se
quentiele machine M die partities met S.P. bevat te splitsen
is in een atel aubmachines.We zullen nu eena bekijken wat
de voorwaarden voor en de eigenschappen van een dergelijke
splitsing zijn.Eveneens bekijken we de relaties tussen de
diverse submachines en de relaties tussen de oorspronkelijke

machine M en de n samenstellende submaohines M1, -~'-Mn'

We hadden gezien dat een submachine Mi van M te beschrij-
Jven is met een partitie ~1 ,van M: M~'-~~. De blokken van ~i

komen dan overeen met de toestanden van Mi.
Bekijken we nu de sp~itsing van M in n submachines M1,M2,---

Mh' dan zal dit alleen mogelijk zijn als er n partities
~1'~2'-- t n van M bestaan. Eisen we verder dat de combinatie
van deze n submachines zich indentiek gedraagt ala de oor
spron~elijke machine, M, dan ,is dit alleen mogelijk als ie=
dere toestand van M op eenduidige wijze bepaald is door een
combinatie van de toestanden van de n submachines~ In parti-

'r\
tie, taal betekent dit dat iT \:..i., = o.

'I- :: 1.

In het volgende zullen we verder steeds submachines van het
Moore type beschouwen.Volgens relatie (2) van pagina 2.5
is dan de output van iedere submachine alleen afhankelijk
van de toestand van die betreffende submachine. Men kan dan
evengoed zeggen dat de toestand van een submachine tevena
de output van die 8ubmachine is. Deze output e=toes~and)

kan nu als input voor een andere submachine fungeren. Al of
niet in combinatie met de externe inputo Hat grote voordeel
van deze beschouwingsmethode ia dat alle submachines tege
lijkertijd hun nieuwe toestand kunnen berekenen. Immers de
benodigde informatie hie.rvoor is u1 tslui tend afkomsti g van

de momentane externe inputs en de momentane toestanden van
--- --------- ---------------------------

de diverse submachines.
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Zoals het voorbeeld van machine A op ~agina 2.9 illustr~ert.

geeft een stel partities ~i(i=1--n) met S.P. in principe
een splitsing van M in een parallelschakeling van Mi (i=1.
--n) submachines. Dit zal in paragraaf 4.3 nader worden

1------- - -----ui--t-gewe-rkt. _n_ ---- --------------------- ------ - _

Alvorens hier eohter op in te gaan eerst iets meer over de
informati e stromen tussen de Bubmachines.

4.2.Beschrijving van de input en output relaties met par
ti ties.

Om de input en output van de ~equentiele machine te beschrij
ven met partities voeren we twee speciale partities in.

Definitie 6 e input gelijke partitie 'TIr is de kleinste
artitie van M waarvan alle nieuwe toestanden
an iedere afzonderlijke rij in de volgorde ta-

bel steeds door eenzelfde blok van 1Yr omvat
worden.

Voor15eeld: voor machine A is TIT:: (1,5;2~4,6,8;3,7).

Met II
I

is nu na te gaan of Mi onderscheid maakt tussen de
diverse inputs, dus-of de inputs ~ijn samen te nemen en/of
w6g te laten.
Habben we namalijk een submachine Mi -li. en is 'ti }. 111 ,

dan is het voor de berekening van de nieuwe toestand van Mi
onbelangrijk welke input er optreedt.Alle inputs resulteren
immers in dezelfde nieuwe toestand~ Dus als '"t'~ ).111 , dan

is Mi onafhankeli~k vande input.

Definitie 71~e output 01 gelijke partitie 1TOv iS de kleinste
artitie van M waarbij de toestanden van M met
elijke output 0i door een blok omvat worden.

Met ~o~iS nu na te gaan van welke Mi de totale output af
- -------nankel--r--j1r"""1.--s-;f)t-t-----zur-len-----we-n-a-d-e-r---t-o-e-li chten.
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Zoals eerder vermeld is de output van een Moore machin~ in
feite de informatie over de toestand van de machine M, of
tewal een combin~tie van de toestanden van de submachine
van M. Hebben meerdere toestanden van M nu eenzelfde out-
put -()i ,--he-1;ge-en- bes ChI even---wo--rd-t- --me-t---ti-e---parM-ti e--~:--,-----d-an---- 

zijn voor de bepaling van 0. aIleen die submach1nes
V

nodig
. J.

die samen blokken van toestanden van M bepalen die geIijk
of kleiner zijn dan die v~ 'TIl!).•

l;

De output 0. van M (M=combinatie van M1,---M ) is aIleen
1 n

afhankelijk van die submachines Mj-' j E Pi t waarvoor geldt:

'TI -> -rr'"t'r°i .t~ p~ met Pi is een
• minimale deelverzameling van n, behorende bij 0i.

De input van een submachine kan naast de exteme input ook
bestaan uit de output van een andere submachine. Ook deze
relatie is met partities te beschrijven. De input Ii van
Mi is namelijk afhankelijk va~ Mj als er een partitie ~~

'?-'"Cj bes~aatt zod~.ig dat ('tj.""Ci,'t'i) een partit1e paar is,
dus -als "tj .-C1 ~ M("'i) • _
Dit zal duidelijk worden als we ons realiseren wat het bete=
kent dat (l:'~."t:o ,"t1 ) een partitie paar is. Dat wil nameIijkJ 1. .
zeggen dat de blokken van ~i' due de toestanden van Mi vol-

o - I

gen uit de blokken van ~j.~i en de externe input. be blokken
v~ ~j.Ll zijn echter samen~esteld uit de blokken van ~i en
t j • En daar L:j ~ --C j' dus samengesteld ui t de blokken van
-ri en ~j. Daar de blokken van de partities weer overeen
komen met de toestanden van de bijbehorende submachines,
voIgt dat de nieuwe toestand van Mi te berekenen is uit
gaande van de momentane toestand van 1'111 ' van Mj en -de axteme
inputeZodat dus inderdaad Mi afhankeIijk is van Mj •

4.3.Splitsing van M in een parallel schakeltng van n sub
mCl.chi.nea.

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

De eplitsin& van een sequenti~le machine M in een parallel

schakeling van n submachine M1'---~ kunnen we symbolisch
weergeven met figuur 12.
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-- --l
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01 L..+- I

I.I I So
I 0-

I
. I-

I - ~
I-

I - I-
I I

M'h
I I

I I

1------ ---- -------

Figuur 12:splitsing van M in een parallel schakeling.

ladera submachine ontvangt in di t geval aIleen externe
input info~t1~.Da totals output is een combinatie van
de outputs vande submachines.Voor de berekening van d~ze

output 0 is dan ook aIleen een combinatorische schakeling
So ~odig.-

We zullen nu aantonen dat p opdat M op boyan omschreven wij

ze te splitsen is, de n partit16s ~1,~-Q~n san de volgen
de voorwaard~n moete~ voldoen~

'Y\

1
e n-:t'i =0,

2e alle:ti , 1 <. i ~ n hebben de substi tutie e1genschap,

3e voor iedere 1 en j van n, i=#=j,1 <i,j ~n is 1::i '1'"(..-r J .

Ad 18 • Daze voorwaarda garandeert dat alle toestanden van
M eenduidig bepaald z1jn door een combinatie van toestan

den van de Mi,i=1,~--n.

------4Ad-2~-.---Bet- -fe:i--t---da-t--Ge----p&-l'ti ti s ~...E-- h e e ft be_t_e.kenLda.t _

de bijbehorende submachine Mi onafhankelijk is van de over
ige eubmachines. Wan t zoals reeds eerder aangetoond 'kan Mi
dan zijn nieuwe toestand berekenen uitgaande van zijn eigen

momentane toestand en de externe input.



-4.5-

Ad 3e • Deze voorwaarde is eigenlijk'niet essentiee1 nqdig
Ze biedt echter een waarborg tegen redundantie.lmmers stel
dat in een bepaa1de realiaatie de twee submachines M1-'~1

en M2 .-+'t2 heb, terwijl 1:'1 ~'t'2. Dan kan ik de submachine
1---- -- -------- - M2-we-g!a1len-wani;- -ztJrr-"b1"j-drg-ge--tor-her-ge-drag-van~~------ -

reeds door machine M1 geleverd.
Om dezelfde reden zou ik machine M1 kunnen weglaten mits
voorwaarde 1 vervu1d blijft.

Er zijn dUB voor de splitaing van M in een parallelachake
ling slechta twee essentie1e voorwaarden die gemakke1ijk
te contro1eren zijn. Zeker ala men -de beachikking heeft o
ver de lattice van'de partitiea met S.P. voor de aequenti~

1e machine.
We zullen dit demonatreren aan de hand V8n het voorbee1d
machine C van figuur 13.

1 2 0

1 3 2 0

2 4 1 0

3 5 4 0

4 6 3 1

5 7 6 0

6 8 5 0

7 1 8 0

8 2 7 1

Figuur 13: volgoroetabel voor machine CII

De lattice van partitiea met S.P. voor deze machine weer"

gegeven in figuur 14.

Er zijn nu verschillende combinaties van deze 6 partities
met SoP o die aande 3 voorwaarde vo~uoen. We hoeven name=
lijk maar in de lattice te kijken welke partitiea een pro

dukt 0 opleveren. Dit zijn bijVOorbeeld de combinaties

111 en 112, 'T'Y.1 en 1'13 maar ook de combinaties 111 en 1'14'
------------~-en---qr',._ nit voIgt diree--t- uit de latti.ce.
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(I ..

Want de neerdalende lijnen van de lattice de beginnen in
Tl1 en 114 ( of 115) ontmoeten elkaar eerst in punt o.

I
1---------------------- ------- - --

I
-- ----- ---------- -111=\"1, 2;3~ iff5,o;7, 8)-,--------

115" '1T2=( 1, 5 ; 2, 6; 3, 7 ; 4,8)
lr3=(1,6;2,5;),8;4,7)
1r4=(1,3,5,7;2,4,6,8)
1T5=(l,4,5,8;2,3,6,7)
1f6=(1,2,5,6;3,4,7,8)

o

Figuur 14:lattice v.an partities met S.P.voor machine C.

Voor de combinati e '111 en 'TI4 zullen we de spli tsing ui t
werken.De volgorde tabellen voor de beide submachines M1~

~1=(~;3,4;5,6;7,8)=(A1'A2'A3'A4)en M2"~2=(1,3,5,1;
2,4,6,8)=(B1,B2) volgen direct uit de volgorde tabel van
Mc en de beide partit1es ~1 en~, zie figuur 15.

-Jl. 1 2
1 2 1

2 3 2

3 4 3
4 1 4

M1...._'t1

1 2

112
2 2 1

M -~2' 2

Figuur 15: volgorde tabellen veer de submachines
M1 en M2 van Mc "

De real1satie van de output is heel eenvoud1g in tabelvorm

weer te geven~

BA 1 2

100

201

300-, -------------------

Figuur 16: de output tabel behorende bij de submachines
M

1
en M2•
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Let weI: deze output tabel is zuiver combinatorisch; net
is gewoon een vertaling van de toestand in de output.

0pmerking: zou nu bijvoorbeeld ui t de output tabel blijken
----- dat-- de--output- -onafhanke"l.1j1cis- van-ode -submac"h1ne 'M;--d"an----------- -

- 1
"kan men bij de reallsat~e van M deze submachine geheel weg-
laten.lmmers hij levert tooh geen nuttige lnformatie. Het
is due mogelijk om sequenti~le machineste vereenvoudigen
met behulp van partities.

4.4.Splitsing van M in een casoade "sohakeling van n sub
maohines.

Zoa1.s reeds eerder vermeld ',is de parti tie ~et S.P. ui ter
mate geschikt om een sequentiele machine M te spliteen in
een parallel schak~ling van een aantal submachines.
In het volgende zullen we aantonen dat we met deze en andere
partities ook kunnen komen tot de splitsing van M in een
cascade schakeling van n submachines Mi ,i=1---n, zoals
symbo11soh weergeg~ven in figuur 11.

,-- - -- -- --lI
I I

I I
1 50 I 0
-

II
I I
1 M

JL_ -- - ---

Figuur 17: splltsing van-M in een cascade schakeling.

Wil een dergelijke splitsing mogelijk zijn, dan moeten de
__n un _n ---- --- n-n:partitresn-rr;-~-~~~-v-Ola('-eh ---aan--ae-vo-:tgende-vuorwaarltenr-------

11

1e JT'ti=O,
L-:: 1
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."k
2
e

'yoor iedere k, 1 ~ k ~n. geldt: 1/it = Jf--ri is een par.ti-
tie met substi tutie eigenschap. v:=l

39 < . Iyoor iedere 'tj , 1 . j ~ n kunnen wa een 'I:.;-_1:>"'t::r-
1

.---- mHU -. ---- '-v1nden--waarvoo-r-ft;j'~r~j'tl;j-} --een -parti:tie-'paar '1s.-...------ __ nn - -

Ad 1e • Deze voorwaarde garandeert ook nu weer dat aIle toe
standen van M eenduidig bepaald zijn door een combinatie van
toestanden van de M.,i=1,---n.

. ~ '.

Ad 2e • Deze Yoorwaarde betekent dat een submachine Mj in de

rij Ml'--~ onafhankelijk is van alle M1 met j <i ~n.
Met andere' woorden er is gee~ terugkoppeling. Om dit te ver-

I s'
duidelijken beschouwen we de machine M2 +-~2=11.~2' die de
combinatie is van M1-L:, en M2 4-+'t'2.

Ala nu volgena voorwaarden 2' 1;'2 S.P.heeft; dan zal M2 dus
M

1
en M

2
geen info~atie ontvangen van de overige submachi

nee.
Eehzelfde v~rhaal kan'men houden yoor M3 , de combinatie van.
M

1
,M

2
en M

3
, enzovoort~. Een ander symbolisch weergegeven

in :t1guur 18. .

Figuur 18.

Ad 3e • In voorwaarde 2 hebben we 'gezien dat suomachine

Mj aIleen afhankelijk is van zijn voorgange~s Mi,i <j.

Echter het bestaan van een partitie paar (~j-1.~j'~j) met

.. --'Xd-1--~ __'"t'j--l_J~~t_eJ{e_~j; __d~1.._~~_~_:l:lee~ _~f_h~~_e!~~_~_.?-_~_ v~yi ~~ _
directe voorgangers Mj _ 1•.
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We kunnen nu ook nog nagaan wat de voorwaarde is opdat, de
submachines zuiver in aerie staan.Dus dat de submachines
Mi,i > 1 onafhankelijk van de input zijn. Met het behan
delde in paragraaf 4.2. zal het niet moelijk zijn om in

1--------- - .. - . -- -te--zi-eA--4a.t--we--~n -zu!ve-r-aeri-e-:a-eha-ke-li-n-g-v-erkrl--3:-gell-als- --- -- '·-1

ook nog voldaan is aan de volgende voorwaarde:

4e .voor iedere i, 1 <1 .(~. geldt 'ti ~ '1fr •

Ook voor de ap11tsing van een cascade schakeling kan de
lattice van partit1es met ,S.P. nu~tig zijn. We zullen
hiervan een voorbeeld behandeIen; machine D van _figuur 19

1 2 0

1 3· 7 0

2 4 8 1

3 2 6 1

4 1 5 0

'5 7 3 0

6 8 4 1

7 8 4 1

8 5 1 ' 0

Figuur 19: volgorde tabel voor machine D.

De lattice van partit1es met S.P. voor deze machine is in
figuur 20 weergegeveo s

I

o
,111=(1; 2"; 3";"4 ;5 ;'6;7 ;8)

,~=(1,2,3,4;5,6,1,8)

I

o

Figuur 20: lattice van partitiea met S.P. voor machine D.
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We kunnen MD splitsen ineen cascade schakeling van Ml en
M2 met behulp van de partities L,= 1T1=(1,2,3.4;5,6,7,8)=
(A"A2) en ~2=(1;S;2,7;3,6;4,5)=(B1,B2,B3,B4)-

De volgOrde tabellen voor M, en M2 zijn 1nfiguur 21 weer-
----- gegeven.-n - _u__ - n - on m -

A"t 1 _2

1 1 2

2 2 1

B'tI 11 12 21 22
1 3 2 -4 1
2 4 f 1 4

3 2 3 1 4
4 _1 4 2 3

.M2--'t2

Figuur 21: volgorde tabellen voor de submachines

_M, en-M2 van Mn-

ne output tabel wordt in 'eli t geval zoals weergegeven in

figuur 22.

:B~ 1 2, 0 0

2 1 1

3 1 ,
"4 0 0

F1guur 22: ~e output tabel behorende bij M1 en M2•

Daar de twee kolomen van de output tabel'indentiek z1jn,
is de output onafhankeli j'k ,van submachine M1• D1. twas te
verwachten want T(o=( 1,4,5,8; 2, 3, 6,7)'> 'l'2-

. -

Door nu in plaats van "t'2=(1,8;2,7;3,6;4,5)'~2=(',5;2,6;3,

7;4,8) te nemen komen we tot een realisatie waarbij ~ ___
onafhankelijk is van de input, 1mmers 111=(1,5;2,6;3,7;4,8)

1--- -- -- -------- ~'S- n -- ------------- ---------- --------.----- --- -



5. Het probleem van de toewijzing van de variabelen.

5.1.De splitsing van de seguentiele machine ale hulpmid
1------- -------------del-01-j -<1e- -toe-s-tandscoderin-g-;----- ---------- --------------- ---I

In de 11tteratuur 2,3,4) is het probleem van de toewij

zing van de binaire variabelen van de geheugen elementen
aan de toestanden reeds uitvoerig beaproken.Tijdens het
onderzoek zijn er echter enige punten naar voren gekomen
die niet onvermeldt mogen blijven.

Zoals bakend zijn er veor de codering van N toeetanden
K variabelen nodig, met 2K ). N. Is nu 2k- 1 <N (2k ,
dan kan men de volgorde tabel uitbre1den tot N=2k zonder
dat het aantal benodigde biatabiele geheugen elementen
toeneemt.Integende~l,dooreen weloverwogen sli tsing van
bepaalde toestanden in de volgerde tabel is het zelfs
mogelijk de machinete vereenvoudigeo; Ii tteratuur 7) II

Is het aantal toes~anden N=2k , dan blljkt het in de prak
tijk zaer nuttig om te werken met partities met uniforms
blokkened.w.z .. ieder blok bevat evenveel toestanden.
Men kan nu alvorens de toestanden te gaan coderen de ma=
chine eeret opspliteen in submachines o Voer iedere eub~

machine afzonderlijk kan men dan de beste toestandscode
ring bepalen.
Hiermee- ishet due mogelijk om het probleem van de toeT
standscodering te verschuiven van sen grote machine naar
meerdere kleinere machines.

5.2.De afhankelijkheid van de variabelen bij de codering
van de toestanden.

Voor de code ring van de toestanden maKen we gebruik van par
tit1e paren.lmmers de relatie:

- - ---------- ----- --- --------- --------------- ----------

S( t) ~ ~ S( t+ 1) ,
I(t)



is te beschrijven met een partitie paar. We zullen ec~ter

eerst de relatie tussen de partitie en de variabele vast
leggen.

.-- ---- -- ------ De-fini-ti-e-- n-de-r--!ff---{--y;;----} -zuH-ert-- we- -een-2---blo-lfg- --pa-rti--ti--e--------- --- --I
1.

verstaan, waarvoor de binaire var1abele y. de
. 1.

waarde 1 heeft voor aIle toestanden in het ena
blok vanT!(Yi) en de waarde 0 voor aIle toe
standen in het andere blok van 1T(Yi).

Stel we hebben een toestandscodering van de N toestanden
van de sequentiele,machine ~ met de K (2k=N) variabelen

Y"Y2'---'Yk. Kunnen we nu bij een partitie lI(Yi) een
stel partit1es {'li(Yj)lj E Pi] , met Pi is een deelverza
meling van de K indices van' y, vinden _zodat:

een .part1tiepaar•. Hieruit voIgt dan dat Yi(t+1) een func~

tie is van de. variabelen ty~(t) Ij E:. Pit en de input I(t).
Immers de blokken van 1j(Yi} worden bepaald door de blok~

ken van 1111(Yj ) •
. J-t P"

Bovenstaande kunne~ we ook in een formula weergeven:

In deze formule s~aat een dubbele pijl, want we kunnen het
voorgaande verhaal ook omgekeerd houden.

5.3.De afhankelijkheid van de variabelen bij de codering
van de inputs.

-- -------------Voo-r de codering-vanQe 1npu1;smaken we gebru1k vanae in

put partit1e ~ die de verzameling der inputs in een atel
disjuncte blokken verdeeld.



Defin1 tie 9

1------·_--_··_----_·_----_.

Zij I, I= {I 1,---IM) de verzameling der M ir
puts van een sequentiele machine M. Dan is een
input parti tie )..van M een aantal d1sjuncte
deelverzamel1ngen van It die als verenig1ng I
-- _._- ---_.- ----------- -- - ._-- --_._---------- ----- --- --------

hebben.Deze disjuncte deelverzamelingen heten
de blokkenvan r... en bestaan u1 t inputs van M
die geacht worden een of meer equivalente e1
genschappen te bezitten.

Notatie: indentiek als die voor ~ •

Ook nu leggen we de relatie tussen de part1tie i\ en de va-
,

riabel x vast volgens.

Defin1 tie 10. Onder \. (~) . zullen we een 2 bloks 1nput
partitie verstaan,waarvoor de binaire varia
bele- Xi de waarde 1 heeft voo r alle toestan
den in het ene blok van ).. (xi) en de waarde
o voor aIle toestanden in het andere blok
van ~ (~).

Verder defineren we het input=toestand partitie paar ( ~ g1!)
volgens.

De:3f1ni tie 11. Onder een input-toestand parti tie paar ( " ,,'lI) .
verstaan we een partitie paar, waarvan } een
input parti tie is en 1T een toestand parti tie.
Verder omvatten de blokken van 11' alle toe
standen die in eenzelfde rij en tegelijker
tijd in eenzelfde blok v.an kolommen ( over~

eenkomend met de blokken van ~ ) staan in
de volgorde tabele

Ook nu bestaat er weer een maximale partitie ~ die metll
een partit1e paar ( \ ,11 ) vormt.

"'"
De fin1 ti~J~~~~_:_j_.!' )~---t;~--~-, me t

I/ partitie paar.
( "- i ' 11) i seen

~--



Op analoge wij ze als in paragraaf 5 ~ 2 l~omen we dan tot dE'
formule:

Waarin Qi een deelverzameling is van de verzameling der in
put variabelen x.

Men zou zich nu ook kunnen afvragen of ook voor de outputs
een dergelijke bescbouwing mogelijk is. In principe is dit
inderdaad het geval. Echter.aangezien de outputs zuiver
combinatorische functies van de toestanden en eventueel de
inputs zijn, is de theorte van combinatorische circuits
hiervoor meer geschikt.

-- -----------------



6.Het programma WGSEP.

6 • 1 • Algo r1 thIne.
------ ------------ ----------- ------- -----

Zoala gezien in de voorafgaande hoofdstukken is het voar
het onderzoek van sequenti~le machines van groat be lang
dat men de beschikking heeft over de lattice van parti
ties met S.P. van de te onderzoeken machine.Nu is het ge
nereren van die lattice een Baai en tijdrovend werk. Van
daar dat er een programma ontwikkeld is am de generatie
van deze lattice door een computer te Iaten doen. Dit pro
gramma,WGSEP genaamd, is ges~hreven voor de computer l.B.M.
360/20 en weI in de assembler taal.

Als input voor het programma WGSEP fungeert de volgorde
tabel met N toestanden en M inputs.
De kleinat mogelijke partitiea, uitgezonderd de nulpaTti
tie zijn de partities met N~1 blokken. Een dergelijke par~

ti tie 1\a b heeft slechta een niet triviaal blok dat de
toestanden Sa enSb bevat~ Bij N toes~anden zijn er ~ N·
(N-i) versch1~lende !Yab °So We gaan nu bij iedere ~a b
kijken in welke blok van nieuwe toestanden het blok van
11 b overgaat bij de verschillende inputs. Met anderea .

woorden we be.palen .m ( '1la b). Is deze m ( 'Tfa b) kIei~

ner of gelijk aan'Tla b' dan heeft lIa b de S.P. Is dit
niet het geval dan tellen we m( ITa b) op bij ~a b; ~

::: 11a ~+m( 1"(8, b). Van de aldus verkregen Tr' bepalen we
weer de m( 11' ) en ki jken of m( 11 ) k10iner of gelijk is
aantr .. Zojao dan klaarj zonee p danll:=lI+m(lI) etc o

We komen volgena dit procede altijd tot een partitie met
S.P. die in hat triviale gaval de eenheidspartitie I 1so
Ook kunnen 2 versch111ende lis baS rssulteren in eenzelde

11 met S"P.

De partities met S.P. die we verkrijgen volgena boven
staand precede uitgaande van aIle mogelijke ~a b Os

- ------ --------noemen we elemen taire-pa-rt4.~i-e&-riJe-t.--bJ.oksch.ema--Jl.QOX-M.t_----.

genereren van deze partities wordt dan zoals weergegeven

in f1guur 23.



Figuur 23: blokschema van het genereren van de e1ementaire
partities met S.P.

a:=1

------------ --------- --------- -- ----I

IEDERE

GEHAD
?

JA

NEE

NEE

a EN/OF b
VERHOGEN

-------------------------\---.1--



Figuur 24: blokschema voor de opbouw van de lattice.

1-- -- - ---------------------------- ---- ----- ------ ------------------------------

GEGEVEN: DE VERZA
MELING A DER ELE
MENTAIRE PARTITIES.

i:=l

ZOEK DIE PARTITIES UIT
A DIE NIET GROTER OF
GELIJK ZIJN DAN ENIG
ANDERE PARTITIE IN A
EN ZET DEZE IN RIJ i

VORM ALLE SOMMMEN
VAN 2 PARTITIES
UIT RIJ i EN PLAATS

DEZE IN A.

BEVAT
RIJ i ALLEE

DE NEE
EENHEIDSPARTITIE

?

---------------------

i:=i+1

------------------



We kunnen dus bij een gegeven volgorde tabel alle elemen
taire parti ties genereren. We noemen d.i t de verzameling A.

In het algemeen zullen dit echter niet aIle partities met
S.P. van de betreffende machine zijn.Wel zal ieder andere

----- ---------- -T(-IIie-t--S-~-p-;--t--m:---tgezondeTd--deutliv1-aleu-parti-ti-e--o-}--s-tee-d-8---n_n

groter zijn dan een van de elementaire paytities. Immers
we zijn gestart met de kleinst mogelijke blokken.

Hat blijkt nu dat we ieder andere mogelijke '11 met S.P kun

nen verkrijgen door 2 of mee'r elementaire parti ties op te
tellen. Om nu dezeniet elementaire partit1es met S.P. te
verkrijgen, kunnen we alle mogelijke combinaties van ele
mantaire partities met elkaar someren. Dit is echter enorm
veel werk. Daarom zoeken we eerst uit verzameling A die

partities die niet groter zijn dan enig andere partit1e in
A. Deze partities vormen verzame~1ng B en zijn de partities
van de eerate rij van de lattice.

Door nu ieder mogelijk tweetal partities uit B met elkaar
ta someren verkrijgen we nieuwe partities met S.P. die we

. als ze al niet aanwezig waren in A plaatsen.
Ala dit gebeurt is, hebben we verzameling B niet meer no~

dig. We zoeken nu weer uit A· aIle partities die niet gro=
ter zijn dan enig andere partitie 1n A en plaataen deze
weer in B. Dan vormt de nieuwe verzameling B rij 2 van de

lattice.
We kunnen vervolgens weer ieder tweetal partities uit B
met elkaar someren etc. Zodoende "bouwen" we de lattice

I

rij voor rij Ope
Het blokschema van dit procede is 1n figuur 24 weerge

gavan.

Zoals reeds opgemerkt is het programma WGSEP voor de I.B.M
360/20 in de bij deze-computer behorende assembler taal

geschraven. Bij de bespreking van het programma in de vol
gende paragraven zal er dan ook aangenomen worden dat de

lezer bek~d is met deze taa~ en computer. De benodigde ga-
-------- ----------gevenshie rove-r-Zi In --t'euvnoen- in de-I-;--B-.-M.--Sys-tema--R~-ren---

ce Li brary.



6.2.De subroutine WGSOM.

Aangezien in het programma WGSEP het optellen van 2 par
ti ties ~1 en 'Tr2 zeer vaak voorkomt is er voor di t op-

·------·--------;;e-llen-een--aparte-subroutine---ge-sc-hreve-n-rWGSOM~----·------------·-1

Deze subroutine realiseert de formule IIp = 111+ '1T'2.
De parti tie 1\ 2 wordt dus opgeteld bij '1T1•
Het resultaat komt op de plaats van 111 te staan.Partitie

'TY1 gaat dUB verloren, echter 112 bli jft onve.randerd.

In sommige gevallen is het nuttig om te weten of tijdens
het optellen 1\1 weI verg~oot is, met andere woorden of
~2 soms kleiner ( of gelijk) was dan de oorspronkelijke

111·
Deze detectie is ingebouwd in WGSOM. Zodat ala na optelling

111 := 111+ 1T2 de constante C=O, dan is 111 vergroot.
Zo niet, dus ala C=/=0 na optelling dan was 111 oud >- 11'2.

De partities 111 en Jr2 staan in het kerngeheugen van de
computer en wel in de geheugenvelden PART 1 respectievelijk
PART 2. ledere toestand 31 van een partitie komt overeen
met een binair getal van een byte in het geheugen van de

computer.
Bijvoorbeeld: ,

dit is hexadecimaal 1 5 •

Het einde van ieder blok van een partitie wordt aangeduid
met een binaire nul van een byte (dus: /0000:0000). Ver
dar wordt iedere partitie voorafgegaan door een byte die
de lengte K van T(aangeeft met een binair getal dat over
eenkomt met het aantal bytes van 11 dat achter K staat.
Tenalotte wordt ar met nadrukop gewezen dat van iedere
partitie in de machin~ alleen die blokken worden opgebor
gen die meer dan een toestand bevatten. Immera ala N be
kend is geven blokken van 1 toeatand toch geen zinvolle
informatie en door ze weg te ~at0n besparen we geheugen-

. -- ----- -------*U-im:te-------



De machine werkt dus met een variabele partitie lengte
die due niet alleen afhankelijk is van N, het aantal toe
standen, maar eok van het aantal en grete van de blekken
die een bepaalde partitie bevat. Ret grote voordeel van

.- - --------- --- --d-e-ze--werkwlj-ze-"!-s- dat- -de- -tres-chikbare---geheugenrtrinrte---zo--ef-!-i---- - I

cient mogelijk gebruikt werdt. ~
-- ---

Veorbeeld: de partitie ~=(1,3,4;2,5;6;7;8) staat in het
geheugen als:

K S S S S S

7 1 340 2 5 0 ,

In hexadecimale netatie: Iq7I01Io3!o4/oolo2105/ool.

Veor het flowd1agram van WGSOM en de bespreking hiervan
zie men Appendix A. Daarnaast is een listing van de instruc
ties van ~~SOM opgenomen in de listing van het complete
programma WGSEP.

6.3.De subroutine WGCOM.

Evenale hat optellen van 2 partities 11, en 1T2 komt ook
het vergelijken van 111 en ~2 veelvuldig veer in het
heofdprogramma WGSEP e Daarem is de subroutine WGCOM ont
~~kkeld, die in staat is 2 partities ~1 en ~2 met elkaar
te vergelijken. De uitslag van de vergelijking is in.de
vorm van een constante C op de geheugenplaats UITSLAG be

schikbaar.
De mogelijke "uitslagen" zijn:

a. C = 0-111 ='1r 2

b. C ::: 1-111 >1\2

c. C = 2 -111 =/=1\2

d. C = 3--111 <112•
----------------- --------------- ------ - -----



-TABEL

~:(=~) 2\3/4/113141 1 1 2 1.

De inwendige prestat1e en verwerking van de partit1es
111 en 11 2 z1jn indentiek ala die gebru1kt bij WGSOM.

De subroutine WGCOM verandert niets aan 1/1 en '112 ' die
beiden dus bewaard blijven in de geheugenvelden PART 1

--------- --------re-spe-eti-eve-li-j-k---P-AR-T---2-...---- ------------- ---- _

Voor het flowdiagram van WGCOM zie appendix B.
~

6.4.Generatie van de elementaire partities met S.P.

Om de elementaire partities te kunnen genereren moet de
machine de beschikking hebben over de toestanden tabel.
Daartoe wordt deze toestanden tabel in de machine opge-

- borgen in geheugenveld TABEL en weI rij na rij. ledere
toestand correspondeert weer met een binair gecodeerde
byte.
Voorbeeld.

S I 1 2

123

2 3 4

341
412

In hexadecimale notatie: 1021°3/041°1/03/04) 01/02/.
Figuur 25.

Naast de volgorde tabel moet de machine ook de beschik
king hebben over het aantal toestanden N en het aantal
inputs M.Deze gegevens worden dan ook ingelezen voor de
betreffende volgorde tabel en opgeborgen in respectieve
lijk het halfwoord AANTALN en de byte AANTALM.
Het flowdiagram voor het genereren van de elementaire
partitiea met S.P. is in appendix C weergegeven •

..
- -------- -------- -------------------- -----------



6.5. Generatie van de lattice.

Bij de generatie van de lattice gaan we uit van de be
rekende verzameling A van elementaire partities met S.P •

•------- --------We--lIIO-e-ten--nu---wer-bedenken --da-t--he-t--nie-t--voldoende---1-s--om------- ---I

alle partities met S.P. te genereren, d~ de punten in de
lattice.Neen, we moeten ook de relaties tussen de parti-
ties van 2 opeenvolgende rijen bepalen, oftewel de lijnen
die de punten verbinden.

Dit is mogelijk door intern bij iedere partitie'Tl'i de
nummers te vermelden van die partities die kleiner zijn
dan deze 11 i • Met dien verstande dat de nummers die klei-
ner zijn dan het laagste nummer uit de vorige rij uitge
sloten worden.Dit omdat er anders te veel lijnen in de
lattice zouden krijgen.

ledera parti tie 11 i krijgt nu een rangnummer als hij in
verzameling B komt.Dit doen we met behulp van de eerst
volgende byte N1i achter de laatste (nul) byte van lY i •

De hierna eventueel volgende bytes N2i~N3i,---Nni geven
de nummers van de partities uit de vorige rij die kleiner
zijn dan 'f( i. De lengte van een dergelijke parti tie 11i +

kunnen we nu niet meer aIleen met Ki aangegeven. Daarom
zetten we voor K

i
nog een byte: Li , die aangeeft hoeveel

bytes 'IT r lang is, inclusief de Nni echter exclusief Li
zelf.
Voorbeeld:

lIi =(1,3,4;2,5;6;7,8)= Ira+ lIb+ 11
0

t
Li Ki S S S S S S S • N1i N2i N3i N41•

15 10 1 3 4 0 2 5 0 7 8 0 i a b c

De werkelijke lengte van een partitie ~i respectievelijk
11

i
+ is dus steeds 1 byte meer dan de lengte weergegeven

door Ki respectievelijk Lie

Voor het flowdiagram van deze opbouw van lattice zie appen-
--------- ------------------------------

dix D.



6.6.Het inlezen van de volgorde tabel.

Voor het inlezen van de volgorde tabel wordt gebruikt van
een ponskaarten lezer. De eerate data kaart bevat de titel

1- -- ----- -- ----.J1.V9-100RDE -~BEL--VOOR----MACHI-NE!!.- -in-de --koJ.omen...-1t/.lILZL....---D.aar~ _

na kan een indentificatie nummer in de kolommen 29 tim 31
~

volgen. Vervolgens moet het aantal toestanden in decimale
notatie van 3 cijfers ( dus 8=008) in de kolommen 35,36 en
37 van deze kaart voorkomen.
Iderr: het aantal inputs M in de kolommen 41,42 en 43. Let
weI deze gegevens moeten in de juiste vorm en in de juiste
kolommen aanwezig zijn wil het programma goed verlopen. De
rest van de eerste datakaart is verder beschikbaar voor
commentaar dat ook bij de uitkomst vermeld wordt.

De velgende data kaart(en) bevat(ten) de nieuwe toestanden
van de volgorde tabel en weI rij na rij (vergelijk figuur
25). ledere toestand steeds in de vorm van een decimaal
getal van 3 cijfers.De machine vertaalt deze getallen zelf
naar een binaire codering van 1 byte.
De toestand 000 mag niet gebruikt worden, immers de nul
wordt inwedig gebruikt om het einde van een blok aan te
geven. Wel is het laatste getal op iedere kaart steeds
000, dit om het einde van de toestanden reeks aan te geven.
Is een kaart niet voldoende, dan kan de rest van de volgor
de tabel gawoon op een of meer volgende kaarten geponat
worden, mits steeds het laatate getal maar 000 is.

Na de kaarten met de toestanden komt nog een kaart, die
het einde van de volgorde tabel aangeeft.Deze kaart moet

- in de eerate kelom de letter E bevatten.
Na deze E-kaart kunnen dan data kaarten van andere volg
orda tabellen komen.
Het programma WGSEP is namelijk in staat om meerdere lat
tices van verschillende aequentele machines achter elkaar
te genereren.

----------------



Het aantal toestanden is beperkt tot maximaal N=128. Voor
de toestanden mogen dUB aIleen de decimale getallen 001,

~

002,------, 128 gebruikt worden.

-------- - ------He-t----aanul---i:np~-M_i_s_ -i-n---prine-i-pe--be-pe-rk-t---te-t-M=-24-5--r-me-t------ -

dien verstande dat N.M niet groter mag zi)n dan het aantal
bytes van het geheugengebied TABEL.

6.7.Het uittypen van de berekende lattice.

De resultaten van de berekening van de lattice worden op de
bij de computer behorende regeldrukken uitgetypt.
Deze regeldrukken geeft van iedere rij van de lattice de
partities, voorafgegaan door hun volgnummer. De toestanden
worden weer door een decimaal getal van 3 cijfers weerge
geven. De scheiding tussen de toestanden wordt aangegeven
met een komma en de scheiding tussen de blokken met een
sterretje.

Zoals reeds opgemerkt wer~t de machine met blokken die
meer dan een toestand bevatten. De "losse" toestanden
staan dan oak niet in de uitgetypte partitie. Daar N
toch bekend is, vormt dit geen enkel bezwaar.
Om nu de verbindingslijnen van de lattice te kunnen
tekenen wordt achter iedera partitie vermeld van welke
parti ties hij de 80m iSe

Bij het tekenen van de lattice hoeft men nu slechts het
punt dat correspondeert met het nummer van een bepaalds
partitie te verbinden met de punten die correspondQ~n

met de nummers achter die partitie.

De graad van vrijheid die men nu nog heeft is de rang
8chikking van de partities in een bepaalde rij. Door
deze rangschikking te veranderen verkrijgt men namelijk



vaak een beter beeld van de lattice. Aangezien voor dit.
"beter beald II geen eenduidige regels zi jn op te stellen
kan dit rangschikken beter door de mens dan door de com
puter gebeuren.

-- ------~---------------------- ----------------------- ------- --- ----- ------------- ---I

..I

6.8.Extra voorzieningen in het programma WGSEP.

De partitie verzamelingen A en B worden in de computer
opgeborgen in de geheugenvelden VELDA respectieveJijk
VELDB. Zijn er nu zeer veel (lange) partities met S.P.
voor een bepaalde sequ~ntiele machine, dan is het mogelijk
dat de beschikbare geheugenruimten te klein is.
Als dit zo 1s, dan treedt er vrijwel altijd een "exception
addressing"interupt Ope Normali ter zou het programma
dan eindigen in een "dump". Echter middela een speciale
routine (STxIT) wordt in dit geval bij WGSEP eerst uit
getypt hoeveel bytes er in VE~DA respectievelijk bij
VELDB ingenomen worden door partities. Van de werkgebieden
PART, PART2 en PART 3 worden dan de eerste 33 bytes
in decimale vorm uitgetypt_ Bovend1en wordt, zoals steeds,
ook de benodigde rekentijd voor de betreffende sequen~

ti§le machine uitgetypt.

Dezelfde fout routine wordt ook uitgevoerd als er in
WGSOM een fout in 11 1 optreed. Hiervoor is namelijk in
WGSOM een detectie ingebouwd die signaleert als K1 niet
overeen komt met de (nul) byte van het, laatste blok van

111-

Na de uitvoering van de foutroutine gaat de computer door
met de berekening van de lattice van de resterende volg
orde tabellen o

-- --------------- ----------



7.Conclusies en opmerkingen.

De partities in het algemeen en de partities met substtu
tie eigenschap in het bijzonder zijn zeer geschikt voor

.------------- ---------- ----------------- ---------------
de spli tsing van een aequentf~lema-cliine--rn-suoIiia-cnine-s-;------ - -

De toewijzing van de variabelen aan de toestanden is te
beschouwen ala een bijzondere vorm van splitsing van de
sequentiele maohine.

De generatie van de lattioe van de partities met substi
tutie eigenschap van een sequentiele maohine is mogelijk
met behulp van een computer. Het hiervoor ontwikkelde
programma WGSEP blijkt goed te voldoen en heeft reeds be
wezen nuttig te zijn voor het verdere onderzoek.

Ala het aantal toestanden N ~ 2K,K geheel, dan blijkt
het vaak zeer nuttig N uit te breiden tot N=2K,K geheel.

Het lijkt aannemelijk dat de structuur van de lattice
ons tets kan vertellen over de structuur van de sequen
ti~l~ machine.Dit zal echter nader onderzocht moeten
worden •

..
--- ---------------------- ------ ----------------



8 .Beslui t.
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Appendix A: flowdiagram van subroutine ~GSOM.

Op de bladen A.3 tot en met A.5 is het complete flowdia-
.-- -------------- -gram-van-subrou-ti:n-e-WG-SCna--weergegeven-;- -Voor c1""er- dui-ue-l.-r-jk....------ -

heid zullen we bij 1eter blad een korte~oelichtinggeven.
Verder zullen we bij ieder gebruikte groothe1d vermelden
wat zijn betekenis is.Achter iedere grootheid staat dan
ook nog,tussen haakjes, in welke register en/of geheugen
plaats deze grootheid is opgeborgen.

Lijst van gebruikte grootheden.

1(R2 )= index voor de toestanden van part1tie 1.

j(R
3

)= index voor de toestanden van partitie 2.
k(R4)= index voor de toestanden van partit1e 3.
K 1(R5/PART1)= aantal bytes van partitie 1.

K2(PART2)= aantal bytes van partitie 2.
K3(R7/PART3)= aantal bytes van partitie 3.
L.(R8)~ index om het begin van een hlok van partitie 1

l.
aan te geven C)

8
1
= de toestand die staat op de plaats bepaald door de

index ,1 in dit gaval
C(UITSLAG)= conditie die aangeeft of partitie 1 tijdens

het optellen vergroot wordt
A(AAAA)= hulpgrootheid bij C.

Toelichting bij flowdiagram WGSOM.

WGSOM 1: partitie 3 wordt geIijk gemaakt aan het eerst
volgende blok van partitie 2.
Daarna wordt gekeken of er gelijk toestanden zijn in par
titie 3 en in een of ander blok van partitie 1. Indien
niet, dan naar WGSOM 3 (NEXT B). Indien weI gelijke toe
standen dan naar WGSOM 2 (NEXTA).

~.- ---- --------------------------



WGSOM 2: aIle toestanden van het blok van partitie 1 dat
een toestand gelijk had met partitie 3 worden bij parti
tie 3 bijgezet ala ze daar nog niet voorkwamen.
Verder wordt, voor de bepaling van C, gekeken of de lengte

.------ - -- - -----------van- -de--meuwe-- parti-tie- }- gro-ter--i-s -d-an--de lengte-van--hat------ ---I

betreffende hlok van partitie 1.

WGSOM 3: als het in WGSOM 2 beschouwde blok niet het laat
ste van partit1e 1 was, dan wordt dit blok uit ~1 weg
gehaald.De toestanden van dit blok zitten toch in partitie
3.
Vervolgens terugspringen naar WGSOM 1 (LUSB).Waa het weI
het laatste blok van partitie 1, dan partitie 3 als blok
bij partitie 1 bijzetten en kijken of we aIle blokken
van partitie 2 hebben afgewerkt.Zo ja dan klaar, zo nee,
dan terug naar WGSOM 1 (RETOUR).

~--------~------------- ----------------------------- ----- -- ----- --------------------- -- -- --



Flowdiagram WGSOM1.

-11..3-

---------------------------

RETOUR

LUSA

JA
n!s

NEE

S.IAR.I.__
WGSOM

L. : = 1
1.

_________ ---.Lu..s~ __

LUSD

NEE

NEE

NEE

NEXTA

NEXTR

------------------ --------r:lJsr-
...----'----,

----------



F10wdiagram WeSn~2.

NE
1- ------------ ---- ------ -----------

LUSE

i:=i+1
.----_...L..-_.., L USF

Luse

JII

-11.4-

ANEXTC

NEXTC



Flowdiagram WGSOM3.

-A.5-

NEXTC

------ ---------------.- - ----------I

NEXTB

.TA

LUSB

j :=j+l

RETOUR
WGSOH
KLAAR.



1------- -

Appendix B: flowdiagram van subroutine ~UCOM.

Op de bladen B.3 tot en met B.6 is op analoge wijze als
in appendix A het flowdiagram van WGCOM weergegeven.De

-------greo-theden---!n----he-t-f'1~Gi_ag~--zi~--vri-jwel--de.zeJ.f.d.e---8.1.......s-

die gebruikt bij ~NGSOM.Afw1jkende grootheden zullen bij
~

de toelicht1ngen van de bladen van het flowdiagram be-
handeld worden.

Toelichting bij fIowd1agram WGCOM.

WGCOM1: iedere toestand van partitie 1 wordt vergeleken
met aIle toestanden van partitie 2. Zijn er twee gelijk,
dan naar WGCOM2 (CNEXT1) Zijn er geen geIijk, dan na,ar
WGCOM4 (CONGEL)

WGCOM2:onderzoek of het de eerate toestand van 111 was

die ook in tr2 voorkwam. Zonae, dan is 111 ~ 112 ui t
gesloten! Onderzoek dan of X (PART3) ~ 0, zoje, dan zijn

111 en '112 reeds verwisseld. Dit betekend dan dat1r1 "

~112·
Is X=o, dan ~1 en~2 verwisselen en X nul en C sen ma~

ken.Vervolgens terug naar WGCOM1(CBACK)Q

Was het weI ds eerste toestand van partitie 1 dan,bepaal
het aantal toestanden n 1(R5) en n 2 (H6) van de betreffen.
de blokken van partitie 1 respectievel~jk partitie 2.

WGCOM3: onderzoek of elks toestand van het biok van par=
titie 1 in het blok van partitie 2 voorkomt, Is dit niet

zo, dan is '1T' 1 ~ '1T'2 ui tgesloten, dus terug naar WGC

OM2(CAD).
Komt weI iedre toestand van hat blek van 711 voer in het
blok van 1\2' dan onderzoeken of n 1=n2 • Zoja, dan verder
naar WGCOM4(CEP).Zonee,dan kan allen ~1 ) IJ2 zijn als

X~O en I'll <' 11 2 als X ~o.
-------- - --------- -------- ----------------



WGCOM4:zijn nu nog niet aIle blokken van 1Y1 bekeken,
dan de eerate toestand van het eerstvolgende blok van

111 met de toeatanden van 112 vergelijken.Komt daze toe
stand van 1'1"'1 oak in '112 voor, dan weer de grootte van

- ------ ------ -----ao -b1o1tk~m-1)il:)l'alen e-tcq--du:s - te rug naar- -WGOOM-2-f-G~OiN¥}-..------- ----

Komt daze toeatand van dit eerstvolgend~ blok van ~1 ni@t
in tr2 voor, dan is w~er 'T( 1 .< 1Y2 ui tgealoten, duE.I te-
rug naar WGCOM1(CAD)!

Was het nu blok van 111 dat 1n WGCOM3 bekeken is het laat
ate blok van partitie 1~ dan moet in het geval dat C=O nag
onderzocht worden of 111 en 112 werkeIijk gelijk zijn.
Daarna worden 1f 1 en'1Y2. a1.s ze veI"\vi.aseld waren,weer op
de oorspronkelijke plaats gezet.

-------------



-B.3-

Flowdiagram WGCOM1.

START
WCCOM

~~_.------- --_._- -I

).------.,--- CON n: L

------------- .

j : = 1

NEE

CVOL"A

CNEXTI

j:=j+l

NEE

CLOOPA

CBACK



F10wdiagram HGCOtl2.

1------------------------------------------------------------------------------ -----
CNEXT!

__......__--1 JA

CTOINY

CLoope

1:=1+1

CLOOPD

NEE

CB/l.CK

J/I.>- --c () Nr. F L

NEE

i:=L
i

CTS



F10wdiagram ~GCOM3 •

...-- ---------------------- -------------------------------------------- ---------------- --

CTS

j : .. 1.. j

CTn

i:=i+1

CEll

.TA

Ctm

C:=3

Ef

.lit.

CAn



-B.6-

Flowdiagram WGCOM4.

CEP

t- - ------ ------------------------- ---------------
CONr:EL

NEE JA

CREADY

i:=1+1

L. : =1
~

j : =L

CTN

CTOINY

NEE

J/\
>-------<-- CAD

j:=j+l

CKLAAR

NEE

,....-_L..------, CEND
WGCOM

KLAAR



Appendix C: flowdiagram van de generatie van elementai
re partit1es met S.P.

Op blad C.4 is het flowdiagraJ, VlGSEP1 van de generatie
I- - --- - -- - -- -------van--el-emantat-re --pal ti t1-es- me t S.-P-. ----we-e-rgegeven-.- --De---g-&----- _

deeltes 1n de door st1ppelijnen aangegev,n blokken zijn
op de bladen C.5 tot en met C.7 verder uitgewerkt.

Toe11chting bij de flowdiagrammen.

WGSEP1: eerst wordt de volgorde tabel ingelezen, ver
taalt en op de paragraaf 6.4 beschreven wijze opgeborgen
Dan worden achtereenvolgens alle combinat1as van a(SAVEA)
en b(SAVEB) gegenereerd.
Bij iedere combinatie wordt 111 gelijk aan 1'Iab•

WGSEP2 en3: van parti tie 1 wordt m( 111,Im)= '1T 2 be
paald.Dit is de bij '11 1 behorende m partitie die alleen
de kolom mala nieuwe toestanden beachouwt.De partitie
2 ontataat dus door steeds de nieuwe toestanden, bepaald
door kolom m en een bepaald blok van 1/1 in eenzelfde
blok van ~2 te plaatsen~

Met dien verstande dat dat in een bepaald blok van 11 2
geen gelijk to~standen mogen voorkomen. Het is wel moge
lijk dat ar in verschillende blokken van ~2 gelijke toe
standen voorkomen, dit wordt toch door WGSOM gecorrigeerd

Vervolgens word t met behulp van Wgsom 1Y2 opgeteld bij
1Y,. Is nu '11', niet vergroot (c =f:. 0) dan met de volgende

kolom de m( 'TT" 1 ~ 1m> gaan bepalen t etc. (tang naar WGBB).
Was 'Tr1 weI vergroot (C~O)p dan wordt m weer 1 (teru.g

naar WGAA).

In hat geval dat 1T'1 niet vergroot is (C:;6 0) en alle

kolommen aan de beurt zijn geweest (m> M), is 7(1 een
elementaire partitie met S.P.

--------------------------



WGSEP4: ~1 wordt vergeleken met aIle partities ~a uit
VELDA. Als '11'1 nog ni e t als 'IT'a in VELDA s t aat , dan wo rd t
hi j in VELDA opgeborgen en Vlel in 'lI + vorm, met N

1
t N

2a a a
en N3a allen nul.Tevena wordt 111 dan ala zijnde een nieu-

- - ----- -------we- -e-11:!ment~re--pa-Ft1-t1-e----me-t---S-.-P-.--uitgetJ'-pt-~ _

Daarna, of als 111 reeds ala 1r in VELDA aanwezig waa,
a .."

een nieuwe combinatie van a en b genereren en terug naar
het begin (NEW] of NEWA).

Zijn aIle i N(N-1) verschillende combinaties van a en b af
gewerkt, dan zijn aIle elementaire partitiea met S.P. ge
genereerd, uitgetypt en opgeborgen in VELDA.

Lijst van gebruikte grootheden.

In WGSEP2 en 3:

K1rart1): lengte van partitie 1.
S1(PART1+1)=eerate toestand in partitie 1.

St(PART1+1)=1-de toestand in partitie 1.
1 (R2) zindex voor de toestanden van part1tie 1.

j (R
3

) ~index voor de toestanden van partitie 2.
m (RY) :index voor de kolommen van de volgorde tabel.
L(SAVER+)2)=hulpgrootheid voor hat bepalen van de nieuwe

toestand Snm in de volgorde tabel.Steeds in
n=Sn' want de toestanden zijn genummerd 1,2,--
n,~-N•

=grootheid om het begin van ,een blok van 71 2 aan
te gaven.nit is nodig voor de bepaling van de
lengte van het bloKQ Er worden 1mmera alleen
blokken met meer dan e~n toestand onthouden~

=het adres van de nieuwe toestand in de volgorde
tabel dis in het blok van partitie 2 wordt bij
gezet ala hij a1 nj,~t voorkwam in di t blok o

~index voor de toestanden van 1Y 2- Deze index
wordt gebruikt voar de vergelijkingen van een
eventuele nieuwe toestand voor sen blok van 712

--en------de--Feeds----i-A--di t bl 0k v.o..o.rkoJD.e_n_d~_to_e_sJi~g~RL _



In WGSEP4:

a(R2) =index voor het begin van partitie lIa in VELDA.
A(VELDA)=aantal bytes dat door partities in VELDA wordt in-

•..---.. -.---------.--.------.--.- -ge-no-men-.---- ----- .- ----- - - ------------.-----.- --_. ------------ .- --I

La (VELDA+a)=lengte van partitie lIa • ~



-C.4-

Flowdiagram WGSEPI.

t-------------------- ----- ------ ------------- -------- --- ------------------------------------ I

LEES VOLGORDE
TABEL N,M IN

a:=l

NEl~A

b:=a

NEl~B

NEE

I

I
- - - J

- ----l

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

I
I

NEE

NEE

BERG lltOP
IN VELDA

TYPE'T(t U1T

L __
I ZIE Wr.SEP4

--l
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
IJA

1---
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
I

I

I

I
I I 'I
I I a,:,N

~-------------+--------------------- -----

I ZIE WGSEP2 EN 3 I I A

~ - _ - - -_J



Flowdiagram WGSEP2.

VAN WGSEPI

t__---- -------- -- ------- ------- ---------- --- --------- - --- ------ -- -------------------- - ------ -------------------- ---I

A

NEE

m:=l K :=j-l
2

WGMM

NEE

"JG SOM

NEE

R:=O

j:=j+l

WGBR
,.------1----;

L: =m·N-N-l

WGCC

\o1GDD
JA NAAR WGSEP4

..---- ---------------------- ---------

NAAR \.]GSEP3



Flowdiagram WGSEP3.

t------- ---- ---- -- ---- --- -- ---- - --- -VAN- owes EPi -- - -- -------- --- --- -- ---------- ---------------------- - -- --I

WGEE

JA

WGAB

weFF

~ • =0'J j .

---- ---------

j:=j+l

JA

k:=k+l

WGCC

weAD

j : =R

weDD



Flowdiagram WGSEP4.

VAN WGSEP2>-------- ---- ---------------- ---- ._--_._--------- -- -_._--------_._------- ---

LEEG

--------1

JA

WGCOM

A'=A+L +1. a

TYPE
1"11
UIT

NIEUW

NEWB NEE

a:=a+1

WGSEP5



Appendix D: flowdiagram voor de opbouw van de lattice.

Op de bladen D.3 tot en met D.S is het flowdiagram van de
opbouw van de lattice van de partities met S.P. weergegeven

---------------Hi--e-r-b-i-.1--w~r_dt_-ui-tgegaan--varl.-ila_--3rerza.m.el1 ngJie.I_Hlilement~i re __ .__
partities met S.P~ die in VELDA staan.

'f'

Toelicht1ng bij de flowd1agrammen.

WGSEP5: eerst wordt het rijnummer bepaald en uttgetypt.
Dan worden de partit1es van de nieuwe rij uit VELDA uitge
zocht.
Dit gebeurt door iedere partitie lIa uit VELDA m.b.v.WGCOM,te
vergelijken met: ten eerste, iedere 'Trj uit VELDA en; ten
tweede, met ieder partitie JIb uit VELDB. AIleen ala de
betreffende '1fa niet groter ia dan enige 1lj of lIb wordt

daze 'T( : na invullen van zijn N1 en eventueel N2 in VELDB

gezet, uitgetypt en uit VELDA verwijdeTt.

Lijst van de in WGSEP5 nieuw gebruikte grootheden o

n(R
5

)= nummer van d0 laatsts_partitise
R(RY)= nummer van de r.lJ.

B(VELDB)=aantal gebruikte bytes in VELDB ..
n- (ACN) :E:D.ummer van de laatate parti tie in de vorige rij.

a(R3) =index die de eerste byte van de part1t1e 11
8

in
VELDA aangeeft.

j (R
4

) =index die de eerate byte van de parti tie 1Tj in
VELDA aangeeft ..

b(R4) ~index die de eerate byte van de parti tie lIb in
VELDB aangeeft.

WGSEP6: als er geen partities meer in VELDA staan, dan ver
da r naar WGSEP7.



Staan er nog partities in VELDA, dan wordt iedre 11 uita
VELDA vergeleken met iedere trb uit VELDB met behulp van
ViGCOM.

Van iedere '11a die groter is dan een bepaalde rrr b wordt
t-" --------" - - --N3-a.-:-=N1b---en---N2a~=O-.--Deove-rige- Niia-'a-,- me-:t --n-)---h--wG-r-d-en---- _

verwi jderdt. '1'

Opmerking: de gebruikte grootheden in V~SEP6 zijn dezelf
de als die geb:ru.i kt in V1GSEP5.

WGSEP7: van elk mogelijk paar partities 1rb en 1rc uit
VELDB Yl'ordt met behulp van WGSOM de som 114+(= rrr,= 'TT b+
11

0
) gevormd.ledere aldus verkregen som 1r1= lI b+ 1Ic

wordt vervolgens vergeleken met iedre Ira uit VELDA. Is
lIa= 11, (C=O) dan wordt'1J; verwijdert uit VELDA en in

+PART3 ge ze t ; 1T'3 : = '1'l a.
Daarna wordt 113 als tfa achteraan b1jgezet in VELDA. Ver
der wordt dan N,a:=N'3;N2a :=N 24 en N3a:=N34 • Dan worden de
Nn3 >n", met n> 1, ook als Nna opgeborgen, mi ts ze onge
lijk zijn aan N

fa
en N3a•

Komt de som 11 4 niet voor als partitie in VELDA, dan
+ +wordt 114 als nieuwe 1ra in VELDA geplaata.

Tenslotte wordt onderzocht of ar in VELDB aIleen de een~

heidspartitie staat. Zonee, dan naar berekening van de
volgende rij; naar WGSEP5 (NRY)~

Zoja, dan klaar met deze lattice, dan nog de rekentijd
uittypen en starten met de volgende sequentiele machine.

Lijst van de in WGSEP1 nieuw gebruikte grootheden.

b(R
3

)=index die de eerste byte van partitis ~b uit VELDB
aangee:ft.

c(R4)=index die de eerste byte van partitie lIc uit VELDB
aangee:fto

B(R
1

)=hulpgrootheid om te kunnen controleren of alle com
binatles ~h + ~caan de beurt geweest zijn.

a(~)=index die de eerate byte van partitie ~a uit VELDA
aangeeft.

"------------- ------------------

Opmerking: de in de flowdiagrammen vermelde symbolische
namen zijn dezelde als die gebruikt in de listing van het
complete programma WGSEP.



Flowdiagram WGSEPS.

VAN \.fGSEP4

TYPE
'118 VI T

n:=n+1

NPARB

VELDA VERMINDEREN

MET 1/Q,

b:=2

TNVB

NEE

C=1

j:=L*j+
----------------- --}--- --------------------- --I

AlA

a:=a+L +1
a

PIP)

PAR

.
NRY

NPARA

NEE JA NAAR \.]CSEP6



F10wdiagram WGSEP6.

VAN \-lGS EP 5

NAPA

NAPB

LPARB e=2

b:=b+L +1
b

VER\HJDER
DEZE

NEE JA

LPARA
r-----4-------j

a:=a+L +1
a

JA

OLF4

NAAR -lr,SEP7



-D.5-

Flowdiagram WGSEP7.

a- ------------------- --V-A-N---W-GS-EF-6------------- ---------------------- .. _

OLF4 SNORM

SPARC

SPARC

SOL ,---""-------,

JA

C=o

NEE

a:=2

a:=a+L +1
a

JA

- SVE •~--4----.

-----+-----J-__~-----l----- _

R:aR+l

UBPAR

SEPAR VERWIJDER
c:=b rrZU1T VELDA

SPARC

.. ZET lTo"IN
B : =c VELDA

NRY

-------------- ---~.-..,;-(
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