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Abstract

This master thesis describes the implementation of a logic editor with capability to
simplify and decompose logic expressions. The datastructure of cubes are implemented
as a union of disjunct non-empty sets, thus providing an efficient storage of sparse sets.
The implementation of the decomposition as proposed by Brayton's heuristic to search
for common kernels and common cubes is discussed. Finally a new heuristic to optimize
sequential networks is introduced.
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1. Inleiding

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

In dit verslag staat de logische synthese centraal. De logische synthese bestaat uit vier
fasen:

1. codering van de toestanden ('state encoding');
2. simplificatie;
3. decompositie;
4. afbeelding op de gekozen technologie ('technology mapping').

Voor elk van de vier onderdelen van de logische synthese bestaan implementaties.
Voor codering van de toestanden wordt gebruik gemaakt van eskiss[l], een programma
gebaseerd op heuristiek ontwikkeld door De Micheli[2].

Simplificatie, log_sim[3], is gebaseerd op de zgn. 'Shannon expansie,[4]. Elke expressie
uit het netwerk. wordt zodanig geoptimaliseerd dat geen enkel priemprodukt (cube)
redundant is.
Decompositie is het zoeken naar een zo efficient mogelijke beschrijving van een set
logische funkties door extraktie van gemeenschappelijke subexpressies. De totale
vertraging (delay) van het netwerk mag daarbij een vooraf gesteld maximum niet
overschrijden. De implementatie van de decompositie, log_decom[S], maakt gebruik van
de heuristiek die Brayton[6] heeft ontwikkeld. De decompositie van een netwerk. (set
booleaanse expressies) gebeurt in drie verschillende stappen:

1. distillatie;
2. condensatie;
3. collapse.

In de distillatie-fase wordt in de lijst met expressies gezocht naar gezamelijke
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1. Inleiding

subexpressies, zogenaamde common kernels. Deze subexpressies worden, indien ze aan
bepaalde voorwaarden voldoen, als aparte expressies (zgn. intermediate variabelen) in het
netwerlc gerealiseerd. Vervolgens worden in de condensatie-fase gezamelijke cubes op
een dergelijke wijze geextraheerd. In de collapse-fase worden intermediates die niet
(meer) van belang zijn voor de decompositie weer terug gesubstitueerd.
Zowel simplificatie als decompositie werlcen alIeen op combinatoriek. Oat wi! zeggen
dat de toestandscodering bij deze fasen buiten beschouwing blijft.

Brayton[7] beschrijft een implementatie waarbij de gehele logische synthese op de state
encoding na, ineens plaats vindt Oit idee is de leidraad voor de ontwikkeling van een
programma waarbij simplificatie, decompositie en mogelijk een deel van de technology
mapping gecombineerd worden tot een logische editor. Bovendien zal naar een
optimalisatie van de state-encoding, in interaktie met de combinatoriek, gezocht worden.
Met dit programma kan het totaal aan logische poorten en registers worden
geoptimaliseerd.

Als basis voor het nieuwe programma zijn de implementaties van de simplificatie
(log_sim) en de decompositie (log_decom) gebruikt, beide programma's zijn automatisch
van PASCAL naar C vertaald en van daaruit verder ontwikkeld. Aan het ontwerp van dit
nieuwe programma is gewerlct door twee afstudeerders. Paul van den Biggelaar[8]
besteedt in zijn verslag met name aandacht aan het inlezen van de expressies, de
simplificatie, en de substitutie van locale variabelen. Oit verslag beschrijft de werking en
de implementatie van de decompositie, met name de distillatie wordt uitgebreid
behandeld, en beschrijft hoe sequentH~1e optimalisatie hiermee gecombineerd kan
worden.
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2. Sets en setoperaties

Nadat het programma vanuit PASCAL automatisch naar C vertaald was, is er meteen
voor een nieuwe implementatie van de sets gekozen. Dit is van groot belang omdat de
kern van het programma werkt met operaties op sets.

Ben set representeert een verzameling literals (een literal is een variabele of zijn
ontkenning, dus a of a'), bijvoorbeeld een cube of de union van een expressie (de union
van een expressie is de verzameling van alle literals die in een expressie voorkomen).
Elke variabele correspondeert met een unieke index in een bit-array. Het betreffende
bitje geeft aan of een variabele element is van de verzameling. Het complement van een
variabele wordt opgeslagen op dezelfde index plus een vaste offset (COMPL_OFFSET).
Om de datastruktuur niet te groot te laten worden, zijn de sets geiinplementeerd als een
aantal disjunctieve deelverzamelingen (subsets). Elke subset bestaat uit een aantal
machine-woorden (SUBSETELEM). Lege subsets worden niet opgeslagen. Er ontstaat
een struktuur als gegeven in figuur 1.

a subsetD B B subsetD 8·······!>'
Figure 1. set-struktuur

Het voordeel van deze implementatie is dat het aantal variabelen schijnbaar onbegrensd
is. De enige beperking is de offset waarmee de inverse variabelen worden opgeslagen.
Door deze waarde echter hoog genoeg te kiezen, zullen aIleen fysische beperkingen een
rol spelen: het maximum aantal literals is dan gelijk aan de grootste integer waarde van
de machine.

Voor de diverse duale set-operaties is het nu alleen nodig om de bits, in de subsets met
gelijke offset, te vergelijken. De efficientie wordt duidelijk aan de hand van de operatie
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2. Sets en setoperaties

v

Figure 2. doorsnede van twee sets: a = b (l C

'setand(&a, b, c)', de doorsnede van set b en c, in figuur 2.
Naast de standaard setoperaties (setassign, setor, setand, etc.) zijn er nog een aantal, voor
deze toepassing specifieke, operaties aan toegevoegd.
De procedure splitset() splitst een set in het positieve en negatieve (inverse) dee!.
De procedure setredundant() retoumeert TRUE a1s een bepaalde variabele zowel positief
als negatief voorlcomt.
Verder kwam diep genest in het programma vaak de volgende konstruktie voor:

for (lit = O:lit < COMPL_OFFSET+NEW_LITERAL;lit++)
{ if (inset (&set, lit»

{ delfrset (&set, lit)
I
I
I

}
if (lit == NEWLITERAL) lit =COMPL_OFFSET;

Hiervoor is een procedure geschreven die van een set een willekeurige literal verwijdert
en retoumeert (deClitJrset()). Behalve dat het programma hierdoor korter en
overzichtelijker wordt:

while (lit = del_litJrset(&set»
{ I

I
I

is er met name bij grotere voorbeelden een aanzienlijke tijdwinst. Aangezien de
gebruikte setprocedures ongeveer van dezelfde complexiteit zijn, zal de rekentijd ook
dezelfde orde van grootte zijn (tset ). Het oorspronkelijke stukje programma duurt dan
2.NEWLITERAL.tset langer dan het nieuwe programma (NEWLITERAL is het totaal
aantal variabelen!).
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2. Sets en setoperaties

Ook de volgende konstruktie kwam vaak diep genest voor:

setand(&helpset,setl,set2)
if (helpset)
( dumpset(&helpset)

I
I
I

De nieuwe procedure setinters (set l,set2), die zogauw er een gezamelijke literal
gevonden is TRUE retoumeert, zorgt voor een aanzienlijk sneller programma. De
tijdwinst is minimaal als er geen intersectie is (helpset = NULL), maar zodra er een
intersectie gevonden is, is setinters 0 klaar. De procedure setand0 moet dan nog een
subset alloceren en verder zoeken naar andere intersecties. Verder moet de berekende
(maar niet gebruikte!) helpset later weer gedumpt worden.

Om bovendien het vele alloceren en free'en van setjes (en cube pointers) efficienter te
maken worden setjes niet meer ge'free'd maar op een lijst gezet. Als er een nieuw setje
nodig is wordt eerst gekeken of er nog op de lijst staan, alleen als dat niet het geval is
wordt er werkelijk een nieuw setje gealloceerd.
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3. Distillatie

3.1 Kernels en co-kernels

Het begrip kernels werd door Brayton e.a.[6] geihtroduceerd als middel om in een set
expressies, subexpressies te vinden die vaker voorkomen. Om een definitie van het
begrip kernel te geven zijn eerst definities van een aantal andere begrippen nodig.
Voor een beschrijving van de definities van een variabele, literal, cube, expressie,
redundantie, etc. verwijs ik naar het verslag van Paul van den Biggelaar[8].
Het produkt van twee expressies f en g, f.g, is een algebraiSch produkt als na
mathematische vermenigvuldiging geen booleaanse simplificatie mogelijk is.
Bijvoorbeeld, (a + b)(c + d) = a.c + a.d + b.c + b.d is een algebrai'sch produkt, maar
(a + b )(a + c) =a.a + a.b + a.c + b.c =a + b.c is een booleaans produkt.
Het quotient van een expressie f door een andere expressie g, fig, is de grootste
expressie q zodanig dat f = q.g + r, met q het quotient en r de rest. Als q.g een
algebrai'sch produkt is wordt gesproken van algebraische deling en anders van
booleaanse deling. Bijvoorbeeld, stel

f = a.d + b.c.d + e
g =a + b.c
h=a+b

levert met algebrai"sche deling

fl g =d
fl h = 0

en met booleaanse deling

fl g =d
f I h = a.d + c.d

Ben expressie heet cube-free als er geen enkele cube is die de expressie geheel deelt
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3. Distillatie

(bijvoorbeeld, a.b + c is cube-free, a.b + a.c en b.c zijn dat niet).
Een kernel k van een expressie f wordt nu door de volgende twee regels gedefinieerd:

1. Een kernel k van een expressie f is de (algebraische) deling van f door een
cube c : k =f / c.

2. Een kernel is cube-free
De cube c wordt de co-kernel van de betreffende kernel genoemd. Omdat dezelfde
kernel verlcregen kan worden door deling met verschillende cubes, is de co-kernel van
een kernel niet uniek. Bijvoorbeeld, stel

x = (a + b + c)(d + e)f + g

dan is a + b + c een kernel die korrespondeert met de co-kernels d.f en e.f Verder is
d + e een kernel met a.f, b.fen c.fals co-kernel. Maar (d + e)fis niet cube-free en dus
ook geen kernel. Verder is een expressie bestaande uit een enkele cube nooit cube-free en
dus zal een kernel altijd uit minstens twee cubes bestaan. En aangezien de identiteit "I" .
ook een cube is, is de expressie x (x is cube-free) zelf ook een kernel.
Een kernel heet level nul als de kernels zelf geen kernels meer heeft (behalve zichzelf).
Evenzo heet een kernel level n als de kernel minstens een kernel van level n-l beva!: en
geen kernel van level n (behalve zichzelf) of hoger. Bijvoorbeeld stel,

x=(a(b + c) + d)(e + f) + g

x heeft dan als kernels b + c, e + fen a (b + c) + d van resp. level 0, 0 en 1. Dus x is zelf
een kernel van level 2. Merk op dat als

x=(a(b + c) + d)(e + f)h + g

x een kernel van level 3 is, immers x bevat de level 2 kernel (a (b + c) + d)(e + f).

3.2 Implementatie

Met behulp van het begrip kernels is het mogelijk om in een set booleaanse expressies
(netwerk) gezamelijke subexpressies te vinden. Door van elke expressie alle (level nul)
kernels te berekenen en deze vervolgens te vergelijken worden alle mogelijke
subexpressies (common kernels) gevonden. Vit deze lijst van common kernels wordt die
subexpressie geextraheerd (als nieuwe expressie gerealiseerd) die het netwerk het beste
optimaliseert.
Het extraheren van gemeenschappelijke subexpressies gebeurt dus in drie stappen. In de
eerste stap worden alle (level nul) kernels van elke expressie berekend (det_kernels()),

daarna worden alle kernels met elkaar vergeleken en wordt een lijst aangemaakt met de
gemeenschappelijke kernels (intersect_kernels 0). In de laatste Slap wordt uit de lijst van
gemeenschappelijke kernels (common kernels) telkens de 'beste' gekozen, welke
vervolgens geextraheerd wordt (substcomkern 0).
Na aftoop van een distillatie wordt van elke geextraheerde kernel het complement
berekend. Elke expressie wordt door dit complement gedeeld en als een expressie dit
complement bevat dan wordt de inverse van die nieuwe variabele gesubstitueerd
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3. Distillatie

(kernelnegation 0).

Door de distillatie hertlaald uit te voeren, totdat er geen common kernels meer zijn,
ontstaat een netwerlc wat 'relatief kernel vrij' is. Dat wi! zeggen dat het netwerlc geen
common kernels meer bevat en dat dus alleen nog maar single-cubes gezamelijke delers
van de expressies zijn.

3.2.1 Determine kernels
Brayton[9] geeft voor het zoeken naar kernels het volgende algoritme:

DET_KERNELS(f)
( c = largest cube dividing f evenly

q =f/c

K = KERNELS(O, q)
return(K)

KERNELSU,g)
{ R= 0

for (i=j; i < n; i++)
{ if (Ii appears more than once in g)

{ c = largest cube dividing g / {/j} evenly
if (lk E C for all k <0
( R = R u KERNELS(i+l, g/({ld u c»
}

}
R=R u {g}
return(R)

Het algoritme werlct als voIgt: het argument j in de procedure KERNELS geeft aan welke
literals al gebruikt zijn. De procedure zoekt alle kernels die behoren bij co-kernels waarin
de literals 10 tot en met Ij - 1 niet meer voorkomen. Als literal Ii U :s; i < n) meer dan een
keer voorlcomt in expressie g, dan behoort Ii tot de co-kernel van een kernel. De
gezamelijke cube c behoort dan ook automatisch tot die co-kernel. De procedure wordt
dan recursief aangeroepen. Als in cube c echter een literal/k voorkomt met 0 :s; k < i, dan
is de betreffende co-kernel al eerder berekend en wordt de procedure niet recursief
aangeroepen. KERNELS wordt dus alleen aangeroepen als expressie g zelf een kernel
(met unieke co-kernel) is. Bij het verlaten van de procedure wordt dus expressie g nog
aan de kernelset R toegevoegd.
Om alleen kernels van level nul te vinden moet volgens Brayton het laatste statement:

R=R u {g}

- 12-



3. Distillatie

vervangen worden door:

if(R = 0)
{ R = {g}
}

Immers a1s expressie g zelf geen kernels meer bevat dan is g een kernel van level nul.
Maar omdat in bet algoritme al eerder gevonden co-kernels worden overgeslagen (if
(lie E C for all k <i», levert dit algoritme voor level nul kernels ook regelmatig kernels
van hoger level. Stel bijvoorbeeld

f = (a + b)(c + d)e + h

De procedure KERNELS wordt dan aangeroepen met g = (a + b)(c + d)e + h. Voor
o;5; i < n worden dan de volgende kernels gevonden:

Ii c gevonden co-kernel
kernels

0 a e c+d a.e
1 b e c+d b.e
2 c e a+b c.e
3 d e a+b d.e
4 e (a + b)(c + d) e
5 h

immers de recursieve aanroep voor i =4: KERNELS(5, gle =(a + b)(c + d» levert
geen nieuwe kernels en dus R = 0, waardoor de level 1 kernel, (a + b)(c + d), als level
nul kernel wordt gevonden. Er zal dus nog een extra test ingebouwd moeten worden om
te controleren of expressie g inderdaad weI level nul is, dus het laatste statement hoort te
zijn:

if(R = 0)
{ if (levelO(g»

{ R= {g}.
}

In plaats hiervan kan echter een betere test gebruikt worden, het algoritme voor level nul
kernels komt er dan als voIgt uit te zien:
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3. Distillatie

KERNELSU,g)
{ R= 0

levelnul = TRUE
for (i=j; i < n; i++)
{ if (Ii appears more than once in g)

{ levelnul = FALSE
c = largest cube dividing g 1{1i} evenly
if (lk E C for all k <i)
{ R = R u KERNELS(i+I, gl({ld u c»
}

}
if (levelnul =TRUE)
{ if (leveIO(g»

{ R = {g}
}

}
retum(R)

Als een literal meer dan een keer in een expressie voorkomt, dan is die expressie zeker
niet level nul, vandaar dat de booleaanse variabele levelnul een sterke voorselektie maakt.
De test leveIO(g) blijft nodig omdat in het algemeen niet voor elke literal in g wordt
getest of die literal meer dan een keer voorkomt
De test: if (Ii appears more than once in g), moot nu n! keer uitgevoerd worden waarin n
het totaal aantal variabelen in het systeem, keer twee, is. Het is duidelijk dat het algoritme
veel sneller wordt als de test alleen wordt uitgevoerd voor literals die ook daadwerkelijk
in de expressie g voorkomen. Bovendien kan dan de relatief dure test: if (lk E C for all
k <z), worden vervangen door een veel simpelere test. Het algoritme wordt dan:

DET_KERNELS(f)
{ c =largest cube dividing / evenly

q =/1 c

KERNELS(support(q), q, depth)

- 14-



3. Distillatie

KERNELS(/its,g,depth)
1* all arguments are called by value! *1
{ depth = 0

levelnul = TRUE
while (i = delete a literal from /its)
{ if (Ii appears more than once in g)

{ levelnul = FALSE
q = gl{l;}
c = largest cube dividing q evenly
if (c l;; /its)
{ q =qlc

llits = /its - c
KERNELS(llits, q,ldepth)
if (depth ~ Idepth) depth = Idepth + 1

}
if «depth ~ Maxjcernet/evel)

&& (Max_kernet/evel > 0 II (Ievelnul = TRUE && levelO(g))))
{ addkernel g to kernellist
}

Met bovenstaand algoritme worden alle kernels met level ~Max_kernel_Ievel berekend.
Ret berekenen van kernels van een level hoger dan nul blijkt echter in het algemeen
nauwelijks tot een betere oplossing te leiden, terwijl de rekentijd drastisch toeneemt.
Door echter in een netwerlc meerdere malen alleen kernels van level nul te extraheren
worden uiteindelijk ook kernels van hoger level gevonden (soms weliswaar niet de
'beste '). Er is echter een markante uitzondering waar ook Brayton e.a. niet over zeggen.
Stel bijvoorbeeld de volgende expressies:

x = (a + b)c + d + e
y = (a + f)g + d + e

Door nu alleen kernels van level nul te berekenen zullen bovenstaande expressies niet
vereenvoudigen, terwijl de subexpressie d + e weI geextraheerd zou kunnen worden. Ret
is daarom verstandig om na distillatie van level nul kernels, ook een keer hogere level
kernels te bereken.
Ben betere, nog niet geiinplementeerde, oplossing is om net als in bovenstaand algoritme
level nul kernels te zoeken, maar bij te houden welke literals slechts een keer voorkomen
en deze te verzamelen:
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3. Distillatie

if (lj appears more than once in g)
{ ... }
else
{ add literallj to restset
}

Als dan achteraf expressie g geen kernel van level nul blijkt te zijn, wordt elke cube van g

die omvat wordt door de restset verzameld. Als er meer dan een cube gevonden wordt,
wordt de som van deze cubes als kernel aan de kernellijst toegevoegd1:

if «depth S Max_kernel_level) ... )
{ ... }
else
{ rest = {c E g Ic s;;;; restset}

if (amountofcubes(rest) > 1)
{ addkernel rest to kernellist
}

3.2.2 Intersection kernels
Deze procedure werlct als voIgt: elke kernel wordt met elke andere kernel vergeleken.
Berst wordt gekeken of er een intersectie is tussen de supports van de twee kernels.
Alleen als dat het geval is worden, in de procedure compkernexpr0, de cubes van beide
kernels een voor een vergeleken en de identieke cubes berekend. Als het aantal identieke
cubes groter of gelijk is aan Min_kernel_size2 wordt deze common kernel, in de
procedure add_common_kerneIO, aan een lijst met commonkernels toegevoegd. In deze
lijst wordt bijgehouden welke common kernels tot nog toe gevonden zijn en door welke
kernels.
Het berekenen van de intersecties blijkt, evenals het berekenen van de kernels, behoorlijk
veel rekentijd te kosten. Als er namelijk n kernels gevonden zijn, wordt n(n-l)/2 keer
gekeken of er een intersectie tussen beide supports is. Ben behoorlijke tijdwinst wordt al
verkregen door de procedure setinters 0 (zie hoofdstuk over setoperaties) toe te passen in
plaats de procedure setandO die oorspronkelijk gebruikt werd. Verder wordt een enorme
tijd- en geheugenwinst bereikt door een zorgvuldige datastruktuur op te bouwen. Zie
hiervoor de paragraaf over de datastruktuur.

1. Deze subexpressie voldoet weliswaar niet aan de definitie van een kernel, maar heeft voor het zoeken naar
gemeenschappelijke subexpressies dezelfde waarde.

2. MinJ,.ernel_size is een configuratie variabele waarmee het minimum aantal cubes in een kernel kan
worden vastgelegd. Norrow zal hiervoor de waarde 2 (kleinst mogelijke waarde) genomen worden.
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diVt = a
div2 =b

3. Distillatie

3.2.3 Substitute common kernels
In deze procedure wordt uit de lijst van common kernels telkens de 'beste' common
kernel geselecteerd (door de procedure objectfie 0). Deze subexpressie wordt aan de lijst
van expressies toegevoegd. Vervolgens wordt elke kernel met de betreffende intersectie
gesubstitueerd (in updateexpr 0). Dit gebeun door de divisors (de co-kernel) van de
kernel met de te substitueren common kernel te vennenigvuldigen, en deze cubes uit de
expressie te verwijderen. Aan de expressie wordt vervolgens een nieuwe cube, bestaande
uit de divisors van de kernel inklusief de naam van de nieuwe common kernel,
toegevoegd. Bijvoorbeeld:

x =a.b + a.c + a.d + b.c
kt =b+c+d
k 2 = a + c

y = a.b + b.d + c.d + d.e
k3 = b + c + e
k 4 = a + d

z = a.c + a.e + b.d + c.d

ks = c + e
k 6 = a + d
k7 = b + c

div3 = d
div4 = b

divs = a
div6 = c
div7 = d

comkt = b + c
comk2 = c + e
comk3 = a + d

setofkernels = {kt,k3.k7J
setofkernels = {k3,ksJ
setofkernels = {k4 k 6J,

stel b + c wordt door objectfie 0 gekozen, dan worden de expressies:

x = a.d + b.c + a.int9
y = a.b + d.e + d.int9
z = a.c + a.e + d.int9

int9 = b + c

Omdat het herhaald berekenen van de kernels en common kernels erg tijdrovend is, is het
verstandig om uit de berekende lijst van common kernels (indien mogelijk) meerdere
subexpressies te extraheren. Omdat het netwerk na elke extraktie verandert is het
mogelijk dat dan niet meer de 'beste' subexpressie geextraheerd wordt. Door middel van
de configuratie variabele Max_kernel_subst is het mogelijk om het aantal extrakties te
beperken.
Voordat echter opnieuw een geschikte subexpressie gezocht kan worden moet de
common kernel lijst bijgewerkt worden. Daanoe wordt na elke substitutie de procedure
othercomkern 0 aangeroepen. Deze routine verwijdert de zojuist gerealiseerde kernels uit
de overige common kernels. Tevens wordt gekeken of er andere common kernels zijn die
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3. Distillatie

gebruik maken van cubes die zojuist al gerealiseerd zijn. Ook deze kernels worden uit de
common kernellijst verwijderd.
Terug naar bovenstaand voorbeeld zien we dat de kernels k 1 , k3 en k7 gerealiseerd zijn
(of althans en deel ervan). Deze kernels moeten dus uit de common kernel lijst
verwijderd worden. In de setofkernels van comk2 staat dan nog maar een kernel (ks),
zodat er geen sprake meer is van een common kernel. AIleen comk3 blijft onveranderd.
Echter met het realiseren van k3 is ook de cube b.d in expressie y gerealiseerd. Kernel k4

in comk3 maakt gebruik van diezelfde cube em moet dus ook uit de common kernellijst
verwijderd worden. In dit voorbeeld blijft dus geen enkele common kernel meer over
(ook herberekening van de (common) kernels levert geen common kernels meer op).

kerneLptr
divisors offse subsetD Inexq .....:t--.

owner

union_r Il'\ffse subsetD Inext ~ .....~.

amountofcubes
~

contents info :offsetl subsetD Inext ~

nextkernel next

~

'l info .:ottsetl subsetD Inext

next
.

.....~.

..... :t--.

Figure 3. kernel-struktuur

3.3 Datastruktuur

Over de manier waarop expressies en cubes worden opgeslagen heeft Paul van den
Biggelaar in zijn verslag al het een en ander geschreven[8l. Ik deze paragraaf wordt
dieper ingegaan op de datastruktuur die gebruikt wordt in de distillatie-fase.

Van een kernel moeten de volgende gegevens worden opgeslagen:
de inhoud;
de divisors (co-kernel);
diverse attributen;

De inhoud (contents3) van een kernel wordt op dezelfde manier opgeslagen als de

3. Namen van velden uit structures, ontleend aan de irnplementatie, worden weergegeven in dit afwijkende
lettertype
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3. Distillatie

•••••3:00-
omkern-pt

contents info ----Ioffse~ subset[] Inext

A amountofcubes next

previouscomkern ~

nextcomkern

V union_r :offse subset[] Inext •••••3:00-

numofkernels

setofkernels ---+ kernel
kerneCptr

next

~
kerneCptr

kernel

next

c

Figure 4. common kernel-struktuur

inhoud van een expressie. De divisors van een kernel worden opgeslagen als een cube.
Verder worden het aantal cube (amountofcubes), de support (union_r) en het nummer
van de expressie waar de kernel toe behoort (owner) opgeslagen.
AIle kernels van een expressie worden in de vonn van een linked-list aan het veld
nextkernel van de expressie-struktuur gekoppeld. De struktuur die aldus ontstaat is
weergegeven in figuur 3.

In de procedure intersect_kernels() wordt een lijst van common kernels aangemaakt. Van
elke common kernel moeten de volgende gegevens worden opgeslagen:

de inhoud;
de kernels die deze common kernel bevatten;
diverse attributen;

Om bij te houden welke kernels de common kernel bevatten werd in de oorspronkelijke
versie van het programma (log_decom) een copie van elke betreffende kernel-struktuur
gemaakt en in de vonn van een linked-list aan de common kernel gekoppeld. Dit kost
echter enonn veel geheugenruimte en rekentijd. Ben veel handigere datastruktuur wordt
bereikt door slechts de pointers (bet adres) van de betreffende kernel-struktuur 01' te slaan
en deze in de vonn van een linked-list (setofkernels) aan de common kernel te koppelen.
Ook voor de inhoud (contents) van de common kernel worden geen cubes meer
gecopieerd maar wordt alleen het adres van elke cube (uit de kernel) opgeslagen.
Verder wordt van elke common kernel het aantal cubes (amountofcubes), de support
(union_r) en het aantal betrokken kernels (numofkernels) opgeslagen. De datastruktuur
van een common kernel is weergegeven in figuur 4.
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3. Distillatie

List_oCexpr

nextkernel -

nextexpr

\l
contents info -----joffse subsetO next .....:>.

next - '".
-'L.ffse subsetO Inext .....J>-info

nextkernel I"\:-- '\ -

\offse
next

\l info subsetO Inext ~

next '\comklist
setofkernels ~kernel~ \l

ft next r-. kernel .....:>.

........ previouscomkern next '>0

........ nextcomkern:

contents info
\l

next info

next .....>0

Figure S. voorbeeld van de datastruktuur

Een voorbeeld van een komplete datastruktuur na berekening van de common kernels is
weergegeven in figuur 5. Op papier ziet de datastruktuur er niet erg overzichtelijk uit,
maar de programma's zijn des te korter, overzichtelijker en sneller.
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4. Condensatie

Nadat in de distillatie-fase zoveel mogelijk multiple-cube expressies (kernels) uit het
netwerk zijn geextraheerd worden in de condesatie-fase single-cube expressies
geextraheerd. Het principe is gelijk aan de distillatie alleen worden nu de cubes in het
netwerk gebruikt in plaats van de kernels. Alhoewel de eerste stap, het zoeken naar de
kernels (nu de single-cubes), dus vervalt, vergt de condensatie toch erg veel rekenwerk.
Elke cube moot namelijk met elke andere cube in het netwerk vergeleken worden (net als
intersection_kernelsO tijdens distillatie). Aangezien het aantal cubes in een netwerk
aanzienlijk groter is dan het aantal (level nul) kernels verdient de condensatie toch een
iets andere aanpak.
Omdat het aantal common cubes zeer groot kan worden, wordt de common cube lijst
ge'hash'ed. Er worden dus meerdere (HASHSIZE) common cube lijsten aangemaakt.
Het al of niet voorkomen van bepaalde literals in de common cube bepaalt dan in welke
lijst de common cube wordt opgeslagen. Hierdoor kan sneller gedeteeteerd worden of
een bepaalde common cube al eerder gevonden is.
Het hashen van de common cube lijst heeft ook een nadeel. Bij het zoeken van common
cubes worden common cubes die meer dan twee keer voorkomen dubbel geteld. Stel
bijvoorbeeld dat een expressie lijst de cubes a.b.c, b.c.d en b.c.e bevat. Elke cube moet
met elke andere cube vergeleken worden, dus a.b.c met b.c.dlevert common cube b.c met
amount = 2. Vervolgens a.b.c met b.c.e verandert amount = 3. En daama b.c.d met
b.c.e levert amount = 4! In het algemeen wordt een common cube die n keer voorkomt
door dit algoritme lhn(n -1) + 1 keer gevonden. P.v.Paassen[S] beschrijft in zijn verslag
een oplossing waarbij telkens na beeindiging van de binnenste loop in het algoritme het
einde van de common cube lijst (toen nog niet gehashed!) wordt opgeslagen
(store_end). Wordt er een common cube gevonden die v66r store_end is opgeslagen
dan betreft het een dubbele telling en wordt deze common cube niet meegeteld. Nu de
common cube lijst echter gehashed is zou dus voor elke common cube lijst een
store_end opgeslagen moeten worden. Ben andere oplossing die nu gebruikt wordt, is
om te accepteren dat amount tijdens het zooken van de common cubes te groot wordt.

- 21 -



4. Condensatie

Achteraf wordt dan de juiste waarde terug te berekend. Omdat:

Ihn(n - 1) + 1 = (n -1) + (n - 2) + ... + 2 + 1 + 1

zat het algoritme:

for (i=l; amount > 0; i++)
{ amount-=i
}
amount = i-I

de juiste waarde weer terug geven.

Nadat aIle common cubes gevonden zijn wordt elke common cube lijst gesorteerd.
Volgens P.v.Paassen[S] is het verstandig om eerst de grotere common cubes te
substitueren en het aantal keer dat een common cube voorkomt (amount) als tweede
selectie kriterium te gebruiken. Immers een kleinere common cube kan in een grotere
common cube valten en dus alsnog geextraheerd worden. Maar na elke extraktie wordt
niet bijgehouden welke cubes uit de common cube lijst verdwijnen. Stel bijvoorbeeId,

x = a.b.c + c.d.e.f.g + c.d.h
y = b.c.d + d.e.f + b.c.h

Deze expressies hebben de volgende gesorteerde common cube lijst,

d.e.f amount=2
c.d amount=3
b.c amount=3
e.! amount=2
c.h amount=2

count=3
count=2
count=2
count=2
count=2

Berst zal dus d.e.! geextraheerd worden. Daarna is c.d aan de beurt. Deze common cube
komt nu echter nog maar twee in plaats van drie keer voor. De common cube b.c komt
weI nog drie keer voor en was dus een betere keuze geweest. Dit probleem wordt
enigszins ondervangen door het aantal extrakties te beperken met behulp van de
configuratie variabele Max_cube_subst. Als deze variabele in bovenstaand voorbeeld de
waarde 1 zou hebben, zou na extraktie van d.e.! de common cube lijst opnieuw berekend
worden en dan zou inderdaad b.c geextraheerd worden.
Maar als telkens slechts een beperkt aantal cubes geextraheerd worden is het verstandig
om al tijdens het berekenen van de common cube lijst deze te beperken (nog niet
geiinplementeerd). Als bijvoorbeeld tijdens het berekenen blijkt dat het aantal common
cubes met drie of meer literals groter is dan Max_cube_subst, dan kunnen de common
cubes met twee literals opgeruimd worden en hoeft er ook niet meer naar te worden
gezocht. Aangezien het nalopen van de common cube lijst in het hart van het algoritme
ligt zal de condensatie hierdoor stukken sneller worden. Bovendien wordt het ook
minder kostbaar om Max_cube_subst te verlagen, om dus in meer slagen de te extraheren
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4. Condensatie

common cubes beter te bepalen, omdat dan ook het proces sneller wordt.
Bovenstaand probleem kan nog verder beperlct worden. Momenteel worden de common
cubes een voor een van de (gesorteerde) common cube lijst gehaald en geextraheerd
indien de common cube minstens twee keer voorkomt. Beter is het om v66r extraktie van
de eerste common cube uit de gesorteerde lijst te controleren of de bijbehorende amount
nog weI correct is. Als dat niet het geval is dan moet de common cube op de juiste plaats
in de (gesorteerde) common cube lijst terug gezet worden. Als dat echter onderaan de
lijst is dan moet de common cube weggegooid worden want er zijn dan misschien betere
common cubes die net niet gesorteerd waren.

Nadat elke common cube uit de lijst (al dan niet) geextraheerd is wordt van elke nieuwe
subexpressie de inverse berekend, en wordt getracht deze in de overige expressies te
substitueren. Aangezien de inverse van een cube een (level nul) kernel is en het netwerk
bij aanvang van de condensatie relatief kernel vrij was, zal de inverse van een cube nooit
meer dan een keer in het netwerlc voorlcomen (in het algemeen: altijd minder dan
Min_kernel_amountkeer).
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5. Collapse

Collapse is het tegenovergestelde van extraktie. Een intennediate wordt
teruggesubstitueerd in het netwerk. Ret is bijvoorbeeld mogelijk dat een intennediate
tijdens decompostitie nog slechts een keer gebruikt wordt. Ret is duidelijk dat een
dergelijke subexpressie het netwerk niet optimaliseert. Een voorbeeld waarbij een
intennediate overbodig wordt is:

x =a.b.e + a.c.e + d.e
y =a.bf + a.cf + d.f

De common kernel b + c wordt geextraheerd:

x =a.e.int 8 + d.e
y =a.f.int 8 + d.f

int8 = b + c

Daama wordt common kernel a.int 8 + d geextraheerd:

x =e.int9
y =f.int9

int8 =b + c
int9 = a.int8 + d

De intennediate int 8 komt nu nog maar een keer voor een moet dus terug gesubstitueerd
worden:

x =e.int9
y =f.int9

int9 = a.b + a.c + d

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt tevens dat ook hogere level kernels gevonden worden
door alleen level nul kernels te extraheren.
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5. Collapse

Behalve het substitueren van intennediates die slechts et'n keer voorkomen wordt de
collapse ook gebruikt om bij aanvang van de decompositie het ingevoerde netwerk 'plat
te slaan'. Hiennee wordt bedoeld dat aIle intennediates die in de invoer-file voorkomen
terug gesubstitueerd worden om zodoende met een 'schone lei' te beginnen.

P.v.d.Biggelaar heeft een besturing voor de collapse ontworpen waannee intennediates,
die vaker of minder vaak dan een gewenst aantal keer voorkomen, gecollapsed worden.
In de praktijk zal dus het collapsen van minder dan twee keer voorkomende intennediates
en het collapsen van aIle intennediates meestal gebruikt worden.
Eigenlijk dient Diet de frekwentie waannee een intennediate voorkomt a1s kriterium
gebruikt te worden, maar de grootte van de transistor-reduktie of de grootte van de delay
van een intennediate. Hierover meer in het hoofdstuk over optimalisatie (hoofdstuk 6).
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6. Optimalisatie

Het doel van de logische editor is om een realisatie van een logisch netwerk te vinden
waarvoor zo weinig mogelijk transistoren nodig zijn en waarbij de vertraging van het
netwerk binnen een van tevoren gesteld maximum blijft. Deze kriteria zijn afhankelijk
van de technologie waannee het netwerk gerealiseerd gaat worden. Deze afbeelding op
de gekozen technologie is de laatste stap van de logische synthese (deze stap is echter nog
niet geiinplementeerd in de logische editor). Alhoewel de gekozen technologie tijdens de
decompositie eigenlijk nog geen rol mag spelen zal toch een schatting van het aantal te
gebruiken transistoren en van de vertraging nodig zijn om een zo goed mogelijke
realisatie te vinden.

6.1 Transistors

In paragraaf 3.2.3 werd al venneld dat de procedure objectfie 0 tijdens het extraheren van
common kernels telkens de 'beste' common kernel selecteert. Met de 'beste' common
kernel wordt dan bedoeld; die comon kernel die de grootste transistor reduktie oplevert
bij extraktie (en waardoor de vertraging van het netwerk niet te groot wordt).
Het aantal transistoren wat nodig is voor realisatie van een expressie wordt gemeten aan
de hand van het aantal literals wat voorkomt in de expressie. In figuur 6 worden enkele
realisaties van de gate a.b' + c'.d gegeven. Het aantal literals is in beide gevallen een
goede maat voor het aantal gebruikte transistoren.
Als uit een set expressies een gezamelijke subexpressie geextraheerd wordt, kan het
aantal transistors wat gespaard wordt geschat worden met de volgende fonnule:

(N(F,y) - 1)(L(y) - 1) - 1

waarin N(F,y) het aantal keer dat de subexpressie y of y' in de set expressies F gebruikt
wordt, en L(y) het aantalliterals in de subexpressie y is. De juistheid van deze formule is
als voIgt in te zien: N(F,y).L(y) is het aantalliterals wat verdwijnt uit het oorspronkelijke
netwerk, daarvoor komen N(F,y) literals in de plaats, en de nieuwe subexpressie bevat
L(y) literals. De transistor reduktie is dus N(F,y).L(y) - N(F,y) - L(y), wat identiek is aan
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6. Optimalisatie

Figure 6. realisatie van een gate in resp. NMOS en CMOS

bovenstaande fonnule.
Bij het extraheren van de kernels wordt momenteel een iets andere fonnule gebruikt om
te bepalen welke common kernel de beste transistor reduktie oplevert, n1:

(numofkernels . amountofcubes) maximaal

amountofcubes, het aantal cubes in de kernel, wordt gebruikt in plaats van het aantal
literals omdat na distillatie nog gezamelijke cubes geextraheerd worden (condensatie) en
dus het aanta1literal per cube nog verandert. numofkernels is het aantal keren dat de
kernel (en niet de inverse!) in de expressielijst voorlmmt.

Bovenstaande redenering over transistor besparing is inkompleet omdat er geen rekening
wordt gehouden met factorisatie. Immers de expressie

x = a.c + a.d + b.c + b.d + d.c

zal niet met 10 transistoren gerealiseerd worden maar kan als

x =(a + b)(c + d) + d.c

met 6 transistoren gerealiseerd worden.
De kernel a + b komt twee keer voor in de expressie x, n1 met de co-kernels c en d, dus
numofkernels van deze common kernel is voor deze ene expressie 2. Brayton[6]
conc1udeert dat niet het aantal keer dat een kernel in de expressieset VOOrKomt (N(F,y) of
numotkernels) genomen moet worden maar het aantal expressies waarin de kernel
voorkomt (NF(y)). Hierdoor blijft de berekening van de transistor reduktie correct,
immers elke kernel komt na extraktie ~n factorisatie nog maar ten keer per expressie
voor. Extraheer bijvoorbeeld a + b uit bovenstaande expressie, dan ontstaat:
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x =int9(c + d) + d.c
int9 = a + b

waarvoor 7 transistoren nodig zijn (als er verder geen expressies zijn). De transistor
reduktie is dus:

(NF(y) - 1)(L(y) - 1) - 1 = (1 - 1)(2 - 1) - 1 = -1

en niet:

(N(F,y) - 1)(L(y) - 1) - 1 = (2 - 1)(2 - 1) - 1 = 0

Alhoewe1 de berekening van de transistor reduktie beter is als NF(y) gebruikt wordt is het
voor de decompositie toch beter om N(F,y) te gebruiken. Ste1 bijvoorbee1d dat de
expressie x dee1 uitmaakt van een expressieset waarin de kernel a + c vaak voorkomt. De
expressie x bevat deze kernel ook. Door extraktie van deze kernel ontstaat:

x = int9.d + a.c + b.c + b.d = int9.d + (a + b)c + b.d
int9 = a + c

Voor realisatie van expressie x aIleen zijn nu al 7 transistoren nodig, nog meer dan voor
de extraktie! Het aantal keer dat een kernel in een expressie voorkomt is dus een maat
voor de geschiktheid voor extraktie en mag dus zeker meegenomen worden.
Een betere methode zou zijn om van elke kernel de waarde te bepalen die die kernel heeft
voor factorisatie van de expressie. De beste common kernel zou dan gevonden worden
door over de waarden van elke betrokken kernel te sommeren. Een goede methode om
deze (factorisatie) waarde van een kernel te bepalen is echter nog niet gevonden.

6.2 Delay

De berekening van de delay van een gate of (sub)expressie is gebaseerd op het gebruik
van NMOS of CMOS transistoren De vertraging in een gate ontstaat door het laden of
ontladen van de belastings capaciteit en is dus afhankelijk van het aantal te sturen gates.
Verder wordt als randvoorwaarde genomen dat het aantal cubes niet groter mag zijn dan
3. Als dat toch het geval is dan moet de gate gesplitst worden en wordt er een extra delay
berekend. De forrnule die gebruikt wordt voor de delay schatting is:

delay = fanout + 2 + 2.aantal_extra_Ievels

De maximale vertraging van een netwerlc. wordt verlc.regen door over elk mogelijk pad de
som van de delays te bepalen en de maximale waarde te nemen. Daartoe wordt in het
programma van elke expressie de zogenaamde scheduletime opgeslagen. Dit is de
maximale vertraging tot aan de ingang van de betreffende expressie. Verder wordt van
elke expressie de delay met bovenstaande forrnule bepaald en opgeslagen. De maximale
vertraging aan de uitgang van een expressie is dus (scheduletime + delay).

Er zijn nog een aantal problemen met betrekking tot de berekening van de scheduletime
en delay.
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Om de fanout van een expressie (intermediate) te berekenen moet gekeken worden hoe
vaak de intermediate in de gefactoriseerde expressies gebruikt wordt (N(F,y».
Brayton[l01 gebruikt hiervoor een procedure 'Quick Factoring' waannee snel een
redelijke schatting gemaakt kan worden hoevaak een intermediate in een optimaal
gefactoriseerde expressie gebruikt wordt. In het huidige programma wordt echter in
plaats van N(F,y), het aantal expressies geteld wat gebruik maakt van de intermediate
(NF(y».
Ben ander probleem is dat het gebruik van de inverse van een intermediate geen invloed
heeft op de delay van de intermediate zelf, omdat er dan een invertor gebruikt moet
worden. Maar het is in deze fase van de synthese onmogelijk om te bepalen of een
intermediate al dan niet geihveneerd gerealiseerd wordt en of de expressies de
intermediate al dan niet geihveneerd gebruiken.

In deze fase van de synthese zal dus volstaan moeten worden met een zeer ruwe schatting
van de delay.
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De logische editor is voorzien van een menu waardoor de verschillende stappen in de
logische synthese in een willekeurige volgorde en met verschillende configuratie
variabelen uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor is het voor een ontwerper mogelijk om
aan een netwerk. beschrijving zelf te gaan editten om een optimale realisatie te zoeken.
Verder is het ook mogelijk om een netwerk. geheel automatisch of via een van tevoren
geschreven playback-file te optimaliseren. In tabel I is een overzicht weergegeven van
de commando's die een ontwerper tot zijn beschikking heeft om het netwerk te
manipuleren. Naast deze procedure commando's zijn er nog output en controle
commando's en commando's om de configuratie variabelen te veranderen.

c1 <arg><freq>
s [<arg>]
d
dd
c
cc
rd
srk <arg>

collapse local variables which occur less, equal or more than <freq>
simplify [expression number] (default: all expressions)
distillation
distillation until no kernels found
condensation
condensation until no common cubes found

... register distillation

... shiftback register kernelnumber<arg>
* zie hoofdstuk 8 (sequentiele optimalisatie)

TABLE 1. procedure commando's

De volgorde van de stappen die bij automatische synthese ('run'-comando of '-r' optie)
worden uitgevoerd, wordt intern bepaald door 4 booleaanse variabelen: do_simplfy,
do_collapse, do_distill en do_condense. Deze variabelen bepalen ook welke volgende
procedure geadvisseerd wordt door het programma bij een 'h'elp-commando. Aan het
einde van elke stap worden de variabelen, afhankelijk van het succes van die stap,
gewijzigd. Het succes van een stap is telkens eenduidig te bepalen door te kijken of het
aantal expressies of het aantal transistors gewijzigd is. Het setten en resetten van de
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succes no succes..

"s"

"c"
"dd"

"ready"

"el "ooסס1>
"cl <2"

Figure 7. volgorde waarin de stappen bij automatische synthese worden uitgevoerd

variabelen gebeurd aan de hand van de waarheids- tabel, weergegeven in tabel 2. De
procedures die uitgevoerd gaan worden. worden als voIgt bepaald:

if (do_collapse)
if (do_simplify)
else

else if (do_simplify)
else if (do_distill)
else if (do_conden)
else

De sequentie die aldus ontstaat is weergegeven in figuur 7. Deze volgorde blijkt tot
dusver telkens tot de beste resultaten te leiden. De procedure 'c' zou vervangen kunnen
worden door 'cc', daannee wordt voorkomen dat de procedure 'dd' nogal eens zonder
succes wordt uitgevoerd. In enkele voorbeelden werd echter juist dan nog een goede
common kernel gevonden. Bovendien neemt het distilleren na de eerste distillatie fase
niet veel tijd meer inbeslag omdat alle oorspronkelijke gezamelijke kernels a1
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na
stap succes

1

1

1

1
o

1

1

1
0*
0*

1

1

o

o
o

1
o
o

start
s 0
s 1
d 0
d 1
dd 0
dd 1
c1 0
cl 1
c 0
ell
cc 0 0
cc 1 1 0

• aileen als Intermediates die 1 keer voorkomen gecollapsed moesten worden

TABLE 2. waarheidstabel interne besturingsvariabelen

geextraheerd zijn.
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8. Sequentiele optimalisatie

De bedoeling van de sequentitHe optimalisatie in de Iogische editor is niet het vinden van
een optimale toestandstoewijzing (minimaal aantal registers) vanuit een willekeurige
slechte beschrijving. Alhoewel deze optimalisatie weI gedeeltelijk mogelijk zal zijn. Het
is veel meer de bedoeling om Iokale redundanties te verwijderen en grote venragingen te
verminderen door het schuiven van de registers door de Iogika. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de datastruktuur en procedures die voor de combinatorische optimalisatie
geiinplementeerd zijn.
Hieronder voIgt eerst een theoretische beschouwing over het schuiven van Iogika door de
registers, daama voIgt een beschrijving van hetgeen geiinplementeerd is.

8.1 Shiftout en shiftback

Ben sequentie1e schakeling kan schematisch als voIgt weergegeven worden:

I----,~ 1------.0

m

Hierop kunnen de operaties 'shiftout' en 'shiftback' worden uitgevoerd. Hiennee wordt
bedoeld het doorschuiven resp. het terogschuiven van een stuk Iogika door de registers.
Voor een shiftout zal uit g aan de 'achterkant' een gedeelte afgesplitst moeten worden
welke vervolgens doorgeschoven kan worden, dus4:
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8. Sequentiele optimalisatie

l--~

wordt:

l---r-l~
I-------;~ 0

m

n

Nu is het benodigde aantal registers n in plaats van m. Dit is dus een belangrijk kriterium
bij het zoeken naar een geschikte s. Vervolgens zal s gesubstitueerd in fen g' een
nieuwe expressieset opleveren:

1---...... 0

n

De grootte van de nieuwe expressieset moet ook bepalend zijn voor de keuze van s.
Een simpel voorbeeld van een shiftout is:

4. met een accent (bv. g ') wordt nu met de ontkenning van een fimktie bedoeld, maar wordt alleen maar
aangegeven dat de funktie veranderd is.
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8. Sequentiele optimalisatie

Cl-..I----l

wordt:

Cl-"I----l

Cl

Op het meest Iokale nivo zal dit dus altijd een vergroting van het aantal registers
betekenen. Een shiftout kan echter weI degelijk optimaliseren en zal ook
geiinplementeerd moeten worden, maar om het Iokale te benadrukken is verder alleen de
shiftback uitgewerlc.t.
Een shiftback is het omgekeerde van bovenstaande figuur. Uit de totale expressieset fen
g zal nu aan de 'voorlc.ant' een gedeelte afgesplitst moeten worden welke vervolgens
teruggeschoven kan worden, dus:

l-----,~
t------l~O

wordt:

m
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I--~ 1---_0

8. Sequentiele optimalisatie

en uiteindelijk:

1---_0

n

#

n

De expressieset b heeft als variabelen aileen de uitgangen van de registers.
De lOtale expressieset ziet er als voIgt uif:

{
o = f(/,S)

S = !g(/,S) (1)

Uit f en g moet nu een gedeeite b gevonden worden, zodat de expressieset kan overgaan
in:

{

o = f'(/,n
S = !g'(/,T)

T = b(S)

waama:

5. met'!' wordt bedoeld de vetraging van bet signaal met een clock-eenheid.

(2)
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{

o = ~'(I,T)
S = g (I,T)

T = !b(S)

en uiteindelijk:

{
o = f'(I,T)

T = !b(g'(I,T» = !g"(I,T)

8. Sequentiele optimalisatie

(3)

(4)

Uit de totale expressieset moeten dus subexpressies T gezocht worden die in aanmerking
kunnen komen om door de registers teruggeschoven te worden. Dit zijn bijvoorbeeld de
kernels zoals die in decom gevonden worden maar dan aIleen die kernels die enkel uit
registervariabelen bestaan. Deze kernels worden verder aangeduid met 'registerlcernels'.
Bovendien wordt met registerlcernels ook bedoeld de commoncubes die aIleen uit
registervariabelen bestaan.
In de lijst van registerlcernels moet nu gezocht worden naar een of meerder goede
kandidaten. Bij de combinatorische decompostitie wordt als kriterium de grootte en het
gebruik van de kernels genomen, bovendien moet de vertraging van het netwerlc binnen
gestelde grenzen blijven. De grootte van de registerkernel is echter van minder belang. In
eerste instantie moet gezorgd worden dat het aantal registers niet uit de hand loopt. Voor
elke registerkernel die wordt teruggeschoven ontstaat namelijk een nieuw register.
Behter, soms zal ten gevolge van het doorschuiven e'en of meerdere andere registers
overbodig worden, zodat het totaal aantal registers konstant blijft of zelfs afneemt.
Meestal zal dit niet het geval zijn en er zal per slag naar toe gewerlct moeten worden om
te zorgen dat er registers overbodig worden.
Stel nu een bepaald register wordt, na het terugschuiven van een bepaalde registerlcemel,
m keer gebruikt in de totale expressieset (gebruik om dit te bepalen gefactoriseerde
vormen), dan is 11m een maat voor de mogelijkheid dat dit register in de toekomst
overbodig wordt. Door nu over aIle registers te sommeren, L lImi' ontstaat een maat

i

voor de 'bruikbaarheid' van de betreffende registerkernel om in de volgende slagen het
aantal registers beperlct te houden. Door nu de registerlcernel met maximale
'bruikbaameid' te nemen, ontstaat een situatie waarbij het gebruik van de registers
minimaal wordt.
Als echter voor een bepaalde registerkernel een of meerdere registers overbodig worden,
wordt mi~l Dan is de 'bruikbaarheid', zoals hierboven gedefinieerd, onbruikbaar maar is
het aantal registers wat overbodig wordt een bruikbare maat.

Na de shiftback za1 de registerkernel aan de expressieset g toegevoegd worden. Stel
bijvoorbeeld (zie ook fig. 8):

·37 -



8. SequentieJe optimaJisatie

A =!f exp_a]
B =!f exp_b]
registerkernel = R = A + B

o

Figure 8. Het oorspronkelijke netwerk

o

Figure 9. Het netwerk na de extraktie van een registerkemel

dan ontstaat na de shiftback een nieuwe expressie:

R =A + B =!f exp_a] +!f exp_b] =!f exp_a + exp_b]

In principe hoeft er nu niets te veranderen aan het combinatorische netwerk; een 'or'
poon is slechts van vooraan in het netwerk (zie fig. 9) naar achteren verplaatst (zie fig.
10). Door de 'or'-operatie echter ook werkelijk uit te voeren (zie fig. 11), en de aldus
ontstane expressie te simplificeren, kan de expressie en/of het netwerk weI
vereenvoudigen.
Een interessante keuze ontstaat als in bovenstaand voorbeeId:

exp_a = .... (A + B) ....

en/of
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8. Sequentiele optimalisatie

L...---------I A IE--.....

L..--------l R IE---...J

L...----------lBIE-------'

Figure 10. Het netwerk na de shiftback

o

L...--------i A
L...--- --l R

L..---------l B IE--.....

Figure 11. Het netwerk na de simplificatie

exp_b= .... (A+B) ....

De vraag is nu of (A + B) in exp_Q en/of exp_b bij voorbaat al door R vervangen moeten
worden, of dat de expressie (exP_Q + exp_b) eerst uitgewerkt moet worden, waarna
R = (A + B) misschien niet meer zo effektief gesubstitueerd kan worden, maar met de
mogelijkheid dat de expressie sterker simplificeert. Dit hele probleem wordt echter
omzeild als er met strong division gewerkt wordt. Beide varianten zullen dan hetzelfde
resultaat opleveren. Aangezien strong division nog niet geiinplementeerd is en het de
bedoeling is om door de shiftback van R het gebruik van A en B te venninderen, is het
beter om (A + B) overa! direkt te veIVangen door R. Het is wei verstandig om van de
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8. Sequentiele optimalisatie

register expressies ook de oorspronkelijke vonn te onthouden. Stel bijvoorbeeld:

A =!f + cB 1
B =!f + cAl
R =A + B =If '" + cA + cB 1=If ... + cR 1

Door de oorspronkelijke vonn van de register expressie te bewaren wordt het dus
mogelijk om achterafnog substituties uit te voeren.

Behalve de 'bruikbaarheid', zoals hierboven gedefinieerd, zijn er misschien nog andere
kriteria die bepalend zijn voor de juiste keuze van de registerkernel. Decom gebruikt
onder andere a1s kriterium het gebruik van de kernel maal de grootte ervan, dit geeft aan
inhoeverre de rest van het netwerk simplificeert door extraktie van de betreffende kernel.
Een dergelijke maat heeft voor de shiftback op zich weinig waarde. Maar doordat er in de
shiftback slechte kernels (in de zin van decom) gekozen kunnen worden, kan het netwerk
al zodanig verslechterd worden, dat decom achteraf geen goede decompositie meer kan
uitvoeren. Op diezelfde manier zal ook de delay van het netwerk niet boven een bepaald
maximum uit mogen komen. Behter, in eerste instantie zal bekeken moet worden of het
aantal registers beperkt gehouden kan worden en dus moet de 'bruikbaarheid' toch als
belangrijkste kriterium gebruikt worden. Door dan later andere kriteria met de
'bruikbaarheid' te verweven kan het aantal registers in interaktie met de combinatoriek
geminimaliseerd worden.

8.2 Implementatie

Om het werken met sequentie1e expressies mogelijk te maken is de datastruktuur
enigszins uitgebreid. Er is gekozen voor een beschrijving van een sequentieel netwerk
conform de beschrijving (I) in de vorige paragraaf. Behalve de combinatorische
expressies 0 =f (/,S) zijn er de register expressies S =!g (/,S). Uitroeptekens midden in
een expressie zijn dus niet toegestaan. BijvooIbeeld:

F I = a.b.c + f.g + !(a.b + d)

wordt intern omgezet in:

F I = a.b.c + f.g + int 16
int 16 = !(a.b + d)

Een register expressie wordt in de datastruktuur aangegeven door het veld latchvar van
de expressie struktuur met zijn expressienummer te vullen.
Verder is er in de expressie struktuur een veld reg_delay opgenomen om de berekening
van de vertragingen aan de sequentie1e logika aan te passen. De vertraging van een pad
in een sequentieel netwerk is de lOtale delay van een input variabele of een output van
een register tot aan een output variabele of een input van een register.
De berekening van de delay van een 'nonnale' (sub)expressie is a1s voIgt (zie hoofdstuk
6.2):
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8. Sequentiele optirnalisatie

delay = fanout + 2 + 2.aantaCextra_Ievels

Het aantal levels wordt bepaald aan de hand van amountofcubes. De delay is dus een
funktie van de fanout en de amountofcubes, en is dus te schrijven als:

delay =deCdelay(fanout. amountofcubes)

Voor een register expressie loopt de berekening van de vertraging tot aan de ingang van
een (geklokte!) register. Aan de uitgang van het register ontstaat een delay door de
belasting van de uitgang. Deze laatste delay wordt de register delay (re~delay)

genoemd. De berekening van de delay en de re~delay van een register expressie kan nu
met dezelfde funktie:

delay = deCdelay(O. amountofcubes)
re~delay = deCdelay(fanout, 0)

Het distilleren van register kernels (kernels die slechts uit register variabelen bestaan)
gebeurt met dezelfde procedures als de gewone distillatie.
Voordat de procedure det_kernelsO (zie hoofdstuk 3.2.) wordt aangeroepen wordt de
globale variabele DistillJeg_kernels=TRUE. Oit heeft tot gevolg dat van elke gevonden
kernel die cubes worden verwijderd waarin een of meerdere gewone variabele
voorlc.omen. Als zodoende amountofcubes kleiner wordt dan Min_kernel_size dan
wordt de betreffende kernel niet opgeslagen.
VeIVolgens worden in de procedure intersect_kernels 0 nu ook de kernels die slechts e'en
keer voorlc.omen in de common kernellijst opgeslagen.
De procedure substcomkern 0 substitueert eerst die common kernels die volgens de
combinatorische strategie het beste zijn, maar uiteindelijk ook die 'common' kernels die
slechts een keer voorlc.omen. Zodoende worden alle mogelijke register kernels
geextraheerd.

Voor de shiftback is de bruikbaameid zoals gedefinieerd in hoofdstuk 8.1 nog niet
geiinp1ementeerd. In het menu kan nu met de hand de gewenste register kernel 'terug
geschoven' worden (srk <Ill'> = shiftback register kernel <Ill'».

In appendix 1 is een voorbee1d uitgewerlc.t Bij aanvang bevat het netwerk drie registers
en vier uitgangen. Na 'combinatorische' decompositie zijn er elf gates en 45 transistoren
nodig voor realisatie. Na 'sequentii:te' optimalisatie is een register minder nodig, blijkt
e'en uitgang een konstante te zijn en zijn er nog slechts zes gates en 30 transistoren nodig.
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9. Conclusies en aanbevelingen

Door de realisatie van de beschreven procedures is een begin van een logische editor tot
stand gekomen. Deze logische editor heefi als mogelijkheden:

simplificatie,
decompositie (omzetten van two level naar multi level),
subsititutie van een multi level beschrijving naar een two level beschrijving,
en in beperlcte mate, optimalisatie van sequentiele netwerken.

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

Voor afwerlcing van het decompositie gedeelte vragen de volgende punten nog verdere
aandacht:

de berekening en verwerking van de common cube lijst tijdens condensatie,
het sturingsmechanisme voor de collapse,
de bepaling van de 'beste' common kernel (en common cube) voor extraktie,
de berekening en het up-to-date houden van de delay en scheduletime,
implementatie van de faetorisatie en de mogelijkheid tot het gebruik van
strong division en don't care sets.

Verder zal er aandacht besteed moeten worden aan de zgn. phase-assignment van de
gates. Het is namelijk voor de optimalisatie van groot belang om te bepalen of een gate
al dan niet geinverteerd gerealiseerd moet worden.

Het zal duidelijk zijn dat voor verdere ontwikkeling van de sequentiele optimalisatie nog
zeer veel geiinplementeerd moet worden. Met name de 'bruikbaarbeid' van een register
kernel, het onthouden van de oorspronkelijke register expressies en bovendien de gehele
shifiout. Verder mag niet uit het oog verloren worden dat een goede sequentiele
optimalisatie met deze methode alleen bereikt kan worden met behulp van goede
decompositie procedures.
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app.endj~ 1~ Voorbeeld van sequentiele
oplimallsatie
LOG_DECOM: Logic optimisation program
author: J.F.M. Theeuwen, C-version by Paul & Harm
Eindhoven University of Technology, p.e.box 513, 5600MB Eindhoven
The Netherlands, phone 040-473344
nothing of this program may be distributed to other parties

without written permission of the author

reading and checking inputfile regltest3

13

7
before:

after:
simplifying...

no syntax errors detected

decom>run
start auto run...

collapsing all locals with frequency < 10000
gatecounttorcount

79
73

before: 7
de~ 7
distillation until no kernels found

gatecounttorcount
73
69

before: 7

after: 9

collapsing all locals with frequency < 2

gatecounttorcount
69
47

before:
after:

condensation...

9
9

gatecounttorcount

47
47

before: 9
after: 11
collapsing all locals with frequency < 2

gatecounttorcount

47
45

before:

after:
condensation...

11

11

gatecounttorcount

45
45

before:
after:

auto run finished

11
11

gatecounttorcount

45
45
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appendix I: Voorbeeld van sequentlele optlmallsatle

maxscheduletime .23

11

7

.. int18.int20 + int19 ;

• int18 + A + d ;

• A.int18';
• d.int18' + B.C ;
... I( e.int17.A' + e.f' + int20.e' );
... I( A.int18.f' + int19 + 1.e' + e.f' );

• I( d'.A' + f'.A' + int20 + B.C + e );
... d' +C'+ B';

ooC+B;
... 1.int17.A' ;

=1.A;
torcount • 45

... fAC + fAB + 1.d'.A' + 1.A'.C' + 1.A'.B' ;

... C+B+A+d;

... A.B'.C' ;

... d.B'.C' + B.C ;

• I( e.d'.A' + e.A'.C' + e.A'.B' + e.f' + 1.A.e');
• I( A.C.f' + A.B.f' + 1.d'.A' + 1.A'.C' + 1.A'.B' + 1.e' +
e.f' );

• I( d'.A' + 1'.A' + 1.A + B.C + e);
torcount .. 69 maxscheduletime ... 23

decom>o

F1
F2

F3
F4
A
B
C
int17

int18

int19

int20
gatecount .. 11

decom>el <9999
collapsing all locals with frequency < 9999

gatecounttorcount
45

69

before:

after:

decom>o
F1

F2
F3
F4
A
B

C
gatecount .. 7

decom>rd
register-distillation...

before:

after:

decom>o

F1

F2
F3
F4
A
B
C
int21

int22
gatecount = 9

decom>srk 21

gatecounttorcount

7 69
9 53

... 1.int22.A' + f.A.int21 + 1.d'.A' ;

... int21 + A + d ;

... A.int21' ;

.. int22' + d.int21, ;

.. I( e.int22.A' + e.d'.A' + e.1' + 1.A.e' );

.. I( 1.int22.A' + A.int21.f' + f.d'.A' + f.e' + e.1' );

... I( int22' + d'.A' + 1'.A' + 1.A + e );

... C+B;

.C'+ B';
torcount ... 53 maxscheduletime ... 23

gatecounttorcount
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before:
after:

decom>srk 22

9
9

53
56

appendix 1: Voorbeeld van sequentiele optlmaIlsatie

before:
after:

decom>o
F1
F2

F3

F4

A
int21

int22

gatecount =7
decom>srk3

before:
after:

decom>o
F1

F2
F4

A
int21

int22

gatecount =6
decom>pc
F3

gatecount = 1

decom>rd

register-distillation...

before:
after:

decom>o
F1

F2

F4

A
int21

int22
int23

int24

gatecounttorcount

9 56
7 53

• f.int22.A' + f.A.int21 + f.d'.A' ;

• int21 + A + d ;

• A.int21' ;
• int22' + d.int21, ;

• I( e.int22.A' + e.d'.A' + e.1' + fAe' );

• !( f + A' + int22' + e + int21 );
• I( e'.f'.A' + int22.e'.f' + e'.f'.int21 , + d.e.f.int22' +
e.f.A + d.int22.e'.A' );

torcount .53 maxscheduletime - 21

gatecounttorcount
7 53
6 51

• f.int22.A' + f.A.int21 + f.d'.A' ;

• int21 + A + d ;
• int22' + d.int21, ;

• !( e.int22.A' + e.d'.A' + e.f' + fAe' );

• I( f + A' + int22' + e + int21 );
• l( e'.f'.A' + int22.e'.f' + e'.f'.int21, + d.e.f.int22' +
8.f.A + d.int22.e'.A' );

torcount .51 maxscheduletime - 21

- I( 0) ;
torcount =2

gatecounttorcount

6 51

9 50

• f.int22.A' + fAint21 + f.d'.A' ;

• int25 + d ;
• int22' + d.int21, ;

• !( e.int22.A' + e.d'.A' + e.1' + fAe' );

= !( int24 + e + 1);
• I( int23.e'.f' + d.int22.e'.A' + e.f.A + d.e.f.int22' );

• int21' + int22 + A';

• int21 + int22' + A' ;
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appendix 1: Voorbeeld van sequentlele optlmalisatle

int25
gatecount ... 9

decom>srk 24

... A + int21 ;
torcount ... 50 maxscheduletime ... 21

maxscheduletime ... 21

gatecounttorcount

50
34

9
5

... f.A + f.d' + f.int22 ;

... int22';

... I( e.int22.A' + e.d'.A' + e.f' + fAe' );

... I( int23.e'.f' + d.int22.e'.A' + e.f.A + d.e.f.int22' );

... int22 +A';
torcount ... 34

before:
after:

decom>o
F1
F4
A
int22

int23
gatecount ... 5

decom>run

start auto run...

collapsing all locals with frequency < 2

before: 5
de~ 4
distillation until no kernels found

gatecounttorcount

34

35

before: 4
de~ 5
collapsing all locals with frequency < 2

gatecounttorcount

35
31

before:

after:
condensation...

5
5

gatecounttorcount
31

31

before: 5

de~ 6
collapsing all locals with frequency < 2

gatecounttorcount
31
30

before:

after:
condensation...

6
6

gatecounttorcount

30

30

before:

after:

auto run finished

decom>o
F1
F4
A
int22

gatecounttorcount

6 30
6 30

... f.int26 + int27 ;

... int22';

... I( e.int26.A' + e.f' + int27.e' );

.. I( e.f.int26' + int22.e'.f' + e'.f'.A' + d.int22.e'.A' +

e.int27 );
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int26
int27
gatecount .. 6
decom>q

be seeing you...

.. int22 + d';
-f.A;
torcount .. 30

appendix 1: Voorbeeld van sequentlele optlmalisatie

maxscheduletime =21

Memory use = 35415

Max memory use = 35427
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