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1 • INLEIDING. 

Aan de Technische Hogeschool Eindhoven is een systeem ont

wikkeld voor het autorratisch ontwerpen van digitale systemen. 

(zie lituratuuropgave 1) Het ontwerpen geschiedt door het 

systeemgedrag van het te ontwerpen systeem te beschrijven in 

de ontwerptaal DSL2 (Digital System Language 2) waarna door 

een aantal computerprogramma's de DSL2 beschrijving wordt om

gezet in reele circuits. 

De gedragsbeschrijving in DSL2 is geformaliseerd in de proce

dure. Uit deze gedragsbeschrijving worden de Boolse functies 

van het systeem afgeleid. Daarna worden de functies omgezet 

in circuits met hun verbindingen. Het ontwerpen van het systeem 

houdt dus de omzetting in van de procedures naar declaraties. 
Nadat het systeem ontworpen is kan het v'rorden gesimuleerd 

en na de bouw worden getest. 

~ijn afstudeeropdracht hield een lituratuurstudie in over 

het automatisch ontwerpen van digitale syctemen en het · 

genereren van Mm extended partition paren. 

Toelichting: 

Bij de lituratuurstudie over het automatisch ontwerpen van 

dieitale systemen lag vooral de nadruk op de vraag,in hoeverre 

met reeds bestaande talen automatisch kon worden ontworpen. 

Het genereren van de riim extended partition paren was nodig 

omdat de Mni-EPP' s alle informatie gaven voor het toevlij zen van 

variabelen aan de toestanden van een sequentiele machine. 

Toen het program!ra voor het genereren van de Mm extended par

titien paren al in een vercevorderd stadium verkeerde, bleek 

de theorie uitgebreid te moeten worden tot J,]\~m triplets met 

als u;evolg dat het genereren van 1\"m paren nutteloos werd. 

De resterende tijd is daarom gevuld met het nader bestuderen 

van de theorie over het automatisch ontwerpen van digitale 

systemen beschreven in DSL2. Dit verslag kan dan ook gezien 

worden als een afspie~eling van deze studie. 



Gaarne wil ik de Hooggeleerde Heer Prof. Ir. A. Heetman dank 

zeggen voor de zeer gewaardeerde hulp en raadgevinfen welke 

ik gedurende mijn studie van hem mocht ontvangen. 

Tevens wil ik de Weledeleestrenge Heer Ir. J. Hoogeveen 

bedanken voor diens hulp, welke een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan het tot stand komen van mijn afstudeerwerk. 
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2. TALEN VOOR DE BESCHRIJVING VAN DIGITALE SYSTE~lEN. 

Veelal wordt een digitaal systeem beschreven door middel van 

Boolse vergelijkingen en logische diagrammen. Er zijn echter 

diverse redenen om een digitaal systeem te beschrijven door 

gebruik te maken van een formeel gedefinieerde taal: 

1. Systeembeschrijving is eenduidig. 

2. Met behulp van een ontwerptaal wordt de ontwerpdocumentatie 

en de communicatie tussen de ontwerpers eenvoudiger. 

J. Door middel van een computerprogramma(translator) kan een 

formele systeembeschrijving warde~ omce7et in een aantal 

Boolse verge1ijl\:ingen. Deze verr:elij'dngen kunnen door een 

general-purpoDe simulator worden gecimuleerd. Door de toe

pas:=ing van de computer vermindert de ontwerpduur. 

4. De logische simulatie kan gebruikt worden om de uitvoering 

van het systeem te bepalen en de logische vergelijkingen 

om de kosten van het ontwerp te berekenen. 

5. Met een computer-ontwerptaal en een translator kunnen de 

ontwerpprocessen van verts.ling, simulatie, logische mini

malisering, ontwerpverandering, kostenschatting, bepaling 

van de uitvoering, kaart-layout, bedrading en documentatie 

worden geautomatiseerd op een geintegreerd niveau. Dit ver

kort de ontwerptijd en verlaagt de ontwerpkosten. 

6. M.b.v. een taal kunnen complexere machines vwrden ontwikkeld. 

7. Het gebruik van een taal veroorzaakt een vergroting van de 

creativiteit door de man-machine interactie. 

Om een digitaal systeem met een computer te kunnen ontwerpen 

zal de taal, waarin het systeem wordt beschreven, aan een aan

tal eisen moeten voldoen: 

1. De taal moet dicht bij de natuurlijke taal staan zodat deze 

geschikt is voor ontwerpdocumentatie. Bestaande systemen 

moeten gemakkelijk kunnen worden gedefinieerd. 

2. Zij moet formeel e;edefinieerd zijn. 

J. Zij moet om te zetten zijn in Boolse vergelijkingen. 

4. Zij moet middelen beva~ten om parallelle bewerkingen, timing

signalen, control-commando's en serie- of parallel-transfers 

uit te drukken. 
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5. De t moet onafhankelijk van ie techniek jn, d.w.z. 

open. 

6. systee achrijving moet vrijwel deze organisat 

he n als het systeem zelf. 

7. De t moet eenvoudig en compact zijn zonder dat de vereen-

voudiging leidt tot een krachteloze t • 

Door een bestaand systeem te basebrijven in een neral-purpose 

taal kan t systeem worden simuleerd. (2)/(5). beschrij-

v wordt vertaald door een be aande compiler naar een pro-

gramma, wat de simulatie uitvoert. Door de simulatie n de 

'bott neck'punten in het teem aan het licht en kan hard-

ware-uitvoering van t systeem worden pae.ld. Ook zal het 

e ct blij n van verschillende schema's bet re hebben 

op de software-uitvoering. Het nadeel van een sin:ulat is, 

dat ze zoveel tijd vergt. 

Uit een systeembeschrijving kunnen ook lo che verge j 1dngen 

worden gegenereerd. Een lijk teem kan bestaan uit een 

trans or, een tijdanalyse-routine en een genc-.:rator voor 

sche ve lijkingen. De input van het eem bestaat uit 3 

len: 

1. een structurele beschrijving van het systeem; registers, 

klok en inf ie -flowwe n. 

2. de e mentaire tructies die moeten worden. uit voerd s-
mede de overgang naar de vo nde instructie. De instructies 

mo n tijdbe rkingen bevatten. 

3. een bibliothee van logi che bouwstenen zoals optellers, 

vermenigvuldigers, registers enz. 

transl or heeft tot taak om uit input 1 en 2 een ontwerp

tabel te vorrnen welke be aat uit een beschrijving van le 

gebruikte registers, hun tijdkarakteri ieken en de logis 

voorwaarden 'i'ielke transfer van infonr;atie over gedefinieer-

de informatiepaden re lt. De tijdroutine aalt wanneer 

iedere informat overdracht mag be n. De logische ve lij-

kinga nerator combineert ontvverpt abel en de tijdinforrr.:at 

en leidt v logi conjunct s en d.isjuncties logische 
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vergelijkingen af. 

Wilkes en Stringer (6) ~aren een van de eersten die met een 

ontwerptaal de specificatie, documentatie en het ontwerp van 

digi t;:üe syr:temen wilden vereenvoudigen. Helaas is de taal niet 

algemeen bruikbaar omdat ze teveel gericht is op de digitale 

machine die door Wilkes en Stringer werd ontwikkeld. 

Reed's register transfer ta:l (7)/(9) is meer toegepast. De 

taal is gemakkelijk te leren, vrij algemeen toepasbaar en de 

statements associeren d.irect met hardware. Een volledige be

schrijving van het systeem kan echter in deze taal niet worden 

gegeven, er bestaan geen voorzieningen voor deelsystemen en de 

kleine vocabulaire noodzaakt het cçebruik van vele symbolen. 

Het werk van Schorr ( 9) beschrijft zowel dn omz,etting van een 

systeembeschrijving in een registertransfer-taal naar logische 

vergelijkingen, als de omzetting door een compiler van logische 

vergelijkingen naar registertransfers. 

De LDT taal van Burroughs (10)/(12) en de Sequence Chart van 

IBI\~ (13) vullen de taal van Reed zodanig aan, dat een volledige 

beschrijving van het systeem kan worden gegeven. Het klassieke 

werk van Gorman en Anderson (10) voor het genereren van logische 

vergelijkingen uit de systeembeschrijving werd aangevuld 

door Praetor (11) en verder verfijnd door EstTih en Mandell(12). 

De Sequence Chart(13) vertoont timing en de opeenvolging van 

informatie op een grafîsche manier. Beide ta 1 en worden gesteund 

door computerprogramma's 'Nelke logische vergelijkingen genere

ren van Reed-achtige statements. De grafische aard van de Sequence 

Chart is echter onhandig voor het automatisch verwerken. 

APL, de taal van Iverson (14)/(17), heeft een grote vocabulaire 

en is universeel bedoeld. De taal is geimplementeerd als pro

gramneGertaal voor een timesharing-systeem en is machineonafhan

kelijk. APL biedt een erg bel<::nopte en nam~.ckeurige notatie om 

transfers tussen registers te beschrijven. Een groot deel van 

de taal is echter niet te gebruiken bij automatisch ontwerpen, 

enkele symbolen zijn niet eenvoudig te associeren met hardware, 

terwijl timing en sequencing niet gemakkelijk beschreven worden.. 

Anderen hebben Algol-achtige ontwerptalen voore;esteld (18)/(21 ). 

Deze talen zijn minder dan voldoende: sy1nbolen en syntax welke 
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gericht ZlJn op algorithmische berekeningen zijn meestal geen 

goed middel om hardvvare te beschrijven. 

Het OASD systeem van IBM (22) maakt gebruik van e n ontwerp

taal die afgeleid is van PL/I en uitgebreid is met een aantal 

statements om parallelle bewerkingen uit te voeren en state

ments voor synchronisatieaspeGten. Bij het CASD-systeem zijn 

de logische translatie en de logische simulatie in één systeem 

gecoÖrdineerd. Het beschreven systeem in de souree design 

language vwrdt door een computerprogramma (de encoder) omgezet 

in een internal form. De ze internal forrn is zowel de input 

voor een hoog-niveau simulator als voor een aantal translatoren 

die de beschrijving om~etten ~n logische specificaties. De 

timing is in het CASD-systeem niet zo expliciet vermeld als in 

de andere talen. Er is hier gebruik gemaakt van het asynchrone 

ontwerp zoals dat voorgesteld is door Metze en Seshu (23). 
De taken worden gesynchroniseerd door het gebruik van verdeelde 

variabelen en WAIT statements. De ontwerptaal is opgebouwd uit 

procedures. Omdat de inleiding: van literatuuropgave (22) ver

meldt dat er geen plannen bestaan het werk op dit gebied voort 

te zetten, zou kunnen worden geconcludeerd dat het CASD-systeem 

niet aan de verwachtingen voldoet. 

De laatste jaren is het onderzoek naar talen ter beschrijving 

van digitale systemen meer verplaatst naar de universiteiten. 

Zo ontwikkelde Duley (24) aan de universiteit van Wisconsin, 

Madison, een taal DDL (Digital system Design Language). De 

taal is onafhankelijk van iedere speciale technologie, ontwerp

procedure, machineorganisatie enz.; staat specificatie toe op 

ieder niveau van de ::ail; is mnen~onic en fund<tmenteel en zodoende 

zeer leesbaar en heeft een syntax en semantiek die een documen

tatie toestaat met een organisa~ie die parallel loopt aan de 

blokstructuur van het te beschrijven systeem. DDL kan worden 

getransformeerd in een ander DDL document bestaande uit I3oolse 

vergelijkingen voor combinatorische logica en volgende toestands

vergelijkingen voor flipflops (25). 

Een interessant werk js verricht door Giovanni B. Gerace (26) 

met medewerking van de wiskundige afdeling van de universiteit 
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van Cambridge. 

Om een digitaal systeem te beschrijven gebruikt Gerace een 

register transfer taal welke aangepast is aan een bepaalde 

door hem Lgevoerde systeemstructuur. In figuur 1 .1 is deze 

structuur aangegeven. 

external 
inputs 

operation part 
external 
outputs 

figuur 1.1: algemene structuur van een digitaal 

systeem zoals gebruikt door G.Gerace (26) 

De ontwerpmethode kan nu als volgt worden samBngevat: 

1. Het systeem wordt beschreven in een register transfer taal 

2. De microprogramma's van de systeembeschrijving worden m.b.v. 

een algorithme vertaald in een aantal flowtables 

3. De flowtables worden door een synthese omgezet in overeen-

komstige sequentienetwerken. 

Het resultaat van stap 2 maakt het mogelijk om de logische com

plexiteit van een systeem te re~uceren door gebruik te maken 

van systhematische technieken van de sequentiele netwerkthéorie. 

Het ontwerpen van digitale systemen op deze manier is echter 

beperkt tot LLC-circuits (Level-input, Level-output, Clocked-

se quential circuits) welke iteratieve asynchrone neh~1erken mogen 

bevatten. 

Aan de afdeling toegepaste wiskunde van de universiteit van 

Grenoble is de taal CASSANDRE ontwikkeld. CASSAJ:WRE ( 27) is 

zowel een taal voor Computer Aided Qesign, ~imulation of logical 

Systems their Analysis, Descrir~tion and Realisation, als ook 

een systeem dat ontworpen is voor conversc:.1t ione le uitvoering en 

uitwerking van een machine beschr~ven in deze taal. De synthese 

van een beschrijving in CASSANDRE geschiedt door een verfijning 

van de initiele verdeling van de oorspronkelijke beschrijving 

via de syntax. Het doel is om te komen tot een beschrijving 

met alleen elementaire units en signalen tussen deze units. 

Hierbij wordt de ontwerpmethode van Gerace (26) toegepast. 
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Interessant is het feit, dat de taal CASSANDRE reeds gebruikt 

wordt door hardware studenten aan de universiteit van Grenoble 

om in een conversationeel proces de logische ontwerpen te 

simuleren. Dit bespaart diverse hardware uitvoeringen. De 

ontwerpkwaliteiten van CASSANDRE zullen door het gebruik van 

de ontwerpmethode van Gerace (26) beperkt zijn tot LLC circuits. 

Om een digitaal systeem met een computer te ontwerpen zal de 

systeembeschrijving door een aantal computerprogramma's moeten 

worden omgewerkt tot een beschrijving die ge::::chikt is voor de 

hardware uitvoering. In het voorgaande gedeelte is speciaal de 

omzetting van de systeembeschrijving in Boolse vergelijkingen 

beschomvd. De ze Boolse vergelijkingen ~,ullen do er programma's 

moeten vmrden omgewerkt tot :::et uiteindelijke ontwerp. Voor de 

problemen die hierbij een rol spelen zij verwezen naar het al

gemeen overzicht van het automatisch ontwerpen van digitale 

computers, geschreven door Breuer (28). 

Uit het voorgaande is geblehen, dat het moeilijk is om een taal 

te definieren welke aan alle reeds besproken eisen voldoet. 

Het beste voldeden de talen DDL en CASSANDRE welke speciaal 

ontwik\~eld werd voor het ontwerpen van digitale systemen. 

De besproken register transfer talen bleken niet voldoende om 

ieder digitaal systeem te beschrijven. De talen die afgeleid 

waren van hogere programmeertalen leverd n geen geschikte 

ontwerptalen op. 

Het is duidelijk dat tot nog toe geen enkele taal bestaat waar

mee een digitaal systeem kan worden beschreven zodanig dat door 

de computer een aantal al ternatieve systeemontvierpen kunnen 

worden gegenereerd die allen vol~oen aan de initiele eisen en 

aan een of meerdere criteria. Er kan pas vsn automatisch ont

werpen van digitale systemen worden gesproken als uit een 

gedragsspecificatie autom2,tisch een functioneel ontwerp kan 

worden geanalyseerd en gerealiseerd. Dit mag wel worden uitge

voerd in een conversationeel proces: de computer genereert een 

aantal oplossingen en de ontwerper kan er een kiezen. Eij het 

automatisch ontwerpen moet de computer in staat zijn om bouw-
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stenen te genereren, die in de oorspronkelijke beschrijving 

niet voorkomen maar uit de synthese van de gedragsspecificatie 

wel nodig blijken te zijn. 

Aan de Technische Hogeschool Eindhoven is de taal DSL2 (Digital 

System Language) ontwik~eld waarmee het mogelijk is om digitale 

systemen automatisch te ontwerpen. Met DSL2 wordt een systeem 

beschreven in procedures en declaraties. De procedures beschrijven 

de bewerkingen die door het systeem moeten worden uitgevoerd. 

De declaraties beschrijven de elementen van het systeem. Het 

digitale systeem is ontworpen als alle procec'ures omgezet zijn 

in declaraties. Met de taal DSL2 is het mogelijk om zowel syn

chrone als asynchrone systemen te beschrijven en te ontwerpen. 

De taal beschrijft het systeem door aan te geven welke signalen 

hoog en laag worden, maar ze bevat ook elementen van andere 

methoden om digitale systemen te beschrijven. Soms wil men liever 

een logische functie door zijn functietabel beschrijven. Op 

deze manier worden er functietabellen in deze t: al toegestaan. 

Voor sommige sys t;emen is het gemakkelijker om de gates en flip

flops te specificeren dan de procedures van het systeem (b.v. 

voor geheugens). Om deze redenen ZlJn er reële circuits met 

hun ingangen toegestaan. De taal DSL2 werd ontwikkeld door 

digitale systemen in verkorte vorm te schrijven. Bij deze be

schrijving werden zoveel mogelijk de betekenis voor de acties 

gebruikt in de taal. Dit leverde een assesbler georiënteerde 

taal op (DSL) welke werd uitgebouwd tot DSL2. 

De gel<:ozen t ac-~1 heeft de volgende hoofdkenmerken: 

1- Het systeem wordt beschreven in procedures en declaraties. 

Een systeembeschrijving mag verschillende procedures en de

claraties bevatten. 

2- Alle procedures wor~en parallel uitgevoerd. 

3- Een r::tatement in een proceelure mag meer dan een instructie 

bevatten. Dit betekent dat deze instructies worden uitgevoerd 

onder dezelfde condities en op hetzelfde moment. 

4- De instructies zijn gemakleelijk te veranderen en het is ge

makkelijk om er nieuwe instructies aan toe te voegen. 

5- Het is mogelijk om reé"le circuits te beschrijven met hun 
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onderlinge verbinè.ingen zodat het gema lijk is om ieder 
digitaal teem te bescyrijven. 

6- In principe is het lijk om macro-im:-:tructies te brui-
n we \Vorden vervangen door een set van normale truc-

t s en reeds beschreven s sternen luiten. 
Om de uitvoe van de be chrijving eenvoudig te houden, worden 

verschillende instructies en declaraties geconstrueerd vanuit 

prototypes. Een prototype bevat vaste en vari vel • 
Bij t ontwerpen van een instruct of declarat wordt t 

gewilde prototype gezocht. Daarna n de vaste velden ca-
p .. erd en de variabele velden gevuld met de nste variabelen. 

Met deze methode is een jst van protot es nodig. Als een 
bepaalde tructie veranderd moet worden, wordt alleen t 
prototype veranderd. Als een nieuwe instructie aan taal moet 
worden toegevoegd wordt er een nieuw prototype toegevoegd aan 
de lijst van prototypes. 
De beschrijving wordt zo kort mogelijk houden door de invoe-
ring van indexes, macro instructies en een souree atement 
library. Deze bibliet ek bevat de beschrijving van systemen. 

j het uitvoeren van t systeem kunnen subsystemen worden 
gecopiëerd vanuit de bibliotheek. 

Als een systeem wordt beschreven or ZlJn componenten en zijn 
verbindingen, is het niet meer nodig om het s.\'steem te ontw·erpen. 

Een computer het s eem nog simuleren, bedradingslijst 
nereren en de nodigde informatie en docuoentatie leveren. 

Deze mogelijkheid is noodzakelijk omdat en ontwerper ijd 

een systee:m kan ontwerpen welke niet of namNelij in een taal 

beschreven kan worden, onafhankelijk van de taal we werd 

kozeE. De stappen om t systeem in zo'n geval te realiseren 
kunr'.en als volgt worden sarr,engevat: 

1- obale schrijving van het em; t te ontwerpen 
systeem is bekend s een blackbox waarvan de cificat s 
naar de buitenwereld duidelijk vastliggen 

2- detaillering van het systeem; de blackbox wordt verdeeld in 
een aant 
binatoris 

bouwstenen zoals tel rs, E:chuifre sters, com
net~erken en zenders en ontvangers voor de 

verbindingen met de bui tenv.rere ld. 
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jk standaardsebaks n gebruikt 

3- contra van het ontwerp; dit schiedt. door sirnul van 

de syste schrij met een computer. Om sirnul ietijd 

klein te houden moeten ine subsystemen worden gesimuleerd 

4- det lering van de bouw; posi tione van de bouv'!Stenen 

5- het bouwen; genereren van de bedradingslijst 

6- testen 

7- document at 

Voor het automatisch ontwerpen van digit systemen moet de 

een beschrijving gedragsbeschrijving DSL2, n orngepet 

geschikt is voor hardware uitvoering. De rpprocedure 

be de volge stappen: 

1 • t drag van t systeem wordt beschreven in d.w.z. 

via de ormaliseerde syste schrijving moet worden 

vastge gd wat het systeem moet doen. 

2. Uit de systeembe schri wordt t syste,::"m ontworpen. 

Ontwerpen bete nt in dit geval de omzetting van proce-

dures declarat s. Hiervoor worden executievoorwaarden 

van de ructies van de procedures vastgesteld en de 

logische ve lijkingen, welke aan deze eisen voldoen, ge 

nereerd. Als procedures niet voldoende elementen 

beschrijven om aan le eisen te kunnen voldoen, worden er 

extra e nten gefntroduceerd. De gehele ontwerpprocedure 

schiedt een conversationele manier, d.w.z. de ontwerper 

moet resultaten van de computer oordelen en eventueel 

de systeembeschrijving veranderen en extra elementen toe

voegen, 

Daarna kan door de computer het 

gegenereerd. 

teem opnieuw worden 

3. Het nu verkregen ontwerp in olse functies moet worclen 

omgezet rëele circuits met hun inputs. 

ontwerper moet hierbij specificeren we logische lie 

hij wil gebruiken. Als de realisatie wordt uitgevoerd met 

een computer, dan moet de computer een lijst produceren van 

alle bouwstenen met hun verbindingen. 

4. Tot nu toe jn vertragingen en andere niet ale mogelijk-

he n niet beschouwd. De:ze rno li,j den kunnen worden 
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nagegaan door simulatie van het ontworpen systeem. 

De ontwerper voert inputpatronen toe en het simulatie

prograrnrna simuleert de toestanden van gewenste punten in 

het ontwerp. De toestanden van de punten worden als functie 

van de inputs geprint. 

5. Na de simulatie moet het systeem worden gedetailleerd voor 

de bouw. Circuits moeten vvorelen geplaatst op de circuit

boards, de pennummers moeten v.rorden toec,ekend aan de input I 
outputsignalen. Dit kan zelf. worden gedaan of geheel of 

gedeeltelijk met de computer. 

6. De computer levert nu de gedetailleerde systeembeschrijving. 

De bc: schri,jving bevat alle bouwstenen, hun pos i tie op de 

circuitboards en hun inputsignalen. Nu kan de bedradingslijst 

worden gegenereerd. De bedradings,ijst kan eventueel in tape 

geponst worden om een be radingsmachine te sturen. 

7c Tenslotte kunnen programma's een geponste tape leveren voor 

het automatisch testen van het gebouwde systeem. De tape 

bevat de inputpatronen en de gewenste outputpatronen. De in

putpatronen worden toegevoerd aan het systeem en de output-. 

patronen vvorden vergeleken met de outputpatronen op de tape. 

Verschillen worden gesignaleerd. 

De taal DSL2 voldoet als ontwerptaal aan alle eisen welke in 

het begin van dit hoofdstuk werden genoemd. In vergelijking 

met andere talen bevat DSL2 enkele kenmerken die niet eerder 

in de literatuur zijn vermeld: 

1. DSL2 is de enige taal die onafbankeli4ke procedures kent. 

De koppeling tussen de procedures is op dezelfde wijze 

opgelost als het in hardware gebeurt. 

2. DSL2 is ontwik'reld vanuit de definitie van een digitaal 

systeem. Er bestaat dan ook een eenduidig verband tussen 

een DSL2- beschrijving en een digitaal systeem. Dit verband 

is bij geen enkele taal zo duidelijk aanwezig. 

3. Een systeembeschrijving in DSL2 leent zich goed voor 

omzetting in een toestands- en outputtabel. 

Enkele kritische opmerkingen: 

1. In de practijk blijkt dat DSL2 het meest geschikt is voor 
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de beschrijving en het ontwerp van kleine systemen. Dit zijn 

systerr:en welke niet kunnen worden verdeeld in subsystemen, 

maar direct in gates, flipflops en andere circuits. In prin

cipe kan DSL2 ook gebruikt worden voor het beschrijven en 

ontwerpen van grote systemen. 

2. Er zijn voor het beschrijven van digitale systemen talen 

die gua taal beter zijn dan DSL2. 

3. De gebruiker moet voldoende kennis van de ontwerpmethode 

hebben bij de eerste implementaties om het DSL2-systeem te 

kunnen gebruiken. 
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3. BESCHRIJVING VAN DIGI'J:lALE SYSTEMEN MET DSL2. 

3.1 Definiëring van een digitaal systeem. 

Voordat over de beschrijving van digitale systemen gesproken 

kan worden. moet eerst worden gedefinieerd wat een digitaal 

systeem is. Uit de eieenschappen van een digitaal systeem kan 

de volgende definitie worden afgeleid: 

Definitie 3.1 .1: 

Een digitaal systeem is het 6-tuple M: 

met: 

M = (S,T,I,O,d,l) 

S: een eindige verzameling toestanden 

T: een verzameling initiele toestanden. T is een deelver-

zameling van S 

I: een eindige verzameling inputs 

0: een eindige verzameling outputs 

d: een volgende toestand functie. Dit is een partiele af

beelding van S en I op S 

1: een output functie. Dit is een afbeelding van S op 0 of 

een partiele afbeelding van S en I op 0. 

De functies d en 1 zijn partiele functies als er bij een com

binatie van toestand en input geen volgende toestand, respec

tievelijk output is gedefinieerd. 

Bij het beschrijven van digitale systemen dienen deze zes 

eigenschappen dus eenduidig beschreven te worden. 

Een mogelijke vorm van deze beschrijving is de sequentietabel. 

Figuur 3.1.1 geeft hiervan een voorbeeld. 

a b a b 

1 2 1 0 0 
2 3 1 0 0 
3 4 1 0 0 
4 1 1 1 0 

Figuur 3.1.1: sequentietabel van een vierteller. 
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De eerste kolom van figuur 3.1.1 beschrijft de mogelijke toe

standen (S). De eerste rij beschrijft de input (I). De tweede 

en derde kolom beschrijven de volgende toestand functie d, 

terwijl de laatste 2 kolommen de outputfunctie l beschrijven. 

De outputelementen worden gegeven door de gebruikte symbolen 

in deze kolommen. In dit geval is de output een functie van 

de toestand en de input. Als de output alleen een functie van 

de toestand is kan deze in een kolom worden geschreven. De 

ver~ameling initiele toestanden (T) is een deelverzameling van 

(S). De schakeling beschrijft een vierteller. De teller telt 

tot 4 als input a aanwezig is. Als de input b is wordt de teller 

gereset in toestand 1. Als de teller stand 4 bereikt, en de 

input a is nog steeds aanwezig, dan wordt de output 1 gegene

reerd. Als deze tabel een reëel systeem moet beschrijven, moet 

worden aangenomen dat er nog een ldok is die de toestandsver

anderingen bestuurt. Als een dergelijke klok niet verondersteld 

wordt en hetzelfde systeem moet in een. tabel beschreven worden 

dan wordt de tabel aanmerkelijk groter. 

Figuur 3.1.2 geeft de schakeling van de vierteller beschreven 

in figuur 3.1.1 

B 

CoUNTER1 l COUWTERO ~ J j 
T ' T , ~AND 
~ ~ 

K 
I 

K 
I 

A 

B=A' 
CLOCK 

Figuur 3.1.2: Gesynchroniseerde binaire vierteller. 

Het systeem bestaat uit 2 JK-flipflopppen, COUNTER1 en COUNTERO 

een AND poort en de benodigde input/output verbindingen. De 

flipfloppen veranderen van stand als de J en K ingangen hoog 

zijn en de klok-ingang hoog wordt. Als de R-ingang hoog wordt, 

wordt de flipflop gereset in toestand 0. Het systeem is een 

voorbeeld van een level-input, level-output, clocked sequential 

circuit (LLC circuit(26)). 

z 
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Ook door het geven van het type systeem kunnen een aantal 

eifenschappen impliciet beschreven worden. Zo heeft de AND poort 

uit figuur 3.1.2 als de vertraging vervvaarloosd wordt, slechts 

1 toestand. Dit is tevens de initiele toestand. De verzameling 

outputs bevat per uitgang twee elementen, nl. output hooG (1) 

en output laag (0). De volgende toestand functie is triviaal 

(s=d(s)). De outputfunctie wordt gegeven door de configuratie 

van de poort. De output van de AND poort is alleen dan hoog 

als alle inputs hoog zijn. De eindige verzameling inputs (I) 

wordt bepaald door het aantal ingPngen van de poort. Een poort 

met n ingc:mgen heeft 2n inputs. Het werkelijk aantal inputs 

wordt bepaald door het aantal gebruikte ingangen en de relatie 

tussen de ingangssignalen. Er blijkt dus dat de poort als bouw

steen ook een digitaal systeem beschrijft want alle grootheden 

van definitie 2.1.1 zijn aanwezig. Voor de JK flipflop geldt 

eenzelfde beschri,jving. De flipflop beschrijft ook een aantal 

eigenschappen impliciet. De flipflop heeft tvvee toestanden (S) 

met de initiele toestand als deelverzameling van S. De verza

meling outputs bevat per uitgang twee elementen, nl. output 

hoog (1) en output laag (0). De twee uitg2ngen van de flipflop 

zijn elkaars inverse. De J en K ingang zorc;en voor een eindig 

aantal inputs. De valeende toestand. functie en de output functie 

kunnen afgeleid worden uit figuur 3.1.3. Volgens definitie 2.1.1 

is de JK-flipflop dus een digitaal systeem. 

Figuur 3.1.3: Sequentietabel van een JK flipflop. 

Uit het voorbeeld van figuur 3.1.2 blijkt dat een digitaal 

systeem kan bestaan uit een aantal subsystemen waarbij ieder 

subsysteem weer een dic;itaal systeem beschrijft. Ook blijkt 

dat een aantal digitale systemen die via. een verbindinganetwerk 

onderling en met de inputs en outputs gekoppeld worden, weer 

een digitaal systeem beschrijven. 

Hoewel definitie 3.1.1 ieder digitaal systeem definieert, kunnen 
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s digitale bouwstenen beter 

de toestanden, inputs en outputs te 
v len. Dit levert de volgende 
Definitie 3.1.2: 

n gespecificeerd door 
representeren door binaire 
fini tie: 

De binaire input abelen: x(i) met 1~i~m 
de binaire toe st variabeJ on: y(i) met 14i~n 

de overgangsfunct s: Y(i); ~ y(1 ), ••• y(n),x(1 ), ••• x(m)} -}io,1j 
met 1~ i<.n 

de output functies: z(k):ty(1), ••• y(n),x(10, ••• x(m)J _ _,to,1J 

de eren het systeem 
met l~k(r 

:M = (S,T,I,O,d,l) 

1 = t (y(1 ), •••• y(n))J de verzameling n-tuples op{ 0,1 
T = een deelverzarr:eling van S 

met S 

I= t x(1 ), ••••• x(m)J 
0 = f(z(1 ), •••• z(r))j 
d = y 

1 = z 

Een voorbeeld van ze definitie is geven in f:i 3.1.4. 

x1 ,x2 ~ 00 01 10 1 1 00 01 10 1 1 

y1 t 
0 0 0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Figuur 3.1.4: Voorbeeld van een systeem j de toestan-
den, inputs en outputs worden gerepresenteerd 
door binaire variabelen, re ctievelijk y(1 ), 
x(1 ), x(2), z(1 ). 

Figuur 3.1.4 beschrijft hetze systeem als figuur 3.1.3. 
De tabel kan ook volgt vrorden noteerd ( figuur 3.1.5) 
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toestand vorige 
i 

input I output 
toestand x( 1 ) x(2) z 

I 

0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 

Figuur 3.1.5: Andere notatie van de tabel uit figuur 

3.1.4. 
Uit iguur 3.1.5 blijkt zowel met input 00 

in toestand 0. j beide 
s met input 

overgangen is 01 toe and 0 ove 
output 0. Dit kan vJOrden samengevat met te zeggen dat bij 

input OX to~; tand 0 overgaat in toestand 0, waar1üj de toestand. 
van de variabele als x genoteerd wordt als deze a of 1 zijn. 
Verder getande met deze not kan figuur 3.1. 5 omgewerkt worden 
tot figuur 3.1.6. 

Wordt nu 

toestand vorige input output 
toestand 

0 0 0 x 0 
0 1 x 1 0 
1 0 1 x 1 
1 1 x 0 1 

Figuur 3.1.6: Andere notatie van de tabel uit 

figuur 3.1.5. 

outputvariabele zodanig ge zen dat deze overeen-
komt met de toestandsvariabele, dan komen de eisen voor de 
toe andsvari le overeen met de eisen van outputvariabelen. 
Figuur 3.1.7 geeft de tabel waaruit logische vergelijkingen 
van de JK flipflop gemakkelijk kunnen v'.'Orden afge id. 

x(1 )=J x(2) zl 
~'C 'k+1 I 

0 x 0 0 

I x 1 1 0 
1 x 0 1 

I x 0 1 1 
. . Flguur 3.1.7: JK-fllpflop met waarheidstabel • 
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Uit figuur 3.1.7 bli~kt voor de onderhavige flipflop te 
gelden: zk+1 = zk .K' + J. zk' 

In het voorgaande is geble 1cen dat een digitaal systeem in de 

praktijk wordt opgebouwd uit een aantal subsysterEen die via 

een verbindingdnetwerk onderling en met de inputs en outputs 

gekoppeld worden. Door het besc rijven van de subsystemen, 

inputs, outputs en verbindin{':en wordt dus ook een digitaal 

systeem beschreven. Deze constructie wordt een netwerk ge

noemd en wordt als volgt eedefinieerd: 

Definitie 3.1.3. 

Een netwerk N van subsystemen bestaat uit: 

1 •l1: ( i ) = ( S ( i ) , T ( i ) , I ( i ) , 0 ( i ) , d ( i ) , l ( i ) ) ) met 1 ~ i$ n een 

aantal subsystemen 

2. Een eind~g aantal inputs I 

3. Een eindig aantal outputs 0 

4. Verbind±ngsfunctiEE f(i): (>JtO(j))*I-4 ill(i) met 1~j'n 
1 ) 

5. Een output functie l: ~0 ( j) )*:I -~ 0 met 1~j~n 

Volgens deze definitie dient de besctri~ving van een netwerk 

dus te bestaan uit de beschrijving van: 

1. De gebruikt subsystemen 

2. De netwerk-inputs 

3. De netwerk-outputs 

4. De inputs van de subsystemen als functies van de netwerk

inputs en outputs van de subsystemen. 

5. De netwerk-outputs als functie van net~~rk-inputs en 

outputs van subsyste@en. 

Uiteraard kan dit netwerk weer als systeem worden opgevat. 

Definitie 3.1 .4. Een netwerk N definieert het systeem M: 
M = (S,T,I,O,d,l) 

met: 

1 ) 

S : * S ( i ) met 1~ i~ n 

T : *" T ( i ) me t 1 ~ i' n 

Stel S en T zijn niet lege ver~arnelingen. De functie f: 
f: S -+ T 
definieert bij iedere s inS een t in T. Notatie: f(s)=t. 

Het cartesisch product van een aantal verza~elingen S1 , ••• Sn 
is de verzameling van alle n-tuples (s(1), ••• s(n)) met s(i) 
in Si, geschreven als: 

S1*S2lt:•••*Sn =)tSi = ~(s(1), ••• s(n))\s(i) in S(i)j 
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I: inputs I van N 

0: outputs 0 van N 

d: * d(i) met 1{i~n 

l: output functie l van N 

Volgens deze definities kan een systeembeschrijving gestructu

reerd zijn. Een aantal ele~entaire systemen wordt als bouw

steen in een netwerk gebruikt. Dit netwerk wordt als subsysteem 

van een omhullend netwerk gezien. Een eventuele structuur in 

de beschrijving heeft echter geen enkele invloed op de koppeling 

tussen de verschillende subsystemen. De koppeling bestaat 

alleen uit de gespecificeerde verbindingsfuncties. Verder zijn 

de subsystemen onafhankelijke onderdelen, zodat de volgorde 

van de beschrijvingen van de subsystemen geen enkele invloed 

heeft op de werking van het geheel. 

3.2 Structuur van een DSL2 beschrijving. 

In hoofdstuk 2 zijn reeds een aantal hoofdkenmerken van DSL2 

genoemd. Voor een volledige beschrijving van DSL2 wordt verwe

zen naar de appendix van literatuuropgave 1. 

De structuur van een DSL2 beschrijving kan het beste worden 

geillustreerd aan de hand van enkele voorbeelden. Hierbij zal 

blijken dat er een eenduidig verband bestaat tussen een DSL2 

beschrijving en een digitaal systeem. 

Met DSL2 is het mogelijk om bestaande systemen te beschrijven. 

Als voorbeeld zal de gesynchroniseerde binaire vierteller uit 

figuur 3.1. 2 vmrden beschreven. 

1 SYSTEM; 
2 COUNTER1 : JKFF J == A 

K = A 
c == CLOCK 
R = B· 

' 3 COUNTERO: JKFF J = COUNTER1 
K = COUNrrER1 
c = CLOCK 
R = B; 

4 C: AND I = COUNTERO,COUNTER1 ,A; 
5 C: OUTPUT; 
6 A: INPUT; 
7 B: INPUT = A' • ' 8 CLOCK: INPUT; 
9 END; 

Programma 1 • 
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Deze beschrijving beschrijft een ne rk. Al elementen die 

volgens definitie 3.1 .3 aanvm moeten jn zijn c:~anwez • 

De subsystemen jn COUNTERO, COUNTER1 en C. De inputs zijn 

A en B. De output C. De verbindingsfunct s zijn verwerkt 

in de beschrijving van de subsystemen. Bij ie subsysteem 

wordt een verbindingafunctie beschreven. De output-funct 

wordt beschreven door de dubbele functie van C. 

beschrijving van de subsystemen voldoet aan de definities 

3.1.1 en 3.1.2. De elementen S,T,O,d, en 1 zijn impliciet be-

schreven, I liciet. 

t beschrijven van een bestaand digitaal systeem kan in DSL2 

schieden door het systeem op te litsen een al sub

sys emen. Deze subsystemen worden weer be;ochreven in een aant 

echte bouwstenen, die parallel kunnen werken. De input/output 

beschrijving en eventueel commentaar complementeren de DSL2 

beschrijv • 

Voor t beschrijven van te ontwerpen 

angegeven methode niet worden gebruikt. 

emen kan de zojuist 

j het begin van het 

ontwerpen van systemen zijn in het algemeen slechts enkele 

bouwstenen en verbindingen bekend. Daarnaast is echter ook 

bekend v;at het systeem moet doen. Om het ontwerpproces zo 

eenvoudig en e icient lijk te houden zal al bekende in-

formatie in de beschrijving ope:enomen moeten worden. Het beschrij

ven van de bouwstenen kan hierbij op de hiervoor geschetste 

manier geschieden. Als de te bruiken bouwstenen nog niet 

exact nd zijn moeten syrr,bol bouwstenen worden gebruikt. 

Om op eenvoudige wijze onderscheid te kunnen maken tussen 

'wat het systeem moet doen' m.a.w. het gedrag van het teem 

en de beschrijving van de bouwstenen, de gedragsspecificatie 

t beste als speciaal systeem worden schreven. Dit sub-

teem heeft dan een aant verbindingen de beschreven 

bouwstenen. De ge specificatie worden schreven in 

een algorithme. Het algorithme is in DSL2 geformaliseerd in een 

procedure. Omdat de procedure dus een subsysteem beschrijft zal 

de beschrijving moeten voldoen aan een van definities 

3.1.1/3.1 .3. Dit zal worden gaan aan de van een voor-

beeld. 
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SYSTm~; 
CEDURE; 

CLO IS 
WAIT FOR 
IF A = 1 

WAIT FOR . 
' 

0· 
' CLOCK = 1; 

TfiEH COUNT 
ELSE RESET 
CLOCK = 0; 

COUNTER; 
COUNTER; 

COUNT'ER: COUNTER GTH = 2; 
C: 
C: 

=COUNTER ( 0). COUNTER ( 1 ) • A; 
OUTPUT; 

A,CLOCK: INPUT; 
END; 

Programma 2 

In het voorbeeld worden de te verrichten acties beschreven in 
de procedures. voornaamste bouwstenen en de inputs en out-
puts vormen de rest van de beschrijving. 

procedure is opgebou\Yd uit een aant statements. De sta
tements worden achtereenvo ns verwerkt. De statements worden 

verdeeld in act s, besturingsstatements en beschrijvende 
statements. De act s beschrijven de uit te voeren instructies. 

sturingsinstructies bes 
t VO nde te verwerken st 

we n st ement niet t vo 

jven, al niet conditioneel, 
ement. Als het volgende te ver

nde statement in de procedure 

is, nt ge ecificeerd te zijn. Het eerste at 
wordt beschouwd als het volgende statement van het laatste 
statement van een procedure. Deze constructie heeft tot gevolg 
dat als de procedure ver\Yerkt is, automat i eh opnieuw met de 
verwerking wordt begonnen; dit in analogie met een digitaal 
systeem. Beschrijvende st ements beschrijven de toestand van 
een aant inputs van de procedure. De schreven toe enden 
dienen correct te zijn als het beschrijvende st ement verwerkt 
wordt. 
In het voorbeeld wordt een asynchroon s eem beschreven want 
er wordt niet aange n de toestand veranderingen op 

commando van een klok-signaal plaats vinden. Het programma eft 
een asynchrone beschrijving van de binaire vierteller. 
statements uit de procedure spre n voor zich. In procedure 
zijn de bouwstenen COUFTER en C reeds bekend. i de jY'. op-
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genomen in de bes jving als symbolicche bouwstenen. COUNTER 
moet een twee bit teller zijn en C een combinatoris net-
werk. Bij de beschrijving van C is bruik maakt van t 

feit door t specificeren van COUNTER als 2 bit teller 

de naam COUNTER indexeerd kan worden om de variabelen van 
de teller aan te duiden. Hierbij is de e index 0. Deze 
beschrijft de meest significante abele. Op de realisatie 
van t combinatorisch netwerk wordt de be jving t 

ingegaan. Tenslotte jn de eem-inputs en systeem-outputs 
kend. Voor de teller is aangenomen dat de reset stand voor 

de teller 0 is. 

Vergelij n we de procedure met de definitie van een digit 
s eem (definitie 3.1.1) dan blijken alle groothe uit de 
definitie aanwezig te zijn. De verzameling S kan gere senteerd 
worden door de verzameling atements. T wordt representeerd 
door het eerste statement van de procedure. I kan le elemen
ten die in de procedure genoemd worden bevatten. De instructies 
beschrijven acties die door andere subsystemen uitgevoerd 
worden. 0 kan de verzameling signalen die ze inEtructies 
uitvoeren repre enteren. De functies d en 1 zijn 
dure verweven. 

de proce-

Uit het voorbee blijkt een procedure beschouwd kan 
worden een sub teem dat via een verbindinganetwerk 
met andere subsystemen, bouwstenen, inputs en outputs verbon-
den • 

De asynchrone binaire viertel kan ook als synchroon netwerk 
worden beschreven. Hiertoe wordt in het procedure statement 

een klok-signaal gespecificeerd omdat dit klok-signaal voor 
het le (sub) teem geldt. Alle toestand veranderingen 
vinden nu plaats op corr:rr,ando van dit -signaal. De state-
ments 2/8 van prograrr1r:na 2 moeten worden vervangen door de 
vo nde statements: 

2 
3 
4 
5 

PROCEDURE (CLOCK = CLOCK); 

• 
' 

IF A = 1 COUNT COUNTER; 
ELSE RESET COUNTER; 

PROGRAMMA 3 
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Ook voor programma 3 t:lijken de eigenschappen van de procedure 

overeen te komen met de eigenschappen van een digitaal 

systeem. 

Tussen programma 1 en 2,3 zijn enkele essentiele verschillen. 

Een subsysteem beschreven in bouwstenen bevat een aantal bouw

stenen die allen tegelijk actief zijn. De volgorde van beschrij

ving heeft geen enkele invloed op de vverking van het subsysteem. 

Dit is niet het geval bij de procedure. De beschrijving van 

de procedure bestaat uit statements. Verandering van d2 volg

orde van deze s.tatements geeft een andere procedure. Ook kan, 

door het verschil in betekenis tussen procedures en subsystemen 

opgebouwd uit bouwstenen, de proceciure geen beschrijving van 

bouwstenen bevatten. 

Definitie 3. 2.1 
Een procedure Pis het 6-tuple: 

P=(S,T,I,O,d,l) 

met S: een eindige niet lege verzameling statements 

T: het eerste statement van de procedure 

I: een ein<iige niet lege verzameling inputs 

0: een eindige niet lege verzarne ling outputs 

d: een volgende statement functie. d is een partiele 

afbeelding van S en I op S 

1: een output functie. l is een afbeelding van S op 0 

De functie d is een partiele functie omdat het volgende state

ment niet voor alle combinaties van statement en output 

gedefinieerd is. 

Er is geen wezenlijk verschil tussen definitie 3.1.1 en 3.2.1 
zodat er geen bezwaar teg2n is om de procedure. als subsysteem 

te gebruiken. 

Het feit, dat een proceoure een subsysteem specificeert, heeft 

de volgende consequenties: 

1. een proceciure kan niet gestopt worden, omdat de procedure 

een digitaal systeem beschrijft. Daarom wordt het eerste 

statement van de procedure gedefinieerd als het volgende 
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statement van de laatste statement 

2. Een procedure mag r;een andere procedure bevatten; een 

procedure vertegenwoordigt een onafhankelijk subsysteem 

3. Om dezelfde reden kan niet van de ene procedure naar de 

andere procedure v1orden gesprongen. 

4. Procedures kunnen parallel worden vervverkt d.w.z. op het

zelfde moment worden uitgevoerd. 

5. Omdat onafhankelijke subsystemen kunnen worden gekoppeld 

moeten proce ures ook kunnen vrorden gekoppeld. Dit kan 

gerealis erd worden door wachtinstructies. 

Voorbeeld: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 2 
1 3 
14 
1 5 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 

SYSTEM; 
X: PROCEDURE; 

END; 

S~rNrE OF A IS 0; . . . . . ' . . . . . ' 
SET A; 
WAIT FOR A IS 0; .... ' . . . . . ' . . . . . ' 

Y: PHOCEDURE; 

END; 

STATE OF A IS 0; 
WAIT FOR A IS 1 ; . . . . . ' 

• . . . . ' . . . . . ' 
RESET A; 

A: FLIPFLOP; 
END; 

Programma 4 

Dit systeem bestaat o.a. uit de procedures X en Y en de flip

flop A. Beide procedures beginnen met te stellen dat de toe

stand van A 0 is. A kan bv. bij het inschakelen gereset wor

den. Procedure Y begint dan te wachten tot de toestand van 

A 1 is. Procedure Y wordt normaal verwerkt. In statement 6 
wordt de toestand van A op 1 gezet. Daarna wacht procedure 

X tot de toestand van A weer 0 is. Zodra de toestand van A 

1 is geworden kan procedure Y verder uitgevoerd worden. In sta

tement 18 wordt de toestand van A weer 0~ Daarna wo~dt het 
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einde van de procedure bereikt. Als volgende statement wordt 

nu statement 13 verwerkt. Daarna wacht procedure Y weer tot 

de toestand van A 1 is geworden. Zodra de toestand van A 0 

wordt, wordt ook de uitvoering van procedure X voortgezet. 

Door deze constructie start procedure X de procedure Y en 

wacht tot procedure Y verwerkt is. Daarna wordt de uitvoering 

van procedure X voortgezet. Uit de beschrijving blijkt echter 

ook dat beide procedures in wezen onafhankelijk van elkaar 

zijn. Zij worden gekoppeld via het element A. 

Een systeembeschrijving van meerd:re subsystemen kan in DSL2 een 

structuur bezitten. Deze structuur doet echter geen afbreuk. 

aan de parallelle werking van de onafhankelijke subsystemen •. 

De structuur wordt verduidelijkt door het gebruik van labels. 

Het is mogelijk om de ele"enten van een systeem, elementaire 

bouwstenen, subsystemen, inputs en outputs, aan te duiden. Dit 

kan geschieden door deze elementen een naam te geven. Een element 

wordt dan aangeduid door diens naam op te geven. Hierbij moet 

wel worden vastgelegd binnen welk gebied een bepaalde naam gel

dig is. Het gebied waarin een naam geldig is kan uit definitie 

3.1.3 worden afgeleid. Volgens definitie 3.1.3 wordt een systeem 

opgebouwd uit een aantal subsystemen. De verbindingen tussen. de 

subsys"ce:men •r1orden beschreven in het omhullende (sub) systeem. 

Deze verbindingen zijn verbindineen tussen de inputs en outputs 

van de subsystemen. Uit deze beschom"ling volgt dat een omhullend 

systeem niet weet wat een subsysteem bevat maar alleen diens 

inputs en outputs kent. Dit betekent dat een naam alleen bekend 

is binnen het (sub)systeem waarin de naam gedefinieerd is. Namen 

die als input of output gedefinieerd worden zijn bovendien bekend 

in het omhullende systeem. 

In het volgende voorbeeld bestaat het systeem A uit de subsys

temen B en C. De input van A is P en de output is Q. Het subsys

teem B bevat de procedure X, input R en output s. Het subsysteem 

C bevat de procedure Y, het subsysteem D, de input T en de out

put U. Tenslotte bevat het subsysteem D de procedure Z, de input 

V en de output W. 



Voorbeeld: 

A: SYSTEM; 
B: SYSTEr,~; 

X: PROCEDURE; 
• 
• 

END; 
R: INPUT; 
S: OUTPUT; 

END; 
C: SYSTEM; 

Y: PROCEDURE; 
• 
• 

END; 
D: SYSTEM; 
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Z: PROCEDURE; 
• 
• 

END; 
V: INPUT; 
W: OUTPUT; 

END; 
T: INPUT; 
U: OUTPUT; 

END; 
P: INPUT; 
Q: OUTPUT; 

END; 

Welke namen in welk (sub)systeem bekend zijn is beschreven in 

onderstaande tabel: 

~~~!~~~---------~~~~~~~-~~~~~ 
A 
B 
c 
D 

B,C,P,Q,R,S,'.r,U 
R,S,X 
D,T,U,V,W,Y 
v,w,z 

Uit deze tabel en de voorzaande beschouwing volgt dat de naam 

van een (sub)systeem niet bekend is binnen dit systeem. Deze 

is bekend in het omhullende systeem. 

Samenvatting 

rv:oet een systeem v;orden ont'NOrpen d.w.z. kennen we niet alle 
bomvstenen en verbindingen rr::,ar \'Veten \'.ce wel wat het systeen: 

moet doen, dan zijn voor het beschrijven van het digitale 

systeem de volgende elementen noodzakelijk: 

a. Procedures 
b. Symbolische bouwstenen 
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c. Echte bouwstenen 

d. Input/output bes jvingen 

e. Verbindingen tussen elementen 

t deze e en worden temen schreven. De sub-

s emen worden verenigd in de schri,jving van het omhul nd 

systeem. subsystemen kunnen n parallel n. 

n systeembeschrijving van een best eem 

be geen procedures en symbo sche bouwstenen. Het systeem 

wordt splitst een aantal subsystemen. ze subsystemen 

vvorden weer besct:reven een aant echte bouwstenen, die 

paral el kunnen werken. Verder bevat de be: chrijving ook input/ 

output beschrijvingen en verbindingen tussen de elementen. 

De bes jving van een wille systeem in DSL2 is een 

verzame beschrij n van subsystemen, bouwstenen en 

procedures. subsysteem, bouwsteen en procedure beschrijft 

weer een digit systeem. De verbindingen tussen de verschil-

lende rd?len worden beschreven a aparte verbindingen of 

worden opgenomen in de beschrijving van de onderde • Daar-

bevat de teembes jving nog een beschri van 

de eem-inputs en de systeem-outputs. Door de aanwez id 

van comme aar in de s steembes jving kan de werking van 

het systeem duidelijk gemaakt. 

3.3 Beschrijving van de algorithr[les. 

Zoals reeds is vermeld in 3.2 zal t drag van t systeem 

beschreven n in een algorithme, geformaliseerd een 

procedure. Ook is aaEgegeven een procedure een subsysteem 

beschrijft. Dit subsysteem wordt, evenals subsystemen, 

via een verbindingsnetwerk met de andere subsystemen, bouwste-

nen, inputs en outputs ve n. Door ze construct worden 

de mogelijkheden om te bes jven 'wat het systeem moet doen' 

beperkt. Uit de constructie vo dat het vo beschreven 

kan vrorden: 

a. Toestanden van input-variabelen. 

b. Overgangen naar an6ere toe n van het subsysteem. 
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c. Toestanden van de output-variabelen. 

De mogelijkheden b en c kunren afhankelijk van de toestand 

van de input zijn. 

Een procedure wordt opgebouwd uit een aantal statements 

wellee sequentieel \Vorden verwerkt. Een statement wordt opgebouwd 

uit een of meerdere instructies, die parallel worden uitgevoerd. 

De mogelijkhGden a/c worden in DSL2 beschreven met J soorten 

instructies: 

1. Beschrijvende instructies welke de toestanden van de input

variabelen beschrijven. 

De al,eemene ,vorm: STATE OF (verzameling) IS (toestand). 

Hierbij beschrijft (verzameling) de input-variabelen, ter

wijl (toestand) 0,1 of X (don't care) kan zijn. 

Om verschillende toestanden te beschrijven kunnen meerd~?re 

instructies in een statement worden opgenomen. 

2. Besturingsinstructies. Deze beschrijven op een of andere 

wijze het volgende te verwerken statement, d.w.z. de vol

gende toestand. Hierdoor viJOrdt een zekere structuur in de 

procedure gebracht. 

Dit k2n gebeuren door het gebruik van DO- en END-statements. 

De statements tussen een DO-statement en een END-statement 

vor~en een routine. 

DSL2 kent de volgende routines: 

routine zonder conditie: 

routine met start conditie: 

DO; . . . . 
•••• 
END; 
IF (bewering) THEN DO; 
• • • • 
•••• 
END; 
ELSE DO; 
• • • • 
• • • • 
END; 

routine met uitvoeringsconditie: DO VVHILE (bewering); 
• • • • 
•••• 
END; 

routine met stop conditie: DO UNTIL (bewering); 
•••• 
• • • • 
END; 
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Verder bestaan nog de besturingsinstruct s voor de t-

conditionele en conditionele sprongen: 

niet-conditionele sprong GO TO ( l) 

(bewering) ·rHEJ:J ( instr 1 ) 

(instr 2) 

Voor de sprongopdrachten moe en de statements gelabeld jn. 

conditione sprong 

3. Acties om toestanden van output abelen te schrijven. 

Via het verbindingsnetwe (definit 3.1.3) besturen de 

outputs van procedure de inputs van de andere sub e-
men en bomvstenen. Door nu in procedures inputs van 

de te besturen bouwstenen te bes jven, wordt naast de 

outputs van de proceduxe, tevens een el van het verbindings

netwerk beschreven. 

Voorbeelden van ies zijn: 

SET (set) 
RESET (set) 
LOAD (set) 
COUNT (set) 
SHIFT (set) 
RAISE (set) 
DROP (set) 
WAIT FOR (symbol) IS ( e) 

deze voorbeelden bes jft (set) de te bewerken bouw-

stenen. 

De ee e acties uit deze lijst schrijven lijk out-

puts van . procec=lures en ingangen van andere bouwstenen en 

subsystemen. Dit geldt niet voor de laatste actie. Deze 

act beschrij de ve van de procedure moet 

wachten tot de toest van het specificeerde elem8nt de 

gespecificeerde waarde eft. 

j de genoemde acties beschrijft (set) te bewerken 

bouwstenen of emen. De 'operatie co s' kunnen voor 

de verschillende bouwstenen verschillende bete ss en 

hebben. De acties worden door de bouwstenen en subsystemen 

tgevoerd, procedure activeert alleen de betreffende 

input. 

Omdat beschrijving van de act s s.erk afhankelijk is van 

de te bewerken bouwstenen en omdat er altijd nieuwe bouw

stenen ontwikkeld zullen worden, moet het mogelijk zijn om 

nieuwe 'operat codes' in te voeren. 
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3.4 Beschrijving van de bouwstenen. 

Het beschrijven van de bouwstenen bestaat uit drie onder

delen: 

1. besc:rijving van reële circuits 

2. beschrijving van de symbolische bouwstenen 

3. beschrijving van de inputs en outputs 

Voor wat de beschrijving betreft, kun~en de inputs en outputs 

goed tot bouwstenen worden geTekend. De input kan als bouw

steen worden beschouwd van het type INPUT zonder inputs terwijl 

de output beschouwd kan worden als bouwsteen van het type 

OUTPUT waarbij de output functie als input kan vvorden opgevat. 

Voor het beschrijven van reële circuits dient het type bouw

steen en de input van de bouwsteen, indien bekend, beschreven 

te worden. Hierbij moet worden gestreefd naar een zo kort 

mogelijke schrijfwijze. De uitgangen van een circuit worden 

als input van andere. circuits gebruikt zodat een circuit ook 

een naam moet hebben. 

Voorbeeld 1 : 

COUNTER1 : 

COUNTERO: 

Voorbeeld 2: 

FF1 : 

FFO: 

Voorbeeld 3: 

1 

2 

3 

4 

SHIFTREGO: 

SHIFTREG1 : 

SHIFTREG2: 

SHIFTREG3: 

JKFF 

JKFF 

lVIC1013 

MC1013 

DDF 

DDF 

DDF 

DDF 

J=A 
K=A 
C=CLOCK 
R=B; 
J=COUWrER1 
K=COUN'J1ER 1 
C=CLOCK (zie programma 1) 
R=B; hoofdstuk 3.2 

J=CLOCK 
K=CLOCK; 
J=FF1/N,CLOCK 
K=FF1/N,CLOCK; 

D=DATA 
C=CLOCK; 
D=SHIFTREGO 
C=CLOCK; 
D=SHIFTREG1 
C=CI,OCK; 
D=SIIIFTREG2 
C=CLOCK; 
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De voorbeelden beschrijven reële circuits. Voorbeeld 3 
bescicrijft een 4-bit schuifre er. Deze notatie is eetter 

voor grote schuifregisters vc;el te omalacht • Voor een 32-bit 
sctuifre ster zou de bes jving groeien tot 64 re ls. 

Een veel kortere setrijving is de vo nde: 

1 GO: DA'rA 
C=CLOCK; 

2 .GENERATE FOR 
3 SHIF'rREG&I 

1 TO 31 ; 
DDF TREG&(&I-1) 

C=CLOCK; 
4 • GEND; 

t nadeel van deze not ie is de aanwezi 
GENERAI'E al gor i thme. De vo nde beschrijving 

nadeel t doch is moeilij r te ve n: 

van het 
eft dit 

1 G: LENGTH=32, CIRCUIT=DDF, D-INPUT=DATA, 
C-IHPUT=CLOCK; 

Hierbij wordt het schuifre ster als 'macro' cificeerd 
zodat er een macro-definitie en macro-processor nodig is om 

beschrijving te genereren. j de eerste verkorte schrijf
wijze worden a.h.w. macro efinit en macro-instruct tege
lijk specificeerd. 
De tweede methode heeft de voorkeur als veel bes 
met deze 

dan verdient 

structuur verwerkt worden. Is dit niet 

eerste methode de voorkeur. 

jvingen 
t geval 

Als een circuit meerdere uitgangen heeft, warde deze onder

scheiden door num~ering. 
Voorbeeld 4: 
Outputpen 3 van het circuit GATE kan worden 

GATE/3 of GATE/01 
duid met 

nt te ge spe iceerd dat 01 , 3 tekent. 

Het ligt voor de hand om de naam zonder toevoeging te brui-
ken, voor de e of bel 
is de input van COUNTERO 
COUNTER1 terwijl de inputs 

jke van een circuit. Zo 
voorbeeld 1 de uit van 

van FFO in voorbeeld 2 staan uit 

de non-uit van FF1 (FF1/N) en de clock. Op deze manier wor-
den verbindingafuncties de beschrijving van het circuit 
opge:'1omen. 
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Als een circuit meerdere _ingangen bezit, moeten de ze kunnen 

worden onderscheiden. Dit kan gesctiedeh door het aangeven van 

inputpennen. Als alle ingangen gelijkwaardig zijn (zoals van 

een poort), is het niet noodzakelijk om de inputpennen te 

beschrijven. 

Voorbeeld 5: 

GATEO: 
GATE1 : 

MC1010 
rJ:c1 01 o 

FF1 ,FFO; 
FF1/N,FFO/N; 

Als er verschillende soorten ingangen zijn (zoals bij flip

floppen), dient de inputpen wel beschreven te worden. Dit kan 

bv. door de beschrijving van de input-pen tussen haakjes 

achter de beschrijving van de output te plaatsen. 

Voorbeeld 6: 

De twee gates uit voorbeeld 5 kunnen wor0en gecombineerd tot 

1 gate, met bv. 6 ingangen. Dit zou de volgende beschrijving 

kunnen opleveren: 

GATE: I\~C1 01 0 FF1 (1 ),FF0(2), 
FF1/N(5),FFO/N(3); 

Deze methode vereist teveel werk als er meerdere gelijkwaar

dige ingangen van hetzelfde type zijn en als alleen maar het 

type ingang aangegeven moet worden. In dit geval is het pret

tig om het type ingang voor de inputsi~nalen aan te geven. 

Voorbeeld 7: 

BUSY: FF 

Zie ook voorbeelden 1/3. 

S=SET1 , SE'T2 
R=RWSET1 RR~E·T2· :___;L ' .L.n ... ~'··-'J~ ' 

Zoals reeds is opgerrcerkt, kunnen de inputs en outputs, voor 

wat betreft de beschrijving,, goed tot bouwstenen worden gerekend. 

De bouwstenen zijn van het type INPUT en OUTPUT. 

Het 'output-circuit' dient een verbinding to beGchrijven. Dit 

kan op twee manieren gebeuren, nl. door een input aan te geven 

zoals bij poorten gebeurt of door de naam van het'outputcircuit' 

gelijk te kiezen aan de naam van het circuit waar de verbin

ding vandaan komt. 

Voorbeeld 8: 

Een poort GATEO heeft als uitgang TO. De uitgang TO is tevens 

output van het subsysteem. Dit kan worc1on beschreven als: 

TO: CUTPUT =GATEO; 



-37-

Boolse functies worden opgenomen, bv: 

X±B+C; 
Y=A.B+C.D; 
Z=(A' ).((C+D)'.E+F); 

Ook is het mogelijk om combinatorische netwerken met functie

tabel n te beschrijven, bv: 

X=F(0,1,4,7) of A,B,C; 

De waarde van de toestand van de funct is 1 als de variabe

len A, Ben C de toestanden 000, 001, 100 of 111 he n. In 

plaats van deci:wale tallen kunnen, ook hexadecimale, octale 

of binaire tallen bruikt worden. Dan moet t teken 'F' 

vervangen worden door bv. X,O of B. 

Als functie ook'don't cares' bevat wordt de beschrijving 

ingewikkel er. Dan moeten twee van de 

aangegeven worden. Dit op de vo 
X=F(1(0,1,4)X(7)) of A,B,C; 

drie mogelijke waarden 

nde manier geschieden: 

In dit voorbeeld eft X de waarde 1 bij de combinat s 

0,1 en 4, de 'waarde' 'don't care' bij de combinatie 7 en de 

waarde 0 bij de resterende combinat s. 

Als ste noodzakelijke onderdeel dienen nog de verbindingen 

tussen versebi nde subsystemen en inputs en outputs van 

(sub)systerren beschreven te worden. 

Verbindingen tussen sub 

Boolse functie met 1 vari 

temen kunnen beschreven worden als 

• Stel P een output van sub-

systeem X, Q een input van subsysteem Y en P moet met Q ver-

bonden worden. Dit kan in het oml1ullende teem beschreven 

n als: 

Q:=P; 

3.5 Faciliteiten in DSL2. 

In ho stuk 2 reeds gemeld dat in DSL2 de beschrijving zo 

kort jk wordt gehouden door de invoering van indices, 

macro instructies en een souree st ement brary. Als verdere 

f litei ten van DSL2 kun11en worc:~en noemd: structuren in 

re ers e.d., expressies aanduiden met een enkel symbool en 
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insluiten van afzonderlijke (sub)systemen. 

n voorbee voor het bruik van indices is reeds n in 
programma 2 van hoofdstuk 3.2. Bij beschrijving van C is 

gebruik gemaakt van het feit dat door t specificeren van COUNTER 
als 2 bit teller de naam gefndexe kan worden om de 
variabelen van de teller aan te duiden. Hieruit blij dat de 0 

als laagste index 

de gehele matrix 
REG( 0, 7) worden 

schreven. 

gebruikt wordt terwijl de naam zonder indices 

schrijft. 
eerste 8 elementen van de matrix RSG be-

Het bruik van indices bleek oolr een noodzaJre jkheid te jn 
voor de toepassing van het GENTmATE algori thme ( hoofdstuk J. 4 ), 

kan voorbeeld 3 uit hoofdstuk 3.4 als worden weergege-
ven: 

TREGO: 
C=CLOCK; 

• GENERATE J!1 0R 

1 

2 

3 SHIF 
1 TO 3; 

DPii' D=SHIF 
C=CLOCK; 

(&I-1 ) 

4 • . 
' 

Om de bes jving van de te genereren st ements te kunnen onder-
scheiden van normale st ements, wordt de beschrijving voorafge
gm:m door 1 • 

1
• t einde van het GENBRATE algori thme vrordt aange-

geven door 1 GEND; 1 • De genereer stat bevat een variabel 
symbool, duid met &(naam). s;ywbool wordt in de beschrij-
ving van de te genereren statements gebruikt om de ~van 

de variabelen aan te duiden. De naam noodz lijk als een 
dergelijk GENERATE-blok andere GE:t<TEEATE-blokken bevat. 

bovenstaande beschrijving van het 4-bit schuifre er is t 
increment van de for loop gelijk aan 1. en kan worden 
genoteerd: 

• GEK><:RNEE FOR &(naam)=(expr) S'rEP ( ) TO ( ) ; 

Een andere methode om een aant statements verkort te beschrij-
ven wordt ge n door rT.acro ructies. t een macro-in-
struct wordt in een statement een al instructies beschre-
ven. j ns het aalproces wordt de macro vervangen door 
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de statements, die beschreven worden door de macro-instructie. 

De macro-instructies komen overeen met de functie-definitie 

faciliteit in programmmeertalen. Met macro-instructies kunnen 

o.a. standaardprocedures en subsystemen worden beschreven. Ook 

kan de macro worden gebruikt voor het verkort weergeven van 

veel voorkomende gelijke beschrijvingen. 

Om een macro-definitie van de normale beschrijving te kunnen 

onderscheiden wordt als bec;instatement 'rFACRO;' gekozen en als 

eindstatement '.MEND;' 

De eerste staterr<ent na de 'IVIACRO' statement beschrijft steeds 

het prototype. Het prototype is opgebouwd uit vaste en varia

bele velden. De variabele velden specificeren variabelen. De 

waarde van deze variabelen komt in de macro-instructie voor. 

Om de variabele velden van de vaste velden te onderscheiden 

moeten de variabele velden met '&' beginnen. Het einde van 
een variabel veld wordt aangec:even door een speciaal teken of 

blank. Het einde van een vast veld wordt aangegeven door '&'of';~. 

De waarde van de variabele velden kan bepa--ld worden op twee 

mçmieren nl.: 

a~ Door de positie van het variabel veld van het prototype. 

b. Door een keywoord, gedefinieerd in het prototype, voor de 

waarde 

Voorbeeld. Beschouw het volgende prototype en macro-instructie: 

&NAM1: 
REG: 

REG 
REG 

&LENGTE 
16 BIT; 

BIT; 

Door de positie van de variabele &NAAM wordt diens waarde be

paald. Deze is hier REG. De waarde van &LENGTE is 16. 

Beschouw nu het volgende prototype en macro-instructie: 

&NAAM: REG &LENGTH=1; 
REG: REG LENGTH=16; 

Hier wordt de waarde van &NAAM weer bepaald door de positie, 

doch de waarde van &LENGTH wordt nu aangeduid met het key

woord LENGTH. 

ZoClls eetruikslijk verwerkt de macro processor tekst en wordt 

can deze tekst geen verdere betekenis toegekend. Een uitzonde

ring hierop zijn de variabele symbolen en besturingsinstructies. 
De variabele syinbolen v\-orden vervangen door hun waarde, waarbij 
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de waarde een reeks tekens is. De besturingsinstructies n 

gebruikt om (condit el) tekst te genereren. Om de besturings-
staterne s· eenvoudig van datastaten;e s te kunnen onderscheiden 

ginnen be uringsstatements met het te 
IF (bewering) THEN • (naam); 
GO TO • (naam); 

n 1 • 1 • 

or deze st ements treedt er (conditioneel) een op 
naar t staterne met label '.(naam)'. Dit is een besturings
statement omdat deze me het teken'·' begint. 
De bewe wordt als abel symbool met een aangege-
ven bv.: 

&RESET=' 
Deze wering is waar s de waarde van de variabele &RESET 

bestaat de reeks ' • 

is het vvenselijk om een re ster, of een andere een-dimen
sionale matrix, r te verde n in subre ers. Zo kan een 
instruct -register van een rekenmachine worden onderverdeeld 

een re er voor iecode en registers voor de 
ssen. Dit in DSL2 op 

REG 
EQU 
EC~U 
EQU 

e rnanieren worden bes n: 

II\T S TRRE G : 
OPCODE: 

andere besc 
OPCODE: 

1 : 
2: 

ADDRESS1: 
SS2: 

jvingsmoge j 

REG 
REG 
REG 
EQU 

iel is 

LENGTH=40; 
INSTRREG(0,7); 
INS·J:lRREG ( 8, 23) ; 
INS'rRREG( 24,39); 

s volgt: 
. 
' LEFGTH=16; 

LENGTH=16; 
OPCODE,ADDRESS1,ADDRESS2; 

t instruct EQU kan ook aan een symbool de waar•cle van een 
express toegeke worden, bv.: 

A: EQU 3+4; 

De mogelijkheid om vanuit bibliothe (sub)systemen in de 
te verwerken beschrijving op te nemen wordt 
instruct 

geven door de 

INCLUDE (verzameling) 
waarbij (verzameling) de ver ame ling van de gevrenste (sub) sys
temen bevat. 

VOOR EEN UITGEBREIDE C IJVING DSL2 WORDT VERWEZEN 
APPENDIX VAN LITK::;ATUUROPGAVE 1. 
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4. ANALYSE VAN SYS'rEI't':EN BESCHREVEN IN DSL2 

4.1 Inleiding. 

Zoals in hoofdstuk 3.2 is gebleken kan met DSL2 zowel een be

staand systeem als een te ontwerpen systeem worden beschreven. 

De analyse van een bestaand systeem is bij deze studie niet 

interessant. Wel van belang is de analyse van een DSL2-beschrij

ving van een te ontwerpen systeem. 

Een DSL2-beschrijving van een te ontwerpen systeem bestaat uit: 

a. Procedures 

b. Declaraties 

c. Commentaar 

Een procedure is volgens hoofdstuk 3.2 een beschrijving van 

een onafhankelijk subsysteem dat via een netwerk gekoppeld is 

met andere subsystemen. Om de samenwerking te bestuderen tussen 

het subsysteem beschreven in de procedure en andere subsystemen, 

wordt het netwerk verdeeld in twee subsystemen: het Control 

Sysytem en het Data System, respectievelijk afgekort tot CS en 

DS. Hierbij wordt het CS gelijk gekozen aan het subsysteem be

schreven in een procedure. Is dit procedure P dan. geldt CS=P, 

waarbij P wordt gedefinieerd door definitie 3.2.1. 

Definitie 4.1.1 

Het control system (CS) wordt beschreven in 1 procedure. Dit 

is het 6-tuple: 

met: 

CS=(S,T,I,O,d,l) 

S: een eindige niet lege verzameling toestanden 

T: initiele toestand 

I: een eindige niet lege verzameling inputs 

0: een eindige niet lege verzameling outputs 

d: S ·~I --~ S een partiele volgende toestand fuctie 

l: S--) 0 een output functie 

Volgens deze definitie is het CS een systeem met toestanden, 

inputs en outputs. De outputs zijn alleen afhankelijk van de 

toestanden. 
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Definitie 4.1. 2 
a system ( ) is een verzamel elementen definieerd 

door: 
1. variabelen x(i) met 1 {i { m 
2. and variabe n y(j) met 1 ~ j 'n 
3. Overgang functjes: 

Y ( j ) : H y ( 1 ) , • • • • y ( n ) , x ( 1 ) , • • • x ( m ) ) j -~ ~ 0 , 1) me t 1 5 j !' n 

4. Outputfuncties: 
z ( k ) : I ( y ( 1 ) , •••• y ( n) , x ( 1 ) , ••• x ( m ) ) } - ~ { 0 , 1 f met 1 !{ k $' r 

t CS en DS worden opgenomen in t volgende ne 

4. 1 • 3 
het CS en DS best uit: 

1 • subsystemen CS en DS 
2. n indig aant inputs I 
3.. n eindig aant outputs 0 

4. f(CS):O(DS)~I --?I(CS) 
f(DS):O(CS)*I -..,>I(DS) 

5. 1: 0 (DS ).,r.I -~ 0 

Figuur 4.1 .1 eft het netwerk definieerd door definitie 4.1.3. 

net we 
input 

rk-
s I 

Figuur 4.1.1: 

Control 
.( 

--; System (CS) 

L Data 
System ( ) 

t netwerlc be stc"'"·"'*-""'"'· 
t data system. ( 

... o (es) 

~ O(DS) .,-- .. 

f ( CS ) : 0 ( D S ):t- ( C S 
f(DS): O(CS)~ (DS 

netwerk
outputs (0) 

uit het control system en 
clefinit 4.1.3) 

Vo ns deze definities is de output van het CS alleen afhankelijk 
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van de toestanden. De inputs van het CS ZlJn afkomstig van de 

inputs van het netwerk en van het DS (f(CS)). Alle outputs 

v2n het CS gaan naar het DS. 

Het DS is gedefinieerd als een verzameling elementen. Dit zijn 

tenminste alle elementen, met uitzondering van de inputs van 

het netwerk, die in de procedure beschreven worden. Dat volgt 

uit de verbindingen in het netwerk. De inputs van het DS zijn 

afkomstig van de inputs van het netwerk en de outputs van het 

CS.(f(DS)). Het DS verzorgt alle externe outputs. Het DS kan 

dus opgevat worden als het gehele beschreven systeem met 

uitzondering van de procedure die het CS beschrijft en de net

werkinputs. 

De samenwerking tussen het CS en DS komt tot uiting in de func

ties f(CS) en f(DS) uit definitie 4.1.3. Het DS bestaat uit 

een verzameling elementen die de elementaire bewerkingen uit

voeren en door de verbinding met het CS de uitvoering van het 

CS conditioneert. Het CS neemt informatie op uit het DS en de 

netwerkinputs en bepaalt hieruit nieuwe informatie. Een deel 

van deze informatie blijft in het CS(als de volgende toestand) 

en een deel gaat naar het DS (output van het CS). De verbinding 

van het CS naar het DS stuurt de elementaire bewerkingen in 

het subsy2teem DS. 

Voorbeeld: 

Beschouw de subsystemen M' en M' ', 

M'=(S',T',I',d',l',O') M''=(S'',T'',I'',O'',d'',l'') 

waarbij M' het controlsystemen M'' het data system. is. 

M'en M'' worden door de volgende tabellen beschreven: 

a b c d 

11 
b c d e f g h 

1 1 2 w 1 2 1 1 1 2 1 1 
2 2 3 x 2 2 2 1 " 2 2 1 c 

3 3 4 y 
4 1 4 z M' ' 

M' 

De subsystemenM'en K'' zijn opgenomen in het netwerk met ver

bindingsfuncties: 

f' : sI '*I--I' 
f ' ' : 0 '·~I --I I ' 

De netwerkinputs worden gegeven door I=(p,q), ter~ijl de net-
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werkoutputs niet en beschouwd. 

De systemen M', M'' en de verbingsfuncties f' en f'' beschrij-

ven t netwerk M=(S,T,I,d). 
t systeem ~·J: is we geven in 

I::::(p,q) 

4.1.2. 

O'=(w,x,y,z) f': S' '*I--I' 
f": 0'-t:-I--I" 

( 1 '2) 

Figuur 4.1.2: Systeem IVI opgebouwd de subsystemenM'en M''• 

Uit 
met 

toestandst 
netwerkinputs 

l2id. 
f' : a= ( 1 , p) 

b= ( 1 'q) 
c=(2,q) 
d=(2,p) 

llen van de subsystemen 

de verbindingafuncties 

f ' ' : a= ( w, p ) 
b=(x,p) 
c=(y,p) 

(z,p) 
e=(w,q) 
f=(x,q) 
g=(y,q) 
h=(z,q) 

F' en ' ' kunnen '" 
f' en f' ' worden 

Stel dat M' in toe and 3 is, M'' in toestand 2 en dat net 

input p 2anwezig is. Dit levert voor I'E' de input d=(2,p). 
r,IJ:' met input d van toest 3 naar toest 4 en heeft 

hierbij output y. input van M'' is dan. c=(y,p). Bij input 

c M'' van toe and 2 naar toestand 2. Het systeem r~'I gaat 

bij input p van M' in 3 en '' in 2 naar 
2. Op analoge r kunnen 

id van netwe input, toest 

andere combinat s worden 

van systeem M' en toestand 

van TIC' ' • Dit de volgende tabel voor teem M: 

1 1 
12 
21 

31 

22 
32 

32 42 32 
41 11 
42 41 
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4.2 Bepaling van de elementen van het Control System 

Uit 
het C 

beschrijving van de procedure dienen elementen van 

(d.w.z. S,T,I,O,d,l) bepaald te worden. 

Een procedure is opgebouwd uit een aantal st ements. j het 

uitvoeren van een proesfuiTe wordt eeds een statement tege jk 

verv.rerkt. instructies beschreven in dit st a tement, worden 

parallel uitgevoerd. In hoofdstuk 3.3 reeds besproken 

welke soort instruct s er in DS12 kunnen voorkomen. Als een 

van de instructies het st ement een act beschrijft, 

c. worden gerealiseerd door de bouwsteen waarin de actie 

plaatsvindt. Dit schiedt door de bet nde input van de 

bouwsteen 1 of 0 te maken. Omdat een instruct welke een ac

tie beschrij enige tijd vergt om uitgevoerd te worden dient 

elk statement in het CS, waarin een actie wordt beschreven te 

corresponderen met een toestand in het CS. 

:§~ES::~i!.!g_~§:!.!_! 

Als S(1) het eerste atement van Je procedure is die een 

actie beschrijft dan is s(1) de initiale toestand van het CS 

zodat dan T=s(1). Statement S(1) wordt verwerkt als het CS zich 

in toe and s(1 ), de injtiele toestand bevindt. 

De verwerking van de procedure hangt af van de toestand van 

de elerrenten van het en de netv1erkinputs. ( voorceeld 

hoofd uk 4.1 ). Dus s alle elementen van het DS en de net

werkinputs van het CS beschomvd worden, zijn er voldoende in-

puts aanwe g om volgende toe and en output van het CS 

te bepalen. 

~~ES::~i!.!g_~§:~_Q 

De outputs van het CS verzorgen de informatieoverdracht van 

t CS naar het (zie f guur 4.1.2,hoofdstuk 4.1 ). Derhalve 

dient dere instructie in de procedure ie een actie op een 

element ujt het DS schrijft, overeen te n met 

een output variabe van het Control System als veronder-
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ste wordt dat al instructies onafhankelijk van elkasr zijn. 

In t algemeen zul niet alle ructies onafhankelijk 

van elkaar zijn. Dit betekent t alle mogelij output 

toe n beschreven vvorden. 

De volgende toest functie d bij een toest s van 

het CS en een input x de volgende toestand. Wannéér een toestand 

overgaat in een vol 

teem. 

toestand afhankelijk van het sys-

In synchrone systemen verandert de toestond op commando van 

een oksignaal. In asynchrone systemen verandert toestand 

ontaan. Bij zov1el synchrone al as.-;;nchrone procedures mag 

een toe and pas overgaan naar een volgende toe and de 

instructies, beschreven in het ement dat corre ondeert 

met de momentane toestand, uitgevoerd zijn. Hieruit volgt dat 

het t nodig is om onderscheid te tussen synchrone en 

asynchrone procedures. 

ngevolge van de uitvoering van instructies jgen de 

toe anden van de e nten van t DS bepaalde • Een 

tructie kan dus s uitgevoerd be schomvd worden als de toe-

standen van de e nten, die door de instruct bewerkt worden, 

de waarde hebben zij tengevo van de uitvoering van de 

ructie zouden krijgen. Indien niet bepaald worden wan-

neer een instruct is uitgevo , kan gesteld worden dat de 

uitvoering direct na de start ed is. 

Als een statement uitgevoerd, wordt de vo nde toestand 

bepaald door t volgende statement in de procedure, tenzij 

door een besturingsinstructie ·naar een andere st ey:ent wordt 

verwezen. 

De volgende toe and functie is een partiële elding van 

S)fi op s. Dit wordt veroorzaLokt doordat bij een toestand van 

t S niet al inputs rnagelijk zijn, zodat t bij alle com-

binaties van toestand en input een volgende toestand aange 

worden. De t gedefinie e w1ar~en worden door de spe-

c catie van de partiële funct aanvaard •. 

Naast de overgang naar een volgende toestand 

o nog inputs schrijven waartij de toestand 

de procedure 

lijk blijft. 
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De output functie 1 geeft de output 0 als functie van de toe

stand n van het CS. De output is. onafhankelijk van de input 

van het CS (zie definitie 4.1.1 ). 

Zoals bij de bepaling van 0 bleek, verzorgt de outputvariabele 

o(j) de uitvoering van instructie I(j). De instructie I(j) dient 

uiteevoerd te worden als het statement dat I(j) bevat, verwerkt 

wordt. Dan moet duE gelden: o(j)=1. 

Het is echter niet altijd nodig dat instructie I(j) niet. uit

gevoerd wordt als alle andere state,:ents verwerkt worden. Bv. 

een SET-instructie mag altijd uitgevoerd worden als de toestand 

van de elementen, die door de SET-instructie de waarde 1 zou

den krijgen reeds de waarde 1 hebben. 

Een uitzondering hierop vormt een strijdige instructie. Dit i~ 

een instructie, die een of meerdere dezelfde elementen verwerkt 

doch hun toestand een andere waarde kan geven. 

Als een instructie bij het ver~~rken van andere statements uit

gevoerd mag worden kunnen er minder zware eisen aan de outputs 

van het CS gesteld worden zodat eenvoudiger realisaties moge

lijk zijn. We kunnen daarom beter aangevsnof bij een bepaalde 

statement de uitvoering van eon instructie vereist, verboden 

of vereist noch verboden is. De eisen voor de uitvoering van 

een ins ructie worden executie voor~aarden genoemd. 

De waarden van de executie voorwaarden zijn: 

a. 1 bij die toestanden van het CS waarbij de actie uitgevoerd 

moet worden 

b. 0 bij die toestanden van het CS waarbij een strijdige in

structie uitgevoerd moet worden 

c. X bij 6ie toesta~den van het CS waarbij de toestanden van 

de elementen die door de instr11ctie bewerkt worden reeds 

de waarde hebben die zij t.g.v. de uitvoering van de 

instructie zouden krijgen. 

d. 0 bij alle andere toestanden van het es. 
De output functie l bestaat dus uit de verzameling van de 

executie voorwaarden van de outputs, als functie van dn toestan

den. 
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Voorbeeld 1 

1 PROCEDUHE; 
2 STNrE O:D' SELECT IS 0; 
3 WAIT FORSELECT IS 1; 
4 STATE OF RDY IS 0; 
5 WAIT FOR RDY IS 1 ; 
6 LOAD REG; 
7 WAIT FOR RDY IS 0; 
8 IF PARITY=1 THEN SET CHECK; 
9 WAIT FOR SELECT IS 0; 
1 0 EED; 

De procedure beschrijft het laden van een rep;ister en de daar

bij behorende parity controle. De procedure begint met te wach

ten tot het register geselecteerd wordt. Daarna wórdt gewacht 

tot de aangeboden data geldig is (is geldig als RDY=1 ). Dan 

wordt het register geladen. Nadat RDY afgevallen is wordt de 

pariteit gecontroleerd en indien fout CI-J~CK ge set. Tenslotte 

wordt gewacht tot SEIECT weer afgevallen is. 

In de procedure worden in de statements 3,5,6,7,8 en 9 acties 

beschreven (WAIT,LOAD,SET). Het CS kent. dus 6 toestanden welke 

overe nkomen met de genoe~de statements. 

De inputs van het CS worden gerepresenteerd door de ~ogelijke 

toestanden van de elementen van het DS en de netwerkinputs. 

In de procedure worden de volgende elementen genoemd: SELECT, 

RDY, REG, PARITY, CHECK. De toestanden van REG zijn niet 

significant zodat deze weggelaten kunnen worden. Met de 4 re ste-
rende elementen zijn 24 inputs mogelijk ·welke in de volr:ende 
tabel vrorden weergee;even. 

element 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B c D E F 

SELECT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
RDY 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
PARITY 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
CE[ECK 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Omdat de instructies in statements 6 e~~8 een;aktie be~ 

schrijven moeten deze overeenkomen met een outputvariabele. 

Het CS heeft dus 2 outputvariabelen. Deze besturen de uitvoe

ring van de instructies beschreven in de statements 6. en 8. 

De WAIT-instruc:tie in 2tatements 3,5,7 en 9 levert· geen 
output variabele. 
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Verder kan uit deze procedure de volgende tabel voor de vol

gende toestand functie en de executie voorwaarden worden 

afgeleid. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 6 8 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 0 0 
5 - - - - - - 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0 
6 - - - - - - - - - - 7 7 7 7 1 0 
7 - - - - 9 9 8 8 7 7 7 7 x 0 
8 - - - - 8 9 - - - - 0 1 
9 3 3 - 3 - - - - 9 9 - 9 - - - - 0 0 

Volgende toestnnd functie executie 
voorwaarden 

De bepaling van de volgende toestand functie d en. de executie 

voorwaarden zal worden besproken in hoofdstuk 4.3. 

Het voorbeeld toont aan dat de volgende toestand tabel zeer 

groot wordt bij een groot aantal inputs. Ook blijkt er bij 

de meeste combinaties van toestand en input geen volgende 

toestand tabel te noteren door het beschrijven van de toe

stand sequenties. (zie figuur 3.1. 5 en figuur 3.1 .6 van 

hoofdstuk 3.1). Tevens is het dan moe·elijk om de inputs te 

beschrijven met de input vGriabelen. 

Dit toegepast op het voorbeeld levert de volfonde tabel: 

SE- RDY PA- CHECK 
d(s,x) s LEeT RITY 6 8 

3 3 0 x x x 0 0 
3 9 0 0 0 x 0 0 
3 9 0 0 1 1 0 0 
5 3 1 0 x x 0 0 
5 5 1 0 x x 0 0 
6 5 1 1 x x 1 0 
7 6 1 1 x x x 0 
7 7 1 1 x x x 0 
8 7 1 0 1 x 0 1 
8 8 1 0 1 0 0 1 
9 7 1 0 0 x 0 0 
9 8 1 0 1 1 0 x 
9 9 1 0 0 x 0 0 
9 9 1 0 1 1 0 x 

toestand vori- toestand output 
ge tijdens 
toe- executie 
stand 

I 

Tabel 4.2.1: Beschrijving van de volgende toestand tabel door 

toestand sequenties en input variabelen. 
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In de tabel is de toestand van een input variabele als X geno

teerd als deze 1 of 0 kan zijn. 

Behalve een kortere notatie van de volgende toestand tabel heeft 

het beschrijven van de toestand sequenties nog de volgende voor

delen: 

1- De beschrijving van de toestand sequenties sluit beter aan 

bij de werking van de procedure omdat de inputs kunnen worden 

gegeven door de input variabelen. Dit zal nader blijken bij 

de ontwerpsimulatie welke in hoofdstuk 4.3 aan de orde komt. 

2- De beschrijving van de toestand sequenties kan worden gebruikt om 

de logische vergelijkingen van het sy2teem te bepalen. (zie 

voorbeeld JK-flipflop, figuur 3.1.4/3.1 .7). Dit zal worden be

sproken in hoofdstuk 6. 

4.3 Bepaling van de volgende toestand functie en de executie 

voorwaarden van het CS door simulatie. 

Om na te gaan bij welke toestanden van de input variabelen en 

welke toestand van het CS het DS in een bepaalde toestand komt, 

wordt het systeem gesimuleerd. De simulatie levert dan de vol

gende toestand functie. 

Bij de simulatie van de procedure zullen de inputs van het CS 

gerepresenteerd worden door de toestanden van de input variabelen. 

Als e(1 ), ••.•. e(m) de verzameling input variabelen is dan repre

senteerd het m-tuple a(1 ), ..•.. a(m) de mogelijke toestanden als 

voor a(k) de toestand van de variabele e(k) wordt ingevuld. 

Deze toestand is 0,1 of X. 

Om de volgende toestand functie te bepalen kan de procedure 

onder alle mogelijke omstandigheden worden gesimuleerd. Het j_s 

echter niet nodig om de procedure onder alle mogelijke omstan

digheden te sirnuleren als de instructies op zodanige wijze wor

den gesimuleerd dat deze sin-:ulatie representatief is voor de 

simulatie onder alle mogelijke omstandigheden. Bij een repre

sentatieve simulatie behoeft slechts de waarde van het m-tuple, 

die de toestanden van de te bewerken elementen van het DS repre

senteren, gewijzigd te worden in een waarde die de uitvoering 

onder alle mogelijke omstandigheden representeren. 
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De representatieve simulatie kan het best worden geillustreerd 

met enkele voorbeelden: 

Voorbeeld 1 

Beschouw de instructie: 

SE·r (set) 

(set) specificeert een aantal geheugenelementen. De uitvoering 

van deze instructie is onafhankelijk van een voorwaarde, dus bij 

een representatieve simulatie kan de toestand van de elementen, 

beschreven door (set) op 1 gezet worden. 

Voorbeeld 2 

Beschouw de instructie: 

COUNT (set) 

(set) specificeert een teller. Bij de uitvoering van de instruc

tie wordt de inhoud van de teller verhoogd (of verminderd) met 1. 

De toestand na uitvoering is dus afhankelij 1( van de vorige toe

stand. Dus wordt bij een representatieve simul~tie de toestand 

van de elementen, aangegeven door (set), op X gezet. 

Voorbeeld J 

Beschouw de instructie: 

IF (bewering) TH~N (instr1) ELSE (instr2) 

Bij een representatieve simulatie moet deze instructie tweemaal 

worden gesimuleerd. Bij de eerste simulatie wordt verondersteld 

dat (bewering) waar is en ·wordt ( instr1 ) verwerkt. Bij de tweede 

sirnulatie wordt gesteld dat (bewering) niet waar is en wordt 

(instr2) verwerkt. 

Door een representatieve simulatie wordt de volgende toestand 

van het CS met de daarbij behorende inputs bepaald. Dit wordt 

genoteerd als: 

(r,A)=Sir!l(s,B) 

met s= toestand van het CS 

B=deelverzameling van de inputs waarmee het CS in s komt 

A=deelverzamBling van de inputs waarmee het CS in r komt 

r=d(s,A) de volgende toestond van het CS 

Stel dat de toestanden van de input variabelen in toestand s ge

lijk zijn aan a (1), •••• a (i), •••. a (rn) en dat de instructie s s s 
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input variabele e(i) bewerkt. Dan zal de toestand van e(i) na 

uitvoering van de instructie gelijk zijn aan: 

ar(i) =1 als de toestand van e(i) na uitvoering van de in

structie altijd 1 is 

=0 als de toestand van e(i) na uitvoering van de instruc

tie altijd 0 is 

=X in andere gevallen. 

Hierbij is ar(i) de toestand van de input variabele e(i) waarbij 

het systeem overgaat van toestand s naar r. Voor de overige 

input variabelen zal bij de overgang van toestand s naar r gelden: 

ar ( j ) =as ( j ) voor 1 ~ r -s' (i -1 ) 

(i+1)!:·r~m 

Uitgaande van ar(1 )/ar(m) kunnen weer de toestanden van de input 

variabelen worden afgeleid waarbij toestand r overgaat in een 

volgende toestand enz. enz •• De representatieve simulatie is 

dus een recursieve beV'.'erking waarbij het volgende resultaat af

hankelijk is van het voorafgaande resultaat. Voor de recursieve 

bewerking zal dus een initiele waarde moeten worden gedefinieerd 

en een voorwaarde, waarbij de bewerking kan stoppen. 

Aan het begin van de simulatie zal van geen enkele input variabe

le bekend zijn, in welke toestand deze zich bevindt. We kunnen 

daarom de toestand van de input variabele dan voorstellen door X. 

De eerste toestand zal worden gegeven door het eerste statement 

dat een actie beschrijft. Uit de beschrijving van de procedure 

volgt verder de volgende toestand bij een bepaalde toestand. 

De simula~ie kan worden be~indigd als de verzameling inputs waar

mee een instructie instructie gesimuleerd zou worden een deel

verzameling is van de vereniging van deelverzamelingen waarmee 

de instructie reeds gesimuleerd is. Dan levert de simulatie im

mers geen nieuwe toestanden van input variabelen. 

De simulatie kan nu als volgt worden uitgevoerd: 

1. De statements in de procedure worden verwerkt in de volgorde 

zoals aangegeven in de procedure. 

2. De instructies in de statements worden op representatieve 

gesimuleerd 

3. De verzameling inputs Wélarmee het eerste statement gesimu

leerd wordt bevat alle toestanden 
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4. Als een statement verwerkt is wordt de verkregen verzameling 
inputs gebruikt bij de verwerking van alle volgende state
ments 

5. Als een statement meerdere volgende statements heeft wordt 
de simulatie met een willekeurig volgend statement voortge

zet. De verzameling inputs waarmee de volgende statements 
verwerkt moeten worden wordt bewaard zodat deze statements 

later verwerkt kunnen worden. 
6. Een statement wordt alleen dan verwerkt als de verzameling 

inputs waarmee het statement verwerkt moet worden niet omvat 
wordt door de vereniging van verzamelingen waarmee het sta

tement reeds gesimuleerd is. 
7. Als de simulatie volgens stap 6 afgebroken wordt, wordt deze 

voortgezet met de verwerking van de statements die bij stap 5 
bewaard zijn. Als dergelijke statements niet aanwezig zijn 
is de simulatie gereed. 

De simulatie sluit dus direct aan bij de notatie van een volgende 

toestand tabel volgens toestand sequenties. In deze tabel werden 
de inputs ook beschreven met input variabelen. 

Me~ · ~~hulp van de volgende toestand functie kan er een executie 
voorwaarde voor iedere actie worden gevonden. De waarde van de 
executie voorwaarde is: 

1 bij die toestanden van het CS waarbij de actie uitgevoerd 
moet worden, 

0 bij die toestanden van het CS waarbij een strijdige instruc
tie uitgevoerd moet worden, 

X bij die toestanden van het CS waarbij de toestanden van de 

elementen die door de instructie bewerkt worden reeds de 
waarde hebben die zij t.g.v. de uitvoering van de instructie 
zouden krijgen, 

0 bij alle andere toestanden van het CS. 

Het is dus mogelijk om door representatieve simulatie, de volgende
toestand tabel (en de outputtabel) uit de beschrijving van de 
procedure af te leiden. De afleiding kan in het DSL2 systeem 
geschieden door een computerprogramma, dat hiervoor is geschreven. 



-54-

Voorbeeld 

Als voorbeeld zal de volgende toestand functie en de executie 

voorwaarden voor de procedure uit hoofdstuk 4.2 worden behandeld. 

1 PEOCEDURE; 
2 STATE OF SELECT IS 0; 
3 WAIT FOR SELECT IS 1 ; 
4 STATE OF RDY IS 0; 
5 WAIT FOR RDY IS 1 ; 
6 LOAD REG; 
7 WAIT FOR RDY IS 0; 
8 IF PARITY=1 ;UIEN SE'1: CHECK; 
9 WAIT FOR SELECT IS 0; 

1 0 END; 

We beschouwen de input variabelen steeds in de volgorde: 

SELECT,RDY,PARITY,CrlliCK. 

Verder worden de resultaten weergegeven in de volgorde: 

toestand I voriRe 1 toestand van de input variabelen 
toestand tijdens de executie 

Deze notatie is analoog aan die uit tabel 4.2.1. 

Voordat de procedure wordt uitgevoerd is er van geen enkele in

put variabele bekend in welke toestand deze zich bevindt. We 

kunnen daarom de toestanden van de input variabelen voorstellen 

door 

X,X,X,X 

waarbij X er op duidt dat de toestand van de input variabele 0 

of 1 kan zijn. 

In statement 2 van de procedure wordt de toestand van SELECT 0 

en het systeem bevindt zich in de initiele toestand 3. Het sys

teem zal in toestand 3 blijven zolang SELECT=O. Er geldt dus: 

3 3 o,x,x,x 
Als SELECT=1 zal het systeem overgaan naar een volgende toestand. 

Door de beschrijvende instructie in statement 4 zal hierbij RDY 

de waarde 1 krijgen. De overgang van toestand 3 naar toestand 

5 zal dus optreden als de toestanden van de input variabelen 

respectievelijk gelijk zijn aan 1 ,O,X,X. Dit geeft: 

5 3 1 ,o,x,x 
Van de eerder verkregen inputverzameling (O,X,X,X) zijn dus alleen 

de toestanden van die input variabelen veranderd, welke door de 

instructies werden bewerkt .De nu verl{regen input verzameling 
(1 ,O,X,X) wordt weer gebruikt bij de vervverking van alle volgen

de statements. 
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Het systeem zal in toestand 5 blijven voor 1 ,O,X,X, zodat geldt 

5 5 1,o,x,x 
Als RDY=1 gaat het systeem over van toestand 5 naar toestand 6. 

6 5 1,1,X,X 

Voor de overgang van 6 naar 7 zullen de toestanden van de 

input variabelen niet veranderen zodat dezelfde input verza

meling wordt gevonden als tij de overgang van 5 naar 6. De 

input variabele REG zal bij de representatieve simulatie in 

toestand 6 niet van toestand veranderen d.w.z. de toestand 

van REG was X en blijft X. De toestanden van REG zijn dus niet 

significant zodat ze wegr;elaten kunnen worden. 

Het systeem zal zijnde in toestand 7, in toestand 7 blijven voor 

1,1,X,X. 

7 
7 

6 
7 

1,1,X,X 
1,1,X,X 

St a tement 7 h:eft meerdere volgende si; a terrent s, nl. 8 of 9. 
Dit betekent dat de inputverzameling 1,1,X,X moet worden ont

houden. 

Toestand 7 gaat over naar toestémd 9 als RDY=O en PARITY=O. Dit 

geeft: 9 7 1 ,O,O,X 

Het systeem zal bij dezelfde inputverzameling in toestand 9 
blijven: 9 9 1,0,0,X 

Voor SELECT=1 treeàt een overgang op van toestand 9 naar toe-

stand 3: 3 9 O,O,O,X 

Deze inputs vormen een deelverzameling van de inputs waarmee 

toestand 3 reeds gesimul erd is. (O,X,X,X). Dit houdt in dat 

de simulatie op dit punt kan vrorden afget,roken en dat kan 

worden v~ortgezet met de verwerking van staterr~nt 8. 

De verzarrBling inputs waarvan weer wordt uitgegaan is 1 ,1 ,X,X. 

Toestand 7 r:;ant over naar toestand 8 als RDY=O en PARITY=1 

zo6at 8 7 1,0,1,X 

Zolang ChECK de waarde 0 heeft zal het systeem in toestand 8 

blijven:8 8 1,0,1,0. 

Het systeem zal van toestand 8 naar toestand 9 gaan bij CHECK=1. 

9 8 1,0,1,1 

Het sys ·· eem gaat van toestand 9 naar toestand 3 als S~CLECT=O, 

3 9 0,0,1 ,1 
en zal in 9 blijven als SELECT=1 bli,lft. 

9 9 1,0,1,1 
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Omdat 0,0,1,1 een deelverzameling is van de vereniging van 

deelverzamelingen waarmee statement 3 reeds verwerkt is 

(O,X,X,X en O,O,O,X) kan de simulatie als gereed worden be

schouwd. Het resultaat van de simulatie is de tabel welke 

reeds gevonden is in hoofdstuk 4.2 (tabel 4.2.1 ). 

Voor het afleiden van de executie voorwaarden kan nu gebruik 

worden gemaakt van de toestand tabel. beschreven door toe

stand sequenties en input variabelen. De waarden van de 

executie voorwaarden kan bepaald worden zoals besproken op 

blz. 47. 

De executia voorwaarde o(j) voor instructie I(j) is steeds 1 

omdat o(j) de uitvoering van I(j) verzorgt. Dus de executie 

voorwaarde is 1 voor toestand 6, output 6 en toestand 8, out

put 8. 

De waarden van de input variabelen ZlJn bij de overgang van 

toestand 6 naar 7 en 7 naar 7 ~elijk aan de waarden van de 

input variabelen bij de overgang van toestand 5 naar 6. 
De executie voorwaarde van output 6 is bij de overfangen 

6,7 en 7,7 dus gelijk aan X. Eij de resterende toestands

overgangen is de e· ecutie voorwaarde voor output 6 gelijk 

aan 0. Voor output 8 zal de executie voorwaarde X kunnen 

zijn als CHECK de waarde 1 heeft. Dit geldt echteT niet voor 

de overrang van toestand 9 naar toestand 3 omdat in toestand 

3 de waarde van CHECK niet bekend is. Voor deze overr;;ang is 

de executie voorwaarde voor output 8 0. Bij alle andere 

toestandsovercangen is de executie voorwaarde voor output 8 

ook 0. 

Voorbeeld 2 

1 SYS'I'EI .. ; 
2c READ: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 SIIIFT: 
9 
10 
11 
1 2 
13 
14 
15 Eim; 

PROCEDURE; 
STATE OF SELECT IS 0; 
RESET BITTELLER, DATARDY; 
S~ATE OF BIT9 = 0; 
WAIT FOR SELECT=1 ; 
STATE OF RDY = 0~ 
WAIT FOR RDY = 1 ; 
SEIPT SEH'TREG-COUET BITTELT.ER; 
WAIT FOR HDY := 0; sH.z-,::r 
IF BIT9 = 0 T~!ElJ GO TO SJ'; I t"~'T; 
IF PARITY = 0 TEEl: SET DAJ'ARDY; 
WAIT FOR DA'CAHDY = 0; 
IF SELECT = 1 'r:tiEl! V/AIT FOR SEJ_jECT = 0; 
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SHTl?TREG: SR = 9 D-INPUT = DATA IN; 16 
17 
18 
1 9 
20 
21 

FIT 
BIT9: 

COUNTfm LENGTE = 4 BACKViARD RES.ET = 9; 
= F(O) OF BITTELLER; 

22 

23 

DATARDY: 
PARITY: 
SEIJECT, 
RDY, 
DATA 
DA'rARDY, 

TREG: 

FF; 
= EVEJ\i OF TREG; 

Il\PUT; 

OUTPUT; 

Deze procedure beschrijft t schuiven von inforrr:at in 
een schuifre ster. Er wordt verondersteld dat t schuif-
register een bus eeïT met re apparatuur verbonden 
is. t schuifre er rrat; informatie opnenen als het se-
lecteerd wordt. Dit wordt geven door het s SEI1ECT. 

inforrnat op de bus is geldig als 1 is, dus dan kan 
de inforwatie in het schuifregister schoven worden. Ver r 
dient t schuifre ster een bitteller bij te houden om de 
ope ie te kunnen beeindigen. Tenslotte wordt een procedure 

start om de informatie te verwerken. 
Uit de procedure zijn volgende t llen af te iden: 

·-SE- PA- DA-
d(s,x) s iLECT RDY BIT9 RITY TARDY 4 9 12 

4 4 0 x x x x 1 0 0 
4 13 0 0 1 x 0 1 0 0 
4 14 0 0 1 x 0 1 0 0 
6 4 0 x 0 x 0 x 0 0 
6 6 0 x 0 x 0 x 0 0 
8 6 1 0 0 X. 0 0 0 0 
8 8 1 0 0 x 0 0 0 0 
8 10 1 0 0 x 0 0 0 0 
9 8 1 1 0 x 0 0 1 0 

10 9 1 1 0 x 0 0 x 0 
10 10 1 1 0 x 0 0 x 0 
12 10 1 0 1 0 0 0 0 1 
1 2 12 1 0 1 0 0 0 0 1 
13 10 1 0 1 1 0 0 0 0 
13 12 1 0 1 0 1 0 0 0 
13 13 1 0 1 0 1 0 0 0 
14 13 1 0 1 x 0 0 0 0 
14 14 1 0 1 x 0 0 0 0 
--· 

toe- vori- toestand output 
stand ge tijdens 

toe- execut 
stand 

1 4.2.2: Vo nde toestand tabel en output tabel van 
voorbeeld 2. 
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5. MATHEMATISCI-JE SYNTHFGSE VAN HET CONTROL SYSTEM. 

Om het ontwerpen van een digitaal systeem te automatiseren, 

zal er een synthese methode moeten worden gedefinieerd welke 

geschikt is voor de verwerking door een coffiputer. Zoals uit 

hoofdstuk 4 is gebleken, wordt het Control System beschreven 

door de volgende toestand- en output tabel. De tabellen 

bevatten de wezenlijke kenmerken VEm het te ontwerpen 

systeem. 

Door Hartmanis en Stearns (29) zijn een aantal algebraische 

technieken ontwikkeld om een digitaal systeem te realiseren 

door het opsplitsen van de digitale machine in component 

machines. De theorie geeft een aantal structurele realisaties 

van de machine zonder dat wordt ingegaan op de fysische reali

satie van het digitaal systeem. De structurele reaJisaties 

worden gevonden aan de hand van een 'mathematisch' optima

liseringscriterium en het blijkt, dat in het algemeen p_:oede 

c.q. gunstige realisaties ontstaan. De structurele realisa

ties volgen uit de gekozen toestand toewijzingen. 

Voor de mathematische synthese van het Control System wordt 

uitgegaan van bovenstaande theorie. 

Omdat de volgende toastand functie ~an het Control System 

gedefinieerd is als een partiele functie en de output tabel 

'don't cares' vertoont, wordt het begrip 'Extended Partition' 

ingevoerd. Dit begrip is synoniem aan het beBrip 'Set System' 

uit hoofdetuk 5 van Hartmanis en Stearns (29). Verder wordt 

de theorie uite::etreid door het invoeren van het begrip 

'Triplet'. Het 'Triplet' wordt gevormd door twee extended 

partitions P en Q op S en een extended partition E op I. Hier

bij is S de verzaceling toes anden van het CS en I de verza

meling inputs van het CS. In dit hoofdstuk zal wor~en vol

staan 'liet het vermelden van de definities en theorema's welke 

de mathe~atische grondslag vormen voor de algebraische syn

these van het CS. Voor de for;:~o1e bewijzen van de hiervoor 

noodzakelijke theorema's zij verwezen naar 1iteratuurop;::c:ave 1. 
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Een verzameling wordt op twee manieren beschreven. Een verza

melinc wordt beschreven door alle elementen op te noemen of 

door de eigenschappen van de nlementen te specificeren. Dit 

wordt r,enoteerd als: 

S = t s(1 ),s(2), ••• s(n)} noemen van alle ele1renten 

S = ~ sIs heeft eigenechap X J beschrijving van de eigen

schappen 

Een element s van een verzameling S wordt aangeduid met: 

s in S 

Als s in S impliceert dat s in :r dan is S een deelverzan:eling 

van :r. Dit wordt genoteerd als: 

Twee verzamelingen S en :r zijn gelijk dan en slechts dan als: 

S ~ T en :r ~ S 

geschreven als: S = T 

De doorsnijding van 2 verzamelingen S en T is de verzameling: 

S~T = t s \ s in S en s in T J 
De vereniging van 2 verzamelingen s en T is de verzameling: 

S+T = tsls inS of sin TJ 
liet verschil van 2 verzamelingen s en ·:r is de verzameling: 

S-T = t sIs in s en niet s in Tj 

Stel s en T zijn niet lege verzameline:en. De functie f: 

f: S -~ T 

definieert bij iedere s in S een t in T. Dit wordt geschreven 

als: 

f(s) = t 

De functie f wordt ook afbeelding vanS op T genoemd. Als: 

T = ~tlt=f(s) voors in sj 
dan is f een 'onto' functie. De functie is 'one-to-one' als: 

s(1) 1: s(2) impliceert dat f(s(1 )) 1: f(s(2)) 

De functie f is een partiele functie of partiele afbeelding 

als f ged~finieerd is op ~en deelverzameling van s. 
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Zoals reeds is besproken kan een digitaal systeem worden ge

representeerd door het 6-tuple K: 

M=(S,T,I,O,d,l) 

met: 

S: een eindige niet lege verzameling toestanden 

T: een eindige niet lege verzameling initiale toestanden 

I: een eindige niet lege verzameling inputs 

0: een eindige niet lege verzameling outputs 

d: s ~ I -~ s een volgende toe stand functie 

1: s~ I -~ 0 een output functie 

Bij een systeem M gaat toestand s over in toestand t bij in

put x dan en slechts dan als: 

t = d(s,x) 

Voor een deelverzameling B van S is: 

d(B,x) =~si s=d(t ,x) en t in BJ 

Nu gaat de d·elverzameling B over in de verzameling B' bij 

input x dan en slechts dan als: 

d(B,x) < B' -
Voor een deelverzameling B van I is: 

d(s,B) = ltlt=d(s,x) en x in BJ 

Nu gaat toestand s over in de verzameling S' bij een input 

x in B dan en slechts dan als: 

d(s,B) <. S' 

Een variabele in een systeem kent slechts 2 toestanden, gere

presenteerd door: 

a. 0 

b.. 1 

c. X, toestand is 0 of 1, doch welke is onbekend. 

Een significante toestand is een toestand die 0 of 1 is. 

De toes banc:en van een systeerr; met n eler::enten v.corden gere

presente rd door het n-t1:ple: 

(e(1), ••• e(i), ••• e(n)) 
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Hierbij geeft e(i) de toestand van element i aan. 

e(i) is: 

1 als toestand van eler:~ent i is 1 

0 als toestand van elerent i is 0 

x als toestand van elen-~ent i is 0 of 1 • 

Definitie ,5. 1 -------------
Een aantal deelverzamelingen: 

Q = ~ B (i)/ voor i = 1 , 2, ••• n 

van S is een extended partition, afgekort tot EP, op S dan 

en slechts dan als: 

1. + B(i) = S 

2. :E(i) !:' B(j) impliceert i=j 

De tweede voorwaarde zorgt ervoor dat een EP een minimaal aan

tal elementen heeft. 

De elementen van Q worden blokken genoemd. Een blok van Q wordt 

aangeduid met: 

B(Q) 

Een blok van Q dat s (s inS) bevat wordt aangeduid met: 

B(Q,s) 

De elementen s ent (beide in S) zijn equivalent onder de EP 

Q op S dan en slechts dan als: 

B(Q,s)=B(Q,t) 

d.w.z. als s ent beiden in hetzelfde blok van Q voorkomen. 

Dit wordt geschreven als: 

s = t(Q) 

yo~r!2e~lç!. 1 

De EP Q = j1, 2, 3; 1, 3, 4 }be_staat uit twee blokken. Het eerste 

blok bevat de toestanden 1 ,2 en 3. Het tweede blok bevat de 

toestanden 1,3 en 4. De toestanden 1 en 3 komen voor in beide 

blokken. Blok 1 en blok 2 samen bevatten alle toestanden.(S) 

Voor het eerste blok geldt: 1 ~ 2 ~ 3(Q) want toestand 1,2 en 

3 komen allen in het eerste blok voor. Analoog voor toestand 

1,3 en 4 in het tweede blok. 
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Definitie 6.2 

Stel Q en R zijnEP's op een verzameling S. Dan is: 

R !>' Q 

als en slechts als er voor iedere B(R) een B(Q) is zodanig dat 

B(R) ~ B( Q) 

Voorbeeld 2 

Een EP Q op S realiseert een EP R op S dan en slechts dan als: 

De realisatie van een EP vraagt een onderscheid tussen de ver

schillende elementen van S. Dit onderscheid hoeft niet nauw

kauriper te zijn dan door de te realiseren EP wordt aangegeven. 

Iedere EP die kleiner of gelijk is aan de te realiseren EP 

voldoet aan deze voorwaarde. 

~~f.~~~!.~~-(~!.2. 

Stel ~S(i) 1 is een aantal deelverzamelingen vanS. Dan is: 

Ma:x:Ss(i)f = ~ B(S\B=S(i) en B~S(j) impliceert B=S(j)} 

Voorbeeld 3 

Maxt 1 ; 1 , 2; 2, 3; 2, 31 = i 1 , 2; 2, 3 J 
!.!l~~~~g~_2!.g 

~tel Q en R zijnEP's op een ver ameling S. Dan is het pro

duct Q.R: 

Q.R = MaxtB(Q)~B(R)} 
er: de som Q+R: 

yo:?f!?.e~l~ 4 

\1 ,2,3;3,4,5}. r1 ,2;2,3,4;4,5 3 = <t 1 ,2;2,3;3,4;4,51 
~1 ,2,3;3,4,5}+f1 ,2;2,3,4;4,5} = f1 ,2,3;2,3,4;3,4,5] 
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hlet bovenstaande definities voor vermenigvuldiging en optelling 

kunnen eenvoudig de volgende bc;weringen voor de EP's P, Q en R 

(allen op een verzameling S) bewezen worden: 

Q ~ Q.R 

Q .~ Q+R 

Theorema 5.3 ------------
Op de verzameling toest2nden S van een systec;m M kan voor 

ieder element e(i) een EP E(i) geconstrueerd worden, Symbo-

lisch: 

E(i) = Maxt B 
1 (i),J3°(i)} 

met: 

B 1 (i) = 1 s in Sjtoestand van e(i) is 1 of x} 
B0 (i) = ~ s in sttoestand van e(i) is 0 of xJ 

E(i) is een EP omdat door de Max-operatie het aantal blokken 

minimaal is en het element i bij iedere s in S een toestand 0 

of 1 heeft. 

Een significant element is een element waarvan de EP op de 

verzameling toestanden van het systeem 2 blokten bevat. De 

EP van een niet significant element bestaat slechts uit 1 blok. 

Bij het ontwerp van een systeem zijn slechts significante 

elementen van belang omdat deze elementen ge~ruikt kunnen 

worden om 2 toestanden van het systeem te onderscheiden. 

Voorbeeld 5 

De EP E(i) = i1 ,2,4;3,4} van element i geeft aan dat uit de 

toestand van element i bepaald kan worden of het systeem zich 

in een der toestanden 1 ,2,4 of in een der toestanden 3,4 be

vindt. 

Bij het ontv,rerpen van digitale machines vormt het toekennen 

van de binaire toestand variabelen om de toestand van de machine 

aan te geven, een zeer belangrijke stap. In het algemeen zul

len verschillende toekenningen resulteren in verschillende lo

gische relaties en de complexiteit zal sterk variaren met de 
toekenning van de toestand variabelen. 
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Voorbeeld 6 - - -
inputs 

0 1 z y1 y2 y3 y1 y2 y3 

0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
1 5 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
2 4 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 
3 1 4 1 3 0 1 1 3 0 0 0 
4 0 3 0 4 1 0 0 4 0 0 1 
5 2 3 0 5 1 0 1 5 0 1 0 

Lachine 1 Toewijzing A Toewi,j zing B 

Toewijzing B levert de volgende tabel: 

y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 z 

1 1 0 0 0 0 
r--, 

0 0 0 I 1 I 

1 0 1 0 1 0 
I I 

0 0 0 I 1 I 

' I 

1 0 0 0 0 1 :_1_! 0 1 0 
0 0 0 

---I 
0 1 0 0 1 1 : 1 I 

0 0 1 : 1 I 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 I 1 : 

i--J 
0 0 0 0 0 0 

X=0 X=1 

Voor het afleiden van de logische verfelijkingen voor Y1 , Y2 
en Y

3 
moet in de tabel worden nagegaan voor welke combinatie 

van y 1 ,y2 ,y3 ,x respectievelijk Y1 ,Y2 en Y3 gelijk~ aan 1 • 

Zo geldt voor Y1 : 

Y1= Y1Y2Y3x + Y1Y2Y3x + Y1Y2Y3x + CY1Y2Y3x + Y1Y2Y3x)+ 

Y1Y2Y3X + Y1Y2Y3X + Y1Y2Y3X + (y1y2y3x + Y1Y2Y3x) 

Hierbij kunnen de termen tussen haakjes als don't cares worden 

beschouwd zodat ze alleen vrorden meegenomen alE:~ hierdoor. de 

logische functie eenvoudiger wordt. 

Voor Y1 wordt gevonden: Y1=y1x + y 1x. 

Met toewijzingBen toewijzing A worden voor Y1 ,Y2 en Y
3 

de 

volpende logische verpelijkingen gevonden: 

toewijzing B; 

= y1x + y1x 
-= y3x 

= y2y3 

toewijzing A; 
-= Y1Y2Y3X + Y2Y3X + Y2Y3X 

- - - -= y2x + y1y2y3+ Y1Y3 
- - - -= y1x + Y2Y3X + Y2Y3X + Y1Y2X 

Voor toewijzing B ZlJn de logische vergelijkingen veel een

voudiger omdat de functionnle f' ankelijkheid tussen de 
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n is gereduceerd. 

B blijid y1 niet 

dat y 2 en y3 niet 

worden verdeeld in 

nent systemen a en b die parallel 

5. 1 ) 

SUBSYS~rT~EI\i'f 
a 

x 
SUBSYSTEEm~; 

b 

lijk te zijn van y 2 
afhankelijk zijn van y1 • 

e onafhankelij compo-

schakeld zijn. ( figuur 

-y1 
NOR 

fYj 

Figuur 5.1: Reali ie van machine 1 volgens toewijz E. 

Voor subsysteem a geldt in feite volgende toestand t l: 

input x input x 

0 1 0 1 

0' 1 '2 3,4,5 0' 1 '2 of y1 
3,4,5 0' 1 '2 3,4,5 

1 0 1 

0 1 0 

y1 

Voor eubsystee:r;; b ldt de volge toe and tabel 

input x input x 

0 1 0 1 

0,5 2,3 2,3 10 00 00 

1 '4 0,5 2,3 of Y2Y3 01 10 00 

2,3 1 '4 1 '4 00 01 01 

y2y3 

Voor variabele y1 kan er geen onders id gemaakt worden tus

sen de toestanden 0,1 en 2 of 3,4 en 5. 

Voor y2y3 b2staat er 

1,4 of 0,5 of 2,3. 

Theorema 6.3 le 
extended part • 

en onderscbBid tussen de toest n 

t verband tussen een y-toewijzing en een 

Volgens theorema 5.3 kan voor ieder e nt yi een 
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worden geconstrueerd. Voor toewijzing E geldt dan: 

y1: p1 =~0,1 ,2;3,4,5! 

y2: p2 =~0,5;1 ,2,3,4} 

y3 : P3 =11 ,4;0,2,3,5} 
Volgens definitie 5.4 is yi een significant element want de 

EP Pi bevat 2 blokken. Het product P1 .P 2.P3 =r;1 ;2;3;4;5{ 

Voor subsysteem b moeten y1 ~n y 2 wor• en gerealiseerd. Daarom 

moet er volgens theorema 5.1 een EP worden gevonden welke 

~P2 en ~P3 is. Volgens theorema 5.2 voldoet hieraan het product 

van P2 en P
3

• 

y 2y 3: p 23= ~ 0' 5; 1 '4; 2' 3} 

Uit dit voorbeeld blijkt dat het splitsen van een machine 

in component rr_achine s kan leiden tot " economische "toe stand 

toewijzingen .Intuitief kan worden vastgesteld at de reduc

tie van het aantal toestand variabelen en inputs waar de 

toestand variabelen van afhangen, de logische circuits ver

eenvoudigt. De grondidee bij de mather;'atische synthese is 

om methodes te vinden volgens welke toewijzingen kunnen wor

den geselecteerd, waarbij iedere variabele weH::e de nienwe 

toestand beschrijft van ::>o weinig moc:elijk variatelen die de 

oude toestand beschreven,afhangt. Een belangrijk mathematisch 

gereedschap is hierbij het concept van een EP-triplet. Er 

kunnen voorwaarden worden gevonden voor het bestaan van toe

stand toewijzingen met gereduceerde afhankelijkheid in termen 

van EP-triplets. 

Gegeven een systee~ 

lvT = ( S , T , I , 0 , d , 1 ) 

en twee EP's P en Q op S en een EP E op I. Dan is de geordende 

rij (E,P,Q) een EP-triplet, afgekort tot EPT, op Mals en 

slechts als: 

s = t(P) en x- y (E) 

irr1pliceren: 

d(s,x) = d(s,y) = d(t,x) = d(t,y) (Q) 

voor alle s,t in S en x,y in I waarbij d gedefinie8rd is. 
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Dus het triplet (E,P,Q) is een EPT s de corrbinaties van 

blokken van E en P door M afgebeeld worden in Q, ofwel voor 

alle B(E) in E en B(P) in P is er een B(Q) in Q zodanig d2t 

ldt: 

d(B(P),B(E)]~B(Q) 

a b c d 

1 1 2 Stel P= ~ 1 , 2, 3; 4) 
2 2 3 ia,d;b,c) 3 3 4 
4 1 4 

Uit de toestand t l bli;~kt dat t teem voor de toestan-

den 1 ,2,3 bij inputs a,d overgaat blok B(1) met toe anden 

1 ,4 en bij inputs b,c overr;aat B(2) rnet toest 2,3. 

Het systeem voor toestand 4 bij inputs a,d over in blok 

B(3) met toest n 1,4 terwijl er voor de inputs b,c en 

volgende toest gedefinieerd is. 

Met de gevonden blol{1-:-en is een EP Q' te construeren. Dit houdt 

in dat voor de n van Q' moet n volgens fir e ,.1: 

1. B(i)~B(j) impliceert i=j 

2 • ..± (i) = s 
De blokken waarmee Q' moet worden 

eerste eis e dus tot gevo 
zijn 1,4 ; 2,3 ; 1 ,4. 

het derde blol{ 

wor(·en vveggelaten. eis kan worden zien als een Max-opera-

tie op de blok~en B(1 )/B(3). 

Aan de tweede eis wordt steeds vo orrdat ieciere P 
toestanden bevat en iedere E alle inputs. 
Dus geldt: 

Q' = \ B(1 ); B(2)J=l1 ,4; 2,3J 
Volgens definit 

ldt: 
Q~Q' 

Zo zijn: 

5.5 zal iedere E,P en Q een EPT zijn 

(~a,d;b,cj, ~1 ,2,3;43, ~1 ,4;2,3J) 

Cta,d;b,c) ,[ 1 ,2,3;4), t1 ,2,4;2,33) 

Cfa,d;b,cs, [1 ,2,3;4}, [1 ,2,3,4~) 
allen EPT 1 s op M. 

s 
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Als bekend is in welk blok van P de toestand van de machine 

voorkomt dan kan voor ieder input blok van E worden bep0.ald 

in welk blok van Q de volgende toestand voorkomt. lf.a.w. is 

er een bepaalde onbekendheid over ~e toestand waarin het sys

teem zich bevindt maar weten we alleen in welk blo~ van P de 

toestand voorkomt dan wordt bij een bepaalde E,de onbekendheid 

over de volgende toestand van het systeem gegeven door de 

EP C; • Van Q kan immers alleen de blok vwruen berekend welke 

de volgende toestand van P bevat. 

Uit de toestand tabel blijkt dot. P de rijen aangeeft welke 
b" 

'gelijk' geme.akt moeten worden ..i. een bepaalde Een dat de 

EP Q de equivalente klassen van toestanden aangeeft welke 

voldoende zijn om de gelijkstelling van de rijen mogelijk te 

maken. 

Zijn de triplets (E,P,Q) en (F,R,S) voor. systeem M bekend dan 

kunnen hieruit nieuwe EPT's worden gegenereerd volgens het 

volgende theorema: 

Theorema 5.4 ------------
Als (E,P,Q) en (F,R,S) EPT's op een systeem M zijn dan zijn 

ook: 

(E.F,P.R,Q.S), 

(E,P+R,Q+S) mits E-!'F, 

(E+P,P,Q+S) rrits P-s:R 

EPT's opM. 

Als het triplet (E,P,Q) een EPT is dan zullen de triplets die 

worden verkregen door E en/of I) te verkleinen en/of Q te ver

groten eveneens EPT's zijn. Dit kan formeel worden beschreven 

door het volgende theorema: 

1:g~~~~l]1~-~!.2. 

Stel (E,F,Q) is een EF'~ o een systeeni r,~. StelP <E, R( P 

en Q~·s. Dan zijn de triplets: 

(F,P,Q) (E,R,Q) (P,R,Q) (E,P,S) (F,P,S) (S,R,S) en (F,R,S) 

eveneens EPT's op K. 
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t bewijs van t oren;a ~.4 en 5.5 schiedt aan hand van 

de relatie d(a(:P),B(E)J{ B(Q), vclgens de 5.5 
voor een EPT geldt. 

Voorteeld 8 

Vo ns theorema 5.5 is voor een (E,P,Q) op M en een 

R~P, (E,R,Q) ook een EPT op Iv'J. 

Als R.{ P dan is er voor iedere B(R) een B(P) zo 

elverzameling is van B(P). 

s (E,P,Q) een op K is gel 

d IB(P),B(E)] .!B(Q) 
voor alle toestanden en inputs waarbij d gedef 

dan is ook: 

d [ E(R),B(E)] 5 B(Q) 

zo het trip t (E,R,Q) een lV' is. 

B(R) een 

erd is. 

Uit definitie 5.5, theorema 5.4 en theorema 5.5 blijkt dat 

er ZGer vele 's voor een systeem l!I kunnen worden gevonden. 

zal daarom een ciale klasse van triplets worden gede-

TJ]Jlm t t s, waaruit alle andere 

t lets kunnen worden afgeleid. af.!e,iàing kan· geschieden 

door de 'secundaire' ( Q) van het triplet te ve ten 

en 'priF~aire' 's (I en P) van het IVIT\1rn triplet te ver-

k inen. 

De 's (E,P,Q) geven aan welke blo n van Q te jk uit 

bl en van E en P aald kunnen worden. De 'meeste rma-

t ' wordt uit de ' 
van E en P zo groot rno 

mo lijk zijn. Best 

te infor11at ' verkregen blokken 

li~k zijn en de blokken van Q zo klein 

de EP Q uit 

toestand, dan is 

duidig bepaald. 

volgende teest 
n lTcet slechts 1 

van het systeem M een-

j een gegeven E en P kan nu een Q bepaald worden 

zo dat (E,P,Q) een EPT is. Evenzo kan bij een geven 

P en Q,resp. E en Q, een maxirnale E, re • P, bo ld worden 

zo het triplet (E,P,Q) een EPT is. Voor alle EP's P,Q op 

S enE op I geldt 

(E,P,I) en (O,O,Q) 

's op M zijn. j is I de EP slechts 1 blok bevat 
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(De eenheidspartitie) en 0 de waarbij ieder ~:lok 1 e 
ment bevat (de nulpartitie). Maar dan is er vo 

5.4 een minimale. Q zodanig dat (E,P,Q) een EPT 
maximale P, resp. E. zodat (E,P,Q) een EPT is. 

ns t orema 
is en een 

~~ f!.g!. i!.~J!.!.~ 
Als P en Q EP's op S ZlJn en E is een EP op I dan is: 

m(E,P) ==fit ~Q(i) \ (E,P,Q(i)) is een EP':r op M) 
M(E,Q) == ~ lP(i) \ (E,P(i),Q) is een EPT op M~ 
r·!:(P,Q) == ~lE(i) \ (E(i),P,Q) is en EPT op M) 

m() kan als operator opgevat worden die de kleinst mogelijke 
EP Q geeft bij gevenEen P (m voor minimum). Evenzo kan M() 

als ope or opgevat worden die bij gegeven E en Q, resp. P 
en Q, de maximale P, resp. E, eft (M voor maximum). 

Bij een gegeven E en P beschrijft m(E,P) maximale informatie 
welke we over \[0 nde toestand kunnen bere nen s 

alleen P bekend is (d.w.z. het blok de aam·ve toe and 
van systeem M bevat). Voor een geven Q beschrij M(E,Q) 
de informatie die minimaal be nd moet zijn over de huidige 
toestand om Q voor de volge toestand te kunnen bepalen. 

~~[!.!!!.! ___ ~!.7. 
Het EPT (E,P,Q) is een MJ1Jm trip t dan en s chts dan als: 

1 • p :::: 11 'T(E 0) "'. ' ; 

2. E = Nl(P,Q) 

3. Q == m(E,P) 

Het volge theorema beschrij een methode om M-EP's 
en m-EP 1 s te bepalen als twee EP' s geven zijn. 

~h~~E~r.!:!~Ji!.~ 

Gegeven een systeem M = (S,T,I,O,d,l), een 
EP's P en Q op S. Dan is: 

1I(E,Q) = 2- ~ Plm(E,P)~ Q~ 
en: 

M(P,Q) = ~ ~E\m(E,P)<Qs 
en: 

m(E,P) = 2: ~m(F,P)IF~E~= ~ 7m(E,R) R~P) 

E op I en 
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Voor het bewijs van theorema 5.6 (en alle andere theorema's 

die in dit hoofdstuk worden genoemd) zij verwezen naar litu

ratuuropgave 1 hoofdstuk 4. 

Om bij een tweetal EP's eenvoudig de bijtebarende K-EP, resp. 

m-EP, te beps.len worden eerst alle mogelijke basis-EP' s met 

de daarbij behorende m-EP's bepaald. Een basis-EP is in dit 

verband een EP waarbij 1 blok i elementen (1(i'n bij verzame

lingen met n elementen) bevat en alle andnre blokken 1 element 

bevatten. De verzarr:eling van alle basis-EP' s orrvat :hu alle 

blokleen die voor kunnen komen, zodat door sommatie van een 

aantal basis-EP' s iedere EP geconstrueerd leEm vmr·~"en. Door 

somrr,atie van die EP' s die aan de gestelde voorwaarden voldoen 

wordt dan de M-EP, resp. m-EP, bepaald. 

Beschouw het systeem in onderstaande sequentietabel: 

a b c 
1 1 2 
2 2 3 
3 1 3 

Als M(E,Q) = M[) a,c;b) ' 1 1 '3; 2' J}j bepaald moet worden zijn 

de benodigde basis-EP's: 

m[~ a,c;b) , /1 ,2,3t ]= ~ 1 ,3;2} m(E1,P1 ) = 

m[~a,c;bJ ~1,2;3}]=~1,2;3} m(E2f2 ) = 

m [ ~ a , c ; b } { 1 , 3 ; 2 l J = ~ 1 , 3 ; 2 ] m ( E 313 ) = 

m[_~a,c;bJ ~1;2,3}]= ~1;2;3} m(E4,f4 ) 

m l ~a, c; b } { 1 ; 2; 3 ] J = ~ 1 ; 2; 3 } m (:r-n 5p5 ) 
= 
= 

M (E, Q) = ~ P. l m (E, P · ) ~· Qj = t:_ 1 P · 1 Q · ~ Q} 
•';:: 

1 
l l < ; I l l 

Dus : M [ 1 a, c; b J , ~ 1 , 3; 2, 3 j J = { 1 , 2, 3} 

Voor de bepaling van m~EP's kan volgens theorema ~.6 ook 

wareJen uitgegaan van de basis-EP's. De govvenste m-EP's kunnen 

echter veel eenvoudiger direct uit de sequentietabel worden 

afeeleid, zonder gebruik te maken van de basis-EI'' s. Het aan

tal basis-EP's neemt namelijk zeer sterk toe met het aantal 
elementen: voor n elementen(toestanden of inputs) zijn er 
2n-n basiselementen. 
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Voorbeeld 10 

In voorbeeld 7 ZlJn een aantal triplets afgeleid voor het 

systeem IJl met E=t a,d;b,cJen P=\ 1 ,2,3;4). Hierbij bleek dat 

de EP Q' de kleinste EP was zodanig dat voor. Q = Q', E,P,Q 

nog een triplet vormden. Dus geldt m(E,P)=Q'. 

Voorbeeld 11 

Be schomv het systeem M beschreven in onder ct aande sequentie

tabel: 

0 1 

1 2 5 
2 3 4 
3 1 4 Stel 
4 3 2 
5 4 

Nu geldt d(B1 ,0)= 1,2,3 

d ( B1 , 1 ) = 4, 5 
d ( B2 , 0) = 1 , 3 
d ( B

2 
, 1 ) = 2 , 4 

d(B3 ,0)= 3,4 

d(B3 , 1 )= 2 

E= ~ 0, 1 ) 

P= l 1 , 2, 3; 2, 3, 4; 4, 5) = ~ B1 ; B2 ; B3~ 

m(E,F) is dan gelijk aan: 

m (E, P) =Max ( 1 , 2, 3; 4, 5; 1 , 3; 2, 4; 3, 4; 2) = ~ 1 , 2, 3; 4, 5; 2, 4; 3, 4 J 
De MrJim triplets vormen een corrpacte manier om de structurele 

informatie over een sequentiele machine te representeren. 

Voor het genereren van alle JVlJVIm triplets voor het CS kunnen 

de inputverzamelingen E worden opgesplitst volgens de input

variabelen welke e;egeven zijn. Voor drie input-variabelen 

a, b en c o•1tstaan dan do vole;ende verzarr:elingen: 

a oxx 1XX 
b xox X1X 
c xxo XX1 
ab oox 01X 1 ox 11 x 
ac oxo OX1 1XO 1X1 
bc xoo X01 X10 X11 
abc 000 001 010 100 101 11 0 1 1 1 
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Voor m input variabelen ontstaan 2m-1 inputverzamelingen. 

Bij iedere input verzameling zullen voor de toestanden alle 

basis-EP' s moeten worrJen bepo.ald. Voor n toestanden zijn er 

(2n-n)basis-EP's. Uit de sequentie tabel volgt dan m(E,P). 

Het aantal triplets waaruit de MlVIm triplets moeten worden 

gevormd is dus gelijk aan (2m-1 )(2n-n). De li~(E,Q) volgt verder 

uit de eerste formule van. theorema 5.6. Dit vereist ongeveer 

~(~-1 )2 (2n-n) 2 sommaties. 

De bepaling van Ji[Mm triplets zal J::::unnen geschieden m.b.v. een 

computerprogramma. Bovenstaande berekening toont echter aan 

dat deze bepaling beperkt zal moe~en blijven tot systemen met 

slechts enkele toestanden en inputs. 

Er zal nu worden ingegaan op de toepassing van triplets bij 

het toestands-toekenning probleem. Hierbij zullen noodzakelijke 

en voldoende voorwaarden worden beschreven voor 'gereduceerde' 

afhanke lij l<:he id. 

Theorema 5.7 ------------
Gegeven een systeem M=(S,T,I,O,d,l) en de EP's P,Q op S en 

E op I. Dan is: 

rdE,P)~Q; P~M(E,Q); E~li.T(P,Q) 

als en slechts als er een eenduidige partiele functie f: 

f : P ·if. E --~ Q 

bestaat zodat: 

f[ECP,s),B(E,x)J = n[O,d(s,x~ 

voor alle s in S en x in I waarbij d(s,x) gedefinieerd is. 

B(P,s) geeft een blok van P aan dat de toestand s bevat. 

B(E,x) geeft een blok van E aan dat de input x bevat. 

Informeel zegt het theorema, dat als de toestand EP P i 

genoeg informatie bevat om uit de input de volgende blok van 

Q te berekenen en de input EP E bevat genoeg informatie om 

uit de aanwezige toestand de volgende blok van Q te berekenen, 

dan bevatten P en E samen genoeg informatie om de volgende 

blok van Q te berekenen. De functie f duidt een blok van Q aan 

en de conditie f[B(P,s),B(E,x)J=B[Q,d(s,x)Jgeeft aan dat f 
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het blok van Q noemt dat de volgende toestand bevat. De EP's 

E,P en Q vormen een triplet. 

Het effect van theorema 5.7 is de vaststelling dat de input 

afhankelijkheid en de toestand afhan}celijkheid tegeli,jk kunnen 

worden gereduceerd. 

Voor het bewijs van theorema 5.7 zie lituratuuropgave 1 hoofd-

stuk 4. 

Theorema 5.7 is uit te breiden tot een verzameling EP's 

P(i) op S , een aantal EP's E(j) op I en de EP Q op S. 

Theorema 5.8 ------------
Gegeven een systeem N= S,T,I,O,d,l , een aantal EP's P(i) 

op S, een aantal EP's E(j) op I en de EP Q op s. Dan is: 

m[Q- E(j) ,TJ P(i )] ~ Q 

en: 

als en slechts als er een partiele functie f: 

f: [ !P(i) ,~E(j)J -~ Q 

bestaat zodat: 

f[ ~B(P(i),s),~B(E(j),x)] == B[Q,d(s,x)] 
l J 

voor alle s in S en x in I waarbij d(s,x) geCefinicerd is. 

Als we zeggen dat een variabele slechts van een zeker aantal 

variabelen afhangt,dan betekent dit dat de variabele kan wor

den berekend uit deze set en de input,onafhankelijk van de 

waarde van de andere toestand variabelen. Eet volgende theore

ma toont aan dat het begrip van afhankelijkheid var: variabelen 

equivalent is met het bestaan van bepaalde algebraiscbB re

laties tussen de partities
1
welke geassocieerd zijn met de 

variabelen. 

~hEl<2~ElJE~_2.!.2 

Stel dat vo-r een systeem M = (S,T,I,O,d,l), 

to stc::m vs.riabeien ~ y(i) ~ zijn toe':cew2zen volgens EP' s ~ P(i) L 
inputvarie.be len f x ( j) ~ zijn toegewezen volgens EP' s tE ( j) \ , 
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en dat een G en een H gegeven zijn zodanig dat 

G ~ty(i)jen H ~fx(j )) 

Dan kan ~(k) als functie van de variabelen in G+H bep: ald wor

den als geldt: 

m(Q P(i), QE(j)J~P(k) 
of: 

Q P(i) < M[T;f E(j),P(k)J en lH I E(j)~rt[ÇTP(i),P(k)J 
Bewijs. Er is een functie Y)k): 

Y ( k ) : L'~Y (i ) , fix ( j ) J -~ y ( k ) 

nodig zodat: 

Y ( k) [ ~y (i ( s ) ) ,,x ( j (a)) J = y [ k ( d ( s , a ))] 

voor alle s in S en a in I waarbij d(s,a) gedefinieerd is. 

Het bereik van de v2riabelen correspond::c;rt op eenduidige 

wijze metde EP's vol[';·c:ns welke zij zijn toegewezen, dus kan 

Y(k) beschouwd worden als de functie: 

Y ( k) : [ ~p (i) , tE ( j ) ] -? P ( k) 

zodat: 

Y(k) [~B(P(i),s), 'lrB(E(j),a)] = B[P(k),d(s,a)] 

voor alle s in S en a in I woarbij d(s,a) gedefinieerd is. 

Volgens theorema 5.8 bestaat d~ze functie als aan de gestelde 

voorw~arden wordt voldaan. 

Uit economische overwe?ingen dienen de verza~eling G en H 

zo klein mogelijk te zijn omdat dan de iunctiffi zo weinig 

mogelijk variabelen bevatten en dan de realisatie zo goed

koop mogelijk is. 

De eis m [Q P (i), I H} E ( j 8 <. P ( k) houdt in dat het tri~ 
:ple{i""HrE(j), V P(i), P(ku een EPT op het CS is. 
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Uit ~e Ml''tun triplets kunnen een aantal EP's P(i) van twee 

blokken worden afeeleid zodanig dat de doorsnede van deze 

3P's nul is. Voor verminderde afhankeljjkheid worden die P(i) 

gekozen die voldoen aan de relaties uit theorema 5.9. Als de 

input variabelen vastliegen zal gezocht worden naar een 

l'fl~QE(j),P(k)]welke groter of gelijk is aan het product 

van slechts een kleine subset van de partities l'(i) (subset 

G). Hoe groter ML\Hl E(j),P(k~ des te beter zal hierean 

kunnen worden voldaan. 
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6. Ol~TWERP VAN HET CONTROL SYE:::rEM 

In hoofdstuk 5 is een formele methode gegeven om een systeem 

te ontwerpen door uit te gaan van de I\'IMm triplets. De grote 

moeilijkheid hierbij is het vinden van een geschikte toewij~ 

zing van de toestand variabelen. Door het r,rote aantal triplets 

zullen er namelijk vele toewijzingen met verminderde afhanke

lijkheid mogelijk zijn welke in feite allen moeten worden na

gelopen. In dit hoofdstuk zal het CS worden ontworpen door een 

bepaalde keuze te doen voor de toewijzine van de toestand va

riabelen. De keuze geeft geen garantie voor het vinden van het 

'meest gescbikte ontwerp' maar wel een garantie dat de outputs 

gerealiseerd kunnen worden. 

Volgens definitie 4.1.1 zijn de outputs van het CS alleen een 

functie van de toestanden van het CS. Voor deze funcjies kan 

nu een een-op-een afbeelding worden gekozen. Dit betekent dat 

iedere output variabele overeenkomt met een toestand variabele. 

Dit heeft weer tot gevolg dat de eisen voor de toestand varia

belen overeenkomen met de eisen van de output variabelen. Door 

deze keuze liggen de toestandvariabalen vast en zal het cir

cuit wat normaal de outputfunctie afleidt uit de sequentiele 

schakeling
1
reduceren tot doorverbindingen. 

Voorbeeld 1 

Beschouw het systeem beschreven in onderstaande tabel 
o{(ç x) ~ 

A B p ( 1 ) p(2) 

1 1 0 x 0 1 
1 3 1 -v- 0 1 .A 

2 1 0 x 0 0 
2 2 0 x 0 0 
3 2 0 1 1 0 
3 3 0 1 1 0 

Als iedere outputvariabele overeenkomt met een toestandvari

abele7dan zal de toewijzing van de toest2ndvariabelen voor 

dit systeem als volgt zijn: 

toestand 1: 01 

toestand 2: 00 

toestand 3: 10 
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Het Control System zal ontworpen zijn als de outputs ge

realiseerd worden. Hiertoe moet eerst worden nagegaan of bij 

deze keuze van toestandvariabelen de outputs gerealiseerd 

k6nnen worden. Dit kan worden nagegaan aan de hand van rela

ties welke in hoofdstuk 5 ontwikkeld zijn. Als de outputs 

niet kunnen worden gerealiseerd zullen er secundaire toestand 

variabelen(c.q. nieuvve outputs) moeten worden int,evoerd net 

zo lane; tot de realisatie van alle outputs· mogelijk is. 

Er zal nu worden nagegaan onder welke condities de outputs 

worden gerealiseerd en hoe eventueel de secundaire toestand

variabelen kunnen worden bepaald. 

Definitie 6.1 

De EP van een executie voorwaarde P(k) op de verzarreling 

toestanden S van het CS is de verzameling P(k): 

P (k) == Max ~ B 1 (i), B0 (i)~ 
met: 

B1 (i) == ~ s inS ltoestand van p(i) is 1 of X~ 
B

0 (i) == ~ s in s\toestand van p(i) is 0 of X) 

Definitie 6.2 

Stel p(k) met 1~k{r is de verzaE'cling van alle EP's van de 

executie voorwaarden, dan zijn de elementen van P(O): 

P(O) = ~ P(k) 
k==1 

de deelverzamelingen toestanden van het CS die onderscheiden 

moeten kunnen worden om alle P(k) te realiseren. 

Omdat P(O)~P(k) met 1~k~r geldt imrcers volgens theorema 5.1 

dat P(O) alle P(k) realiseert. Dus geven de blok~en van P(O) 

aan welke toestanden van het CS van elkaar onderscheiden 

moeten worden. 

De eisen voor output k van het CS worden gegeven door de EP 

P(k) (definitie 6.1 ). De EP dient nu te worden gerealiseerd 

door de EP R(k) op S voor toestandvariabele r(k).(Zie 

theorema 5.1) R(k) moet dus voldoen aan: 

R(k) ~P(k) 
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Om toestandvariabele r(k) als functie van een al 
toestandvariabe n en inputvariabe n te kunnen p en 
moet volgens theore~a 5.9 het t let 

[TJ E(j)' V R(i) ,R(k)j 

een EPT op het CS 

Omdat R (i)~ P (i), 
t triplet 

jn. 
zeker aan 

[ THT E ( j ) ' T;T p (i ) 'R ( k )J 
een op het CS is. 

voorvYé'.arde vo als 

Omdat P(k) een bovengrens voor R(k) is wordt R(k) voldoende 
nauwkeurig bepaald als het trip t: 

["QE(j), IGI P.(i),P(k)] 

een EPT op het CS is. Voor R(k) wordt dan gevonden: 

R(k) = m[ Q E(j), I;TP(i)J 

orema 6.1 

neen systeem M = (S,T,I,O,d,l) en stel: 

T ( H, G) = m("fHT E ( j ) , TZf P (i ~] 

met G $~ P(i )Jen H \E(j )~. Dan best 
le k een funct van de Vé:lri 

T(H,G)~ P(k) 

js. Het trip t: 

[ Tïji E ( j), T;T P (i), T (H, G )j 

er voor toest 

len in .Gr+H als: 

is een EPT op~. Als T(H,G) ~ P(k) is dus ook het t t: 

l \Hl E(j), V P(i),P(k)] 

een op I'ii en staat er vo ns theorerra 5.9 voor. 

toe andsvariabele k een furctie van variabelen 

Vo ns theorema 6.1 is T(H,G) 

voor le s,t in S en x,y in I 

erd als: 

pliceert 

d ( s, x)= d ( t , y) [ T· ( H, G )J 
j d gedefinieerd is. 
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Er zal volgens definitie 6.2 voor alle P(k) een functie 

bestaan als geldt: 

T(H,G) .(p(Q) 

De deelverzamelingen G en H waarvoor de kleinste T(H,G) 

wordt gevonden zijn respectievelijk P(O) en E(O) waarbij E(O) 

de 0-EP op I is. Dit geeft de volgende eis voor het 

bestaan van een outputfunctie voor iedere output: 

m[ E ( 0), P ( 0) J { P ( 0) 

Voorbeeld 2 

Beschouw het systeem in onderstaronde tabel: 

d(s x) s A B (k) 

1 1 x 0 0 
1 3 x 0 0 
2 1 x 1 1 
2 2 0 1 1: 
3 2 1 1 1 
3 3 1 1 1 

In dit systeem is de EP voor de executie voorwaarde: 

P(k)= 11 ;2,3} =P(O) 

Om na te gaan of de output kan worden afgeleid uit de toestand

variabelen en inputvariabelen zal moeten worden gecontroleerd 
' 

of m [E ( 0), P ( 0 >.] .$ P ( 0). 

Er kan dus worden nagegaan of d(x,B(P(O))) { B(P(O)) of 
Max ~ d (x, B ( P ( 0 ) ) ) } { P ( 0 ) • 

Dit kan systematisch geschieden volgens onderstaande tabel: 

x B(P(O)) d(B(P(O)) x) 
00 2,3 1 
01 2,3 2 
10 2,3 1 
11 2,3 3 
00 1 1 
01 1 2 
10 1 1 
11 1 2 

Ui.t de tabel volgt T(H,G) = Max (1 ;2;1 ;3;1 ;2;1 ;2) = ~ 1 ;2;3} 
zodat T(H,G)~·P(O). 
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Het is mogelijk dat met ~e gegeven toestandvariabelen (output

variabelen) niet aan de gestelde voorwaar0en wordt voldaan, 

d dt T( TT 1') • 1 d" • ' 11 • f 1" "1 .w.z. er wor een _ rt,J gevon0en 1e n1 ~ K e1ner o ge JJ{ 

is dan P(O). Om nu T(H,G) te verkleinen worden extra toestand 

variabelen ingevoerd. Er ké"ln een EI Q worden bepaald welke de 

eisen geeft waaraan de secundaire variabele mo~ voldoen. 

De invoering van een extra toestandvariabele geeft ook een ex

tra outputvariabele. De eis voor het bestaan van alle output 

functies is nu: 

m [ E ( 0) , P 1 
( C ~ { P' ( 0) r~'e t I' 1 

( 0) = Q. P ( 0) 

Hierbij zal Q bepaald rweten worden. Het is zinvol orr voor 0 

de grootste EP te gebruiken orfl.dat deze het eenVOl'digste te 

realiseren is. 

Om Q te kunnen bepalen door een computerprogramra zal een al

gorithme worden gedefinieerd, dat alle secundaire toestand 

vari2belen g:=merRerrt. In het alc;ori thme wordt eerst een 

secundaire toestand variabele Q berekend zodanig dat celdt: 

m rE ( 0) , Q. P ( 0 )] ~-P ( 0) 

Da2rna wordt gecontroleerd of dan ook 

m [ E ( 0 ) , P 1 
( 0 )J ~ P 1 

( 0 ) me t P 1 ( 0 ) = Q • P ( 0 ) 

Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan zal een volgende 

secundaire toestandvariabele worden gegenereerd zodanig dat 

r,e ld t m [ E ( 0 ), Q 1 • p 1 ( 0 ~ (p 1 ( 0 ) 

Hierbij is Q1 de volgende secundaire toestandvarjabele. 

Daarna wordt weer gecontroleerd of 

m [ E ( 0), ( 1 
• P 1 

( 0 )] ~ Q 1 • P 1 
( 0) enzovoorts. 

Het proces van de bepaling van secundaire toestand variabelen 

is eindig om dat uiteindelijk de 0-EP op S wordt bereikt. 

The orerr~a 6. 2 

Gegeven een systeem N.=(S,'r,I,O,d,l), een EI' P = {B(P,i)f op S. 

Dan is de EP Q: 

met: 

Q= Max{ -~ .... M~x { B(x, j, i), s' s in S}} 
X,J l 

B(x,j,i)= ~ S.= )sJ t d(s,x) niet in B(P,i) alssin E(F,j)J 

de grootste EP o S die voldoet aan m [ 0, C~.PJ .{ P 
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~~':::~j_~ 

Door het toevoegen van alle blokken met ieder 1 toestand en 

door de t·axoperatie is Q een EP op S. 

Uit de constructie van B(x,j,i) volgt dat B(x,j,i) een deel

verzameling van S is die voldoet aan: 

d [ B(x,j,i).!.. B(P,j),x] ~ B(P,i) voor een x,i,j 

~aar dan bevat Max f B(x,j,i)~, voor een x,j en verenigd voor 

alle i, de deelverzameljngen van S die voldoen aan: 

d [ B [ Ma x~ B (x , ,j , i )~ ] .!.. B ( P , j ) , x} ~ E ( P , i ) voor een x, j 
i 

en bevat rtax ~ .!.. 1\:''ax t B(x, j, i))), verenigd voor alle i en 

doorsneden voor alle x,j, d2 deelverzamelingen vanS die vol

doen aan: 

d [ r [ l.~ a x r -·- NI ax 1 B ( x ' j ' i ) 1 D .!.. p ( r ' j ) ' x J ~B ( p ' i ) 
x' j i 

Dus is het triplet: 

[E ( 0), IV~ax t _._ i Max B (x, j, i) 3 , s 3 . P, p] = [ 0, Q. P, P J 
x' j i 

een EPT op M en dus is: 

mlo,Q.P] ~p 

Als een blok van Q vergroot wordt met een t in S bevat Q het 

blok: 

Dan 

l Tv'iax f • MaxfB(x,j,i)11 ,t ~voor een x,j,i 
i 

l. C! • 
LJ • 

x' j 

d ( ~Max t . E~x ~ E. (x, j , i ) \ ~ , t j .!.. B ( P, j ) , x] = 
x' j l . 

= d [ L a x t -·-. I'Jl ~x ~ E (x , j , i ) 3 ) .!.. B ( P , j ) , x] + d[ ~ t J .!.. B ( P , j ) , ~~ 
x' J l . 

= B(P,i) ~ d[Çt~.!.. B(P,j),x] 

Nu moet d(Çt~ .!.. E(F,j),xJ , voor alle B(P,j), een element van 

B(P,i) zijn om te voldoen aan de eis: 

m [ 0, Q. P] SP 

Hieraan wordt voldaan als: 

lt).!.. B(P,j) is leeg voor alle B(P,j) 

of: 

dt~t J tin B(l',j)l ,x1 in E(P,i) voor alle f(P,j) 
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Aan de eerste voorw;::;.arde wordt alleen voldaan s t geen ele-

ment van S is. Aan de twee voorwaarde wordt al en vo 

als :E(F,i)=S, maar dan js 0 I-EI' op S, zodat niet vergroot 
kan worden. Hieruit vo dat Q de grootst mogelij is. 

Voorbeeld 3 - - - - -
Beschouw het systeem bes n in 0 erstaande tabel: 

d(s x) s A J3 (k) 

1 1 0 x 0 
1 3 1 x 0 
2 1 0 x 1 
2 2 0 x 1 
3 2 0 1 0 
3 3 0 1 0 

In systeern is c1e E~F voor de executie -voorwz: arde: 
F(ld ={1 ,3;2} 

Voor T(H,G) voor al input- en toestandvariabelen wordt ge
vonden: 

:nc;_:c r<)-J1 3·2 3} 
_j_ ~é ' \.x - \ ' ' ' 

Er zijn dus njet voldoende toestandvariabelen om p(k) te kun-
nen re seren. Als B(x,j,i) wordt bep , wordt vonden: 

E(P.~) { 1 • 31 { 2} 

B(P,i) [1 '31 {2} 11 • 3 ( .!.2 j 
X= 00 { 2' 3} [2' 3} l1 '3} {1 '2' 3} 
X= 01 {2,3} {21 {1 '2' 3] t 1 '3 ( 
x 10 {1,2,3\ {1 , 2r {1,2,3} {1,2,31 
X= 11 {1,2,3} f1 '2} i1,2,3] {1 ,2,3} .. 
Uit tabel vo 

Ma x B(x,j,i) = { 2 '3} {1 ,2,3} 
i 2' 3} ~1 ,2,3} 

\1 ,2,3~ j1 '2' 3} 
~1,2,3} i1 ,2,3} 

·Dus 1 

~:1 ;2,3} 

t product Q.P(k) =~1;2;3} 
dit de nulpart i t S is, er een functie be aan 

voor zowel p(k) s q(1 ). 
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In het voorgaande voorbeeld bevat Q(i) 2 blokken, zodat Q(i) 

direct als EP voor de secundaire variabelen pebruikt kan wor

den. In het algemeen zal Q(i) reeerelew blokken bevatten. Dan 

dienen een aantal 2-bloks EP's voor de secundaire variabelen 

geconstrueerd te worden die gezamelijk O(i) realiseren. 

Definitie 6.3 

Stel de EP Q(i) op S geeft de eisen voor de secundaire varia

belen. Dan is de verzameling EP's R(j) op S de verzameling 

EP's voor de secundaire variabelen als en slechts als: 

1.Tj\R(j)~C'(i) voor al1e j 

2. Iedere R(j) bevat 2 blokken 

3. R(k) ~~t(l) ihpliceert l=k 

De tweebloks EP's kunnen worden afgeleid van r(i). 

Hierbij moeten de bloi\:1-cen van Q (i) zodanig worden se1menc;enomen 

dat twee blokken ont::::taan die samen alle toestanöen bevatten 

en waarbij cJe ene blok geen deelverzameling is van de Emdere 

blo1\:. 

Voorbeeld 4 - - - - -
Stel ~~(i)={1 ,2;1 ,3;2,4;3,4} 

IIieruit zijn de volgende tweebloks Er's R(j) af te leiden: 

R(1 )=t1 ,2,3;2,3,4~ 

R(2)= {1 ,2,4;1 ,3,4j 

R(1) en R(2) realiseren [''r'Z<J.ï!1elijk C)(i): Q(i)= R(1 ).P,(2) 

Bij het voorgaande proces is er voor gezorgd dat de outputs 

bepaald kunnen worden uit de toestand- en inputvariabelen, 

d.w.z. er is voor gezorgd dat: 

T(H,G) ~P(k) voor alle k 

Hierbij beschre.ven H en G resp·ectievelijk alle input- en toe

E;t andvarie1 be len. 

Voor iedere P(k) ZE~l nu een T(H,G) moeten worden bepaald zoda

nie: da~t: 

r(H,G) ~ l'(k) 

vvaarbij de verzamelingen G en Il minimaal zijn. De outp·uts zijn 

dan van een minimaal aantal inputvariabelen en toestandvaria

belen afhankelijk. 
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Voor zowel de inputs als de toestanden zijn de binaire varia

belen gereven. Door in de bij de simulatie gegenereerde tabel 

de momentcme toestand te beschrijven met de toestanden van de 

toestandvariabGlen gaat deze tabel over in een normale functie

tabel (vergelijk figuur 3.1.4/3.1.7 uit hoofdstuk 3). De out

putfuncties kunnen nu wet iedere methode voor het realiseren 

van combinatorische netwerken, die don't cares toestaan, gere

aliseerd '.Vorden. 

Essehouw het syPteem beschreven in voorbeeld 2. Voor dit sys

teem bleek dat p(k) ~on wor~en gereaJiseerd. 

Codering van de toestanden volgens de outputvariabele geeft 

voor toestand 1 : 0 

toestand 2, 3: 1 

Dit f:eeft de volgende functictabel: 

A E p 
1 x 0 0 0 
2 x 0 1 0 
') 'T 1 c 1 .) -"-

4 0 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 

Uit de tabel volgt: p= B.P + K.B.P + A.B.P + A.P.P = B 

Het afleiden van de outputfuncties Ican ook geschieden door 

pebruik te maken van EP's. Hiervoor worden weer de toestanden 

ntet de outputvariabelen gecodeerd waarna de functietabel wordt 

bepaald. De regels van de functietabel vwrden e;enum;o·erd. I/:et 

de ~~e nlliTJTlering kunnen EP' s worden ge creë"erd zor::.ls is be schre

ven in theorema 5.3. Er zal nu worden gezocht naar eGn mini

mum aantal EP's ~(j) die voldoen aan: 

T)E(j) { P(j) 
l 

waarbij het aantal i zo klein mogelijk moet zijn. Ifut aantal 

i geeft het aantal variabelen waar de output p(j) van afhangt. 

Voorbeeld 6 

In voorbeeld 5 kan voor inputvari2bele B en output k als 

EP~: P= 11 ,2;3,4,5,6j en p=f1 ,2;3,4,5,6fworden afgeleid. 
Or,dat p ~ B kan de output p door 1 inputvari<-Lbele '.':orclen c;ere-
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aliseerd. Er geldt p=B. 

Algemeen zullen alle parenEP's E(j) en productparen bepaald 

moeten worden. Deze verzameling representeert alle Poolse func

ties die met een aantal elementen e(i) geconstrueerd kunnen 

worden. Hierna kan door de ontwerper uit deze verzameling een 

EP worden gekozen welke kleiner of gelijk is aan de output-EP 

en welke het resultaat is van het product van een minimaal aan

tal EP's. 

Voorbeeld 6 - - - - - -
Beschouw het systeem beschreven in onderstaande 

d(s,x) s A B C x y z 

1 1 0 x x 0 0 0 
1 5 0 0 x 0 0 0 
2 1 1 0 x 0 0 0 
2 2 1 0 x 0 0 0 
3 2 1 1 0 x 1 0 
3 3 1 1 0 x 1 0 
4 2 1 1 1 x 0 1 
4 4 1 1 1 x 0 1 
5 3 1 0 x 1 x x 
5 4 1 0 x 1 x x 
5 5 1 0 x 1 x x 

Hierbij worden de volgende EP's P(k) gevonden: 

P(x)=! 1 ,2,3,4;3,4,51 
P(y)=\1 ,2,4,5;3,5} 

P(z)={1 ,2,3,5;4,5/ 

P(O)= {1 ,2;3,5;4,5i 

tabel: 

Als T(H,G), voor alle input- en toestandvariabelen, bepaald 

wordt dan wordt gevonden: 

T(B,G)={1 ;2;3;4;5} 

zodat geen extra toestandvariabelen nodig ZlJn. Als de toestan

den met de outputvariabelen gecodeerd worden ontstaat de vol
gende functie-tabel: 
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re el A B c x y z x z 

1 0 x x 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 x 1 x x 0 0 0 
3 1 0 x 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 x 0 0 0 0 0 0 
B 1 1 0 0 0 0 x 1 0 
6 1 1 0 x 1 0 x 1 0 
7 1 1 1 0 0 0 x 0 1 
8 1 1 1 x 0 1 x 0 1 
9 1 0 x x 1 0 1 x x 

10 1 0 x x 0 1 1 x x 
1 1 1 0 x 1 x x 1 x x 

Voor de EP's voor A,B,C,X,Y,Z op de verzameling regelnummers 

wordt gevonden: 
A= ~ 1 , 2; 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8, 9, 1 0, 11 f 

11 ,2,3,4,9,10,11 ;1 ,5,6,7,81 

C= ~1 ,2,3,4,5,6,9,10,11 ;1 ,2,3,4,7,8,9,10,11/ 
X= !1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 1 o , 11 ; 2 , 6 , 9 , 11 , 8l 

Y= 11 ,2,3,4,5,7,8,10,11 ;2,6,9,11/ 
Z= {1 ,2,3,4,5,6,7,9,11 ;2,8,10,11] 

De EP's voor de outputs x,y,z op de verzameling re lnummers 

zijn: 

Deze 

X= {1 ,2,3,4,5,6,7,8;5, ,7,8,9,10,11} 
y= { 1 , 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1 0, 11 ; 5, 6, 9, 1 0, 11 } 
Z= { 1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 9 , 1 0, 11 ; 7 , 8, 9 , 1 0, 11} 

's worden gerealiseerd door: 
A. B • X • Y • Z { x 

A.B.C{y 
A.B.C {z 

Deze resultaten zijn in funct tabel gemakkelijk te veri-
fiëren. Zo bijvoorbeeld output y gelijk aan 1 voor re 1 

5 en regel 6. In deze regels zijn A en B beiden 1. Dit zijn 
ze ook in regel 7 en 8. Om regel 5,6 van re 1 7,8 te onder
scheiden kan input C worden gebruikt. (C=O in regel 5,6 en 
C=1 in regel 7,8) 

De bijbehorende numerieke functies jn: 
X= B (10001 ,10010,10100,10101,10110,10111) OF A,B,C,X,Y,Z 
Y= B(110) OF A,B,C 
Z= E(111) of A,B,C 

Z voor de notatie van de numerieke functies hoofdstuk 3.4. 
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Algemeen kan het CS worden opgevat als een serieschakeling 

van twee 'black boxes'. De eerste 'black box' realiseert de 

functies R(k) en de tweede 'black box' realiseert de functies 

0 (k). 

In de ontwerpmethode die in het voorgaande besproken is, is 

door de keuze van de toestandvariabelen volgens de output

variabelen de tweede 'black box' gedegenereérd tot een aantal 

doorverbindingen. 

Voor volledigbeid zal in het kort een alternatieve ontwerp

methode worden besproken welke er op gericht is om de eerste 

'black box' om te werken tot doorverbindingen. In dit geval 

zullen àe outputs niet meer afhankelijk zijn van de toestanden 

en kunnen de outputs v1orden beschreven als een combinatorische 

functie van de inputs. 

Bij deze ontwerpmethode zullen, indien noclig, secundaire input

variabelen worden gegeneree~d waardoor er extra elementen 

aan het DS worden toegevoegd. De toestanden van deze extra 

elementen word.en zodanig gekozen dat de outputs alleen een 

functie worden van de nieuwe verzameling inputvariabelen. 

Het CS dient er voor te zorgen dat de toestanden van deze 

extra elementen de juiste waarde hebben. Dit kan bereikt 

worden door extra instructies (statements) aan de procedure 

toe te voegen. Bij toevoeging van extra statements kan het 

CSt/txtra toestc:mèen c.q. extra outputs krijgen. Om na te gaan 
of~ outputs uit de inputvariabelen te realiseren z:i jn 
wordt het gehele proces herhaald. 

Het nadeel van deze o~twerpmethode is dat de systeembeschrij
ving moet ;orden aangepast. 

Volgens definitie 6.2 geeft P(O) de toestanden van het CS aan 

die onderscheiden moeten worden. Er bestaat volgens theorema 

5.9 een functie om alle toestanden van P(O) te kunnen onder

scheiden als: 

m [r;! E ( j ) , T;1 R ( i ) ] ~ P ( 0 ) 

ofwel als het triplet: 

[1Hf E(j ), V R(i),P(o)J 
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een EPT op het CS is. Dit zijn dus de voorwaarden waaraan de 

input- en toestandvariabelen moeten voldoen om de. toestand 

van het CS voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen. 

Het is rrogelijk dat het triplet: 

[TjTE(j),I,~cou 
een EPT op het CS is. Dit betekent dat de toestanden van het 

0S voldoende nauwkeurig uit de inputs bepaald kunnen worden, 

maw. de toestanden van het CS zijn combinatorische functies 

van de inputs en dus kan de. eerste 'black box' degenereren tot 
een aantal doorverbindingen. 

Definitie 6.4 ---------
Een systeem K is een minimaal systeem dan en slechts dan als 

het triplet (O,I,Q) een EPT op M is en: 

Q~ P(O) of m[o,I]{P(O) 

Uit deze definitie blijkt dat T(H,G) voor een minimaal systeem 

steeds kleiner of gelijk is aan P(O) (H en G beschrijven res

pectievelijk alle input- en toestandvariabelen) 

Voorbeeld 7 - - - - -
Voor het systeem 

a b c d 

1 1 2 1 0 0 0 
2 - 2 3 - 0 1 x 0 
3 - 3 3 4 0 x 1 0 
4 1 - - 4 0 0 0 1 

geldt P ( 0) = t 1 ; 2, 3; 4} 
Bij input a gaan toestanden 1/4 over in toestand 1, voor input 

b in 2,3 , voor input c in 3 en voor jnput d in 4. 
Dus m ( 0, I) = Max ( 1 ; 2, 3; 3; 4) = 11 ; 2, 3; 4J 
Omdat m(O,I)~P(O) is het systeem minimaal. 

Als het systeem geen minimaal systeem is kunnen alle outputs 

waarvoor geldt: 

m [o,IJ~ P(i) 

waarbij P(i) de EP van de executjevoormaarde op S is, als functie 

van een Rantal inputvariabelen beschreven worden. Om de reste

rende outputs van het CS te kunnen realiseren worden extra 
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inputvariabelen geintroduceerd. Deze extra variabelen geven 

extra EP's. De eisen waaraan deze EP's moeten voldoen worden 

gegeven door de secundaire voorwaarden. 

~~f.i~i!i~-~!.2. 
Stel P(i) is de EP voor een executie voorwaarde op S en Q(i) 

is een EP op S. Dan is Q(i) de EP voor een secundaire voor

waarde als en slechts als: 

Q(i).m[o,r] ~ P(i) 

Theorema 6.3 ------------
Stel EP P(i) ={B1 [P(i)] • B0 [P(i)l} is de EP voor een 
executievoorwaarde op S. Dan is de EP Q(i): 

Q ( i ) = Max ~ B 1 l Q ( i ) J , B 0 [ Q ( i ) ] } 

op S de grootst mogelijke EP voor een secundaire voorwaarde als: 

en: 

B
1 [Q(i)] = ~ B

1 l P(i)l + (S.:: B
0 )f 

B
0 lQ(i)1 = ~BO [P(i)] + (S.:: B

1 )j 

B
1= { + [B[F(O)].!. B

1 l P(i)_]J J mits niet BfF(O)j{B
1 

lP(i)]} 

B
0= ~.± [B[F(O)] .!. B

0 
[ P(i)J J 1 mits niet B[F(O)]~B0 [P(i)]j 

Voor het bewi,j s van dit theorema zie li turatuuropgave 1 hoofd

stuk 5.2. 

De EP Q(i) kan gebruikt worden om de toestand van de secundaire 

inputvariabele te bepalen. Dit kan geschieden op omgekeerde 

wjjze als beschreven in theorema 5.3. 

Voorbeeld 8 

Stel Q(i)={1 ,2,3;2,3,4 (. Dan is de toestand vmde secundaire 

inputvariabele gelijk aan X voor toestand 2 en 3, gelijk aan 

1 voor toestand 1 en gelijk aan 0 voor toestand 4. 

Voor een verzameling {Q(i)] kan een verzameling { H(j )j worden 

afgeleid. De verzameling~ R(j )J is een verzameling 2-bloks EP's 

zodat iedere R(j) door één variabele gerealiseerd kan worden. 

Verder moet R(j) zo groot mogelijk ZlJn zodat de realisatie 

zo eenvoudig Fogelijk is. De EP's R(j) geven de eisen voor 

de extra inputs. 
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Definitie 6.6 

Stel ~Q(i)~ is de verzameling EP's voor de secundaire voor

waarden. Dan is { R(j) f de verzameling 2 bloks EP's die alle 

Q(i) realiseren als en slechts als: 

1. Iedere R(j) 2 blokken bevat 

2. R(k) ~ R(j) impliceert j=k 

3. Voor iedere Q(i) is er een R(j) zodanip dat: 

R(j){ Q(i) 

De verzameling {R(j)~ kan berGkend worden door het product 

van alle paren~ Q(i)i en alle product paren te bepalen. Het 

product vervangt het paar als dit een EP met twee blokken is 

of een EP met twee blokken die van het product is afgeleid. 

De EP's R(j) geven de eisen voor de extra inputs van het CS. 

Hieruit kunnen op dezelfde manier als in voorbeeld 8 de toe

standen van de extra inputvariabelen worden afgeleid. 

' 

De eisen van de extra inputvariabelen worden aan de ontwerper 

gepresenteerd. Deze kan extra elementen aan het DS toevoegen. 

Omdat de procedure geen combinetarische netwerk kan beschrij

ven dient het extra element een flipflop te zijn. Is dit een 

set-reset flipflop dan vormen de set- en resetsignalen van de 

flipflop outputs van het CS. De output van de flipflop is te

vens input van het es. 
Hoe de beschrijving van het CS moet worden gewijzigd kan,als 

de toestanden van de extra inputvariabelen bekend zijn, gemak

kelijk worden afgeleid met de volgende vuistregel: 

Er moet een extra statement worden gecreëerd bij 1-0 resp. 0-1 

overgangen; de instructie kan in statement S worden opgenomen 

bij X-0 resp. X-1 overgangen. 

Y,o~r~e~l~ 9 

Stel dat de toestanden voor een extra element worden gegeven 

door de EP: 

R= ~ 1 , 3, 4, 5; 1 , 2, 5} 
De toestanden van de extra inputvariabele zijn dan: 

2 3 4 5 
0 1 1 x 
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Tussen statement 2 en statement 3 dient een set-instructie te 

worden aangebracht. In statement 5 of statement 1 kan een 

reset-instructie worden opgenomen. 

Van de nieuwe systeembeschrijving wordt nageeaan of een mini

maal systeem wordt beschreven. Is dit niet het geval dan wor

den weer extra inputvariabelen gegenereerd,enzovoorts. Het 

proces is eindig omdat het DS maximaal het gehele systeem 

M kan beschrijven. Het CS is dan gereduceerd tot een systeem 

met 1 toestand, 1 input en 1 output. Dit is een minimaal sys

teem. 

De outputs van een minimaal systeem ZlJn gemakkelijk af te lei

den uit de bij de simulatie gegenereerde tabel. Omdat de out

puts Eoor een minimaal systeem niet meer afhangen van de toe

standen kunnen nu zowel de kolom d(s,x) als de koloffi s worden 

genegeerd. Verder kunnen de outputfuncties uit de functietabel 

die ontstaat,worden afgeleid op de reeds besproken wijze. 

Bij de beschreven ontwerpprocessen werden een aantal functies 

ontwikkeld die het te ontwerpen systeem beschreven. Deze 

functies dienen nu te worden omgezet in declaraties. Daarna 

kan het ontworpen systeem worden gesimuleerd zodat het werke

lijke gedrag van het systeem kan worden bepaald d.w.z. het ge

drag rekening houdend met vertragingen en andere niet ideale 

mogelijkheden. Daarna zal het systeem worden gedetailleerd 

voor de bouw en kan de gedetailleerde systeembeschrijving wor

den gegeven. Tenslotte kan he i; gebouwde systeem (automatisch) 

worden getest. 

De bespreking van deze ontwerpstappen valt buiten het bestek 

van deze inleiding tot het automatisch ontwerpen van digitale 

systemen. 
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7. VOORBEELD TER ILLUSTRATIE VAN HET AUTOMATISCH ONTWERPEN 
VAN DIGITALE SYSTEMEN GEBRUIK ~:TAKEND VAN DSL2 

'\. , 

' -t r 

DATA IN 
SHIFTREG 

\. 

PARI'I'Y , 

BITTELLER 

DATARDY 
Besturing FF 

figuur 7.1 

In dit hoofdstuk zal de besturing worden ontworpen van een 

digitaal systeem dat het schuiven van informatie in een 

schuifregister beschrijft. De DSL2-beschrijving voor dit 

systeem is reeds gegeven in hoofdstuk 4.3 voorbeeld 2. 

Voordat een digitaal systeem wordt ontworpen zijn reeds een 

aantal elementen van het systeem bekend. In figuur 7.1 zijn 

de elementen voor dit voorbeeld aangegeven. Deze elementen 

komen allen voor in de declaratie statements 16 t/m 22 van 

voornoemde systeembeschrijving. 

Wat het systeem moet doen wordt beschreven in de procedure. 

De procedure beschrijft de besturing welke moet worden ont

worpen. 
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Door repre:::·entatieve simulatie kan de toestand sequentie tabel 

en de output tabel worden bepaald. Het resultaat van deze. 

simulatie is reeds gegeven in tabel 4.2.2 van hoofdstuk 4.3. 

Uit deze tabel kunnen de volgende P(k) worden afgeleid: 

P(4) = L 4,6;6,8,9,10,12,13,14} 

P(9) = {9,10;4,6,8,10,12,13,141 

P(12)= {12;4,6,8,9,10,12,14( 

Codering van de toestanden volgens de output variabelen geeft: 

4: 100 
6: xoo 
8: 000 
9: 010 

10: oxo 
1 2: 001 
1 3: 000 
14: 000 

Bepaling van T(H,G) voor alle input variabelen en toestand 

variabelen geeft: 

zodat 

T(H,G) ={ 4,6;8;9,10;12,14;13,14] 

T(H,G) { P(4) 

T(H,G)~ P(9) 

P(12) wordt niet gerealiseerd. 

Ter bepaling van de secundaire toestand variabelen wordt P(O) 

berekend: 

P(O) = { 4,6;6,8,10,13,14;9,10;12} 

Voor de bepaling van Q wordt eerst B(x,j,i) bepaald volgens: 

B(x,j,i) =i S.::Ls! I d(s,x)4 Bpo(i) als Sin Bpo(j) 
waarbij Bpo een blok van P(O) voorstelt • 

. B(x · i) 

o.a. ~4,6,8,9,10,12,13,14} 
{ 6, 8, 1 0, 1 3, 1 ~ 4 , 6, 8, 9, 1 0, 1 2} als Bpo (i ) = ~ 6, 8, 1 0, 1 3, 1 4 J 

{9,10} 
{ 1 2 } 

{4,6,8,9,12,13,14Jals Bpo(i) = f 12} 

o .• a.. { 4, 6 , 8, 9, 1 0, 1 2, 1 3, 1 4} 

o.a. {4,6,8,9,10,12,13,14} 

Dan is Q = n . { Max B (x , j , i ) 1 = t 4 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 ; 4 , 6 , 8 , 9 , 1 2 , 1 3 , 1 4} 
x, J i J 

Dit is een. 2-bloks EP. Deze wordt als R(4) aan de outputs 

toegevoegd. 
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Opnieuw bepaling van T(H,G) voor alle variabelen levert: 

T(H,G) {.' P(O) 

We vinden nu de volpende functie-tabel: 

SEL RDY BIT9 PAR DAT 4 9 1 2 R(4) 4 9 12 R(4) 

1 0 x x x x 1 0 0 x 1 0 0 x 
2 0 0 1 x 0 0 0 0 0 1 0 0 x 
3 0 0 1 x 0 0 0 0 0 1 0 0 x 
4 0 x 0 1j( 0 ~· 0 0 x :'& 0 0 x 
5 0 x 0 x 0 x 0 0 x x 0 0 x 
6 1 0 0 x 0 x 0 0 x 0 0 0 x 
1 1 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 x 
8 1 0 0 x 0 0 x 0 1 0 0 0 x 
9 1 1 0 x 0 0 0 0 x 0 1 0 x 

10 1 1 0 x 0 0 1 0 x 0 x 0 1 
11 1 1 0 x 0 0 x 0 1 0 x 0 1 
1 2 1 0 1 0 0 0 x 0 1 0 0 1 x 
1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 x 0 0 1 x 
14 1 0 1 1 0 0 x 0 1 0 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 1 0 0 1 x 0 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 1 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uit de tabel volgt voor de outputs: 

4 = B(O) OF SEI,ECT 

9 = B(11) OF SELECT, RDY 

1 2 = B(110001,11001X) OF SELECT,BIT9,PARITY,DATARDY,12,R{4) .. 

R(4)= B(1) OF RDY 

In figuur 1.2 is de ontworpen schakeling gegeven. 

SELEC·T 4 

9 
RDY 

PAR . 12 
( 

DAT.AR.DY/N 
',,.) 

R(4) 

R(4) 

Figuur 7.2: Schakeling van de besturing in figuur 7.1. 
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8. CONCLUSI~S 

Uit de li turatuurstudie bleek, dat DSL2 de eni;::ste onhverp-
t was die werd ontwikkeld vanuit de definitie van een digi-
t systeem en die onafhankelijke procedures kende. De systeem-

Bchrijving in DSL2 leende zich d voor omzetting in een 
toestand seouent -tabel en output abel. Van alle andere ee-
noemde talen gaat de autómati niet verder dan simulatie 
en omzetting van de beschrijving in Eoolse funct s. In het 

DSL2-systeem is het ontwerpen geautonmtiseerd tot en met de 
bouw en testen van het systeem toe. 
Het gebruik van Extended Partition Triplets bleek een zeer 
geschikte rranier om de informatie-flow var het subsysteem,be
schreven/in het Control System,te beschrijven. rbij bleken 
de EPT's alle informatie te geven welke nodig was voor 

t toewijzen van variabelen aan de toestand van de machine. 
Het bepalen van de Iv]ftrn paren kan schieden door een computer
programma. Hierbij moet men zich echter beperken tot systemen 
met een klein aantal inputs en toestanden. 
Er werden twee rrethodes beschreven om de beschrijving van 
procedures om te zetten in Boolse functies. Hierbij verdient 
de methode waarbij extra toestandvariabelen moeten worden ge
ïntroduceerd de voorkeur omdat voor deze methode de systeem
beschrijving niet aangepast hoeft te worden. De methode garan
deert geen eenduidi oplossing maar wel worden alle zinvolle 
mogelijkheden ge erd welke aan de gestelde beperkingen 
voldoen. De ontwerper kan hieruit een oplossing kiezen. 
De kozen oplossing eft geen garantie voor het vinden van 
het 'beste' ontwerp. Hiertoe zullen MTV:m-EPT' s moeten wor-
den bepaald en alle mogelijke oplossingen moeten worden nace
lopen. 

Voor beide ontwerpmethodes kon de toestand-sequentie tabel tot 
een normale functietabel worden omgezet zodat de Boolse functies 
voor outputs van het Control System gemakkelijk konden wor-
den afgeleid. 
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~oor de goede orde zij vermeld dat ten tijde van de samenstel

ling van dit verslag de compiler voor de taal DSL2 practisch 

is voltooid en dat voor alle ontwerpstappen reeds prograw~a' s 

zijn ontwikkeld. Een uitzondering hierop vormt het programma 

wat de toestand-secmentie tabel uit de procedure moet genere-, 

ren. Verder zijn de verschillende programrr'a' s nog niet aan el

kaar aangepast. 
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