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ROZDZIAŁ 1

1. WSTĘP

Obecnie  w technice  cyfrowej  ogromną  rolę  odgrywają  układy logiki  programowalnej.  Jednym 

z podstawowych problemów syntezy logicznej jest sposób dopasowania projektowanego układu do 

architektury układu programowalnego. Struktury programowalne zbudowane są z matrycy prostych 

bloków logicznych oraz programowalnej sieci połączeń. Głównym problemem syntezy jest sposób 

podziału układu na konfigurowalne bloki logiczne. Burzliwy rozwój teorii dekompozycji, który ob-

serwujemy od kilkunastu lat, nie doprowadził do ostatecznego rozwiązania tego problemu. Ciągle 

efektywność syntezy narzędzi komercyjnych jest niezadowalająca. W ostatnim okresie duże na-

dzieje wiąże się z wykorzystaniem w procesie syntezy binarnych diagramów decyzyjnych.

1.1. PODZIAŁ UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH

Struktury logiczne programowalne przez użytkownika PLD (Programmable Logic Devices) można 

podzielić na trzy główne grupy [Shar98]:

– proste układy PLD (SPLD – Simple PLD),

– złożone układy matrycowe (CPLD – Complex PLD),

– układy o strukturze komórkowej (FPGA – Field Programmable Gate Array)

Proste układy programowalne przeważnie oparte są na jednej  z trzech konfiguracji  matryc 

AND-OR: PLE (PROM), PAL oraz PLA (rys. 1.1).

Najstarszym typem układów programowalnych przez użytkownika, pozwalających realizować 

obwody logiczne były pamięci typu PROM (Programmable Read-Only Memory). Linie adresowe 

tych układów pełniły rolę wejść projektowanego obwodu logicznego, a linie danych rolę wyjść. 

W praktyce do realizacji funkcji logicznej przeważnie wystarcza stosunkowo niewielka liczba ilo-

czynów. Układy PROM zawierają pełny dekoder adresu, czyli 2n iloczynów dla n wejść. Sprawia 

to, że architektura taka jest mało efektywna i raczej rzadko wykorzystywana do realizacji układów 

logicznych.  Dużo lepsza,  jeśli  chodzi  o  wykorzystanie  powierzchni  układu,  jest  struktura  PLA 

(Programmable Logic Array), która się składa z dwóch poziomów bramek: programowalnej matry-

cy AND oraz programowalnej matrycy OR. W strukturze tej każde wejście może być podłączone 

do dowolnych wejść bramek iloczynu i każde wyjście bramki iloczynu może być dołączone do do-

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007/08 jako projekt badawczy promotorski N N515 1805 33.
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wolnych  wejść  bramek  sum.  Struktura  ta  jest  dobrze  przystosowana  do  implementacji  funkcji 

przedstawionych w postaci sumy iloczynów i daje możliwość wykorzystania wspólnych iloczynów 

dla kilku funkcji. Po wprowadzeniu na rynek układów PLA charakteryzowały się one dość wysoką 

ceną i stosunkowo długimi czasami propagacji. Przyczyną tego była ich programowalność na oby-

dwu poziomach matryc.  Z powyższych powodów wprowadzone zostały układy PAL (Program-

mable Array Logic). W strukturach tych tylko matryca AND ma programowalne połączenia, nato-

miast w matrycy OR połączenia są ustalone. Układy PAL są produkowane w różnych odmianach z 

różną liczbą wejść, wyjść i iloczynów przypadających na jedną bramkę sumy. Praktycznie spotyka-

ne układy są wyposażone w różne dodatkowe elementy takie jak np.: przerzutniki D, bufory trójsta-

nowe, bramki XOR oraz inne rozwiązania układowe pozwalające przy niewielkich zasobach efek-

tywnie implementować funkcje logiczne [Brow96].
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Rys. 1.1. Podstawowe konfiguracje matryc AND-OR
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Rys. 1.2. Uproszczona architektura układów CPLD

Wraz z postępem technologicznym stało się możliwe produkowanie coraz bardziej złożonych 

układów. W standardowych architekturach SPLD wraz ze wzrostem liczby wejść zbyt szybko ro-

śnie złożoność scalonej struktury matrycy programowalnej. W tej sytuacji jedynym wyjściem było 

zintegrowanie w jednym układzie scalonym kilku prostych struktur PLD – architektura taka została 

nazwana CPLD  (Complex Programmable Logic Devices) (rys.  1.2). Struktura CPLD, nazywana 
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również matrycową [ŁubaZ02][Kani04a], składa się z bloków wejścia/wyjścia, przeważnie z kilku 

do kilkunastu programowalnych bloków logicznych oraz z sieci umożliwiającej  ich połączenie. 

Programowalne bloki logiczne w swojej budowie przypominają prostą strukturę SPLD (najczęściej 

PAL). Jądrem najpopularniejszych struktur CPLD jest programowalna matryca iloczynów podłą-

czonych na stałe do k-wejściowych bramek sum. Bramka sumy wraz z bramkami iloczynów nazy-

wana będzie blokiem typu PAL (rys. 1.3). Blok typu PAL najczęściej zawiera dodatkowe elemen-

ty, takie jak: przerzutniki, bufory trójstanowe, multipleksery, ekspandery, bramki XOR. Często do-

datkowe zasoby w bloku pozwalają na nierównomierne rozłożenie iloczynów do poszczególnych 

bloków, jednakże nie zapewniają realizacji każdej funkcji w jednym bloku. Charakterystyczne dla 

struktur CPLD jest to, że w odróżnieniu od FPGA czas propagacji wnoszony przez wewnętrzne po-

łączenia jest stały i nie zależy od drogi, którą poprowadzony jest sygnał.

Należy zwrócić uwagę, iż w literaturze angielskojęzycznej (np.  [Yan01b]) często używa się 

skrótu PLA do określenia struktury bloku programowalnego niezależnie czy umożliwia on współ-

dzielenie iloczynów pomiędzy bramkami sumy, czy nie. Mimo, iż współczesne układy CPLD pra-

wie wyłącznie oparte są o struktury typu PAL, są one w niektórych pozycjach literaturowych roz-

ważane jako szczególny przypadek struktury PLA [ChenCEH03]. Ze względu na znaczące różnice 

w budowie rozważanych struktur programowalnych, istotnie wpływających na sposób syntezy lo-

gicznej, w niniejszej pracy skrótu PLA będzie się używać wyłącznie w odniesieniu do struktury 

umożliwiającej podłączenie jednego iloczynu do kilku bramek sumy, a skrótu PAL do struktury 

bez takiej możliwości. 

 

y y 

Blok typu 
PAL 

 
 

 

k k 

Rys. 1.3. Uproszczona struktura i symbol bloku logicznego typu PAL zawierającego k-iloczynów

Blok we/wy

Konfigurowalny 
blok logiczny

Rys. 1.4. Struktura układów FPGA

Odrębną rodzinę rozbudowanych układów programowalnych tworzą struktury FPGA. Składa-

ją się one z dużej liczby konfigurowalnych bloków logicznych CLB (Configurable Logic Block), 

sieci różnego typu połączeń oraz bloków wejścia-wyjścia (rys.  1.4). Strukturę FPGA odróżnia od 
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struktury CPLD większa elastyczność prowadzenia połączeń pomiędzy blokami CLB. Proces wy-

boru drogi prowadzenia połączeń jest bardziej złożony. Dzięki temu lepiej nadaje się ona do imple-

mentacji dużych i skomplikowanych projektów. Struktura FPGA jest dużo bardziej zdominowana 

przez połączenia niż przez elementy realizujące funkcje logiczne. W zależności od tego, co stanowi 

rdzeń komórki CLB, można wyróżnić struktury multiplekserowe [Acte] i tablicowe [Xili]. W tych 

ostatnich, jądrem CLB jest blok (pamięć) LUT (Look Up Table), który pełni rolę prostego układu 

PLD typu PLE. Za pomocą pojedynczego bloku LUT można zrealizować dowolną funkcję logicz-

ną o liczbie zmiennych nie większej od liczby wejść bloku. Przeważnie liczba wejść wynosi 4 lub 

5. W bloku CLB najczęściej znajduje się jeszcze przerzutnik D oraz inne elementy jak np. dodatko-

we multipleksery ułatwiające tworzenie łańcuchów przeniesień (carry chain). W przeciwieństwie 

do układów PROM, konfiguracja układu FPGA odpowiadająca za realizowane funkcje w blokach 

LUT, jak i za sposób prowadzenia połączeń między blokami wewnątrz układu, przechowywana 

jest w pamięci ulotnej [Xili]. Takie rozwiązanie daje możliwość dynamicznej rekonfiguracji układu 

w zależności od potrzeb użytkownika.

Obecnie  rynek  oferuje  szeroki  asortyment  układów programowalnych  dostarczanych  przez 

wielu producentów, wśród których czołową rolę odgrywają: Actel, Altera, Atmel, Cypress, Lattice, 

Lucent,  QuickLogic,  Xilinx  [Acte][Alte][Atme][Cypr][Latt][Quick][Xili].  Niezależnie  od  typu 

układu, jaki zostanie użyty,  proces syntezy jest skomplikowany i wymaga wsparcia przez odpo-

wiednie narzędzia programowe.

1.2. SYNTEZA UKŁADÓW CYFROWYCH REALIZOWANYCH W STRUKTURACH 
PROGRAMOWALNYCH

Na podstawową metodologię projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach pro-

gramowalnych składają się trzy etapy:

– specyfikacja,

– implementacja,

– testowanie.

Ze  względu  na  stopień  złożoności  obecnych  układów programowalnych  nieodzowne  jest 

wsparcie projektanta programami typu CAD (Computer Aided Design) na każdym z wymienionych 

etapów.

Specyfikacja jest procesem definiowania logicznych zależności, jakie są wymagane w danym 

projekcie.  Najczęściej  przy specyfikacji  wykorzystuje  się  schematy  logiczne  oraz  języki  opisu 

sprzętu (HDL) takie jak np. VHDL, Verilog, Abel.

Proces implementacji ma za zadanie realizację zadanych funkcji w wybranym układzie PLD 

o ściśle określonej architekturze. Do tego procesu można zaliczyć translację specyfikacji, optymali-

zację  logiczną i  odwzorowanie  technologiczne.  Odwzorowanie  technologiczne silnie  zależy od 

specyfiki konkretnego typu układu scalonego danego producenta. Jego zadaniem jest dopasowanie 
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projektu do zasobów układu programowalnego (mapping), określenie zgodnie z wybranym kryte-

rium najlepszego rozmieszczenia zasobów i połączeń między nimi (placing and routing lub fitting). 

Ostatnim etapem tworzenia układu cyfrowego jest testowanie i weryfikacja działania tworzo-

nego projektu.  Sprawdzenie  czy projektowany system spełnia  określone wcześniej  wymagania, 

przeważnie obejmuje testowanie statyczne oraz testowanie parametrów dynamicznych (zależności 

czasowych). Testowanie może odbywać się za pomocą programowych symulatorów lub w fizycz-

nie zbudowanym systemie. Proces tworzenia układu cyfrowego ma charakter iteracyjny i wymaga 

wielokrotnego cyklicznego powracania do początkowych etapów w celu dokonania poprawek.

W niniejszej dysertacji omawiane będą głównie zagadnienia związane z etapem implementa-

cji, dlatego zostanie on przedstawiony bardziej szczegółowo.

1.2.1. Implementacja

Implementację projektu w strukturze programowalnej można podzielić na kilka etapów (rys. 1.5). 

W pierwszej kolejności pliki z graficzną reprezentacją projektu w postaci schematu logicznego lub 

pliki z opisem za pomocą języków HDL są tłumaczone do wspólnego formatu listy połączeń (net-

list). Następnie pliki listy połączeń, które przeważnie przy większych projektach mają strukturę 

hierarchiczną, są scalane w jeden plik opisujący realizowane funkcje projektu. Po otrzymaniu pła-

skiej (pozbawionej hierarchii) struktury listy połączeń następuje optymalizacja logiczna.

Tworzenie listy połączeń (netlist)

Scalanie

Optymalizacja logiczna

Mapowanie (mapping)

Rozmieszczanie (placement)

Prowadzenie połączeń (routing)

Generowanie pliku wynikowego

Schematy, HDL

Dopasowanie technologiczne 
(technology mapping)

Rys. 1.5. Etapy implementacji układów programowalnych
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Głównym celem optymalizacji logicznej jest uzyskanie listy połączeń, która po zaimplemento-

waniu w konkretnej strukturze będzie jak najbardziej zbliżona do optymalnej pod jakimś wzglę-

dem. Kryterium optymalizacji może być: wykorzystana powierzchnia układu scalonego, szybkość 

działania, zużycie energii, łatwość testowania. Procedury optymalizacji mogą być dedykowane dla 

układów kombinacyjnych lub mogą dodatkowo uwzględniać kodowanie stanów w celu optymali-

zacji układów sekwencyjnych. Stosowane algorytmy syntezy są silnie zależne od docelowej archi-

tektury i typu układu programowalnego. W przypadku układów CPLD tradycyjną metodą optyma-

lizacji  układów kombinacyjnych jest dwupoziomowa minimalizacja wykonywana najczęściej za 

pomocą algorytmu Espresso  [BraHMS84][Espr]. W przypadku układów FPGA preferowana jest 

optymalizacja wielopoziomowa, której celem jest minimalizacja liczby wykorzystanych bloków. 

W proces minimalizacji włącza się również redukcję, czyli usuwanie bloków, których wyjścia nie 

są nigdzie podłączone.

Kolejnym etapem implementacji, po minimalizacji funkcji logicznych jest ich dopasowanie do 

struktury programowalnej (technology mapping). W przypadku układów CPLD zawiera ono naj-

częściej jeden etap (fitting), natomiast w przypadku układów FPGA jest wykonywane w trzech kro-

kach: mapowanie (mapping), rozmieszczanie (placing) i trasowanie połączeń (routing)  [Opa05]. 

Mapowanie polega na odwzorowaniu podstawowych bramek logicznych odpowiadających wyraże-

niom po procesie minimalizacji funkcji, w dostępne w danej architekturze bloki logiczne układu 

programowalnego np. bloki LUT, multipleksery itp. Powstało wiele prac naukowych na temat ma-

powania, których wynikiem są takie programy jak: Chortle  [FranRC90] [FranRV91], MIS-PGA 

[Murg90], Hydra  [FilYMM91], Xmap [Karp91a] i VISMAP [Woo91] dla układów FPGA wyko-

rzystujących  bloki  LUT oraz  Proserpine  [BedEM92],  Amap  i  XAmap  [Karp91b] dla  układów 

FPGA wykorzystujących multipleksery.

Bloki logiczne, dla których ustalono, jakie będą w nich realizowane funkcje, w następnej ko-

lejności poddawane są procesowi rozmieszczania. Rozmieszczanie polega na przypisaniu konkret-

nemu blokowi logicznemu konkretnego fizycznego położenia w układzie programowalnym. Do al-

gorytmów stosowanych do rozwiązywania  problemu rozmieszczania zaliczamy między innymi: 

algorytm minimalnych cięć (min-cut)  [KuoS02], symulowane wyżarzanie (simulated annealing) 

[EbeMHB95] oraz siłowo ukierunkowaną relaksację (general force-directed relaxation) [LiMS04]. 

Algorytmy te optymalizują pewną funkcję kosztu, która może np. zależeć od całkowitej długości 

wszystkich połączeń między rozmieszczonymi blokami. Z procesem rozmieszczania silnie związa-

ny jest etap trasowania połączeń, który polega na poprowadzeniu fizycznych kanałów połączenio-

wych między blokami logicznymi. Sposób prowadzenia połączeń ograniczony jest liczbą kanałów 

połączeniowych na danej ścieżce, co czasami może nawet uniemożliwić zaimplementowanie pro-

jektu mimo wystarczającej liczby bloków logicznych. Dodatkowymi ograniczeniami wprowadzo-

nymi przez użytkownika mogą być wymagania czasowe nałożone na określone sygnały w projek-

cie albo na przypisanie sygnałów do wyprowadzeń układu scalonego, co utrudnia proces trasowa-

nia. Rozmieszczanie i trasowanie połączeń jest bardzo czasochłonne, dlatego często przeprowadza-
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ne jest hierarchicznie, tzn. projekt analizowany jest fragmentami, co zmniejsza złożoność zadania. 

W momencie, gdy jest już ustalone rozmieszczenie bloków i połączeń można dokonać symulacji 

czasowej. Symulacja taka uwzględnia opóźnienia wnoszone przez poszczególne elementy układu 

programowalnego.  W przypadku otrzymania  niezadowalających  rezultatów można  powrócić  do 

wcześniejszych etapów syntezy.

Jeśli  implementacja projektu spełnia nasze oczekiwania,  tworzony jest  plik konfiguracyjny 

opisujący strukturę połączeń realizowanych w układzie programowalnym.

Wymienione powyżej procesy obecnie są silnie zautomatyzowane. W większości wykorzysty-

wanych współcześnie zintegrowanych środowisk wspomagających tworzenie systemów cyfrowych 

realizowanych w strukturach programowalnych, implementacja sprowadza się do naciśnięcia jed-

nego przycisku uruchamiającego kompilację. Nie znaczy to, że procesy te są łatwe i proste albo też, 

że użytkownik nie ma możliwości „ręcznej” ingerencji w proces np. mapowania czy trasowania, 

ale uzmysławia, jaki postęp został uczyniony w dziedzinie rozwoju narzędzi wspomagających in-

żyniera projektanta. Niestety uzyskiwane rozwiązania często są bardzo dalekie od optymalnych.
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE

Precyzyjny opis opracowanych metod syntezy wymaga przedstawienia podstawowych pojęć, co 

pozwoli uniknąć niejednoznaczności wynikających z różnic w oznaczeniach i w nazewnictwie wy-

stępującym w literaturze. W rozdziale tym zostaną przedstawione stosowane terminy i definicje 

związane z funkcjami logicznymi, ich reprezentacją za pomocą binarnych diagramów decyzyjnych 

(BDD) oraz złożoności podstawowych algorytmów wykorzystujących BDD.

2.1. PODSTAWOWE DEFINICJE

Zmienna jest to symbol określający wartość w przestrzeni boolowskiej B = {0,1}. Literał to zmien-

na w postaci prostej lub zanegowanej. Wyrazem (termem) nazywamy iloczyn, w którym żadna ze 

zmiennych nie występuje więcej niż raz.

Funkcja logiczna jest to odwzorowanie postaci f : Bn B, gdzie Bn jest n-wymiarową prze-

strzenią boolowską.

Układ cyfrowy o n sygnałach wejściowych i  m sygnałach wyjściowych jest opisany za pomo-

cą zespołu funkcji F m : BnBm. Argumenty funkcji odpowiadają sygnałom wejściowym układu 

cyfrowego. Wartości funkcji odpowiadają sygnałom wyjściowym.

2.2. KLASYCZNA DEKOMPOZYCJA

Pierwsze systematyczne podejście do dekompozycji rozłącznej podał Ashenhurst [Ashe57]. W pre-

zentowanej przez niego metodzie dla n-argumentowej funkcji f (X), X = x1, x2, . . ., xn, zmienne są 

dzielone na zbiór wolny Xf (free set) i  związany Xb (bound set). Następnie funkcja przedstawiana 

jest w postaci tzw. tablicy dekompozycji. Kolumny tablicy dekompozycji funkcji f opisane są war-

tościami zmiennych funkcji f ze zbioru Xb. Wiersze opisane są wartościami zmiennych ze zbioru Xf. 

Liczbę istotnie różnych kolumn tablicy dekompozycji, ze względu na ich zawartość, nazywamy 

krotnością kolumnową i oznaczamy symbolem ν(Xf|Xb) lub ν(Xf|Xb, f ) w przypadku konieczności 

określenia, której funkcji w zespole dotyczy krotność. Prosta dekompozycja rozłączna istnieje, jeśli 

krotność kolumn wynosi co najwyżej 2. Symbolicznie można to zapisać następująco:
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f X =h g X b  , X f  ⇔ X f∣X b≤2 ,    gdzie: X b∪X f =X , X b∩X f =∅ (2.1)

Na  rysunku  2.1 przedstawiona  jest  tablica  dekompozycji  (siatka  Karnaugha)  dla  funkcji 

f =x 1⋅x3⋅x4x1⋅x3⋅x4x 2⋅x3⋅x4x 2⋅x3⋅x4, ze zbiorem związanym X b={ x3 , x4}  i zbiorem wol-

nym  X f ={ x1 , x2}.  Krotność  kolumn  wynosi  2,  więc  funkcję  f można  przedstawić  w postaci 

f =h g  x3 , x4  , x1 , x2=g⋅x1g⋅x 2, gdzie g=x3⋅x4x3⋅x4.

x1x2

x3x4

00 01 11 10
00 1 0 1 0

01 1 1 1 1

11 0 1 0 1

10 0 0 0 0
f

Rys. 2.1. Przykład dekompozycji Ashenhursta-Curtisa

Przedstawiona  w  powyższym  przykładzie  dekompozycja  prosta  została  rozszerzona  przez 

Curtisa  [Curt62][Curt63] na przypadki, w których krotność kolumn przekracza 2.  Dekompozycja 

taka opisana zależnością 2.2 będzie nazywana szeregową [RawJNŁ97].

f X =h g 0X b , g1 X b , ... , g p−1X b , X f  ⇔ X f∣X b≤2 p ,
gdzie:  X b∪X f =X , X b∩X f =∅ (2.2)

W praktyce zastosowanie znajdują jedynie przypadki, dla których p jest mniejsze od liczności 

zbioru związanego ( p < |Xb| ).

B
lo

k 
w

ol
ny

g0(Xb)

B
lo

k 
zw

ią
za

ny

gp-1(Xb)

.

.

.

.

. h

Xb

Xf

Xb

Xf

f

Rys. 2.2. Podział układu po zastosowaniu dekompozycji Ashenhursta-Curtisa

W dekompozycji  Ashenhursta-Curtisa wykorzystywane są tablice dekompozycji, co pociąga 

za sobą znaczną złożoność pamięciową algorytmów. Efektywniejszy sposób reprezentowania funk-

cji został zaproponowany przez Rotha i Karpa [RotK62]. W ich metodzie funkcja reprezentowana 

jest w postaci zbioru kostek (cubes). Kostki są grupowane w klasy równoważności, przy czym kla-

sy równoważności  odpowiadają różnym kolumnom w dekompozycji  Ashenhursta-Curtisa.  Poza 

dużo wydajniejszą implementacją, obydwa sposoby dekompozycji nie różnią się w istotny sposób.

X b={ x3 , x4 }
X f ={ x1 , x2 }

f =h g  x3 , x4 , x1 , x2=g⋅x1g⋅x 2
g=x3⋅x 4x3⋅x 4
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2.3. BINARNE DIAGRAMY DECYZYJNE

Powszechnymi  metodami  reprezentacji  wyrażeń  logicznych  są  tablice  prawdy  oraz  wyrażenia 

przedstawione w postaci sumy iloczynów. Tablice prawdy wymagają dla funkcji o  n zmiennych 

użycia 2n bitów pamięci. Ta wykładnicza zależność sprawia, że tablice prawdy są mało praktyczne 

dla funkcji logicznych wielu zmiennych. Bardziej zwięzłą reprezentacją jest suma iloczynów zwa-

nych czasami kostkami (cube). Dla wielu funkcji logicznych reprezentacja w postaci zbioru kostek 

pozwala uniknąć wykładniczo rosnącej zajętości pamięci, ale operowanie na takich strukturach wy-

maga użycia czasochłonnych algorytmów redukcji, które są niezbędne, by pozbyć się nadmiaro-

wych informacji. Innym efektywnym sposobem reprezentacji funkcji logicznych jest użycie binar-

nych diagramów decyzyjnych (BDD).

Pierwowzorem BDD były przedstawione przez Lee binarne programy decyzyjne (BDP – Bin-

ary Decision Programs) [Lee59], w których różne węzły w danej ścieżce mogły mieć przyporząd-

kowaną tą samą zmienną. Model zaproponowany przez Lee, badany również przez Akersa, długi 

czas nie wzbudził szerokiego zainteresowania. Dopiero w 1986 r. Bryant poprzez dodanie ograni-

czeń na kolejność zmiennych i wprowadzenie mechanizmów redukcji sprawił, że wydajność algo-

rytmów wykorzystujących diagramy znacząco wzrosła [Brya86].

Binarny  diagram decyzyjny (BDD) jest  to  skierowany,  acykliczny,  spójny graf  (drzewo 

skierowane do liści) zbudowany z węzłów i skierowanych przejść między nimi. Każdy węzeł tego 

grafu skojarzony jest z jedną zmienną funkcji. Z każdego węzła wychodzą dwie krawędzie skoja-

rzone z wartościami zmiennej 0 i 1. Do każdego węzła grafu (z wyjątkiem korzenia) dochodzi, co 

najmniej jedna krawędź z węzłów znajdujących się na wyższym poziomie. Binarny diagram decy-

zyjny zawiera dwa węzły terminalne (liście), które skojarzone są z wartościami funkcji 0 lub 1. 

Analiza ścieżek występujących w binarnym diagramie decyzyjnym pozwala na określenie wartości 

poszczególnych zmiennych, dla których funkcja przyjmuje wartość 1 lub 0.

W praktyce wykorzystuje się jedynie uporządkowane (Ordered BDD) i zredukowane uporząd-

kowane diagramy decyzyjne (Reduced Ordered BDD).

Uporządkowany binarny  diagram decyzyjny (OBDD)  jest  to  diagram BDD,  w którym 

w każdej ścieżce od korzenia do liścia zmienne występują w tej samej kolejności i dana zmienna 

w ścieżce występuje co najwyżej raz. Na danym poziomie diagramu występują węzły związane z tą 

samą zmienną.

Zredukowany  uporządkowany  binarny  diagram  decyzyjny (ROBDD)  jest  to  diagram 

OBDD zawierający przy danym uporządkowaniu zmiennych minimalną liczbę węzłów. Diagram 

taki można uzyskać poprzez sklejanie odpowiednich węzłów i redukcję identycznych poddiagra-

mów w diagramie OBDD.

Graficzną reprezentację diagramu dla przykładowej funkcji przedstawiono na rysunku 2.3.
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0 1
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x0

x1 x1

x2 x2 x2 x2

a)

0 1

01

f

x0

x1

x2

b)

Rys. 2.3. Diagram dla funkcji  f = x0⋅x1 x2 : a) uporządkowany, b) uporządkowany i zredukowany

W diagramie krawędzie reprezentują wartości logiczne 0 i 1, które odpowiadają rozwinięciu 

Shanona funkcji logicznej:

f =xi⋅ f xi
xi⋅ f x i

(2.3)
gdzie:

i   –    indeks węzła,

f xi
–  funkcja  wskazywana  przez  krawędź  węzła  dla  wartości  0 

f xi
= f xi=0= f  x0 , x1 , ... , xi−1 ,0 , xi1 , ... , xn ,

f xi –  funkcja  wskazywana  przez  krawędź  węzła  dla  wartości  1

f xi
= f xi=1= f  x0 , x1 , ... , xi−1 ,1 , x i1 , ... , xn  .

Dla danego węzła v, skojarzonego ze zmienną xi, będącego korzeniem diagramu funkcji f, wę-

zeł wskazywany przez krawędź  xi=0 wychodzącą z  v, oznaczany jest jako  low(v). Analogicznie 

high(v) oznacza węzeł wskazywany przez krawędź xi =1. Węzły low(v) i high(v) są potomkami wę-

zła v, a zarazem korzeniami poddiagramów funkcji f xi
i f xi

.

Na rysunkach umownie przyjęto, że linią ciągłą rysowane są krawędzie dla wartości 1, a linią 

przerywaną dla wartości 0.

Aby otrzymać diagram ROBDD, należy stosować następujące reguły redukcji [Brya86]:

1. Reguła eliminacji – węzeł, którego obydwie krawędzie wskazują na identyczny wę-

zeł, należy usunąć (rys. 2.4a),

2. Reguła  scalania – identyczne poddiagramy należy zastąpić jednym poddiagramem 

(rys. 2.4b).

x

a)

f f

b)

x

f0 f1

x

f0 f1

x

f0 f1

Rys. 2.4. Reguły redukcji diagramów: a) reguła eliminacji węzła, b) reguła scalania
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Ważną cechą diagramów ROBDD jest ich kanoniczność, tzn. dla każdego ustalonego porząd-

ku zmiennych, diagram ROBDD funkcji logicznej jest jednoznacznie określony.

W praktycznych implementacjach rzadko tworzy się diagram niezredukowany i w następnym 

kroku go redukuje – taki sposób postępowania prowadziłby do znacznej złożoności pamięciowej 

i czasowej algorytmów. Biblioteki podprogramów operujących na diagramach już na etapie two-

rzenia każdego węzła zapewniają jego unikalność, a w konsekwencji brak powtarzających się pod-

diagramów. Dodatkowo sprawdzany jest również pierwszy warunek redukcji (reguła eliminacji ze 

str. 11) i gdy on zachodzi, nowy węzeł nie jest tworzony.

Znane są również diagramy, w których w celu zaoszczędzenia czasu obliczeń i pamięci po-

trzebnej  do  reprezentacji  diagramu  wprowadzone  zostały  atrybuty  przypisane  do  krawędzi 

[Mina96]. Przykładem takiego atrybutu jest negacja. Atrybut taki oznacza, że należy zanegować 

funkcję,  która  jest  reprezentowana  przez  poddiagram wskazywany przez  krawędź  z atrybutem. 

Szersze omówienie zastosowania tego atrybutu zamieszczono w dalszej części rozdziału.

Innym znanym atrybutem jest np. przesunięcie  [Mina96]. Na przykład mając dane funkcje 

f 0 x0 , x 1 , x2=x0⋅x1 x1⋅x2 , f 1 x1 , x 2 , x3=x1⋅x 2 x2⋅x 3 ,  mogą one być reprezentowane w pa-

mięci  przez ten sam zbiór węzłów z tym,  że do reprezentacji  f1 będzie wykorzystana krawędź 

z atrybutem przesunięcia indeksów o 1. Atrybut ten określa, ile należy dodać do indeksów zmien-

nych funkcji reprezentowanej przez poddiagram wskazywany przez krawędź z atrybutem.

Inne przykłady odmian BDD to:

– FBDD (Free BDD) – diagram bez ograniczeń na identyczną kolejność zmiennych w ścieżkach, 

jedynie z wymaganiem by w każdej ścieżce zmienna występowała jednokrotnie. Diagramy ta-

kie stosuje się, aby zmniejszyć liczbę komórek pamięci potrzebnych do reprezentacji funkcji 

[MeiT98].

– ZBDD (Zero-supressed BDD) – diagram z regułą eliminacji polegającą na usuwaniu węzłów, 

dla których krawędź odpowiadająca wartości 1 prowadzi do liścia 0. Oznacza to, że jeżeli 

w danej ścieżce nie występuje węzeł związany ze zmienną  xi, to dla  xi=1 funkcja przyjmuje 

wartość 0. Diagramy te dobrze nadają się do reprezentowania kombinacji [Mina93].

– OFDD (Ordered Functional Decision Diagram) – diagram, w którym zamiast rozwinięcia Sha-

nona wykorzystuje się rozwinięcie Reeda-Mullera (Davio). Diagramy takie dają możliwość 

szybkiego wykonywania operacji sumy rozłącznej (XOR), ale są mało efektywne dla operacji 

iloczynu i sumy [DrecTB96].

– EVBDD (Edge-Valued BDD) – diagram z przypisanymi wagami do krawędzi. Diagramy takie 

nadają się do reprezentacji funkcji arytmetycznych o wartościach całkowitych [LaiS92].

Istnieją również odmiany diagramów pozwalające efektywnie pod względem liczby komórek 

pamięci przedstawiać zespół kilku funkcji. Zespół funkcji może być reprezentowany przez jeden 

wielokorzeniowy diagram (rys. 2.5a). Funkcje współdzielą wtedy poddiagramy, stąd struktura taka 
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nazywana jest diagramem współdzielonym (Shared BDD). Zaletą takiego rozwiązania jest zwię-

złość reprezentacji oraz ułatwione testowanie równoważności dwóch funkcji.

Innym sposobem reprezentacji zespołu funkcji jest wykorzystanie diagramów o wielu liściach 

(Multi-Terminal BDD)  [FujiGY97].  W  diagramach  tych  występuje  jeden  korzeń  wspólny  dla 

wszystkich funkcji, natomiast każdy liść zawiera wektor  m wartości logicznych, gdzie  m to licz-

ność zespołu funkcji (rys.  2.5b). Wektor wartości logicznych często przedstawiany jest w postaci 

dziesiętnej.

01

f0

x0

x1

x2

f1

x0

a)

 

f0, f1

x0

x1 x1

x2 x2

1
1

1
0

0
0

x2

0
1

f0
f1

b)

Rys. 2.5. Przykładowy diagram: a) SBDD, b) MTBDD f 0=x0⋅x1 x2 , f 1=x 0⋅x1x2

Zaprezentowane odmiany BDD nie wyczerpują wszystkich propozycji spotykanych w literatu-

rze a jedynie sugerują rozległość problematyki. W szczególności nie zamieszczono sposobów re-

prezentacji funkcji nie w pełni określonych [Mina96].

Rozmiar diagramu ROBDD rozumiany jako liczba węzłów zależy od uporządkowania (kolej-

ności)  zmiennych  w diagramie  [Butl97].  Jak silna  jest  to zależność,  może  świadczyć  przykład 

funkcji: f  x1 , ... , x 2n=x1⋅x2x3⋅x4...x 2n−1⋅x 2n, dla której rozmiar ROBDD dla uporządkowa-

nia  x1 , x2 , ... , x 2n  rośnie  liniowo  wraz  ze  zwiększaniem  n,  natomiast  dla  uporządkowania 

x1 , x3 , ... , x 2n−1 , x2 , x4 , ... , x2n wzrost  jest  wykładniczy.  Znalezienie  uporządkowania  zmiennych, 

dla których rozmiar ROBDD jest najmniejszy, jest problemem NP-trudnym [BollW96]. Algorytmy 

znajdujące  rozwiązanie  optymalne  zostały  zaproponowane  w  pracach  [Oliv98][Saue96],  ale 

w praktyce ze względu na złożoność czasową wykorzystywane są jedynie algorytmy heurystyczne 

pozwalające na znalezienie diagramu BDD z możliwie jak najmniejszą liczbą węzłów (np. wyko-

rzystujące technikę „dziel i zwyciężaj” divide and conquer [YehK97]). Algorytmy znajdujące roz-

wiązanie przybliżone można podzielić na takie, które znajdują dobre uporządkowanie zmiennych, 

zanim zostanie zbudowany diagram [AloMS04] oraz na takie, które zmieniają porządek w już zbu-

dowanym diagramie [Cabo99][Mina96][DrecBG96]. Do tych ostatnich należą m.in. algorytm per-

mutacji w oknach (window permutation) [IshiSY91], algorytm przesiewania (sifting) [Rud93] blo-

kowego przesiewania (block sifting)  [MeiS97] oraz wiele modyfikacji algorytmów wykorzystują-

cych zamienianie kolejności zmiennych sąsiadujących ze sobą w porządku zmiennych (swap).
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2.4. OPERACJE NA BDD

W celu obliczenia wyniku dowolnej dwuargumentowej operacji logicznej (np. suma, iloczyn, im-

plikacja itp.) dla dwóch funkcji f i g przedstawionych w postaci BDD można posłużyć się zależno-

ścią 2.4. Symbolem * oznaczono dowolną binarną (dwuargumentową) operację logiczną.

f ∗g=x i⋅ f xi
∗g xi

xi⋅ f x i
∗g x i

 (2.4)

Podstawowa idea wykonywania operacji na BDD polega na rekurencyjnym stosowaniu po-

wyższej zależności do każdego węzła, począwszy od korzenia przesuwając się w kierunku liści 

[MeiT98]. Przy każdym kroku rekurencji tworzony jest węzeł v z przypisaną zmienną xi, dla które-

go low(v) jest korzeniem diagramu funkcji   f x i
∗g x i

, natomiast  high(v) – funkcji   f x i
∗g x i

. Dla 

podanego sposobu postępowania dla funkcji o n zmiennych do obliczenia  f ∗g  potrzebnych by 

było 2n wywołań podprogramu. Argumentami każdego wywołania podprogramu są poddiagramy 

funkcji  f i  g. Poddiagramów jest tyle, ile węzłów w zredukowanym diagramie dla wspomnianych 

funkcji, przy czym w praktyce ich liczba jest znacznie mniejsza niż 2n. Stąd nasuwa się wniosek, że 

można uniknąć wielu spośród 2n wywołań. Pomijanie wywołań podprogramu możliwe jest dzięki 

zastosowaniu pamięci podręcznej (cache) nazwanej tablicą wyników (algorytm 2.1). W tablicy wy-

ników przechowywane są wyniki obliczeń dla wszystkich dotąd napotkanych par argumentów pod-

programu. Dzięki takiemu rozwiązaniu złożoność obliczeniowa algorytmu konstrukcji  diagramu 

funkcji   f ∗g  będącej  wynikiem  dowolnej  operacji  binarnej  *  jest  ograniczona  do 

O rozmiarBDD f ⋅rozmiarBDDg .

Algorytm 2.1. Dwuargumentowa operacja na diagramie BDD
oblicz(f,g,*){

/* f,g - diagramy funkcji, * - operator binarny */
/* otrzymywany diagram (f*g)                    */
if(f i g są liśćmi){

return(f*g);
}
else if( (f,g) ∈ TablicaWyników){

return(TablicaWyników(f,g));
}
else{

xi= pierwsza w porządku znacząca zmienna dla f lub g;
v= nowy węzeł;
high(v)=oblicz(fxi=1,gxi=1,*);
low(v)=oblicz(fxi=0,gxi=0,*);
WstawDoTablicyWyników(f,g,v);
return(v);

}
}
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Aby ujednolicić wykonywanie wszystkich operacji logicznych Brace, Rudell i Bryant zapro-

ponowali wprowadzenie operatora ITE (If-Then-Else) [BraRB90], który jest zdefiniowany zgodnie 

z wyrażeniem (2.5).

ITE  x , y , z=x⋅yx⋅z (2.5)

Każda  z  operacji  binarnych  może  być  przedstawiona  za  pomocą  operatora  ITE  np.: 

f⋅g=ITE  f , g ,0 ,  f g=ITE  f ,1 , g  ,  f ⊕g=ITE  f , g , g  ,  f =ITE  f ,0 ,1 .  Podobnie 

jak przy obliczaniu wyników operacji binarnych w przypadku operatora ITE również można zasto-

sować rekurencyjne obliczanie wyniku.

ITE  f , g ,h=ITE  xi , ITE  f x i
, g x i

,h xi
 , ITE  f xi

, g x i
,h xi

 (2.6)

Algorytm 2.2. Operacja If-Then-Else na diagramie BDD
ITE(f,g,h){

/* f,g,h - diagramy funkcji            */
/* otrzymywany jest diagram ITE(f,g,h) */
if(przypadek terminalny){

return(wynik przypadku terminalnego);
}
else if( (f,g,h) ∈ TablicaWyników){

return(TablicaWyników(f,g,h));
}
else{

xi= pierwsza w porządku znacząca zmienna dla f, g lub h;
t=ITE(fxi=1,gxi=1,hxi=1);
e=ITE(fxi=0,gxi=0,hxi=0);
r=ZnajdzLubDodajDoTablUnikalnychW(i,t,e);
WstawDoTablicyWyników((f,g,h),r);
return(r);

}
}

 

Rekurencja zostaje zatrzymana, gdy argumenty operatora ITE są stałymi oraz w takich przypad-

kach, gdy wynikiem operatora jest jeden z argumentów np.:  ITE 1, f , g = f ,  ITE  f ,1,0= f , 

ITE 0, f , g =g , ITE  f , g , g =g . Pseudokod obliczania operacji ITE prezentuje algorytm 2.2. 

Podobnie jak w algorytmie 2.1 do przechowywania wyników wcześniejszych obliczeń służy tablica 

wyników. Nowym elementem jest tablica unikalnych węzłów (unique table), w której znajdują się 

wskaźniki do wszystkich węzłów. Nowy węzeł tworzony jest tylko wówczas, jeśli nie istnieje już 

stworzony węzeł związany z tą samą zmienną xi, z krawędziami wskazującymi na tych samych po-

tomków. Ponieważ dany węzeł może powstać jako wynik operacji ITE o różnych argumentach, 

aby mieć pewność, że dany węzeł jest unikalny, nie wystarczy przeszukać tablicę wyników, ko-

nieczne jest przeszukanie tablicy unikalnych węzłów. Przeszukiwanie tablicy unikalnych węzłów 
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czyni zadość regule scalania (rys. 2.4b). Jeśli w algorytmie dodać jeszcze warunek, by nowy węzeł 

nie był tworzony, gdy obydwie krawędzie wychodzące wskazują na ten sam węzeł, to diagram już 

podczas jego tworzenia będzie miał postać zredukowaną.

Obliczając wynik operacji ITE dla trzech diagramów f, g, h argumentami kolejnych wywołań 

podprogramu ITE są poddiagramy f,  g,  h. Poddiagramów jest tyle ile węzłów w diagramach. Dla 

każdej trójki argumentów wywołanie podprogramu wykonywane jest co najwyżej raz. Zakładając, 

że szukanie w tablicy wyników jest wykonywane w stałym czasie, złożoność obliczeniowa algoryt-

mu  ITE nawet  w  pesymistycznym  przypadku  nie  przekracza  O  rozmiarBDD f ⋅ 

rozmiarBDD g ⋅rozmiarBDDh .

2.5. PODSTAWY IMPLEMENTACJI PROGRAMOWEJ

Poza  teoretyczną  efektywnością  algorytmów  bardzo  ważna  jest  ich  implementacja  praktyczna. 

Obecnie jest  dostępnych kilka różnych bibliotek podprogramów umożliwiających wykonywanie 

operacji logicznych na funkcjach reprezentowanych za pomocą BDD [Jan03]. Nie ma więc potrze-

by tworzenia takich rozwiązań od nowa. Poniżej zostaną przedstawione wspólne cechy najczęściej 

stosowanych bibliotek.

2.5.1. Reprezentacja węzłów diagramu w pamięci komputera

Kluczowy postęp w efektywnym implementowaniu operacji na BDD dokonany został przez 

Brace'a, Rudella i Bryanta  [BraRB90]. Mimo upływu czasu w ostatnio tworzonych bibliotekach 

wciąż  odwołuje  się  do  technik  programistycznych  przez  nich  zaproponowanych.  Każdy węzeł 

w diagramie reprezentowany jest przez odpowiednią strukturę w pamięci (rys. 2.6). Pole oznaczone 

index jest indeksem zmiennej xi, którą jest etykietowany węzeł. Pola low i high są wskaźnika-

mi do potomków odpowiednio dla krawędzi xi = 0 i xi =1 (w literaturze opisane są również rozwią-

zania bez wskaźników [Jan01]).

Pole Typ
index int
low ptr
high ptr
next ptr

ref_count short
mark short

Rys. 2.6. Pola struktury reprezentującej węzeł diagramu

Jak już wcześniej wspomniano w rozdziale  2.4 dzięki zastosowaniu tablicy unikalnych wę-

złów dwie równoważne funkcje f i g mają nie tylko taką samą zredukowaną postać BDD, ale w im-

plementacji  są reprezentowane przez wskaźnik do tego samego miejsca w pamięci.  Testowanie 

równoważności dwóch funkcji ogranicza się wtedy do porównania wartości dwóch wskaźników.
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Każdy  węzeł  może  być  jednoznacznie  zidentyfikowany  przez  trójkę  parametrów:  indeks 

zmiennej xi i wskaźniki do dwóch potomków. Informacja, czy został już stworzony węzeł scharak-

teryzowany trójką (index, low, high), przechowywana jest w tablicy unikalnych węzłów. Aby 

umożliwić szybki dostęp do danych zawartych w tablicy, implementuje się ją jako tablicę mieszają-

cą (hash table) [AhoHU03][BraRB90]. W klasycznych metodach wyszukiwanie polega na porów-

nywaniu wyszukiwanego klucza z elementami przeszukiwanego zbioru. W haszowaniu próbuje się 

uzyskać bezpośrednie odniesienie do elementów w tablicy za pomocą operacji  arytmetycznych 

przekształcających klucz w odpowiedni adres tablicy. Najprostszą funkcją haszującą  h może być 

reszta z dzielenia:

h index , low , high=indexlowhighmod rozmiar_tablicy (2.7)

Na przykład dla węzła v2 (skojarzonego z x1) z potomkami v5 i v7 (rys. 2.7a) wartość funkcji haszu-

jącej wynosi (1+5+7) mod 8 = 5. Obliczona wartość funkcji haszującej służy jako indeks w tablicy 

unikalnych identyfikatorów. W komórce tablicy numer 5 znajduje się wskaźnik do węzła v2 (rys. 

2.7b). Jeżeli w komórce tablicy o obliczonym indeksie nie znajduje się wskaźnik do węzła, to zna-

czy, że jeszcze takiego węzła nie utworzono. Funkcje haszujące najczęściej nie są różnowartościo-

we.  Prowadzi  to  do  tzw.  kolizji.  Na  przykład  dla  węzła  v3 otrzymujemy  indeks  w  tablicy 

(2+7+6) mod 8 = 7 oraz dla v4 i v5 również otrzymujemy tę samą wartość 7. Pole next w struktu-

rze z rys. 2.6 jest wykorzystywane do rozwiązywania problemu kolizji. Służy ono do tworzenia li-

sty węzłów, dla których wartość funkcji haszującej jest identyczna. Na rys. 2.7b w komórce tablicy 

numer 7 znajduje się wskaźnik do węzła v3, pole next węzła v3 wskazuje na v4 itd. W praktyce 

używa się nieco bardziej skomplikowanych funkcji haszujących, ale idea rozwiązywania kolizji po-

zostaje taka sama.

0 1

f

x0

x1 x1

x2 x2 x2

v0

v1 v2

v3 v4 v5

v6 v7

[v1]

[v2]

[v3]

0
1
2
3
4
5
6
7

[v0]

v1

v0

v2

v3
[v4]

v4
[v5]

v5

Pole ”next”

a) b)

Rys. 2.7. Przykład diagramu i odpowiadającej mu tablicy unikalnych identyfikatorów

W ostatnio tworzonych bibliotekach używa się po jednej tablicy unikalnych identyfikatorów 

dla każdego poziomu diagramu (dla każdego indeksu zmiennej). Ułatwione jest wtedy zarządzanie 

identyfikatorami przy zmianie kolejności zmiennych w diagramie. Dostęp do wszystkich węzłów 

z danego poziomu jest możliwy dzięki przeglądaniu wszystkich list, których początkowe elementy 

są tylko w jednej tablicy.
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Pole mark w strukturze opisującej węzeł pełni funkcję tymczasowego znacznika używanego 

w niektórych algorytmach np. do zaznaczania, które węzły zostały już „odwiedzone” tzn. dla, któ-

rych algorytm już nie musi być wykonywany.

Pole ref_count określa czy węzeł jest używany w danym momencie. Zaraz po utworzeniu 

węzła wartość tego pola wynosi 1. Wartość ta odpowiada liczbie krawędzi wskazujących na dany 

węzeł i jest inkrementowana (dekrementowana) podczas tworzenia (usuwania) innych węzłów z 

krawędziami wskazującymi na dany węzeł. Gdy wartość ref_count osiągnie 0, węzeł określany 

jest jako martwy. Węzeł taki nie jest jednak od razu usuwany. Usuwanie węzła za każdym razem 

byłoby zbyt kosztowne czasowo. Poza tym informacja o istnieniu takiego węzła jest również za-

mieszczona w tablicy wyników i podczas kolejnych obliczeń węzeł ten może być jeszcze wykorzy-

stany. Z powyższych względów, zamiast natychmiast zwalniać pamięć lepiej jest poczekać, aż bę-

dzie duża liczba martwych węzłów i dopiero wtedy przeprowadzić zwalnianie nieużywanych ob-

szarów  pamięci.  Strategia  taka  nazywana  jest  zbieraniem  nieużytków  (garbage  collection) 

[Long98][BraRB90].  Podczas zbierania nieużytków oprócz zwalniania pamięci zaalokowanej na 

samą strukturę reprezentującą węzeł, musi być zwolniony również wpis w tablicy unikalnych iden-

tyfikatorów, jak i wpisy w tablicy wyników wskazujące na usuwany węzeł. Narzut obliczeniowy 

związany ze zwalnianiem pamięci opłacalny jest dopiero wtedy, gdy brakuje wolnej pamięci na 

nowe węzły.  Innym powodem wykonania zbierania nieużytków może być przepełnienie tablicy 

unikalnych identyfikatorów. Przepełnienie to należy rozumieć jako znaczne wydłużenie list koli-

zyjnych, przez co zamiast efektywności wyszukiwania w tablicy haszującej, zbliżamy się do efek-

tywności linowego wyszukiwania. Przy przepełnieniu tablicy  zbieranie nieużytków jest wykony-

wane tylko wtedy, gdy liczba nieużywanych węzłów osiągnęła jakiś próg np. 50% wszystkich wę-

złów, w przeciwnym wypadku nie osiągnięto by znaczącego zysku. Drugą możliwością w przypad-

ku przepełnienia jest  zwiększenie rozmiaru tablicy unikalnych identyfikatorów. Typowo tablica 

zwiększana jest dwukrotnie, co daje logarytmiczną złożoność liczby zwiększeń rozmiaru tablicy 

przy liniowym wzroście liczby węzłów ( liczba zwiększeń=O  log n). Po zwiększeniu rozmiaru 

tablicy wszystkie znajdujące się w niej elementy muszą otrzymać nowe położenie. Dzieje się tak 

ponieważ jednym z parametrów funkcji haszującej jest rozmiar tablicy, który właśnie uległ zmia-

nie.

Jak już wcześniej wspomniano, w bibliotekach OBDD powszechnie wykorzystuje się tablicę 

wyników (computed table). Mając na względzie aspekty wydajnościowe, implementuje się ją jako 

podręczną pamięć haszującą (hash based cache) [Long98]. W tablicy haszującej w przypadku wy-

stąpienia kolizji nowy element dodawany jest do listy. W przypadku pamięci podręcznej dla każdej 

wartości funkcji haszującej przechowywanych jest co najwyżej k elementów, gdzie k jest stałą. Je-

śli nowy element musi być zachowany, a pod adresem określonym przez funkcję haszującą jest już 

k elementów, najstarszy z nich jest zastępowany nowym. Taki sposób postępowania jest wynikiem 

kompromisu pomiędzy wydajnością czasową a liczbą wymaganych komórek pamięci.
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2.5.2. Atrybut negacji

Innym powszechnie wykorzystywanym elementem w bibliotekach jest atrybut negacji przypi-

sany do krawędzi (complemented lub  negative edges). Zastosowanie tego atrybutu jest możliwe 

dzięki podobieństwu reprezentacji OBDD dla funkcji f  i jej negacji f . Diagramy takie różnią się 

jedynie pozycją węzłów terminalnych. Dla funkcji zanegowanej zamieniony jest liść o wartości 1 

z liściem o wartości 0 (rys. 2.8). Wprowadzając dodatkowy atrybut krawędzi, można wykorzystać 

podobieństwo diagramów do zaoszczędzenia pamięci. Diagram lub poddiagram wskazywany przez 

krawędź bez atrybutu interpretowany jest jako reprezentacja funkcji prostej. Jeśli atrybut jest przy-

pisany, poddiagram interpretowany jest jako reprezentacja funkcji zanegowanej. Na rys. 2.8 atrybut 

negacji symbolizowany jest czarnym kółeczkiem przy grocie strzałki. Stosując tę technikę dwie 

funkcje f  i  f  mogą być reprezentowane przez dokładnie ten sam zbiór węzłów. W ten sposób 

można zaoszczędzić znaczną liczbę komórek pamięci. Ponieważ wskazanie na węzeł terminalny 

o wartości „0” może być zastąpione za pomocą krawędzi z atrybutem negacji wskazującej na liść 

„1”, w diagramach wykorzystujących wspomniany atrybut występuje tylko jeden węzeł terminalny.

01

f0

x0

x1

x2

1 0

f1

x0

x1

x2

1

x0

x1

x2

f0 f1

Rys. 2.8. Idea wykorzystania krawędzi z atrybutem negacji  f 0= f 1

Stosując odpowiednie podejście, przy implementacji atrybutu negacji nie jest konieczne roz-

szerzanie struktury z rys. 2.6 opisującej węzeł diagramu. Do oznaczenia wartości atrybutu negacji 

wystarcza jeden bit. Jeśli adresy początków rekordów o podanej strukturze miałyby tylko parzyste 

wartości, wtedy w zapisie binarnym adresu najmłodszy bit byłby równy 0. Innymi słowy, bit nie 

niósłby żadnej użytecznej informacji, więc można by go wykorzystać do przechowywania wartości 

atrybutu. Narzucenie warunku na parzystość adresu nazywane jest wyrównaniem adresu do dwóch 

bajtów  (memory  alignment)  [CMU].  Dodatkowo,  jeśli  rozmiar  struktury  jest  wielokrotnością 

dwóch bajtów, wyrównanie adresu nie powoduje niewykorzystania  komórek pamięci  pomiędzy 

końcem poprzedniego a początkiem następnego rekordu.  Obecnie dla procesorów 32-bitowych, 

w celu przyspieszenia dostępu do pamięci, stosuje się wyrównanie do 4 bajtów, więc można wyko-

rzystać kilka najmłodszych bitów adresu do przechowywania wartości atrybutów – w tym atrybutu 

negacji.
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xi
xi xi xi

xi xi xi xi

Rys. 2.9. Równoważne reprezentacje wykorzystujące atrybut negacji

Stosując diagramy z krawędziami z atrybutem negacji, należy zwrócić szczególną uwagę, aby 

nie została utracona kanoniczność reprezentacji. Jednym ze sposobów zachowania kanoniczności 

jest ograniczenie możliwości usytuowania krawędzi z atrybutem. Rozważając pojedynczy węzeł 

z jedną krawędzią przychodzącą i dwiema wychodzącymi, mamy osiem możliwości usytuowania 

atrybutu.  Wykorzystując  wzór  2.8,  otrzymujemy  cztery pary równoważnych  reprezentacji  (rys. 

2.9).

xi⋅ f xi
xi⋅ f x i

= xi⋅f xi
x i⋅ f xi

(2.8)

Węzły przedstawione w parach są funkcjonalnie równoważne. Sposobem uzyskania kanoniczności 

postaci jest nałożenie ograniczenia, by krawędź wychodząca dla wartości xi=1 nie mogła mieć usta-

wionego atrybutu negacji. W bibliotekach podprogramów podczas tworzenia nowego węzła tak do-

bierane jest umiejscowienie atrybutów, aby spełnić powyższy warunek. Na rys.  2.9 przedstawiają 

to węzły po lewej stronie w każdej parze.

Użycie krawędzi z atrybutem negacji przynosi kilka korzyści:

– zajętość pamięci może teoretycznie być zmniejszona o 50%,

– operacja negacji funkcji może być wykonana w stałym czasie poprzez ustawienie tylko 

jednego bitu,

– dwuargumentowe operacje logiczne mogą być znacząco przyspieszone, jeśli jeden z argu-

mentów jest negacją drugiego.

W praktycznych zastosowaniach okazuje się, że dzięki zastosowaniu krawędzi z atrybutem ne-

gacji można zaoszczędzić tylko 10% zajętości pamięci [MeiT98].
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3. TEZA I ZAKRES ROZPRAWY

Jednym z podstawowych problemów syntezy logicznej jest dopasowanie projektowanego układu 

do struktury wewnętrznej układu programowalnego. Algorytmy syntezy, nieuwzględniające specy-

ficznych cech układów programowalnych we wczesnych etapach syntezy, prowadzą do rozwiązań 

nadmiarowych. Głównym problemem syntezy jest sposób podziału układu na bloki logiczne wystę-

pujące w strukturach programowalnych. Obserwowany od kilkunastu lat burzliwy rozwój teorii de-

kompozycji nie doprowadził do ostatecznego rozwiązania tego problemu.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, zaproponowano następującą tezę pracy:

Uwzględnienie charakterystycznych cech struktur programowalnych umożliwia opracowa-

nie efektywnych algorytmów dekompozycji, stanowiących podstawowy element syntezy logicznej  

układów kombinacyjnych.

Celem pracy jest opracowanie efektywniejszych metod syntezy układów kombinacyjnych de-

dykowanych dla struktur programowalnych CPLD oraz FPGA. Ze względu na znaczące różnice 

w budowie układów FPGA i CPLD konieczne jest prowadzenie prac dwutorowo. Realizując cel 

pracy, wyróżniono następujące zadania: 

1. Opracowanie odpowiedniej reprezentacji  liści diagramów MTBDD umożliwiającej szybkie 

scalanie i rozszczepianie diagramów reprezentujących zespół funkcji.

2. Opracowanie  algorytmu  poszukiwania  klas  równoważności  z  wykorzystaniem diagramów 

MTBDD.

3. Opracowanie strategii syntezy dedykowanej dla układów FPGA prowadzącej do minimaliza-

cji liczby bloków logicznych.

4. Poszukiwanie możliwości uwzględnienia specyfiki struktury matrycowej typu PAL oraz wy-

korzystania ROBDD w procesie syntezy kombinacyjnych układów logicznych.

5. Opracowanie algorytmu syntezy układów kombinacyjnych prowadzącego do minimalizacji 

liczby bloków typu PAL.

6. Opracowanie algorytmu syntezy układów kombinacyjnych ukierunkowanego na minimaliza-

cję liczby warstw logicznych struktury matrycowej typu PAL.
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7. Opracowanie opisu funkcji wynikowych w językach opisu sprzętu w celu przeprowadzenia 

końcowych etapów syntezy za pomocą narzędzi komercyjnych.

8. Implementacja zaproponowanych algorytmów w prototypowym programie do syntezy ukła-

dów kombinacyjnych realizowanych w strukturach programowalnych.

9. Przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem akademickich i komercyjnych systemów 

syntezy oraz prototypowego programu. Analiza porównawcza uzyskanych wyników ekspery-

mentów.

W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawione zostaną opracowane metody dekompozycji 

funkcjonalnej  dedykowane dla układów FPGA typu tablicowego oraz dla układów CPLD typu 

PAL.  Wyniki  szeregu  eksperymentów przeprowadzonych  w celu  zweryfikowania  przydatności 

opracowanych algorytmów zaprezentowano w rozdziale szóstym. Rozprawę zamyka podsumowa-

nie. 
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4. METODY DEKOMPOZYCJI DEDYKOWANE DLA UKŁADÓW FPGA

W rozdziale tym zostaną przedstawione metody dekompozycji funkcjonalnej dedykowane dla ukła-

dów FPGA typu tablicowego.

Dekompozycja funkcjonalna jest znana już od lat pięćdziesiątych zeszłego stulecia, kiedy zo-

stała  wprowadzona  przez  Ashenhursta [Ashe57],  a  następnie  rozwijana  przez Curtisa  [Curt62] 

[Curt63], Rotha i Karpa [RotK62][Karp63]. W ostatnich latach stała się popularna przede wszyst-

kim z dwóch względów. Po pierwsze stanowi podstawę syntezy układów cyfrowych realizowanych 

w układach FPGA, a szczególnie FPGA typu tablicowego, które obecnie odgrywają dominującą 

rolę wśród układów cyfrowych. Po drugie w algorytmach dekompozycji funkcjonalnej można wy-

korzystywać  wprost  binarne  diagramy decyzyjne  do  reprezentacji  funkcji  logicznych  [Scho01] 

[ChanSH96][LaiPP94][LaiPP96][YangC02]. Wykorzystanie ROBDD pozwala nie tylko na zmniej-

szenie złożoności pamięciowej, ale pociąga również za sobą redukcję złożoności czasowej algoryt-

mów.

4.1. PROSTA DEKOMPOZYCJA ROZŁĄCZNA

Podczas  dekompozycji  najistotniejszą  rolę  odgrywa  podział  zbioru  zmiennych  na  zbiór  wolny 

i związany. Podział zmiennych jest równoważny dokonaniu cięcia w binarnym diagramie decyzyj-

nym, gdzie węzły powyżej linii cięcia odpowiadają zmiennym związanym, a poniżej linii cięcia – 

zmiennym wolnym. Węzły poniżej linii cięcia, które są wskazywane przez przecięte krawędzie, na-

zywane są węzłami odciętymi (cut nodes) [LaiPP96]. Liczba węzłów odciętych odpowiada liczbie 

wzorców kolumnowych ν(Xf|Xb) w dekompozycji Ashenhursta-Curtisa.

Wykorzystując dekompozycję podczas syntezy układów cyfrowych realizowanych w struktu-

rach programowalnych, należy dążyć do tego, by w efekcie cięcia powstało jak najmniej węzłów 

odciętych, przy określonej liczności zbioru zmiennych związanych. Liczba węzłów odciętych zale-

ży od wyboru zmiennych należących do zbioru związanego, czyli od kolejności zmiennych w dia-

gramie. Poziom, na którym nastąpi cięcie diagramu licząc od korzenia, odpowiada liczności zbioru 

związanego. Typowo dla układów FPGA zawierających k-wejściowe bloki LUT, zbiór zmiennych 

związanych również liczy k zmiennych. Bloki LUT najczęściej mają 4 lub 5 wejść. Na rys. 4.1 zo-
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stała przedstawiona tablica dekompozycji dla przykładowej funkcji sześciu zmiennych ze zbiorem 

związanym X b={ x2 , x3 , x4 , x5}. Odpowiedni diagram z zaznaczoną linią cięcia poniżej czwarte-

go poziomu węzłów prezentuje rys. 4.2.
x2x3x4x5

x0x1 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1

a b a b a b a b a b a b b b a b f
X b={ x2, x 3, x4, x 5} , X f ={ x0 , x1 }
f =h g  x2, x3, x4, x5  , x 0 , x1=g⋅x0g⋅x 0⋅x1x0⋅x1
g=x2⋅x3⋅x 4⋅x5x 2⋅x3⋅x4⋅x 5x 2⋅x 3⋅x4⋅x5x2⋅x3⋅x 4⋅x5x 2⋅x3⋅x4⋅x 5 x2⋅x 3⋅x4⋅x5x2⋅x3⋅x 4⋅x5

Rys. 4.1. Tablica dekompozycji dla przykładowej funkcji f

W tablicy dekompozycji dla przykładowej funkcji występują dwa wzorce kolumn oznaczone 

literami a i  b. Dwóm wzorcom odpowiadają dwa węzły odcięte na diagramie oznaczone tymi sa-

mymi literami a i b (rys. 4.2). Liczba węzłów odciętych wynosi 2, więc do ich rozróżnienia wystar-

czy  jeden  bit.  W  ogólnym  przypadku  dla  l węzłów  odciętych  potrzeba  do  ich  rozróżnienia

log2(l) bitów, co prowadzi do kilku funkcji  gi, i= 0,…, log2(l) -1 – można wtedy mówić o de-

kompozycji szeregowej  [RawJNŁ97]. Dekompozycja prosta (l=2) jest szczególnym przypadkiem 

dekompozycji szeregowej.
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Rys. 4.2. Diagram dla funkcji z rys. 4.1
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Po przecięciu oryginalnego diagramu dla funkcji  f powstałe dwie  części diagramu służą do 

tworzenia diagramów funkcji g oraz h (rys 4.3). Do górnej części diagramu dołącza się liście. Liść 

o wartości 1 wstawiony jest w miejsce węzła a, natomiast o wartości 0 – w miejsce b. Odpowiada 

to przypisaniu wartości 1 do wzorca kolumnowego a i wartości 0 do wzorca b. W ten sposób po-

wstał diagram dla funkcji g(x2, x3, x4, x5).  Diagram dla funkcji h powstaje z dolnej odciętej części 

diagramu funkcji f uzupełnionej o węzeł g.
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Rys. 4.3. Wynik cięcia diagramu funkcji z rys. 4.2

Funkcja g reprezentowana diagramem z rys. 4.3 jest realizowana w bloku związanym, a funk-

cja h w bloku wolnym (rys. 4.4). Dzięki dekompozycji funkcję f można przedstawić w postaci, któ-

ra wprost nadaje się do realizacji w układach FPGA typu tablicowego, w których CLB mają 4 wej-

ścia.  Dla rozpatrywanego przykładu realizacja sprzętowa wymaga użycia dwóch czterowejścio-

wych bloków typu LUT.
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Rys. 4.4. Podział układu po zastosowaniu dekompozycji
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4.2. PROBLEM PODZIAŁU ZMIENNYCH

Istota dekompozycji  funkcji opisanych za pomocą BDD polega na poszukiwaniu takiego cięcia, 

które zapewni minimalną liczbę węzłów odciętych [LaiPP96]. Liczba węzłów odciętych zależy od 

wyboru zmiennych, które tworzą zbiór wolny i związany, czyli od kolejności zmiennych w diagra-

mie i od poziomu, na którym nastąpi cięcie. Dla układów składających się z k-wejściowych bloków 

LUT, poziom cięcia przeważnie ustala się na poziomie k, licząc od korzenia diagramu. Pozostaje 

jednak problem odpowiedniego uporządkowania zmiennych. Szukając dobrego rozwiązywania, nie 

jest konieczne sprawdzanie wszystkich możliwych uporządkowań zmiennych. W tablicy dekompo-

zycji  Ashehursta  zamiana  kolejności  zmiennych  zbioru wolnego (lub związanego)  nie  zmienia 

krotności  kolumn.  Wzorce kolumnowe w tablicy dekompozycji  odpowiadają  węzłom odciętym 

w diagramie. Widać stąd, że zmiana kolejności zmiennych tylko powyżej albo tylko poniżej linii 

cięcia nie zmienia liczby węzłów odciętych.

Wykorzystanie  ROBDD o najmniejszej  liczbie  węzłów nie  zawsze prowadzi  do realizacji 

funkcji wykorzystującej minimalną liczbę bloków [JiaJHW97]. Dlatego należy szukać uporządko-

wania zmiennych, dla którego liczność zbioru węzłów odciętych jest najmniejsza. Podczas poszu-

kiwań można wykorzystać następującą obserwację [VemKT02]: węzły o dużej liczbie krawędzi in-

cydentnych (krawędzi wskazujących na dany węzeł) przeważnie skojarzone są ze zmiennymi, które 

występują w wielu iloczynach, czyli funkcja silnie zależy od tych zmiennych i te zmienne powinny 

się  znaleźć w zbiorze związanym.  Kierując  się  tym spostrzeżeniem,  należy poniżej  linii  cięcia 

w diagramie wybrać węzeł, który ma największą liczbę incydentnych krawędzi i zastąpić go wę-

złem powyżej linii cięcia o najmniejszej liczbie incydentnych krawędzi. Jeśli zamiana kolejności 

przyniosła zmniejszenie liczby węzłów odciętych,  wybrane zmienne są wykluczane z kolejnych 

prób zamian kolejności. Zamianę kolejności należy stosować, dopóki nie przekroczy się określonej 

liczby prób, które nie zmniejszają liczby węzłów odciętych.

4.3. DEKOMPOZYCJA ZESPOŁU FUNKCJI

Dekompozycja Ashenhursta-Curtisa wykorzystująca tablicę dekompozycji może zostać wprost roz-

szerzona na zespół funkcji. Diagramy ROBDD nadają się tylko do reprezentowania pojedynczych 

funkcji. Jedną z możliwości reprezentowania zespołu funkcji w procesie dekompozycji jest wyko-

rzystanie  diagramów MTBDD. Na rysunkach  4.5 oraz  4.6 przedstawiono tablicę dekompozycji 

oraz diagram dla zespołu funkcji f0 f1. Podobnie jak poprzednio przykład dekompozycji będzie po-

kazany dla zbioru związanego o czterech elementach. 
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x2x3x4x5

x0x1 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

00 10 01 10 01 10 00 10 01 10 01 10 01 01 01 10 00

01 11 10 11 10 11 00 11 10 11 10 11 10 10 10 11 00

11 00 01 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 01 01 00 00

10 01 10 01 10 01 00 01 10 01 10 01 10 10 10 01 00

a b a b a c a b a b a b b b a c f0 f1

X b={ x2 , x 3 , x4 , x5 } , X f ={ x0 , x1 }
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Rys. 4.5. Tablica dekompozycji zespołu funkcji f0 f1
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Rys. 4.6. Diagram dla zespołu funkcji z rys. 4.5

W podanym przykładzie liczba węzłów odciętych wynosi 3, więc do ich rozróżnienia potrzeb-

ne są log2(3) =2 bity, stąd dwie funkcje gi, i= 0, 1. Do utworzenia diagramu dla funkcji gi używa 

się górnej odciętej części diagramu f0 f1 (rys. 4.7). Górną część uzupełnia się o liście reprezentujące 

kody przypisane węzłom a=1-g0g1, b=01g0g1, c=00g0g1. W ten sposób powstaje diagram MTBDD dla 

zespołu funkcji g0g1.

Podobnie jak poprzednio do zbudowania diagramu dla funkcji realizowanych w bloku wol-

nym posłuży dolna część przeciętego diagramu f0 f1 uzupełniona o węzły gi. Górna część diagramu 

h0h1 tworzona jest w ten sposób, by ścieżki prowadzące od korzenia do węzłów odciętych a,  b,  c 

odpowiadały kodom przypisanym węzłom odciętym. Na przykład idąc od korzenia ścieżką g0= 0, 

g1= 1, osiągamy węzeł b, któremu przypisano kod 01.
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Rys. 4.7. Przykład cięcia diagramu MTBDD zespołu funkcji z rys. 4.5

Ostatecznie do realizacji zespołu funkcji f0f1 wymagane są 4 czterowejściowe bloki LUT. Spo-

sób połączenia bloków przedstawiony jest na rys. 4.8.
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Rys. 4.8. Podział układu po zastosowaniu dekompozycji

4.4. REPREZENTACJA LIŚCI MTBDD

Podczas dekompozycji zespołu funkcji o znacznej liczności często mało efektywne jest prowadze-

nie dekompozycji dla całego zespołu na raz. Lepiej jest dobrać tylko kilka funkcji silnie ze sobą 

powiązanych  i  prowadzić  dekompozycję  dla  takiej  grupy  [LaiPP96].  Liczba odciętych  węzłów 

w diagramie MTBDD zależy nie tylko od wyboru zmiennych, poziomu cięcia, ale również od do-

boru funkcji. Dobór funkcji, które mają być w jednej grupie, wymaga implementacji pozwalającej 

na efektywne  tworzenie diagramów MTBDD z diagramów ROBDD i  rozszczepianie diagramu 

MTBDD na podgrupy. W tym przypadku wadą stosowania diagramów MTBDD jest brak standar-
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dowych procedur pozwalających na scalanie i rozszczepianie diagramów MTBDD, a co za tym 

idzie  utrudnione  analizowanie  dekompozycji  zespołów funkcji.  Problem ten  można  rozwiązać 

wprowadzając nowy typ diagramu [OpaK08].

Inspiracją zaproponowanego rozwiązania były znane z literatury pomysły wprowadzania do-

datkowych węzłów w celu uzyskania specyficznych właściwości diagramu. Przykładem wykorzy-

stania  dodatkowych  węzłów  może  być  reprezentowanie  nieokreśloności  funkcji  w  diagramie 

ROBDD  [Mina96].  W proponowanym  rozwiązaniu  istota  wprowadzenia  dodatkowych  węzłów 

sprowadza się do ułatwienia operowania na diagramach reprezentujących zespół funkcji.

Wprowadźmy pojęcie diagramu  pseudo-MTBDD (PMTBDD). Diagramem PMTBDD nazy-

wać będziemy diagram MTBDD, w którym liście zostały zastąpione specyficznymi poddiagrama-

mi ROBDD. W każdym poddiagamie wprowadzone są dodatkowe zmienne. Rozwiązanie takie po-

zwoli na łączenie diagramów ROBDD w diagramy PMTBDD za pomocą standardowej procedury 

bdd_or()  [Brya86]. Podejście to wymaga wprowadzenia w poddiagramach dodatkowych węzłów 

skojarzonych z wartościami każdej funkcji wchodzącej w skład zespołu funkcji. 

Mając dany zespół m funkcji f i : Bn B, gdzie i =0, ..., m-1 każdy liść diagramu MTBDD od-

powiadający wektorowi wartości zespołu funkcji fi, reprezentowany jest poddiagramem wyrażenia:

∑
i=0

m−1

f i⋅ f i ' (4.1)

gdzie  fi '  to dodatkowo wprowadzone zmienne.
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Rys. 4.9. Przykład reprezentacji liścia MTBDD za pomocą poddiagramu ROBDD z dodatkowymi 
zmiennymi: a), b), c), d) cztery możliwe przypadki wartości funkcji f0, f1

Na rysunku 4.9 przedstawiona została reprezentacja liści MTBDD dla zespołu dwóch funkcji 

f0 f1. Do diagramu wprowadzone zostały dwie dodatkowe zmienne f0', f1'. Poszczególne wartości li-

ści są reprezentowane poddiagramami następujących wyrażeń:

11 f 0 f 1
 f 0 ' f 1 ' , 10 f 0 f 1

 f 0 ' , 01 f 0 f 1
 f 1 ' , 00 f 0 f 1

0 (4.2)
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Zastąpienie liści MTBDD węzłami nieterminalnymi po pierwsze daje możliwość przetwarza-

nia całego diagramu za pomocą tej samej procedury. Nie jest więc potrzebna osobna procedura do 

przetwarzania liści MTBDD. Poza tym przy odpowiednim określeniu wyrażeń opisujących poddia-

gramy zastępujące liście MTBDD (wzór 4.1), scalanie kilku diagramów w diagram zespołu funkcji 

może być wykonane za pomocą standardowej operacji sumy logicznej.

Proces łączenia diagramów ROBDD w jeden diagram pseudo-MTBDD zostanie przedstawio-

ny na przykładzie zespołu funkcji  f0  = x0+x1,  f1  = x0·x1. Mając dane diagramy ROBDD dla f0 i  f1 

(rys.  4.10),  należy wprowadzić dodatkowe zmienne  f0',  f1'  i  pomnożyć  odpowiednią dodatkową 

zmienną przez funkcję. Po pomnożeniu powstaną wyrażenia  p0 = f0'·(x0+x1),  p1  = f1'·x0·x1, których 

diagramy  przedstawiają  rys.  4.10c,  4.10d.  Diagramy  PMTBDD  podobnie  jak  MTBDD  mogą 

w szczególnym przypadku reprezentować pojedyncze funkcje. W celu maksymalnego uproszczenia 

przedstawianego przykładu właśnie taką możliwość prezentują diagramy PMTBDD z rys.  4.10c 

i 4.10d.  Można powiedzieć,  że  każdy z  tych  dwóch diagramów PMTBDD reprezentuje  zespół 

funkcji, przy czym w każdym z zespołów jest tylko jedna funkcja. Wszystkie węzły poniżej wę-

złów związanych z x1 interpretowane są jako liście MTBDD. Ponieważ liczność zespołu wynosi 1, 

poniżej poziomu x1 może występować co najwyżej jeden poziom węzłów związanych z dodatkowo 

wprowadzanymi zmiennymi fi '.
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Rys. 4.10. Proces przekształcania diagramów: a), b) ROBDD, c), d) PMTBDD 

Diagram PMTBDD dla zespołu dwóch funkcji f0, f1 można uzyskać przez wykonanie operacji 

sumy (bdd_or()) na wcześniej utworzonych diagramach p0,  p1. Po zsumowaniu otrzymujemy dia-

gram dla następującego wyrażenia:

p0 p1= f 0 '⋅ f 0 f 1 '⋅ f 1
            = f 0 '⋅ x0x1  f 1 '⋅x0⋅x1
            = f 0 '⋅ x0⋅x1x0⋅x1x0⋅x1 f 1 '⋅x0⋅x1
            = f 0 ' f 1 ' ⋅x0⋅x1 f 0 ' ⋅ x0⋅x1x0⋅x1

(4.3)

Uzyskany diagram PMTBDD wraz z odpowiadającym mu diagramem MTBDD przedstawiono na 

rys. 4.11.
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Rys. 4.11. Równoważne postacie diagramów: a) PMTBDD, b) MTBDD

Operacją odwrotną do scalania jest rozszczepianie. Aby z diagramu dla zespołu p0,  p1 utwo-

rzyć diagram p0, wystarczy przypisać zmiennej f1' = 0. Może do tego posłużyć standardowa proce-

dura bdd_compose() (lub bdd_restrict()) umożliwiająca podstawienie wyrażenia (w tym wypadku 

stałej) do zmiennej. W ten sposób otrzymany zostanie diagram p0 z rys. 4.10. W analogiczny spo-

sób można usunąć dowolną funkcję z diagramu zespołu funkcji.

Do zalet zaproponowanych diagramów PMTBDD można zaliczyć:

– brak  konieczności  tworzenia  oddzielnej  tablicy  unikalnych  identyfikatorów  dla  liści 

(w przypadku MTBDD przy tworzeniu nowego liścia trzeba zadbać o jego unikalność, by 

zachować kanoniczność reprezentacji),

– możliwość scalania diagramów za pomocą standardowej operacji sumy wykonywanej na 

ROBDD (najczęściej wszystkie operacje dwuargumentowe są implementowane przy wy-

korzystaniu operatora ITE),

– możliwość rozszczepiania przy wykorzystaniu standardowych procedur operujących na 

ROBDD.

Łączenie diagramów może być wykorzystane w procesie dekompozycji zespołu funkcji. Na 

rys.  4.12 przedstawiony jest sposób łączenia diagramów PMTBDD dla zespołu funkcji z rys.  4.5. 

Jak widać, dla każdej z pojedynczych funkcji liczba węzłów odciętych wynosi 3. Po połączeniu 

diagramów, nie zwiększyła się liczba węzłów odciętych. To spostrzeżenie stanowi podstawę po-

szukiwania dekompozycji  odpowiednich zespołów funkcji prowadzącej do uzyskania wspólnych 

bloków związanych.
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Rys. 4.12. Diagram PMTBDD dla zespołu funkcji z rys. 4.5

4.5. DEKOMPOZYCJA ITERACYJNA

Dekompozycja iteracyjna jest rozwinięciem dekompozycji szeregowej i polega na cyklicznym sto-

sowaniu dekompozycji szeregowej [RawJNŁ97]. W jej wyniku powstaje wiele zespołów funkcji gi. 

Prezentowana w literaturze dekompozycja iteracyjna Curtisa różni się od przedstawionej dekompo-

zycji jedynie sposobem opisu [Curt62]. Dla funkcji f (X ), X = { x1, x2, ..., xn} dekompozycję itera-

cyjną składającą się z q-krotnie przeprowadzonej dekompozycji szeregowej można przedstawić w 

postaci wyrażeń 4.4.

  G 0
m0 =G 0

m0 X b0  ,
  G i

mi =G i
miG i−1

mi  , X fi ,       i=1,... , q−1 ,   dla    q≥1
  f X =hq G q−1 , X f q ,
           X b0∪X f 1∪...∪X f q−1∪X f q=X ,
           ∀

i , j=1, ... ,q−1, i≠ j
X f i∩X f j=∅ , X f i∩X b 0=∅

gdzie  
       Gi

m iX b i = g i _ 0X b i , gi _1 X bi , ... , gi _ m i−1X bi    i -ty zespół mi funkcji

(4.4)
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Układ będący wynikiem dekompozycji iteracyjnej można przedstawić w postaci kaskadowo 

połączonych bloków (rys. 4.13).
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Rys. 4.13. Realizacja układowa funkcji po dekompozycji iteracyjnej

Dekompozycja iteracyjna przeprowadzana jest etapami. Każdy etap sprowadza się do zastoso-

wania dekompozycji szeregowej. Przeprowadzenie dekompozycji funkcji reprezentowanej za po-

mocą ROBDD polega na wielokrotnym cięciu kolejno powstających diagramów. Przykład cięcia 

diagramu składający się z dwóch etapów prezentuje rys.  4.14. Schemat  odpowiedniej  realizacji 

sprzętowej dla czterowejściowych bloków LUT zamieszczono na rys.  4.15. Po pierwszym cięciu 

górna część diagramu zastąpiona została węzłem związanym z funkcją g0_0 (rys. 4.14) realizowaną 

w bloku opisanym liczbą 0 (rys. 4.15). Po drugim cięciu górna część diagramu zastąpiona została 

węzłem skojarzonym z funkcją g1_0 (rys. 4.14) realizowaną w bloku opisanym liczbą 1 (rys. 4.15).
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Rys. 4.14. Przykład dekompozycji iteracyjnej funkcji reprezentowanej diagramem
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Rys. 4.15. Układ realizujący przykładową funkcję po zastosowaniu dekompozycji iteracyjnej

Ostateczny wynik realizacji sprzętowej zależy od szeregu decyzji podejmowanych na każdym 

z etapów dekompozycji. Najlepsze rozwiązanie można uzyskać rozpatrując na każdym z etapów 

wszystkie możliwe zbiory związane o określonej liczności [LaiPP96]. Często jest to zbyt kosztow-

ne czasowo i próbuje się stosować algorytmy heurystyczne [VemKT02].

4.6. DEKOMPOZYCJA SZEREGOWA REALIZOWANA PRZEZ PODWÓJNE CIĘCIE 
DIAGRAMU

Wykorzystując  diagramy ROBDD w procesie  poszukiwania  szeregowej  dekompozycji  funkcji, 

zwykle węzły powyżej linii cięcia odpowiadają zmiennym należącym do zbioru związanego, a wę-

zły poniżej linii cięcia są etykietowane zmiennymi  należącymi  do zbioru wolnego. W rozdziale 

tym zostanie wprowadzony nowy sposób cięcia diagramu, w którym zbiór węzłów etykietowanych 

zmiennymi związanymi nie jest ograniczony do górnej części diagramu (między korzeniem a linią 

cięcia), ale jest wyznaczony przez dwie linie cięcia (rys.  4.16). Rozwiązanie takie daje większą 

swobodę w wyborze zbioru związanego bez konieczności zmiany kolejności zmiennych w diagra-

mie, ponadto umożliwia efektywne poszukiwanie dekompozycji wielokrotnej. Zmienne etykietują-

ce węzły pomiędzy górną i dolną linią cięcia będą tworzyć zbiór związany. Przy cięciu pojedynczą 

linią, górna odcięta część diagramu zastępowana jest fragmentem diagramu z węzłami skojarzony-

mi z funkcjami gi. W przypadku cięcia podwójnego środkowa część diagramu zawarta między li-

niami cięcia zastępowana jest zespołem fragmentów diagramu z węzłami skojarzonymi z funkcja-

mi gi.
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Rys. 4.16. Równoważne formy cięcia diagramu
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Cięcie diagramu pojedynczą linią można traktować jako szczególny przypadek cięcia podwój-

nego, w którym górna linia cięcia przebiega powyżej węzła stanowiącego korzeń.
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Rys. 4.17. Przykład pojedynczego cięcia diagramu: a) diagram funkcji, b) układ będący wynikiem 
dekompozycji
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Rys. 4.18. Przykład podwójnego cięcia diagramu: a) diagram funkcji, b) układ będący wynikiem 
dekompozycji

Podwójne cięcie  diagramu zostanie  pokazane na przykładzie  diagramu funkcji  realizującej 

operację sumy rozłącznej sześciu zmiennych (rys.  4.17,  4.18). Realizacja funkcji  przedstawiona 

jest dla bloków LUT o czterech wejściach. W przypadku podwójnego cięcia występują dwa zbiory 

węzłów odciętych: węzły odcięte przez górną linię (v0,  v1 na rys.  4.18) oraz węzły odcięte przez 

dolną linię (c,  d). Węzły odcięte górną linią tworzą zbiór korzeni fragmentów diagramów. Frag-

menty z korzeniami v0 i v1 są izomorficzne, co oznacza, że odpowiadają identycznym wyrażeniom 

algebry Boole'a. Dla uproszczenia w dalszej części fragment diagramu będzie nazywany tak samo, 

jak węzeł będący korzeniem tego fragmentu. Ponieważ fragmenty v0 i v1 są izomorficzne, zastępo-

wane będą identycznymi  fragmentami  v0g i  v1g.  Do opisania bloku związanego wystarcza jedna 
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funkcja g. Ścieżki prowadzące od korzeni  v0 i  v1 do węzłów znajdujących się poniżej dolnej linii 

cięcia można podzielić na dwie grupy. Do zbudowania diagramu funkcji g istotne jest na ile grup 

można podzielić ścieżki prowadzące do węzłów poniżej dolnej linii cięcia, nie ma znaczenia, do ja-

kich węzłów one prowadzą. Na rys. 4.19 przedstawiona jest tablica węzłów odciętych dla poszcze-

gólnych ścieżek prowadzących od korzenia do węzła c lub d. W tablicy występują dwa wzorce ko-

lumn, więc do ich zakodowania wystarczy jeden bit. Blok związany będzie miał jedno wyjście opi-

sane funkcją g.
x1x2x3x4

korzeń 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

v0 c d c d c d c d c d c d c d c d

v1 d c d c d c d c d c d c d c d c
Węzeł docelowy dla ścieżki x1x2x3x4

Rys. 4.19. Tablica węzłów odciętych dla fragmentów diagramu z rys. 4.18

W przypadku, gdy fragmenty diagramu są izomorficzne, liczba wzorców kolumnowych jest 

równa liczbie węzłów odciętych pojedynczego fragmentu. Poniżej zostanie przedstawiony sposób 

postępowania, gdy wycięte fragmenty nie są izomorficzne.
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Rys. 4.20. Przykład podwójnego cięcia diagramu funkcji z nieizomorficznymi fragmentami diagramu

x1x2x3x4

korzeń 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

v0 0 0 0 0 c c c c c c c c 0 0 0 0

v1 d c d c d c d c d c d c d c d c
Węzeł docelowy dla ścieżki x1x2x3x4

Rys. 4.21. Tablica węzłów odciętych dla fragmentów diagramu z rys. 4.20

Dla fragmentów diagramu v0 i v1 z rys. 4.20 węzły docelowe znajdujące się poza diagramem 

dla  poszczególnych  ścieżek przedstawiono w tablicy na rys.  4.21.  W tablicy występują  cztery 

wzorce kolumn. Do zakodowania czterech wzorców potrzebne są dwa bity,  a tym samym dwie 

funkcje gi. Dla poszczególnych wzorców przypisano następujące kody: 0dv0v1=00g0g1, 0cv0v1=01g0g1, 

cdv0v1=10g0g1, ccv0v1=11g0g1. Na podstawie kodów utworzone zostały fragmenty diagramów v0g i v1g. 

Na rys. 4.20 fragmenty v0g i v1g zostały przedstawione jako diagramy niezredukowane. Po zastoso-
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waniu reguł redukcji diagramu i podstawieniu fragmentów do diagramu funkcji  f1 otrzymujemy 

diagram funkcji h1.

Ostateczna realizacja układowa nie zależy od tego, czy wykorzystano metodę z pojedynczym, 

czy z podwójnym cięciem diagramu, zależy jedynie od wyboru zmiennych do zbioru związanego 

i wolnego oraz od sposobu kodowania.

4.7. DEKOMPOZYCJA WIELOKROTNA

Jak wcześniej wspomniano, dekompozycja iteracyjna wykonywana jest etapami. Każdy etap de-

kompozycji powoduje zwiększenie liczby warstw w tworzonym układzie, a w rezultacie zwiększe-

nie czasu propagacji. Dekompozycja wielokrotna w przeciwieństwie do iteracyjnej odpowiada po-

działowi układu na bloki ułożone w dwóch warstwach niezależnie od liczby bloków związanych. 

Dekompozycja wielokrotna o q zbiorach związanych opisana jest wyrażeniem 4.5. Strukturę ukła-

du po podziale będącym wynikiem takiej dekompozycji przedstawia rys. 4.22.

f X =h G0
m0 X b0 , ... ,Gq−1

mq−1X b q−1 , X f  ,
         X b 0∪X b 1∪...∪X bq−1∪X f =X ,

         ∀
i , j=0, ... ,q−1, i≠ j

X bi∩X b j=∅ , X b i∩X f =∅ ,

gdzie:

         Gi
miX bi = gi _ 0 X b i , gi _ 1X b i , ... , gi _ mi−1 X bi   i -ty zespół mi funkcji

(4.5)
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Rys. 4.22. Realizacja układowa funkcji po dekompozycji wielokrotnej

Wykorzystując diagramy ROBDD dekompozycję wielokrotną można uzyskać na dwa sposo-

by:

– dwukrotnie  wykonując dekompozycję  szeregową,  odpowiednio wybierając  zmienne  do 

zbioru związanego,

– wykorzystując podwójne ciecie diagramu.

Sposób cięcia diagramu wykorzystujący dwukrotnie przeprowadzaną dekompozycję szerego-

wą prezentuje rys. 4.23. Po wykonaniu pierwszej dekompozycji szeregowej, której odpowiada cię-

cie diagramu z rys. 4.23a, b, konieczna jest zmiana kolejności zmiennych w diagramie. Po zmianie 
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kolejności zmiennych (rys. 4.23c), tak by w górnej części nie było węzłów związanych z gi, drugi 

raz  przeprowadzana jest  dekompozycja  szeregowa.  W pierwszej  dekompozycji  zbiór  związany 

tworzą Xb0={x0, x1} (rys. 4.23a). Po podmianie górnej części diagramu otrzymujemy diagram z ko-

lejnością zmiennych:  g0,  x2,  x3,  x4,  x5 (rys.  4.23b). Aby przejść do kolejnego etapu, konieczna jest 

zmiana kolejności zmiennych na: x2, x3, x4, g0, x5 (rys. 4.23c). Po zmianie kolejności zmiennych li-

nia cięcia diagramu prowadzona jest poniżej węzłów skojarzonych z x4, co odpowiada dekompozy-

cji ze zbiorem związanym  Xb1={x2, x3, x4}. Ostatecznie otrzymujemy diagram funkcji h (rys. 4.23d) 

realizowanej w bloku wolnym. Sposób połączenia bloków układu dla przedstawionego podziału 

zmiennych przedstawia rys. 4.24. Układ może zostać zbudowany za pomocą bloków LUT o trzech 

wejściach. Identyczny układ można uzyskać w wyniku dekompozycji  wielokrotnej realizowanej 

z wykorzystaniem podwójnego cięcia. 
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Rys. 4.23. Przykład dekompozycji wielokrotnej przy wykorzystaniu dwukrotnej dekompozycji szeregowej: 
a), b) pierwszy etap dekompozycji, c), d) drugi etap dekompozycji
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Rys. 4.24. Realizacja sprzętowa będąca wynikiem dekompozycji wielokrotnej

Istotą zaproponowanego podwójnego cięcia diagramu jest możliwość dokonania dekompozy-

cji bez konieczności zmiany porządku zmiennych w diagramie. Przykład zastosowania podwójne-

go cięcia dla wcześniej przedstawionego diagramu funkcji prezentuje rys.  4.25. Dla górnej części 

diagramu zastosowano tradycyjne,  pojedyncze cięcie ze zbiorem związanym  Xb0={x0,  x1}, a dla 
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środkowej części podwójne cięcie ze zbiorem związanym Xb1={x2,  x3,  x4} (rys.  4.25a). Po podsta-

wieniu odpowiednich fragmentów diagramu do górnej i środkowej części, otrzymujemy diagram 

z trzema poziomami węzłów skojarzonych z g0, g1, x5 (rys. 4.25b). Diagramy funkcji h dla dwóch 

przedstawionych sposobów prowadzenia dekompozycji wielokrotnej (rys. 4.25b i 4.23d) różnią się 

jedynie kolejnością zmiennych g0 i g1. Nie ma to jednak wpływu na implementację bloku wolnego. 

W obydwu przypadkach otrzymujemy identyczną realizację układu, ale wykorzystując podwójne 

cięcie nie trzeba zmieniać kolejności zmiennych w diagramie. Dekompozycja wielokrotna może 

być wykonana w jednym kroku zamiast dwukrotnego wykonywania dekompozycji szeregowej.
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Rys. 4.25. Przykład dekompozycji wielokrotnej przy wykorzystaniu podwójnego cięcia: a) diagram funkcji f 
z zaznaczonymi liniami cięcia, b) diagram funkcji h

4.8. ELEMENTY DEKOMPOZYCJI ZESPOŁU FUNKCJI WYKORZYSTUJĄCE BDD

W praktyce przeważnie mamy do czynienia nie z pojedynczymi funkcjami, ale z zespołami funkcji. 

Nawet jeśli  projektowany układ opisany jest pojedynczą funkcją,  to np.  podczas dekompozycji 

z podwójnym cięciem powstaje szereg fragmentów diagramu, które opisują zespół funkcji. Oczy-

wistym faktem jest, że wykorzystując wspólne zależności dla kilku funkcji można uzyskać realiza-

cję zajmującą mniejszą powierzchnię układu programowalnego, niż w przypadku oddzielnego trak-

towania każdej funkcji [LaiPP96][Opa06][OpaK07][WurSEA99]. 

Dekompozycję  funkcjonalną Ashenhursta-Curtisa w naturalny sposób można rozszerzyć  na 

zespół  funkcji.  Do  reprezentacji  zespołu  funkcji  można  wykorzystać  diagramy  SBDD  lub 

MTBDD. Problemem jest wybór spośród wszystkich funkcji zespołu, takich funkcji, które mają 

być połączone w jedną grupę, dla której powstanie wspólny blok związany (rys. 4.26).
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Rys. 4.26. Istota wykorzystania wspólnych bloków związanych dla dwóch grup funkcji

Umiejętność wykorzystania wspólnych zależności dla kilku funkcji prowadzi do ich realizacji 

za pomocą wspólnych bloków związanych.  Na rys.  4.27a, b, c, przedstawiono diagramy trzech 

funkcji:  f 0= x0 x3x0 x1 x2x0 x1 x2 x3 x0 x1 x2,  f 1= x0 x3 x4 x0 x1 x3 x4,  f 2= x0 x3 x4

x0 x2 x3 x4x0 x2 x3. Jako zbiór związany wybrano X b={ x0 , x1 , x2 }. Na rys. 4.28 przedstawiono 

tablicę węzłów odciętych dla poszczególnych ścieżek x0, x1, x2. Dla funkcji f0 występują trzy węzły 

odcięte: 0, a, 1 (rys. 4.27a) więc potrzebne są dwie funkcje gi. Dla funkcji f1 są dwa węzły odcięte 

(4.27b) więc wystarczy jedna funkcja  gi, podobnie jak dla funkcji  f2. W sumie do implementacji 

wszystkich bloków związanych w przypadku poszukiwania dekompozycji dla każdej funkcji od-

dzielnie potrzebne są 4 funkcje gi.
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Rys. 4.27. Diagramy funkcji połączone w jeden diagram MTBDD

x0x1x2

korzeń 000 001 011 010 110 111 101 100
f0 0 1 a 1 a a a a

f1 0 0 b b b b b b

f2 c d d c d d d d
f0, f1, f2 k m l n l l l l

Węzły docelowe dla ścieżki x0x1x2

Rys. 4.28. Tablica węzłów odciętych dla diagramów z rys. 4.27
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Aby utworzyć wspólny blok związany można zbudować diagram MTBDD (rys.  4.27d). Dla 

podanych funkcji traktowanych jako zespół występują 4 węzły odcięte: k, l, m, n. Każdemu z tych 

węzłów odpowiada jeden wzorzec kolumny w tabeli z rys. 4.28. Do poszczególnych węzłów przy-

pisano następujące kody: k=00g0g1, l=11g0g1, m=01g0g1, n=10g0g1. Po zastąpieniu górnej części dia-

gramu zespołu f0,  f1,  f2 fragmentem diagramu zawierającym zmienne gi powstaje diagram zespołu 

h0, h1, h2 (rys. 4.29).
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Rys. 4.29. Diagramy zespołu oraz pojedynczych funkcji realizowanych w bloku związanym

Ostatecznie blok związany opisany jest za pomocą dwóch funkcji gi. Widać więc, że dekom-

pozycja prowadzona dla zespołu przyniosła zmniejszenie liczby funkcji  gi aż o 50%, a co za tym 

idzie znaczne zmniejszenie liczby użytych bloków typu LUT.

4.8.1. Metoda poszukiwania odpowiednich zespołów funkcji

Łączenie zbyt wielu funkcji w jeden zespół może prowadzić do nadmiernej ekspansji liczby 

funkcji gi, a w konsekwencji osiągnięcia gorszych rezultatów niż dla dekompozycji pojedynczych 

funkcji. Proces doboru funkcji do połączenia w jedną grupę wymaga stosowania odpowiedniej stra-

tegii [OpaK07].

Proponowany algorytm można podzielić na 3 etapy:

1. Po pierwsze należy utworzyć posortowaną listę funkcji  f0,...,  fm-1. Funkcje należy posortować 

wg liczby węzłów odciętych.

2. Lista funkcji  jest  przeglądana w kolejności rosnącej liczby węzłów odciętych.  Do każdego 

diagramu funkcji z listy próbuje się dołączyć inną, tak by utworzyć diagram MTBDD o liczbie 

węzłów odciętych nie większej niż przed dołączeniem. 

3. Ostatnim etapem jest przyporządkowanie węzłom odciętym słów kodowych i realizacja funk-

cji gi w bloku związanym. 
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Rys. 4.30. Diagram SBDD dla układu rd84

Na rys. 4.30 przedstawiony jest wielokorzeniowy binarny diagram decyzyjny (SBDD) funkcji 

opisujących układ testowy rd84. Na diagramie linia cięcia przebiega poniżej węzłów odpowiadają-

cych  zmiennej  x3.  Powyżej  linii  cięcia  są  cztery warstwy węzłów,  które  odpowiadają  czterem 

zmiennym związanym: x0, x1, x2, x3. Liczba wyjść bloku związanego zależy od liczby węzłów od-

ciętych poniżej linii cięcia. Dla poszczególnych diagramów funkcji mamy następujące liczby wę-

złów odciętych f0 – 4 węzły, f1 – 2, f2 – 2, f3 – 5. Postępując zgodnie z podanym algorytmem, two-

rzona jest posortowana rosnąco według liczby węzłów odciętych, lista funkcji : f1 – 2 węzły, f2 – 2, 

f0 –  4,  f3 –  5.  Kolejno do każdej  funkcji  próbuje  się  dołączyć  inną,  tak by utworzyć  diagram 

MTBDD o liczbie węzłów odciętych nie większej niż przed dołączeniem. Do diagramu danej funk-

cji można próbować dołączyć tylko diagramy o takiej samej lub mniejszej liczbie węzłów odcię-

tych. Na przykład do funkcji f1, która ma 2 węzły odcięte można próbować dołączyć tylko funkcję 

f2. Po połączeniu powstaje diagram z 3 węzłami odciętymi (rys.  4.31a) – połączenie takie nie jest 

akceptowane. Rozważając dołączanie diagramów do diagramu  f2, otrzymujemy ten sam diagram 

(rys. 4.31b), co na rys. 4.31a. Kolejną funkcją z listy jest f0 (4 węzły odcięte). Do diagramu f0 moż-

na próbować dołączyć f1 lub f2. Po połączeniu f0 i f1 powstaje diagram o identycznej liczbie węzłów 

odciętych,  co  przed  połączeniem (rys.  4.31c)  –  połączenie  to  jest  akceptowane.  Podobnie  jest 

w przypadku diagramów f3 i f2 (rys. 4.31d).
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Rys. 4.31. Poszukiwanie odpowiedniego zespołu funkcji na przykładzie układu rd84: a) dołączanie 
diagramów do diagramu funkcji f1, b) dołączanie diagramów do diagramu funkcji f2
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Rys. 4.31. c) dołączanie diagramów do diagramu funkcji f0, d) dołączanie diagramów do diagramu funkcji f3

Ostatnim etapem algorytmu jest przyporządkowanie węzłom odciętym słów kodowych i reali-

zacja funkcji gi w bloku związanym. 
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Dla zespołu funkcji f0, f1 (4 węzły odcięte) potrzebne są dwie funkcje kodujące g00, g01. Dla ze-

społu funkcji f2, f3 mamy 5 węzłów odciętych, więc potrzebne są trzy funkcje g10, g11, g12. Porówna-

nie realizacji sprzętowych funkcji po zastosowaniu dekompozycji pojedynczych funkcji i zespołu 

funkcji prezentuje rys. 4.32. 
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Rys. 4.32. Porównanie realizacji sprzętowych dla dekompozycji pojedynczych funkcji i dla zespołu: 
a) realizacja pojedynczych funkcji, b) realizacja dwóch zespołów dwóch funkcji

Łączenie zbyt wielu funkcji w zespół może prowadzić do niepożądanego, znaczącego wzrostu 

liczby funkcji  gi.  Dla  podanego przykładu zastosowano ograniczenie liczby funkcji  zespołu do 

dwóch. Im więcej jest funkcji gi, tym więcej jest wejść bloku wolnego, a co za tym idzie do realiza-

cji bloku wolnego może być wymagana większa liczba bloków typu LUT. Zaoszczędzenie kilku 

bloków typu LUT poświęconych na realizację bloku związanego może nie być opłacalne wobec 

zwiększenia liczby wejść bloku wolnego. Na przykład funkcję f1 można zrealizować na dwa sposo-

by: wykorzystując dekompozycję pojedynczej funkcji f1 = h'1(g'1, x4, x5, x6, x7) (rys. 4.32a) lub wy-

korzystując dekompozycję zespołu funkcji f1 = h1(g00, g01, x4, x5, x6, x7) (rys. 4.32b). Funkcja h1 ma 

o jedną zmienną więcej niż  h'1. Aby nie dopuścić do nadmiernego zwiększania liczby funkcji  gi 

można stosować dwie techniki: określić maksymalną liczbę funkcji w zespole lub stosować odpo-

wiednie kodowanie, a przez to współdzielenie niektórych funkcji gi. 

4.8.2. Metoda określania liczby węzłów odciętych dla zespołu funkcji

W poprzednim podrozdziale  zaproponowano łączenie  diagramów funkcji  w celu  poszukiwania 

wspólnych  bloków związanych.  Dla  m funkcji  wymagana  liczba  łączeń  diagramów jest  rzędu 

O(m2). Wynika stąd potrzeba efektywnego wykonywania operacji  sprawdzania liczby odciętych 

węzłów dla zespołu funkcji.



Rozdział 4.  Metody dekompozycji dedykowane dla układów FPGA 46

x0x1

korzeń 00 01 11 10
f0 a 0 a 0

f1 b c b b
a,b 0,c a,b 0,b

f0 f1 k l k m
Węzły odcięte dla ścieżki x0x1

Rys. 4.33. Tablica węzłów odciętych dla diagramów z rys. 4.34
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Rys. 4.34. Sposób budowania fragmentu diagramu w celu określenia liczby węzłów odciętych: a) diagramy f0, 
f1, b) połączone diagramy f0, f1, w diagram MTBDD, c) górne części diagramów f0, f1, d) połączone 

górne części diagramów f0, f1, w diagram MTBDD

Twierdzenie o liczbie węzłów odciętych MTBDD. Liczbę węzłów odciętych diagramu MTBDD ze-

społu funkcji można określić na podstawie diagramu MTBDD powstałego z połączenia górnych 

części diagramów pojedynczych funkcji (nie jest konieczne budowanie całego diagramu MTBDD, 

wystarczające jest zbudowanie jego górnej części).

Dowód. Dowód twierdzenia wynika z następujących obserwacji. Diagram zespołu funkcji z popro-

wadzoną linią cięcia odpowiada tablicy dekompozycji zespołu funkcji. Do określenia liczby wzor-

ców kolumnowych oraz ich położenia w tablicy dekompozycji zespołu funkcji wystarczy wiedzieć, 

które z kolumn w tablicach dla pojedynczych funkcji mają przypisane różne wzorce kolumnowe, 

a które ten sam. Nie jest potrzebna wiedza, jak dokładnie wygląda dany wzorzec. Przyjmując, że 

mamy dane dwie funkcje, jeśli w tablicy dekompozycji dla pojedynczych funkcji każdemu wzorco-

wi kolumnowemu przyporządkujemy literę (rys.  4.33), to po połączeniu funkcji w zespół, każdej 
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kolumnie można przyporządkować parę liter. Odpowiednio każda litera w parze określa wzorzec 

kolumnowy dla pierwszej i drugiej funkcji. Wzorców kolumnowych w tablicy dekompozycji ze-

społu dwóch funkcji jest tyle, ile jest różnych par liter. Wykorzystując ROBDD do reprezentacji 

funkcji, węzły odcięte odpowiadają wzorcom kolumnowym, którym przypisano litery. Wykorzy-

stując MTBDD do reprezentacji zespołu funkcji, węzły odcięte odpowiadają wzorcom kolumno-

wym, którym przypisano pary liter. Do zbudowania tabeli z przyporządkowanymi parami liter (rys. 

4.33) nie była potrzebna wiedza jak dokładnie wygląda dany wzorzec kolumnowy. Wystarczyło 

wiedzieć, jakie jest przyporządkowanie liter dla pojedynczych funkcji. Do zbudowania górnej czę-

ści diagramu MTBDD z przyporządkowanymi parami liter również wystarczy tylko znać przypo-

rządkowanie liter do węzłów odciętych pojedynczych funkcji. Nie jest więc konieczne budowanie 

dolnej części diagramu. c.b.d.o.

W praktyce węzłom odciętym przypisuje się nie litery, lecz kody. Funkcje z rys.  4.34a mają 

po dwa węzły odcięte, którym przypisano następujące kody:   f0:  0=0g'0,  a=1g'0,   f1:  b=0g'1, c=1g'1. 

Sposób przypisania tych kodów nie ma większego znaczenia dla procesu syntezy, bo na tym etapie 

chodzi jedynie o sprawdzenie, ile będzie węzłów odciętych dla zespołu funkcji. Diagramy funkcji 

g'0, g'1 powstają poprzez zastąpienie węzłów odciętych w diagramach funkcji f0, f1 liśćmi z kodami 

(rys. 4.34c). Po połączeniu diagramów funkcji g'0, g'1 w zespół, otrzymujemy diagram o trzech wę-

złach odciętych (rys.  4.34d). Dla porównania na rysunku zamieszczono również diagram zespołu 

f0, f1 (rys. 4.34b). Zgodnie z oczekiwaniem górne fragmenty obydwu diagramów są izomorficzne i 

mają identyczną liczbę węzłów odciętych.

Podany sposób postępowania jest opłacalny ze względu na czas obliczeń, gdy zbiór zmien-

nych wolnych jest znacznej liczności, a co za tym idzie, gdy jest dużo węzłów poniżej linii cięcia 

diagramu. Operacje łączenia diagramów można oczywiście przeprowadzić wykorzystując diagra-

my PMTBDD (patrz rozdz. 4.4). Jednak w przypadku gdy jest np. tylko jedna zmienna w zbiorze 

wolnym narzut czasowy związany z tworzeniem dodatkowych diagramów g' i liści PMTBDD bę-

dzie większy, niż przy tradycyjnym łączeniu całych diagramów funkcji.

Patrząc na podany przykład można odnieść wrażenie, że tymczasowe kody przypisane węzłom 

odciętym można by wprost wykorzystać w procesie dalszej syntezy. Diagram funkcji f0 (rys. 4.34a) 

ma dwa węzły odcięte, co wymaga jednego bitu do ich rozróżnienia (jedna funkcja g'0). Podobnie 

jest dla diagramu funkcji f1. Diagram zespołu f0, f1 ma 3 węzły odcięte, co wymaga użycia dwubito-

wych kodów (dwie funkcje: g'0, g'1). W przypadku, gdyby diagram zespołu f0, f1 miał 2 węzły od-

cięte, kodowanie za pomocą dwóch bitów byłoby nadmiarowe. Widać stąd, że w ogólnym przypad-

ku kody przypisane do węzłów odciętych diagramów pojedynczych funkcji należy traktować tylko 

jako tymczasowe i po połączeniu diagramów w zespół proces kodowania trzeba przeprowadzić na 

nowo.  Aby uniknąć nadmiarowego  kodowania,  węzłom odciętym w diagramie  zespołu funkcji 

trzeba przypisać nowe log2(l) - bitowe kody i określić log2(l) nowych funkcji gi. Kody tymcza-

sowe (funkcje g'i) wprowadzone są tylko po to, żeby można było określić, ile jest węzłów odcię-

tych po połączeniu funkcji w zespół i później nie są używane.
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Rys. 4.35. Określanie liczby węzłów odciętych dla zespołu funkcji f0 f1 rd84

Przypadek, w którym liczba węzłów odciętych w zespole jest taka sama, jak liczba węzłów 

odciętych diagramu pojedynczej funkcji, został pokazany dla funkcji  f0,  f1 układu testowego rd84 

(rys.  4.35). Funkcja  f0 ma 4 węzły odcięte, którym przypisano dwubitowe kody (g'00,  g'01), nato-

miast funkcja f1 ma 2 węzły odcięte, do których rozróżnienia wystarczy jeden bit (g'1). Po połącze-

niu  diagramu  zespołu  funkcji  g'00,  g'01 z  diagramem  funkcji  g'1 powstaje  diagram  zespołu 

g'00, g'01, g'1 z czterema węzłami odciętymi. W ten sposób dokonano sprawdzenia, ile jest węzłów 

odciętych dla zespołu funkcji f0, f1 bez konieczności budowania całego diagramu dla tego zespołu, 

ale trzybitowe kody g'00, g'01, g'1 są nadmiarowe. Wybranie danego zespołu funkcji wymaga zastą-

pienia trzybitowych kodów przypisanych do 4 węzłów, kodami dwubitowymi ( log2(4) =2 ).
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4.8.3. Przypisywanie kodów węzłom odciętym

W poprzednim rozdziale przedstawiono metodę budowania takich wspólnych bloków związa-

nych dla zespołu funkcji fi, dla których funkcje gi bloku związanego były argumentami wszystkich 

funkcji hi realizowanych w bloku wolnym (rys. 4.36a). Dzięki przypisaniu odpowiednio dobranych 

kodów do węzłów odciętych diagramów poszczególnych funkcji zespołu, można uzyskać współ-

dzielenie  tylko  niektórych  funkcji  kodujących  gi (rys.  4.36b).  Zaletą  takiego  rozwiązania  jest 

zmniejszenie liczby wejść niektórych bloków wolnych.

h0
Xb

Xf

h1

h0

Xb Xf

h1

Xf

a) b)

p

p1 < p

p2 < p

Rys. 4.36. Współdzielenie funkcji bloku związanego: a) wszystkich, b) tylko niektórych 

Podobnie jak w pracy Lai [LaiPP96] w poniższych metodach stosowane będzie unikodowanie, 

czyli przyporządkowywanie jednemu węzłowi tylko jednego kodu. Jednym ze sposobów tworzenia 

kodów przypisywanych do węzłów odciętych jest utworzenie wszystkich możliwych funkcji kodu-

jących gi dla pojedynczych funkcji w postaci jawnej [LaiPP94] lub niejawnej [WurEA95]. Sposób 

bezpośredniego otrzymywania wspólnych funkcji kodujących  gi bez konieczności rozpatrywania 

wszystkich możliwości  podaje  Scholl  [SchoM94].  Poniżej  zostanie przedstawiony przykład  de-

kompozycji zespołu funkcji f0, f1 z jedną wspólną funkcją kodującą, a następnie zaproponowany al-

gorytm znajdowania wspólnych funkcji kodujących, który łączy zalety bezpośredniego tworzenia 

wspólnych funkcji kodujących z wykorzystaniem diagramów MTBDD.

Na rys. 4.37 przedstawione są tablice dekompozycji dla funkcji f0 i f1. Zbiór związany tworzą 

zmienne x0, x1, x2. W każdej z tablic są cztery wzorce kolumnowe ( f0 – a, b, c, d,  f1 – k, l, m, n), 

które odpowiadają czterem węzłom odciętym w diagramie (rys.  4.38a, b). Do realizacji bloków 

związanych każdej z funkcji wymagane są po dwa bloki typu LUT o 3 wejściach. Łącząc f0 i f1 w 

zespół otrzymuje się 6 wzorców kolumnowych i 6 węzłów odciętych (rys. 4.38c). Do rozróżnienia 

6 węzłów potrzebne są 3 bity, a co za tym idzie 3 funkcje kodujące gi (rys. 4.39a). Ponieważ licz-

ność zbioru związanego również wynosi 3, dekompozycja taka z punktu widzenia syntezy układu 

jest bezcelowa, bo liczba wejść bloku wolnego nie zmniejsza się w stosunku do liczby zmiennych 

dekomponowanej funkcji. Wykorzystując jedną wspólną funkcję kodującą g'0 (rys. 4.39b) do reali-

zacji bloku związanego, również są potrzebne 3 bloki typu LUT, ale do bloków wolnych są podłą-

czone tylko po dwa sygnały z bloku związanego. W dalszej części podrozdziału zostanie podany 

sposób poszukiwania takiej wspólnej funkcji kodującej.
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Rys. 4.37. Tablice dekompozycji oraz graf zgodności dla przykładowych funkcji
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Rys. 4.38. Diagramy funkcji, dla których poszukiwana będzie wspólna funkcja kodująca
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Rys. 4.39. Przykład współdzielenia funkcji bloku związanego: a) wszystkich, b) niektórych
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Poszukiwanie wspólnej funkcji kodującej należy rozpocząć od określenia, którym kolumnom 

w tablicy dekompozycji należy przypisać taką samą wartość funkcji kodującej. Na przykład przypi-

sując g'0 wartość 0 dla kolumny x0 x1 x2 = 000 (wzorzec kolumnowy a funkcji f0) taka sama wartość 

musi być przypisana również do 001 i 100 ze względu na wzorzec kolumnowy k funkcji f1. Ponie-

waż dla 001 już przypisano wartość 0, a jest to kolumna wzorca  b funkcji  f0, taka sama wartość 

musi być również przypisana do 011 i 100. Kontynuując ten tok rozumowania, wartość 0 przypisa-

na jest również do wzorca l funkcji f1. Powyższy sposób postępowania wynika wprost z zasady uni-

kodowania, czyli przypisywania danemu wzorcowi tylko jednego kodu.

Ostatecznie kolumnom 000, 001, 011, 100 przypisana musi być identyczna wartość g'0 np. 0. 

Zbiór  kostek  E0={000,  001,  011,  100}  tworzy  tzw.  klasę  równoważności (equivalence  class 

[Scho01]). Drugą klasę równoważności tworzy zbiór E1={010, 110, 111, 101}.

Informację, którym kolumnom przypisać taką samą wartość funkcji kodującej można przed-

stawić za pomocą grafu (rys. 4.37). Węzły grafu odpowiadają wartościom zmiennych x0, x1, x2 opi-

sujących kolumny (zbiór związany). Między dwoma węzłami występuje krawędź, jeśli odpowied-

nie kolumny w tablicy dekompozycji mają ten sam wzorzec. Na rys.  4.37 krawędzie narysowane 

nad węzłami  odpowiadają  wzorcom kolumnowym  funkcji  f0,  pod węzłami  – funkcji  f1.  Węzły 

w przedstawionym grafie tworzą dwie kliki (grupy połączonych węzłów): {000, 001, 011, 100}, 

{010, 110, 111, 101}. Każda klika odpowiada klasie równoważności, więc zadanie znalezienia klas 

równoważności można sprowadzić do szukania grup połączonych węzłów.

Następnym etapem po znalezieniu klas równoważności jest przypisanie im wartości funkcji 

kodujących. Jeśli zbiór kostek opisujący kolumny danego wzorca (np.  Kb ={001, 011, 100} dla 

wzorca b) zawiera się w danej klasie równoważności (Kb ⊂ E0), będziemy mówić, że wzorzec na-

leży do klasy równoważności. Liczba wspólnych funkcji kodujących zależy od liczby klas równo-

ważności oraz od maksymalnej liczby wzorców należących do jednej klasy. W przypadku, gdy zo-

stanie znaleziona tylko jedna klasa równoważności nie ma żadnej wspólnej funkcji kodującej, bo 

musiałaby ona być stała (wszystkie wzorce należą do jednej klasy). W przypadku, gdy liczba klas 

równoważności wynosi  ne liczbę wspólnych funkcji kodujących  w, dla zespołu  m funkcji można 

ograniczyć następującymi warunkami:

w ≤ ⌈ log2 ne ⌉ ,
w ≤ ⌈ log2 X f∣X b , f i  ⌉ ,             i=0 , ... , m−1 (4.6)

Warunki te określają tylko ile maksymalnie można znaleźć wspólnych funkcji kodujących, nie 

pomagają  jednak  w  tworzeniu  tablicy  prawdy  dla  takich  funkcji.  Dla  rozważanego  przykładu 

mamy  ne= 2, X f∣X b , f 0=X f∣X b , f 1=4, czyli dla każdej funkcji są po dwie funkcje kodu-

jące, z czego maksymalnie jedna może być wspólna. Jeden bit kodu generowany przez wspólną 

funkcję kodującą g'0 pozwoli na rozróżnienie dwóch klas E0, E1. Druga z każdej pary funkcji kodu-

jących musi pozwolić na rozróżnienie wzorców kolumnowych należących do jednej klasy równo-

ważności. Stąd wniosek, że dla każdej z funkcji, do każdej z klas równoważności nie mogą należeć 
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więcej niż dwa wzorce. Warunek ten jest spełniony dla rozważanego przykładu f0:  E0= Ka ∪ Kb, 

E1= Kc ∪ Kd,   f1:  E0= Kk ∪ Kl, E1= Km ∪ Kn. Przyjęty sposób kodowania prezentuje rys. 4.40.

x0x1x2

000 001 011 010 110 111 101 100
Wzorzec kol. f0  a b b c c d c b

g'0 0 0 0 1 1 1 1 0
g1  0 1 1 0 0 1 0 1

x0x1x2

000 001 011 010 110 111 101 100
Wzorzec kol. f1  k k l n m n n k

g'0 0 0 0 1 1 1 1 0
g2  0 0 1 1 0 1 1 0

Rys. 4.40. Przyjęty sposób kodowania

W celu sformułowania  ogólnego warunku,  jaki  muszą  spełniać  wspólne funkcje  kodujące 

[Scho01], zastosowano następujące oznaczenia:

           f X =hG ' X b ,G X b , X f 

gdzie: X ={ x0 , ... , x n−1} , X b={ x0 , ... , x q−1 } , X f ={ xq , ... , xn−1 } , qn ,
           r=⌈ log2 X f∣X b ⌉                                    liczba wszystkich funkcji kodujących g i

           G' X b = g ' 0X b , g '1 X b , ... , g ' p−1X b   zespół pwspólnych funkcji kodujących, pr
           G X b = g p X b  , g p1X b , ... , gr−1 X b      zespół pozostałych funkcji kodujących

oraz wprowadzono symbol X f∣X b , f , 0 , ... ,p−1 oznaczający liczbę wzorców kolumnowych 

pośród  kolumn,  którym  zespół  wspólnych  funkcji  kodujących  G' przypisuje  tę  samą  wartość 

0 , ... , p−1 

X f∣X b , f ,0 , ... , p−1 ≝∣{ f x0=0 , ... , x q−1=q−1
∣G ' 0 , ... ,q−1=0 ,... , p−1}∣ . (4.7)

Na  przykład  dla  funkcji  f0 funkcja  g'0 przyjmuje  wartość  0=0 dla  kolumn 

0 ,1 ,2∈{000 ,001 , 011 , 100} (rys.  4.40), wśród tych kolumn występują dwa wzorce 

kolumnowe a, b, stąd X f∣X b , f 0 ,0=2. 

Maksymalna  wartość  X f∣X b , f , 0 , ... ,p−1 dla  wszystkich  możliwych  wartości 

0 , ... , p−1 zespołu funkcji G'(Xb) oznaczona jest symbolem:

X f∣X b , f ,G '  ≝ max
0 ,... , p−1∈A

   X f∣X b , f , 0 , ... , p−1  (4.8)

gdzie:  A to zbiór wartości G'(Xb).

Przyjmując powyższe oznaczenia ogólny warunek, jaki muszą spełniać wspólne funkcje kodu-

jące, jest określony wyrażeniem (4.9).

X f∣X b , f ,G ' ≤2r−p (4.9)
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Szukanie funkcji metodą siłową (brute force) wymagałoby wygenerowania wszystkich możli-

wych tablic prawdy. Fakt, iż cała klasa równoważności musi mieć przypisany ten sam kod, umożli-

wia znaczne zawężenie pola poszukiwań wspólnej funkcji kodującej.  Kolejne zawężenie można 

uzyskać przez przyrostowe tworzenie tablicy i sprawdzanie warunku (4.9) dla częściowo stworzo-

nej tablicy prawdy. W rzeczywistości w algorytmach nie jest jawnie tworzona tablica prawdy, a je-

dynie przypisywane są kody do klas równoważności [Scho01].

4.8.4. Poszukiwanie klas równoważności przy wykorzystaniu MTBDD

Klasy równoważności dla zespołu funkcji można tworzyć szukając grup połączonych węzłów 

w grafie jak na rys. 4.37. Graf taki nie musi być jawnie tworzony. W literaturze jest opisany algo-

rytm poszukiwania klas równoważności wykorzystujący reprezentację ROBDD [Scho01], w któ-

rym wymagana liczba operacji na ROBDD zależy liniowo od liczby krawędzi w grafie z rys. 4.37. 

Poniżej zaproponowany został algorytm znajdowania klas równoważności wykorzystujący scalanie 

diagramów MTBDD. Jeśli funkcje dane są w postaci ROBDD, wprowadzając dodatkowe węzły, 

w proponowanym algorytmie udało się sprowadzić złożoność zadania szukania klas równoważno-

ści  do  złożoności  jednokrotnego wykonania  dowolnej  operacji  dwuargumentowej  (bdd_apply() 

[Brya86]) na diagramach MTBDD.  Algorytm zostanie objaśniony na przykładzie poszukiwania 

klas równoważności funkcji  f0,  f1 z poprzedniego podrozdziału. Wynikiem algorytmu będzie dia-

gram, w którym liczba węzłów z krawędziami high(v)= 1 będzie równa liczbie klas równoważno-

ści.

Pierwszym etapem algorytmu jest odpowiednie przygotowanie diagramów funkcji do dalsze-

go przetwarzania. Górne części diagramu z węzłami skojarzonymi ze zmiennymi związanymi są 

odcinane i  uzupełniane dodatkowymi  węzłami  (rys.  4.41).  Węzłów dodatkowych jest dwa razy 

tyle, co węzłów odciętych. Diagram funkcji f0 ma 4 węzły odcięte. W diagramie f0' wprowadzono 4 

węzły (a, b, c, d) związane ze zmienną y oraz 4 węzły (a', b', c', d') związane ze zmiennymi: y1, y2, 

y3,  y4. Węzły oznaczono tak jak wzorce kolumnowe na rys.  4.37. W dodatkowo wprowadzonych 

węzłach krawędź odpowiadająca wartości 0 nie będzie używana. Dla większej czytelności jest ona 

pominięta na rysunkach 4.41b–4.41i oraz 4.42. Dodatkowo wprowadzone węzły i zmienne pełnią 

jedynie rolę struktury danych potrzebnych do znalezienia klas równoważności, nie należy interpre-

tować ich w kategoriach wyrażeń logicznych.

Kolejne kroki algorytmu można podzielić na dwie fazy:

– przejście przez diagram do poziomu dodatkowych węzłów (algorytm 4.1 procedura Scal()),

– modyfikacja krawędzi łączących dodatkowe węzły (procedura ScalLisc()).

Procedura  Scal()  zbliżona jest  pod względem budowy i  złożoności  do standardowej  procedury 

bdd_apply() realizującej podstawowe operacje dwuargumentowe (uproszczoną postać bdd_apply() 

prezentuje algorytm 2.1). Jedyną różnicą jest to, że procedura Scal() jest wywoływana do momentu 

osiągnięcia poziomu dodatkowych węzłów, a bdd_apply() do momentu osiągnięcia węzłów termi-

nalnych.
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Rys. 4.41. Budowanie diagramu przy poszukiwaniu wspólnej funkcji kodującej: a) diagram z dodatkowymi 
zmiennymi, b), c) przetwarzanie diagramu dla kolejnych ścieżek
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Rys. 4.41. Budowanie diagramu przy poszukiwaniu wspólnej funkcji kodującej (ciąg dalszy): d)-i) 
przetwarzanie diagramu dla kolejnych ścieżek
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Algorytm 4.1. Poszukiwanie klas równoważności
(1) ScalLisc(f,g){
(2) /* f,g – węzły diagramu zespołu lub pojedynczej funkcji */
(3) /* skojarzone z dodatkowymi zmiennymi                   */
(4) /* modyfikowane są wskaźniki w dodatkowych węzłach      */
(5) bdd t,hf; /*tymczasowe zmienne*/
(6) if(f=='1' || g=='1')
(7) return;
(8) if(index(f)>index(g)){ /*korzeń ma indeks 0*/
(9) t=f; f=g; g=t; /*zamiana tak żeby f było nad g*/
(10) }
(11) hf=high(f);
(12) if(index(high(f))>index(g))
(13) high(f)=g;
(14) ScalLisc(hf,g);
(15) }
(16)
(17) Scal(f,g){
(18) /* f,g – węzły diagramu zespołu lub pojedynczej funkcji */
(19) /* z dodatkowymi zmiennymi  */
(20) /* n – liczba zmiennych znaczących (jednocześnie index */
(21) /* liścia) */
(22) /* modyfikowany jest diagram f i g (scalane są części */
(23) /* poniżej poziomu n)*/
(24) if(f==0 && g==0)
(25) return(0);
(26) if(index(f)>n && index(g)>n ){
(27) ScalLisc(f,g);
(28) return(f);
(29) }
(30) else if( (f,g) ∈ TablicaWyników){
(31) return(TablicaWyników(f,g));
(32) }
(33) else{
(34) xi= pierwsza w porządku znacząca zmienna dla f lub g;
(35) v= nowy węzeł;
(36) low(v)=scal(fxi=0,gxi=0);
(37) high(v)=scal(fxi=1,gxi=1);
(38) WstawDoTablicyWyników(f,g,v);
(39) return(v);
(40) }
(41) }

 

W procedurze Scal(), podobnie jak w bdd_apply() wykorzystany jest mechanizm przechowy-

wania wyników wcześniejszych wywołań w TablicyWyników. Węzły skojarzone ze zmienną y zo-

stały wprowadzone w miejsce węzłów odciętych. Węzły odcięte odpowiadają wzorcom kolumno-

wym tablicy dekompozycji. Wykorzystanie TablicyWyników aż do poziomu węzłów skojarzonych 

ze zmienną  y pozwala analizować każdą parę wzorców kolumnowych tylko raz. W tablicach na 

rys.  4.37 jest 8 kolumn, ale tylko 6 różnych par wzorców ((a,k), (b,k), (b,l), (c,n), (c,m), (d,n)). 
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Dzięki TablicyWyników funkcja ScalLisc() będzie wywołana tylko 6 razy. Na rys. 4.41 przedsta-

wione są diagramy po kolejnych krokach algorytmu. Jak widać na rys. 4.41b dla ścieżki 001x0,x1,x2 

w diagramach osiągane są węzły b i k, dla ścieżki 100x0,x1,x2 również jest osiągana ta sama para wę-

złów (rys. 4.41f), ale funkcja ScalLisc() jest wywoływana tylko za pierwszym razem. Podobnie jest 

dla ścieżek 010x0,x1,x2 i 101x0,x1,x2 (rys.  4.41d i g). Ponieważ w wyniku działania procedury nie jest 

tworzony nowy diagram, tylko są modyfikowane istniejące diagramy, nie jest istotne, jaką wartość 

zwraca procedura Scal(). Wartość ta jest wpisywana do TablicyWyników, ale tablica jest wykorzy-

stana tylko do tego, by zaznaczyć, że dla danej pary argumentów było już wywołanie Scal().

Działanie procedury ScalLisc() polega na przekierowywaniu krawędzi dodatkowych węzłów 

tak, żeby krawędź wychodząca z węzła na wyższym poziomie wskazywała na węzeł na niższym 

poziomie. Połączenie węzłów krawędzią symbolizuje przynależność odpowiednich wzorców ko-

lumnowych do tej samej klasy równoważności. Na przykład dla ścieżki 000x0,x1,x2 (rys. 4.41b) osią-

gamy węzły a i k, co w następnym kroku algorytmu skutkuje wywołaniem ScalLisc(a', k'). Proce-

dura ScalLisc spowoduje przekierowanie krawędzi high(a') początkowo wskazującej na liść 1 tak, 

by wskazywała na węzeł k' (linia 13 algorytm 4.1). Proces scalania w klasy równoważności nieco 

się komplikuje w sytuacji, gdy węzeł, którego krawędź trzeba przekierować, już wskazuje na jakiś 

węzeł  nieterminalny.  Przypadek  taki  występuje  dla  ścieżki  011x0,x1,x2 (rys.  4.41e)  i  wywołania 

ScalLisc(b', l'). Krawędź węzła b' wskazuje już na węzeł k'. Usunięcie tej krawędzi spowodowało-

by utratę informacji o tym, że wzorce kolumnowe b i k należą do tej samej klasy równoważności. 

Ponieważ węzeł  k' jest na poziomie nad węzłem l' (warunek w linii 12 algorytmu  4.1) krawędź 

b' → k' jest pozostawiona bez zmian, procedura ScalLisc wywołana jest drugi raz z parametrami 

(k', l'). Ostatecznie trzy węzły połączone zostają w łańcuch  b' → k' → l'. Inny przypadek, w któ-

rym trzeba kilkakrotnie wywołać procedurę ScalLisc, występuje dla ścieżki 110x0,x1,x2 (rys.  4.41h) 

i wywołania ScalLisc(c', m'). Istniejąca krawędź c' → n' jest usuwana, ponieważ węzeł n' jest na 

poziomie pod węzłem m' (linie 12 i 13 algorytm 4.1). Mimo usunięcia krawędzi informacja o przy-

należności  do  klasy  równoważności  nie  jest  tracona,  bo  po  następnym  wywołaniu  procedury 

ScalLisc zostaje utworzony łańcuch  c' → m' → n'.
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Rys. 4.42. Przypisanie kodów funkcjom kodującym: a) scalone diagramy z utworzonymi dwoma klasami 
równoważności, b) diagramy funkcji kodujących

Ostatecznie dla podanego przykładu w przekształcanym diagramie powstały dwa węzły z kra-

wędzią wskazującą na liść 1 (węzły l' i n'). Odpowiadają one dwóm klasom równoważności E0, E1 

(rys.  4.42a).  Po przypisaniu  kodów najpierw węzłom odpowiadającym klasom równoważności, 

a później  węzłom odciętym  odpowiadającym  wzorcom kolumnowym  należącym  do  tych  klas, 

otrzymujemy diagramy jak na rys. 4.42b.

Podczas działania procedury ScalLisc() nie są tworzone nowe węzły, lecz modyfikowane są 

krawędzie istniejących węzłów. Zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność pamięci i szybkość 

działania – nie trzeba poświęcać czasu na rezerwowanie (alokowanie) pamięci na strukturę repre-

zentującą nowy węzeł. W pesymistycznym przypadku zmiana jednej krawędzi w pobliżu węzłów 

terminalnych mogłaby nieść ze sobą konieczność zbudowania całego diagramu od nowa i alokacji 

pamięci dla wszystkich jego węzłów. Modyfikowanie istniejących krawędzi ma też pewną wadę – 

w procedurze ScalLisc() nie można użyć TablicyWynikow. Dzieje się tak, ponieważ przy każdym 

wywołaniu procedury ScalLisc(vi,vj) każdy z danej pary węzłów vi, vj może reprezentować inną po-

większoną  klasę  równoważności.  W  procedurze  Scal(vi,vj)  można  było  wykorzystać 

TablicęWyników, bo każdy węzeł z pary vi,vj za każdym razem należy do ścieżki prowadzącej do 

tego samego, jednoznacznie określonego węzła odpowiadającego wzorcowi kolumnowemu.

Jeśli zachodzi potrzeba znalezienia klas równoważności dla  m funkcji  f0,..., fm-1, gdzie  m > 2 

najpierw scala się dwa diagramy f '0 i f '1, po czym do powstałego wyniku scalania dołącza się kolej-

ny f '2 itd.  Złożoność przedstawionego algorytmu  w pesymistycznym przypadku nie  przekracza 

O n0⋅n1n1⋅n2...nm−2⋅nm−1, gdzie ni oznacza liczbę węzłów (rozmiar) diagramu f 'i.
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Praktyczne rezultaty wykorzystania przedstawionego algorytmu do poszukiwania klas równo-

ważności, a w konsekwencji wspólnych funkcji kodujących zostaną przedstawione dla układu te-

stowego rd84. Jak pokazuje rozważany w poprzednich rozdziałach zespół funkcji f0, f1 układu testo-

wego rd84 (rys.  4.32 str.  45), funkcja  f1 przed połączeniem w zespół mogła być przedstawiona 

w postaci   f1  =  h'1(g'1,  x4,  x5,  x6,  x7)  z  jedną  funkcją  gi,  natomiast  po  połączeniu  w  zespół

 f1 = h1(g00, g01, x4, x5, x6, x7) z dwoma funkcjami gi (rys. 4.43a). Dzięki przedstawionemu sposobowi 

kodowania (rys. 4.44) funkcja f1 może być przedstawiona w postaci  f1 = h1( g'0, x4, x5, x6, x7). Pro-

wadzi to do rozwiązania, w którym liczba wejść bloku wolnego realizującego funkcję  h1 została 

zmniejszona z 6 (rys. 4.43a) do 5 (rys. 4.43b).

h0
Xb

g00

Xf

h1

g01

h0Xb

g1

Xf

h1

Xf

g'0
a) b)

Xb={x0, x1, x2, x3}

Xf={x4, x5, x6, x7}

Rys. 4.43. Współdzielenie niektórych funkcji bloku związanego zespołu f0, f1 rd84

x0x1x2x3

0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

wzorzec f0 a b c b c d c b c d a d c d c b

g1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

g'0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

wzorzec f1 m n m n m n m n m n m n m n m n
Rys. 4.44. Funkcje kodujące g'0, g1 dla rd84

4.9. DEKOMPOZYCJA SZEREGOWA NIEROZŁĄCZNA

Jak dotąd rozpatrywano jedynie takie typy dekompozycji, w których dokonywano rozłącznego po-

działu zbioru zmiennych na zbiór wolny i związany. W wielu wypadkach korzystne jest dokonanie 

podziału nierozłącznego, dla którego:

F X =H  g0 X b  , g 1X b , ... , g p−1 X b , X f  ,
 gdzie:  X b∪X f =X , X b∩X f =X s≠∅ (4.10)
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Rys. 4.45. Podział układu po zastosowaniu dekompozycji nierozłącznej

Podział  nierozłączny  może  prowadzić  do  zmniejszenia  liczby  funkcji  gi bloku  związanego 

[Scho01]. Dekompozycję nierozłączną można przedstawić jako dekompozycję z ustalonymi nie-

którymi funkcjami gi (rys. 4.45b). Część funkcji gi przyjmuje postać g i=x j , x j∈X s . Dzięki takie-

mu podstawieniu, zamiast dekompozycji rozłącznej F X =H 1  g0 X b1 , g1 X b1 , ... , g p1−1 X b1 ,

X f1  (rys.  4.45a) otrzymano dekompozycję nierozłączną  F X =H  g0 X b , ... , g p−1X b , X f  , 

X b=X b1∪X s , X f =X f1∪X s (rys.  4.45b). Dekompozycja nierozłączna daje możliwość najwięk-

szej redukcji liczby użytych bloków w realizacji w układzie programowalnym, gdy zmniejszenie 

liczby funkcji gi po wprowadzeniu dekompozycji nierozłącznej jest równe liczbie zmiennych zbio-

ru Xs ( |Xs|=p1–p ), tzn. dodanie każdej zmiennej do Xs powoduje zmniejszenie liczby funkcji, które 

muszą być zrealizowane przy wykorzystaniu bloków typu LUT.

Algorytm 4.2. Poszukiwanie dekompozycji nierozłącznej
(1) SzukajNieRozlacznej(X,f){
(2) /*Poszukiwanie dekompozycji nierozłącznej*/
(3) /*X – zbiór zmiennych funkcji f */
(4) /*Xb, Xf – zbiór wolny i związany (dekomp. nierozłączna)*/
(5) /*Xb1, Xf1 – zbiór wolny i związany (dekompozycja rozłączna)*/
(6) /*p, p1 – liczba funkcji g */
(7) (p1,Xb1,Xf1)= SzukajRozlacznej(X,f); /*szukanie podziału 

z minimalną liczbą funkcji g, min(p1), |Xb1|=k */
(8) if(p1==|Xb|)
(9) return; /*nie znaleziono*/
(10) Xb=Xb1; Xf=Xf1; p=|Xb|;
(11) for(xi ∈ Xb1){
(12) liczba_funkcji_g=SprPodzial( Xf ∪ {xi}, Xb);
(13) if(liczba_funkcji_g < p){
(14) p= liczba_funkcji_g;
(15) Xf= Xf ∪ {xi};
(16) }
(17) if(liczba_funkcji==1)
(18) return; /*mniej już się nie da*/
(19) }
(20) }

 

Poszukując podziału zmiennych do nierozłącznych zbiorów Xb, Xf najczęściej najpierw poszu-

kuje się podziału rozłącznego, a następnie go modyfikuje (algorytm 4.2). W pierwszej kolejności 
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sprawdzana jest opłacalność podziału Xb1,  Xf1. Kryterium opłacalności można sformułować nastę-

pująco: p1 < |Xb1|, gdzie p1 = log2( ν(Xf1|Xb1))  lub można poszukiwać podziału z minimalną warto-

ścią min(p1), przy |Xb1|= const. Jeśli dany podział rozłączny jest akceptowalny, sprawdzane jest, czy 

opłacalny będzie podział nierozłączny, w którym jedna ze zmiennych xi będzie wspólna dla zbioru 

wolnego i związanego X b=X b1, xi∈ X b1, X s={ x i}, X f =X f1∪{ xi }. Dla każdej zmiennej ze zbio-

ru Xb1 dokonuje się sprawdzenia, czy opłaca się ją dołączyć do zbioru wolnego. Dana zmienna jest 

akceptowana, jeśli jej dołączenie powoduje zmniejszenie liczby wymaganych funkcji gi. Aby uzy-

skać optymalne  rozwiązanie  pod względem liczby funkcji  gi,  należałoby analizować wszystkie 

możliwe kombinacje zmiennych  xi∈X b1 i spośród nich wybrać jedną tworzącą zbiór  Xs. W celu 

skrócenia czasu obliczeń szuka się pierwszej zmiennej  xi,  która pozwala na zmniejszenie liczby 

funkcji gi, a następnie do tej zmiennej dołącza się kolejne, tak by utworzyć jak najliczniejszy zbiór 

Xs.  Dołączanie zmiennych jest  prowadzone do momentu,  gdy nie można już zmniejszyć  liczby 

funkcji gi. Dla przypadków nietrywialnych, liczność zbioru Xs jest mniejsza od liczby funkcji gi dla 

dekompozycji rozłącznej ( |Xs|< p1 ).
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Rys. 4.46. Dekompozycja nierozłączna realizowana na diagramie ROBDD: a) diagram funkcji f, b) odcięta 
górna część diagramu funkcji f z podmienianymi fragmentami diagramu, c) diagram funkcji h

Sposób wykorzystania  ROBDD do przeprowadzenia dekompozycji  nierozłącznej  pokazany 

zostanie dla funkcji  f = x1 x2 x3x1 x2 x3x0 x1 x0 x2 . Na diagramie funkcji przedstawionym 

na rys. 4.46a poprowadzono linię cięcia poniżej trzeciego poziomu węzłów, co odpowiada podzia-

łowi  X f1={ x3 }, X b1={ x0 , x1 , x2 }. Poniżej linii cięcia są 3 węzły odcięte, więc wykorzystując de-

kompozycję rozłączną trzeba by użyć dwóch ( p1 = 2) funkcji kodujących  g0,  g1. Poszukując de-

kompozycji nierozłącznej, rozpoczynamy od próby dołączenia do zbioru  Xs zmiennej  x0. W celu 

sprawdzenia czy jest możliwa dekompozycja z jedną funkcją  g i zmienną  x0 wspólną dla zbioru 

wolnego i związanego, najwygodniej jest przedstawić diagram funkcji f ze zmienną x0 przypisaną 

do korzenia (rys. 4.46a). Krawędzie wychodzące z korzenia wskazują na węzły v1, v0, które repre-

zentują funkcje fx0=1,  fx0=0. Aby była możliwa dekompozycja z jedną funkcją g liczba węzłów odcię-

tych dla  fx0=1 oraz  fx0=0 nie może przekroczyć 2. Dla diagramu z korzeniem v1 reprezentującym 

fx0=1, są dwa węzły odcięte: 0, a, dla v0 również dwa: a, 1. W obydwu wypadkach do rozróżnienia 
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węzłów odciętych wystarcza jedna funkcja g natomiast x0 pełni rolę drugiej funkcji kodującej. Do-

łączenie zmiennej  x0 do zbioru  Xs spowodowało zmniejszenie wymaganej liczby funkcji kodują-

cych gi, a tym samym spełniony jest ogólny warunek opłacalności dekompozycji nierozłącznej:

                                                ∣X s∣= p1− p
gdzie:
         p1=⌈ log2max  X f1∖{ xi }∣X b1 , f xi=1 , X f1∖ { xi }∣X b1 , f xi=0  ⌉
         p=X f1∣X b1 , f 

(4.11)

Najłatwiej jest sprawdzić, ile jest węzłów odciętych dla diagramów funkcji  fx0=1,  fx0=0, gdy 

zmienna x0 skojarzona jest z węzłem tworzącym korzeń. Jeśli wybrana zmienna (x0) jest skojarzona 

z węzłami na innym poziomie w diagramie, diagram funkcji  fx0=1, można uzyskać za pomocą stan-

dardowej procedury bdd_restrict() z parametrem x0=1. Procedura ta przeszukuje diagram i gdy na-

potka węzeł  vi skojarzony ze zmienną  x0, krawędź wskazującą na vi jest przekierowana na węzeł 

high( vi ). Tak zmieniony diagram następnie jest redukowany. Podobnie jest dla  fx0=0, ale przekiero-

wanie następuje na węzeł low( vi ).
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x1 x1
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a
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1
1

0
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0
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x2x2

x0
g

b) c)a)

Rys. 4.47. Tworzenie diagramu funkcji g: a) odcięta górna część diagramu funkcji f z przyjętym kodowaniem 
x0, g,  b) niezredukowany diagram funkcji g, c) zredukowany diagram funkcji g

W rozpatrywanym przykładzie na rys.  4.46 tylko zmienną  x0 można dołączyć do zbioru Xs, 

wobec czego należy utworzyć diagram dla jednej funkcji g. Diagram ten tworzony jest w podobny 

sposób jak w przypadku dekompozycji rozłącznej. Górna część diagramu funkcji f jest odcinana i 

w miejsce odciętych węzłów wstawiane są liście ze słowami kodowymi (rys. 4.47a). W przypadku 

dekompozycji rozłącznej kody opisane byłyby dwiema funkcjami gi. Dla dekompozycji nierozłącz-

nej jeden z bitów kodu określony jest przez x0 drugi przez funkcję g. Węzły odcięte diagramu  fx0=1 

opisane są kodami: 0= 10x0,g,  a= 11x0,g,   fx0=0:  a= 00x0,g,  1= 01x0,g. Po przyporządkowaniu kodów 

i rozbiciu powstałego diagramu MTBDD, otrzymujemy diagram funkcji g (rys. 4.47b). Jak widać, 

węzłowi a przyporządkowane są dwa kody (multikodowanie), dlatego odpowiadające mu liście są 

zdublowane na rys. 4.47a i 4.47b.
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Diagram funkcji  h(g,  x0,  x3) tworzony jest z diagramu funkcji f poprzez zastąpienie fragmen-

tów diagramu z węzłami v1, v0 przez fragmenty realizujące funkcję g zgodnie z przyjętym kodowa-

niem (rys. 4.46b, c).

Realizacja sprzętowa wykorzystująca bloki typu LUT o 3 wejściach przedstawiona jest na rys. 

4.48b.

h'

g0

g1

x3

x1

x0

x2

h
g

x3

x1

x0

x2

b)a)

Rys. 4.48. Porównanie realizacji sprzętowej po zastosowaniu dekompozycji: a) rozłącznej, b) nierozłącznej

Podany sposób zastępowania fragmentów diagramów jest podobny do metody dekompozycji 

rozłącznej realizowanej  przez podwójne cięcie diagramu. W obydwu przypadkach zastępowany 

jest środkowy fragment diagramu, ale jest jedna istotna różnica. Chcąc wykorzystać dekompozycję 

rozłączną, dla podanego przykładu zbiory ścieżek prowadzących od korzeni v1,  v0 do węzłów od-

ciętych powinny być identyczne, bo tylko wtedy można by użyć jednej funkcji  g do rozróżnienia 

węzłów odciętych. Na rys. 4.49 przedstawione są ścieżki prowadzące od korzeni v1, v0 do węzłów 

odciętych. Jak widać, ścieżki tworzą dwa różne zbiory v0: {00}x1,x2, {01,11,10}x1,x2,  v1: {00,11}x1,x2, 

{01,10}x1,x2. W przypadku dekompozycji nierozłącznej, nawet jeśli zbiory ścieżek nie są identyczne 

można użyć tylko jednej funkcji g do rozróżnienia węzłów odciętych.
x1x2

korzeń 00 01 11 10
v0 a 1 1 1

v1 a 0 a 0
Węzły docelowe dla 

ścieżki x1x2

Rys. 4.49. Tablica węzłów odciętych dla diagramów z rys. 4.46

Jak wspomniano wcześniej, dekompozycję nierozłączną można potraktować jako dekompozy-

cję rozłączną z wybraną funkcją g0 = x0 ( preselected function [Scho01]). Stosując tego typu podsta-

wienie oraz uwzględniając wyrażenie (4.9) uzyskujemy ogólny warunek, jaki musi spełniać funk-

cja, by była możliwa dekompozycja nierozłączna z większą liczbą zmiennych wspólnych dla zbio-

ru wolnego i związanego.

Funkcja g0 = x0 została tak wybrana, by jej realizacja sprzętowa nie niosła ze sobą żadnych do-

datkowych kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką funkcję próbować wybrać spośród już 

zrealizowanych funkcji gi, które zależą od tych samych zmiennych, przy czym po wyborze funkcji 

gi warunek (4.9) musi być spełniony.
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4.10. ZŁOŻONA STRATEGIA DEKOMPOZYCJI DEDYKOWANA DLA UKŁADÓW FPGA

W praktyce podczas syntezy układów cyfrowych opisanych funkcjami o wielu zmiennych sto-

suje się na przemian kilka bądź wszystkie z przedstawionych typów dekompozycji. Trudność sta-

nowi ustalenie odpowiedniej strategii przy wyborze zmiennych do zbioru związanego, jak i przy 

grupowaniu funkcji w zespoły. Przyjęta strategia kolejności działań obejmuje następujące etapy:

1. Podział  na  grupy funkcji  z  uwzględnieniem zmiennych,  od  których  funkcje  nie  zależą 

[Kani04b][LaiPP96].

2. Zmiana kolejności zmiennych w diagramach wszystkich funkcji w grupie tak, by suma-

ryczna liczba węzłów odciętych na poziomie k była jak najmniejsza (k – liczba wejść bloku 

typu LUT).

3. Łączenie diagramów pojedynczych funkcji w zespoły tak, by nie zwiększała się liczba wę-

złów odciętych (wykorzystanie wspólnych bloków związanych).

4. Współdzielenie tylko niektórych funkcji bloku związanego.

5. Szukanie dekompozycji nierozłącznej (podstawienie gi= xj).

6. Jeśli pozostały jeszcze jakieś funkcje o liczbie argumentów >k, powrót do punktu 1., przy 

czym w kolejnych krokach zmienne do zbioru związanego są tak dobierane, by powstała 

dekompozycja wielokrotna.

Liczba  k przeważnie jest stała, ale np. dla popularnych układów rodziny Xilinx pojedyncza 

komórka CLB może realizować funkcję 5 zmiennych, bądź dwie funkcje 4 zmiennych [Xili]. W ta-

kim przypadku przyjęto, że najpierw szuka się zbioru związanego zawierającego cztery zmienne, 

a w razie nieznalezienia nietrywialnej dekompozycji, zbioru pięciu zmiennych.

Wyniki kolejnych etapów syntezy zgodnej z przyjętą strategią zostaną przedstawione dla ukła-

du testowego rd84 i bloków typu LUT spotykanych w układach FPGA firmy Xilinx. W podanym 

przypadku pierwsze dwa etapy (podział na grupy funkcji, które zależą do tych samych zmiennych 

oraz zmiana kolejności zmiennych w diagramach) nie wpływają na dalszą realizację, bo wszystkie 

funkcje są symetryczne i zależą od tych samych zmiennych. Kolejnym etapem jest łączenie diagra-

mów w diagramy MTBDD tak, by nie zwiększała się liczba węzłów odciętych. Etap ten opisany 

jest w rozdz. 4.8.1. W jego wyniku powstają diagramy zespołów f0, f1 oraz f2, f3 (rys. 4.50), którym 

odpowiada podział układu jak na rys. 4.51b. Dla takich dwóch zespołów powstałyby bloki wolne: 

g00, g01, x4, x5, x6, x7 / h0, h1 (wejścia / wyjścia), g10, g11, g12, x4, x5, x6, x7 / h2, h3 oraz bloki związane: x0, 

x1, x2, x3 / g00, g01,  x0, x1, x2, x3 / g10, g11, g12 (rys. 4.51c). Następnie, aby zminimalizować liczbę funkcji 

realizowanych w blokach związanych, próbuje się poprzez odpowiednie kodowanie współdzielić 

tylko niektóre pojedyncze funkcje (rozdz. 4.8.3). Dla zespołów f0, f1 oraz f2, f3 można znaleźć dwie 

współdzielone funkcje g'0, g'1 (rys. 4.52), co skutkuje powstaniem bloków wolnych: g'0, g'1, x4, x5, x6, 

x7 / h0, h1,   g'0, g'1, g3, x4, x5, x6, x7 / h2, h3 (rys. 4.51d). Następnym krokiem jest próba wykorzystania 

dekompozycji nierozłącznej polegająca na sprawdzeniu, czy któraś z funkcji gi nie może być posta-

ci: gi(Xb)= xj, xj ∈ Xb (rozdz. 4.9). Okazuje się, że jest tak dla g3= x3. 
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Rys. 4.50. Dwa diagramy zespołów funkcji opisujących układ rd84
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Rys. 4.51. Kolejne etapy podziału układu rd84 po zastosowaniu dekompozycji

x0x1x2x3

0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

wzorzec f0 f1 a b c b c d c b c d a d c d c b

g'0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

g'1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

g3 0 - - - - - - - - - 1 - - - - -

wzorzec f2 f3 k l m l m n m l m n o n m n m l
Rys. 4.52. Funkcje kodujące g'0, g'1, g3
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Ostatecznie po pierwszym cięciu grafu otrzymujemy blok związany x0, x1, x2, x3 / g'0, g'1,  oraz 

bloki wolne: g'0, g'1, x4, x5, x6, x7 / h0, h1,  g'0, g'1, x3, x4, x5, x6, x7 / h2, h3 (rys. 4.51e). Aby móc dokonać 

kolejnych cięć w diagramie, trzeba wybrać, które zmienne mają należeć do kolejnego zbioru zwią-

zanego. Jeśli wśród wybranych zmiennych będą g'0, g'1, (np. g'0, g'1, x4, x5) otrzymamy dekompozy-

cję szeregową. Korzystniejsze jest preferowanie przy wyborze tylko zmiennych xi (np. x4, x5, x6, x7) 

a dopiero, gdy nie jest to możliwe zmiennych  gi – można wtedy otrzymać dekompozycję wielo-

krotną (rozdz. 4.7). W drugim przypadku otrzymujemy mniejszą liczbę warstw, a często też mniej-

szą liczbę bloków. W celu dokonania dekompozycji, w której wyniku zbiór związany tworzą x4, x5, 

x6, x7 należy zbudować diagram z kolejnością zmiennych od korzenia x4, x5, x6, x7, g'0, g'1 i poprowa-

dzić linię cięcia poniżej czwartego poziomu węzłów lub zastosować podwójne cięcie (rozdz. 4.6). 

Wyjścia powstałego bloku związanego zostały opisane za pomocą funkcji g3, g4.

Dalsze postępowanie jest analogiczne do etapu z prowadzeniem pierwszej linii cięcia diagra-

mu i zmiennymi x0, x1, x2, x3. Dla funkcji f2, f3 również korzystny jest wybór x4, x5, x6, x7 jako zbiór 

związany, bo wtedy można wykorzystać wspólne funkcje g'3, g'4. Podsumowując, po drugim cięciu 

otrzymujemy kolejny blok związany  x4, x5, x6, x7 /  g'3, g'4 oraz bloki wolne g'0, g'1, g'3, g'4 /  h0, h1 

i  g'0, g'1, x3, g'3, g'4, x7 / h2, h3 (rys. 4.51f). Jak widać funkcje h0, h1 nie wymagają dalszej dekompozy-

cji, a diagram h2, h3 wymaga jeszcze jednego cięcia, które pokazano na rysunku 4.53.
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g'3 g'3
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x7
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g'4
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g'4

g'3 g'3

g'4

x7

1
0

Rys. 4.53. Ostatnie cięcie diagramu powstałego w procesie podziału układu rd84

Ostatecznie do realizacji układu rd84 potrzebne są 4 bloki typu LUT 4/2 i 2 bloki typu LUT 

5/1 (rys. 4.54).
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Rys. 4.54. Podział układu rd84 - 4 bloki LUT 4/2 i 2 bloki LUT 5/1
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5. METODY DEKOMPOZYCJI DEDYKOWANE DLA UKŁADÓW CPLD

Istotne różnice w budowie układów FPGA oraz CPLD wymuszają stosowanie zupełnie innych me-

tod syntezy. 

Klasyczna metoda syntezy układów cyfrowych  realizowanych w strukturach programowal-

nych typu  PAL,  implementowana  w wielu narzędziach wspomagających  proces projektowania, 

wykorzystuje  dwupoziomową minimalizację  pojedynczych  funkcji  (najczęściej  wykonywaną  za 

pomocą algorytmu  Espresso [BraHMS84]) oraz zawiera fazę dopasowania technologicznego do 

struktury bloków logicznych  [Bolt90].  Strategie  syntezy  implementowane  w firmowych  narzę-

dziach typu CAD (Computer Aided Design) są najczęściej dedykowane dla wąskiej grupy układów 

danego producenta, a mimo to często nie prowadzą do efektywnych rozwiązań. Metody syntezy za-

implementowane w kompilatorach języków opisu sprzętu takich jak  VHDL, czy Verilog, stosują 

wielopoziomową reprezentację funkcji, a proces syntezy sprowadzają do dopasowania funkcji do 

wzorców znajdujących się w bibliotece technologicznej [Mich94]. Metody te często prowadzą do 

nie najlepszego wykorzystania iloczynów dostępnych w bloku PAL.

Ostatnio powstaje szereg metod syntezy przeznaczonych dla układów FPGA wykorzystują-

cych dekompozycję funkcjonalną [ChanSH96][HuanJS00][LaiPP94][LaiPP96][YangC02]. Metody 

te próbuje się adoptować do potrzeb syntezy układów realizowanych w strukturach CPLD [Ande-

B98][ChenHL02][KimBK99][KimKL00][KoulG92][Yan01a][Yan01b], ale nie prowadzi to do naj-

lepszych efektów. Aby skutecznie wykorzystać zasoby struktur programowalnych, należy w po-

czątkowych etapach syntezy uwzględnić cechy charakterystyczne tych układów, takie jak np. licz-

ba iloczynów zawartych w bloku typu PAL.

W  rozdziale  tym  zostaną  przedstawione  metody  dekompozycji  dedykowane  dla  układów 

CPLD wykorzystujące  binarne  diagramy decyzyjne.  Rozważane  będą wyłącznie  układy CPLD 

składające się z konfigurowalnych bloków o strukturze typu PAL. Przedstawiane strategie syntezy 

inspirowane są opisaną w literaturze dekompozycją  wierszową [Kani04a][KaniMO08]. Zaprezen-

towane zostanie rozszerzenie modelu dekompozycji wierszowej o dekompozycję nierozłączną oraz 

zastosowanie BDD. Użycie dekompozycji nierozłącznej jest szczególnie obiecujące w przypadku 

funkcji trudno dekomponowalnych oraz struktur programowalnych o blokach, w których liczba ilo-

czynów nie jest potęgą liczby 2. Opracowane metody mają charakter ogólny, przy czym nie ograni-
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czają możliwości wykorzystania szczególnych cech, charakterystycznych dla danej rodziny ukła-

dów określonego producenta.

PAL

k=3
PAL

k=3

PAL

k=3

PAL

k=3

PAL

k=3

PAL

k=3
f

δf  = 6 bloków

∆ f  = 13 
iloczynów

                       

Rys. 5.1. Zobrazowanie klasycznej realizacji układu w strukturze programowalnej z blokami typu PAL 
o trzech iloczynach

Przedstawiane metody syntezy porównywane będą m. in. z metodą klasyczną. Klasyczna me-

toda syntezy wykorzystuje dwupoziomową minimalizację funkcji logicznej w postaci sumy iloczy-

nów. Jeśli otrzymana liczba iloczynów po minimalizacji jest większa od liczby dostępnych iloczy-

nów w jednym bloku typu PAL, łączy się kilka bloków typu PAL uzyskując drzewiastą strukturę 

(rys. 5.1). Wykorzystując k-iloczynowe bloki typu PAL do realizacji funkcji będącej sumą  f ilo-

czynów,  w klasycznej  realizacji  układu liczba wymaganych  bloków   f  określona jest  wzorem 

(5.1).

 f=⌈ f −k
k−1 ⌉1 (5.1)

5.1. DEKOMPOZYCJA Z DOPASOWANIEM DO LICZBY ILOCZYNÓW W BLOKU TYPU 
PAL

Jądrem większości układów CPLD jest struktura typu PAL ze ściśle określoną (najczęściej stałą) 

liczbą iloczynów dołączonych do poszczególnych komórek wyjściowych. W [Kani04a] zaprezen-

towana została dekompozycja wierszowa, która daje lepsze rezultaty pod względem liczby wyko-

rzystanych bloków logicznych niż standardowa minimalizacja dwupoziomowa. Charakterystyczną 

cechą dekompozycji wierszowej jest dopasowywanie uzyskiwanych podukładów do liczby iloczy-

nów w bloku typu PAL. Podobnie jak w dekompozycji Ashenhursta-Curtisa kluczowe dla procesu 

dekompozycji jest dokonanie podziału zbioru zmiennych na zbiór wolny i związany (rys. 5.2). Po-

 f=⌈ f −k
k−1 ⌉1=⌈13−3

3−1 ⌉1=6

 f  - liczba bloków typu PAL
 f - liczba iloczynów
k    - liczba iloczynów w bloku
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działu dokonuje się tak, by blok wolny można było zrealizować, wykorzystując jeden blok typu 

PAL.
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Rys. 5.2. Podział układu po zastosowaniu dekompozycji
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Rys. 5.3. Tablica Karnaugha przykładowej funkcji z zaznaczonymi wzorcami wierszy

W algorytmie dekompozycji wierszowej wykorzystuje się do reprezentacji funkcji logicznej 

tablice Karnaugha. Wiersze tablicy opisane są wartościami zmiennych zbioru związanego, kolum-

ny wartościami zmiennych zbioru wolnego. W tablicy takiej określa się tzw. wzorce wierszowe. 

Dla funkcji f X , X ={ x0 , ... , xn−1 }, X =X f ∪X b, X f ∩X b=∅ wzorcem wierszowym nazywa-

ny jest wiersz opisany funkcją  g X b ,  X b={ xq , ... , xn−1} , qn, która przyjmuje wartość 1 dla 

kostek skojarzonych z kolumnami, dla których funkcja  f przyjmuje wartość 1, co można zapisać 

jako  g x q , ... , xn −1 = f x
0
=

0
, ... , x

q − 1
=

q − 1
xq , ... , x n −1  ,  j∈{ 0,1 } , j =0, ... , q −1,  gdzie 

 j to wartości bitów kostek skojarzonych z kolumnami. Dla funkcji  f opisanej tablicą z rys.  5.3 

pierwszy  wiersz  oznaczony  literą  a jest  opisany  funkcją  f x0=0, x1=0, x2=0=g 1 x3 , x 4 , x5= 

x 3 x4 x 5x 3 x4 x 5x 3 x4 x 5x 3 x4 x 5.  W tablicy  są  trzy  wiersze  opisane  tym  wzorcem 

f x0=0, x1=0, x2=0= f x0=0, x1=1, x2=1= f x0=1, x1=1, x2=0=g 1 x3 , x4 , x5.  Dla  wzorca  a opisanego  funkcją 
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g 1X b wzorzec wierszowy opisany funkcją  g 1X b, oznaczony a  nazywany jest  wzorcem do-

pełniającym. W tablicy zaznaczone są jeszcze dwa szczególne przypadki wzorców: wzorzec peł-

ny oznaczony 1 oraz wzorzec pusty oznaczony 0. Wiersze w tablicy (rys. 5.3) można podzielić na 

kilka grup:

– wiersze puste,

– wiersze pełne,

– wiersze skojarzone z danym wzorcem lub jego dopełnieniem.

Krotność wierszy dla danego podziału zmiennych oznaczana symbolem  µ(Xf|Xb) określona 

jest jako liczba różnych grup wierszy z pominięciem grup zawierających wiersze puste oraz pełne. 

Dla  funkcji  f X  , X b∪X f =X , X b∩X f =∅ , X={ x0 , ... , xn−1 } , X b={ xq , ... , xn−1} , qn  

krotność wierszy w sposób formalny jest określona jako liczność zbioru  B (wyrażenie  5.2) grup 

wierszy z pominięciem wierszy pustych i pełnych

 X f∣X b ≝ ∣B : ∀
gi , g j ∈B , g i≠ g j

gi , g j∈ A , g i≠ g j , gi≠0, gi≠1∣ (5.2)

gdzie  A jest  zbiorem  wzorców  wierszowych  A={ g X b : g= f x0=0 , ... , xq−1=q−1
,   j∈{ 0,1 },

j=0, ... , q−1 }. 

Na przykład dla funkcji opisanej tablicą z rys. 5.3 krotność wierszy wynosi µ(Xf|Xb)=2.

Z każdą grupą wierszy można skojarzyć jedną z następująco zdefiniowanych funkcji: 

h0X f   ={1,  dla wierszy pełnych
0,  dla pozostałych przypadków

hi X f   ={1,  dla wierszy, dla których wzorzec opisany jest funkcją g i X b
0,  dla pozostałych przypadków

h ' i X f ={1,  dla wierszy, dla których wzorzec opisany jest funkcją gi X b
0,  dla pozostałych przypadków

gdzie i=1 , ... ,X f∣X b

(5.3)

Dla tak zdefiniowanych funkcji, zakładając, że krotność wierszy wynosi p, zachodzi implikacja:

X f∣X b= p ⇒ f hX = h0X f ∑
i=1

p

[hi X f ⋅gi X bh ' iX f ⋅g iX b] (5.4)

Rozważając  wcześniej  przedstawioną  przykładową  funkcję  z  podziałem  zmiennych 

X f ={ x0 , x1 , x 2 }, X b={ x3 , x 4 , x5 }, wyrażenia przyjmują następującą postać:

(wiersz pełny)     h0 X f =x0 x1 x 2,
(wiersz a )           h1X f = x0 x1 x2x0 x1 x2x0 x 1 x2, h ' 1X f =x0 x1 x2
(wiersz b )           h2X f = x0 x1 x2,                                    h ' 2X f =0

f hX = x0 x1 x2

          x0 x1 x2x0 x1 x2x0 x1 x2 g1 x3 , x4 , x5  x0 x1 x2 g 1 x3 , x4 , x5
          x0 x1 x2 g 2 x3 , x4 , x5

(5.5)
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Implementacja przykładowej funkcji w układzie zbudowanym z bloków typu PAL o 6 iloczynach 

przedstawiona została na rys. 5.4. Jak widać, wykorzystane zostały 3 bloki typu PAL. Rozpatrywa-

na funkcja po dwupoziomowej minimalizacji (Espresso) może zostać przedstawiona jako suma 19 

iloczynów. Dla przykładowej funkcji, zgodnie ze wzorem 5.1, do klasycznej realizacji potrzebne są 

4 bloki typu PAL o 6 iloczynach, to jest o jeden blok więcej niż w realizacji wykorzystującej de-

kompozycję.

g1(Xb)

fh

Xf={x0, x1, x2}
Xb={x3, x4, x5}

P
I
A

PAL
k = 6

Blok wolny

PAL
k = 6

g2(Xb)PAL
k = 6

x3 x4 x5

x3 x4 x5

x3 x4 x5

x3 x4 x5

x4 x5

x3 x5

x0 

x1 

x2

      

f h=x0 x1 x2
    x0 x1 x2x0 x1 x2x0 x1 x2 g1
     x0 x1 x2 g 1
    x0 x1 x2 g 2

Rys. 5.4. Podział układu będący wynikiem dekompozycji wierszowej
(liniami przerywanymi zaznaczono niewykorzystane iloczyny)

Ideą dekompozycji wierszowej jest poszukiwanie takich podziałów zmiennych, które prowa-

dzą do realizacji bloku wolnego w jednym bloku typu PAL, jak i dają najmniejszą liczbę wyjść 

bloku związanego. Liczba wyjść bloku związanego jest równa krotności wierszy. Jednym z głów-

nych problemów jest efektywne obliczanie krotności wierszowej dla poszczególnych podziałów. 

Szczegółowe omówienie algorytmu dekompozycji można znaleźć w [Kani04a][KaniKM05].

5.2. WYKORZYSTANIE BDD W DEKOMPOZYCJI DEDYKOWANEJ DLA UKŁADÓW 
CPLD

W dekompozycji wierszowej tradycyjnie wykorzystywane są tablice dekompozycji, ale można 

zaproponować metodę, w której zamiast tablic wykorzystywane będą do reprezentacji funkcji zre-

dukowane uporządkowane binarne diagramy decyzyjne (ROBDD). Ponadto wykorzystanie atrybu-

tu negacji może dodatkowo podnieść efektywność algorytmu dekompozycji.

5.2.1. Obliczanie liczby ścieżek

W syntezie układów cyfrowych realizowanych w strukturach CPLD typu PAL kluczową sprawą 

jest określanie liczby iloczynów potrzebnych do implementacji funkcji przedstawionej w postaci 

sumy  iloczynów.  W  klasycznym  podejściu  używa  się  do  tego  celu  np.  algorytmu  Espresso. 

W przypadku, gdy do reprezentacji funkcji logicznej wykorzystywane są diagramy, można zastoso-

wać inne podejście. Każda ścieżka w diagramie prowadząca od korzenia do liścia 1 odpowiada jed-

PIA – Programmable Interconnect Area
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nemu  iloczynowi.  W  celu  minimalizacji  liczby  ścieżek  można  zmieniać  porządek  zmiennych 

w diagramie.

0 1

f1

x0
5

x1
2

x1
3

x2
2

x2
1

x3
1

x3
1

b)a)

xi
∆1=∆2+∆3
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∆3

xj
∆2

v2
v3

v1
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Rys. 5.5. Obliczanie liczby ścieżek w diagramie: a) ilustracja przyrostowego sposobu obliczania, b) diagram 
funkcji z zaznaczonymi ścieżkami do węzła 1

Zaletą algorytmu obliczania liczby wymaganych iloczynów na podstawie ścieżek w diagramie 

jest jego mała złożoność obliczeniowa. Przy obliczaniu liczby ścieżek można wykorzystać fakt, iż 

liczba ścieżek ∆1 prowadzących od danego węzła v1 do liścia 1 jest równa sumie liczb ścieżek pro-

wadzących od potomków węzła (high(v1), low(v1)) do liścia 1 (rys. 5.5a, b). Podobnie jak w przy-

padku standardowej procedury bdd_apply()  [Brya86] można w obliczeniach wykorzystać mecha-

nizm zapamiętywania  wcześniejszych  wyników obliczeń,  dzięki  któremu procedura  obliczająca 

liczbę ścieżek będzie wywoływana dla każdego węzła tylko raz. Na przykład dla węzła w na rys. 

5.5b wystarczy, że liczba ścieżek będzie obliczona jednokrotnie, mimo że na węzeł ten wskazują 

dwie krawędzie i będzie on dwukrotnie „odwiedzony”. Złożoność obliczeniowa procedury określa-

jącej liczbę ścieżek prowadzących do węzła terminalnego jest rzędu O(n), gdzie n to liczba węzłów 

w diagramie.

Liczba ścieżek w diagramie zależy od uporządkowania zmiennych. W celu minimalizacji licz-

by ścieżek można zastosować podobne algorytmy heurystyczne jak w przypadku minimalizacji 

liczby węzłów, z tym że zmienione jest kryterium optymalizacji [EbeFD05]. W algorytmie przesie-

wania (sifting) [Rud93] wykorzystuje się operację zmiany porządku zmiennych w diagramie pole-

gającą na zamianie kolejności sąsiednich zmiennych. Zaletą tej operacji jest mała złożoność obli-

czeniowa. Na rys.  5.6 przedstawione są fragmenty diagramu z dwoma poziomami węzłów skoja-

rzonych ze zmiennymi x1 i x2. Po zamianie kolejności dwóch sąsiednich zmiennych, części diagra-

mu powyżej oraz poniżej dwóch modyfikowanych poziomów nie ulegają zmianie. Wszelkie prze-

kształcenia mają charakter lokalny – dotyczą tylko dwóch poziomów. Po zmianie kolejności, liczba 

węzłów, jak i ścieżek w diagramie może pozostać taka sama (przypadek z rys. 5.6a) lub ulec zmia-

nie (rys.  5.6b). W drugim przypadku, aby określić liczbę węzłów w całym diagramie po zmianie 
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kolejności,  nie trzeba liczyć  wszystkich węzłów od nowa. Wystarczy tylko uwzględnić zmianę 

liczby węzłów na poziomach x1 i x2. W celu wyznaczenia liczby ścieżek dla całego diagramu rów-

nież można wykorzystać wcześniejsze obliczenia. Rozważana zmiana kolejności zmiennych nie 

wpływa na liczbę ścieżek poniżej poziomów x1, x2, natomiast dla węzłów położonych powyżej za-

mienianych poziomów, liczbę ścieżek trzeba uaktualnić. W tym przypadku zaoszczędzony zostaje 

tylko czas na przetwarzanie dolnej części diagramu.

b)a)

a

x1

x2x2

b c d a

x2

x1x1

c b d a

x1

x2x2

b d a

x2

x1

b d
Rys. 5.6. Zmiana kolejności zmiennych dla dwóch sąsiadujących poziomów węzłów BDD

5.2.2. Podstawowa metoda dekompozycji dedykowanej dla układów CPLD z zastosowaniem 
BDD

Dekompozycja wierszowa polega na poszukiwaniu takiego podziału zmiennych, który zapewni re-

alizację bloku wolnego w jednym bloku PAL o określonej liczbie iloczynów. Jednocześnie zapro-

ponowany podział  ma  pozwolić na realizację układu przy jak najmniejszej liczbie wyjść  bloku 

związanego. Dokonanie podziału zbioru zmiennych na zbiór związany i wolny może nastąpić po-

przez poprowadzenie linii cięcia w diagramie ROBDD. Zmienne skojarzone z węzłami powyżej li-

nii cięcia należą do zbioru wolnego Xf, a poniżej – związanego Xb (odwrotnie niż w dekompozycji 

wykorzystującej ROBDD wzorowanej na dekompozycji Ashenhursta-Curtisa). 

Na rysunku 5.7a przedstawiono diagram funkcji, odpowiadający tablicy Karnaugha z rys. 5.3. 

Jak pokazuje rysunek, każdy węzeł odcięty odpowiada wzorcowi wierszowemu. Poprowadzenie li-

nii  cięcia  poniżej  trzeciego  poziomu  węzłów  odpowiada  podziałowi  na  zbiór  wolny 

X f ={ x0 , x1 , x 2 } oraz  związany  X b={ x3 , x 4 , x5 }.  Krotność  wierszy  µ(Xf|Xb)  jest  liczbą  grup 

utworzonych przez wzorce wierszowe lub ich dopełnienia (z pominięciem wierszy pełnych i pu-

stych). Węzły odcięte w diagramie z atrybutami negacji przypisanymi do krawędzi odpowiadają 

grupom wzorców wierszowych,  a co za tym idzie w takim diagramie liczba węzłów odciętych 

(z pominięciem terminalnych) jest równa krotności wierszy. Wynika z tego, że  krotność wierszy 

może być szybko określona na podstawie diagramu z zastosowanym atrybutem negacji, a tylko ta-

kie odmiany diagramów są implementowane we współczesnych bibliotekach programowych. Na 

rys.  5.7b został przedstawiony diagram z atrybutem negacji wcześniej rozważanej funkcji. Dwóm 

węzłom oznaczonym a i a na diagramie z rys. 5.7a, które tworzą jedną grupę ze względu na krot-

ność wierszy, odpowiada jeden węzeł w diagramie na rys. 5.7b. Pomijając węzeł terminalny, w dia-

gramie są dwa węzły odcięte oznaczone jako b oraz a, co odpowiada krotności wierszy µ(Xf|Xb)=2. 
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b g2 x3 , x4 , x5

f h=x0 x1 x2
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Rys. 5.7. Dekompozycja z wykorzystaniem BDD: a) diagramy funkcji z rys. 5.3 z zaznaczoną liczbą ścieżek, 
b) diagram z atrybutami negacji, c) opis funkcji po dekompozycji

Paru słów wyjaśnienia może wymagać fakt, iż w diagramie z rys. 5.7a trzy krawędzie wskazu-

ją na węzeł a i jedna krawędź na węzeł a, natomiast mogłoby się wydawać, że na rys. 5.7b na wę-

zeł a powinny wskazywać trzy krawędzie bez atrybutu negacji i jedna z atrybutem negacji. Należy 

jednak pamiętać, że cała ścieżka od korzenia do danego węzła decyduje o tym, czy interpretować 

węzeł jako reprezentację funkcji prostej, czy zanegowanej. Jeśli w ścieżce prowadzącej do węzła 

jest nieparzysta liczba krawędzi z atrybutem negacji, węzeł taki reprezentuje funkcję zanegowaną, 

i odwrotnie, jeśli jest parzysta liczba krawędzi z atrybutem negacji, węzeł reprezentuje funkcję pro-

stą. Tak więc do węzła a prowadzą 3 ścieżki z parzystą liczbą krawędzi z atrybutem negacji i jedna 

z nieparzystą liczbą krawędzi z atrybutem negacji.

Węzły odcięte są równocześnie korzeniami diagramów funkcji realizowanych w bloku zwią-

zanym i w razie konieczności funkcje te poddawane są dekompozycji. Węzeł a odpowiada funkcji 

g1(x3, x4, x5), b – g2(x3, x4, x5). Ścieżki prowadzące od korzenia diagramu funkcji f do węzłów odcię-

tych odpowiadają iloczynom funkcji realizowanej w bloku związanym (rys.  5.7c). Dla podanego 

przykładu wykorzystano po jednym blok typu PAL o 6 iloczynach do implementacji: bloku wolne-

go, funkcji g1 oraz funkcji g2.

Istotą algorytmu dekompozycji jest poszukiwanie odpowiedniego podziału zmiennych. Różne 

podziały otrzymywane są poprzez zmiany porządku zmiennych w diagramie przy ustalonym pozio-

mie prowadzenia linii cięcia w diagramie. Algorytm szukania podziału składa się z kilku etapów. 

W każdym etapie liczba zmiennych wolnych jest stała. Odpowiada to ustalonemu poziomowi cię-

c)
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cia diagramu. Poszukiwany jest podział, który zapewnia realizację bloku wolnego w jednym bloku 

typu PAL przy najmniejszej liczbie wyjść bloku związanego. Jeśli w bieżącym etapie znaleziono 

rozwiązanie, zwiększana jest liczność zbioru zmiennych wolnych, czyli linia cięcia diagramu prze-

suwana jest o jeden poziom w dół. 

Algorytm 5.1. Idea dekompozycji z dopasowaniem do bloków typu PAL
(1) void dekomp(f, &li_warstw, &li_blokow){
(2)  /* f - diagram funkcji                         */
(3)  /* li_warstw, li_blokow - otrzymywane liczby   */
(4)  /* k - liczba iloczynów w bloku PAL            */
(5)  //------------ile iloczynów w metodzie klas. na podstawie BDD------------------
(6)  obl_li_ilocz_bdd(&f, &il1);       //otrzymywana liczba ścieżek (iloczynów) do 1

(7)  //--------------------------szukanie podziału---------------------------------
(8)  poziom_odc= floor_log2(k);       //poziom cięcia
(9)  zbior_wez_odc= ∅; //zbiór węzłów odciętych
(10)  bool znaleziono_rozw;    //znaleziono w bieżącej iteracji
(11)  do{ 
(12)      znaleziono_rozw= spr_podział(&f, &zbior_wez_odc, poziom_odc, k); 
(13)      if(znaleziono_rozw)                //jeśli znaleziono podział
(14)          poziom_odc++;
(15)  }while(znaleziono_rozw); 

(16)  //--------------------------wywołanie następnego poziomu dekompozycji----------
(17)  /* tmp_li_warstw,   tmp_li_blokow – tymczasowe zmienne */
(18)  li_warstw=0, li_blokow=0;    //otrzymywane wart.
(19)  for(ftmp ∈ zbior_wez_odc){
(20)      dekomp( ftmp, //funkcja 
(21) &tmp_li_warstw, &tmp_li_blokow); //uzyskana liczba bloków
(22)      li_blokow += tmp_li_blokow;
(23)      li_warstw = max(li_warstw, tmp_li_warstw);
(24)  }
(25)  li_warstw+=1; li_blokow+=1;         //zwiększenie liczby bloków o blok wolny
(26)  //--------------------------porównanie z metodą klasyczną----------------------
(27)  li_blokow_klas= obl_liczbe_blokow_klas(il1,k); 
(28)  if(li_blokow >= li_blokow_klas){
(29)      li_blokow= li_blokow_klas;      //klasyczna bardziej opłacalna
(30)      li_warstw= obl_liczbe_warstw_klas(il1,k);
(31)      klasyczna_realizacja();
(32)  }
(33) }

(34) //==============================================================================
(35) bool spr_podział(&f, &zbior_wez_odc, poziom_odc, k){
(36)  /* szukanie podziału zmiennych dla danej liczności zbioru wolnego */
(37)  /* f - diagram funkcji                                            */
(38)  /* zbior_wez_odc – otrzymywany zbiór węzłów odciętych             */
(39)  /* poziom_odc – poziom, na którym ma być odcięty diagram (liczność zb. wolnego)*/
(40)  /* k - liczba iloczynów w bloku PAL                               */
(41)  znaleziono_rozw= FALSE;
(42)  for(j=0; j<poziom_odc; j++){
(43)  for(i=j+1; j<liczba_zmiennych; j++){
(44)  ftmp= bdd_swap_vars(f, i, j);

 //obliczenie liczby ścieżek do węzłów odciętych z pominięciem węzła 0
(45)  li_iloczynow_bloku_woln_ftmp= obl_li_sciezek_odc(ftmp, poz_odc)
(46)  if(li_iloczynow_bloku_woln_ftmp <= k)
(47)  zbior_wez_odc= wezly_odc(ftmp, poziom_odc);
(48)  if(li_wez_odc_ftmp < li_wez_odc_f || !znaleziono_rozw)
(49)  znaleziono_rozw=TRUE;
(50)  f=ftmp; //zapamiętanie rozwiązania
(51)  }
(52)  }
(53)  }
(54)  return (znaleziono_rozw);
(55) }

 

Cały proces szukania dekompozycji zobrazowany jest algorytmem 5.1. Liczba iloczynów dla 

funkcji przedstawionej w postaci sumy iloczynów określana jest jako liczba ścieżek prowadzących 

w diagramie do węzła  1 (linia 6 w algorytmie  5.1). Następnie w pętli (linie 10-14) poszukiwany 
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jest podział dla coraz większej liczności zbioru wolnego. Szukanie podziału dla określonego pozio-

mu cięcia diagramu realizuje procedura spr_podzial(). Diagram powstały w wyniku poszukiwania 

w  bieżącej  iteracji  jest  używany  jako  punkt  startowy  w  poszukiwaniach  w  następnej  iteracji. 

W przypadku znalezienia podziału, dla którego blok wolny można zrealizować w jednym bloku 

typu PAL zmiennej znaleziono_rozw przypisywana jest wartość TRUE (linie 49 i 54).  Ponadto 

otrzymywany jest diagram funkcji ze znalezionym porządkiem zmiennych oraz zbiór węzłów od-

ciętych. Szukanie podziału następuje poprzez zmienianie porządku zmiennych w diagramie (linie 

42-44).  W  celu  skrócenia  czasu  obliczeń  liczba  zmian  porządku  jest  ograniczona  do  rzędu

O( k·(n-k) ) = O(n), gdzie: n – liczba zmiennych, k – liczba iloczynów w bloku typu PAL. Po każdej 

zmianie porządku sprawdzana jest liczba ścieżek prowadzących od korzenia do węzłów odciętych 

(linia 45). Jeśli liczba ścieżek nie przekracza liczby iloczynów w bloku typu PAL, rozwiązanie jest 

akceptowane pod warunkiem, że wcześniej nie znaleziono podziału z mniejszą liczbą węzłów od-

ciętych (linia 48). Sprawdzanie tylko liczby węzłów jest uproszczeniem wynikającym z kompromi-

su  pomiędzy  szybkością  działania  algorytmu  a  jakością  otrzymanego  rozwiązania.  Dokładne 

sprawdzenie, które z rozwiązań jest najkorzystniejsze, wymagałoby sprawdzenia dla każdego po-

działu, ile bloków typu PAL jest potrzebnych do zrealizowania wszystkich funkcji bloku związane-

go. Byłoby to zbyt kosztowne czasowo.

Po znalezieniu odpowiedniego podziału, kolejnym etapem jest poddanie procesowi dekompo-

zycji funkcji reprezentowanych przez diagramy, których korzeniami są węzły odcięte. W pętli (li-

nie  19-24)  rekurencyjnie  wywoływana  jest  procedura  dekompozycji  dla  wszystkich  elementów 

zbioru zbior_wez_odc. W pętli również obliczana jest liczba bloków typu PAL potrzebnych do re-

alizacji całego układu, która jest równa sumie liczb bloków wymaganych do realizacji poszczegól-

nych funkcji plus jeden – blok typu PAL potrzebny do realizacji bloku wolnego (linia 25). 

Końcowa faza algorytmu polega na porównaniu liczby bloków typu PAL otrzymanej w wyni-

ku  dekompozycji  z  liczbą  bloków  w  realizacji  klasycznej  określonej  wyrażeniem: 

 f=⌈ f −k /k−1 ⌉1, gdzie  f jest liczbą iloczynów funkcji w postaci sumy iloczynów. Osta-

tecznie wybierana jest realizacja wymagająca mniejszej liczby bloków typu PAL.

Przedstawiony algorytm prezentuje jedynie główną ideę dekompozycji  z dopasowaniem do 

liczby iloczynów w bloku PAL. W praktycznej implementacji algorytm został wzbogacony o sze-

reg elementów poprawiających jego efektywność, takich jak np. sprawdzanie sensowności poszuki-

wania dekompozycji  we wczesnych etapach algorytmu i eliminację przypadków, w których de-

kompozycja prowadzi do gorszych rozwiązań.

Szczegółowe przedstawienie zmodyfikowanej procedury dekompozycji  prezentuje algorytm 

5.2. Konieczne okazało się dodanie etapu sprawdzania, od których zmiennych zależy funkcja (linia 

6) i w dalszej części algorytmu operowanie tylko na tych zmiennych. Dzięki takiej modyfikacji za-

obserwowano znaczne przyspieszenie działania procedur, zwłaszcza obliczania minimalnej liczby 

iloczynów (linia 9).
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Algorytm  5.2.  Szczegółowe  przedstawienie  algorytmu  dekompozycji  dedykowanego  dla  układów 

CPLD
(1) void dekBDD(bdd f,                             //funkcja
(2)                int &li_warstw, int &li_blokow, //otrzymywane liczby
(3)                int k,                          //liczba iloczynów w bloku PAL
(4)                int il1_esp){                   //za pierwszym razem tylko iloczyny 1
(5)  int li_blokow_klas, li_warstw_klas;
(6)  tab_bdd_support_f= bdd_find_support(f);       //szukamy zmiennych zależnych

(7)  //------------ile iloczynów w metodzie klas. na podstawie BDD------------------
(8)  int il0=0, il1=0, min_il01;
(9)  obl_li_ilocz_bdd(&f, &il0, &il1,             //otrzymywana liczba ilocz. do 0 i do 1

           tab_bdd_support_f);      //zmienne zależne
(10)  if(il1_esp!=0)
(11)     min_il01= il1_esp;              //pierwsze wywołanie - liczymy tylko iloczyny do 1
(12)  else
(13)     min_il01= min(il0, il1);
(14)  li_blokow_klas= obl_liczbe_blokow(min_il01,k); 
(15)  li_warstw_klas= obl_liczbe_warstw(min_il01,k);
(16)  if(min_il01 < 2*k){//-----------------------lepsza metoda klasyczna-----------------
(17)     li_blokow= li_blokow_klas;
(18)     li_warstw= li_warstw_klas;
(19)  }else{//--------------------------szukanie podziału---------------------------------
(20)     int poziom_odc= floor_log2(k) + 1;       //poziom cięcia
(21)     tbdd_set zbior_wez_odc= ∅;
(22)     bool znaleziono_rozw,znaleziono_rozw_k1=false;    //znaleziono w bieżącej iteracji

(23)     do{
(24)         znaleziono_rozw= spr_podział(&f, &zbior_wez_odc, poziom_odc, k); 
(25)         if(znaleziono_rozw)                //jeśli znaleziono podział
(26)             poziom_odc++;
(27)             znaleziono_rozw_k1=TRUE;
(28)         }
(29)     }while(znaleziono_rozw); 

(30)     if(!znaleziono_rozw_k1){  //szukamy dla poziomu log2 k (bo dla k+1 nie znaleziono)
(31)         poziom_odc--;
(32)         znaleziono_rozw= spr_podział(&f, &zbior_wez_odc, poziom_odc, k); 
(33)         }

(34)     if(li_blokow_klas<=li_wezlow(zbior_wez_odc)+1){//klasyczna bardziej opłacalna
(35)         li_blokow= li_blokow_klas;
(36)         li_warstw= li_warstw_klas;
(37)     }else{
(38)         //------------------------wywołanie następnego poziomu dekompozycji---------
(39)         int tmp_li_warstw,   tmp_li_blokow;
(40)         li_warstw=0, li_blokow=0;    //otrzymywane wart
(41)         for(ftmp ∈ zbior_wez_odc){
(42)              dekBDD(ftmp, //funkcja 

&tmp_li_warstw, &tmp_li_blokow, //otrzymywane liczby
(43)                        k,0);                    //k, liczba iloczynów do 1
(44)             li_blokow += tmp_li_blokow;
(45)             li_warstw = max(li_warstw, tmp_li_warstw);
(46)         }
(47)         li_warstw+=1; li_blokow+=1;               //zwiększenie o blok wolny
(48)         if(li_blokow >= li_blokow_klas){
(49)             li_blokow= li_blokow_klas;            //klasyczna bardziej opłacalna
(50)             li_warstw= li_warstw_klas;
(51)         }
(52)     }
(53)  }//koniec szukania podziału---------------------------------------------------------
(54) }

 

Procedura obl_li_ilocz_bdd() obliczająca liczbę iloczynów (ścieżek) określa, ile jest ścieżek 

prowadzących do węzła 1 oraz 0. Relacja dopełnienia wierszy jest symetryczna, tzn. że jeśli wiersz 

a jest dopełnieniem a, to również a jest dopełnieniem a. W tej sytuacji obojętne jest, któremu wier-

szowi przyporządkujemy funkcję prostą, a któremu zanegowaną. Z tego powodu istnieje możli-

wość przypisania do wiersza funkcji g X b  lub jej dopełnienia g X b , w zależności od tego, która 

z realizacji wymaga mniejszej liczby iloczynów. Odpowiednio na postawie liczby ścieżek do węzła 
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1 oraz 0 wybierane jest rozwiązanie z mniejszą liczbą ścieżek (iloczynów). Należy zwrócić uwagę 

na fakt, że dla danego wzorca wybór dopełnienia g X b  zamiast funkcji prostej nie wymaga dodat-

kowych zasobów sprzętowych i może być zastosowany również w układach CPLD z blokami bez 

możliwości konfigurowania polaryzacji wyjścia. Ustawianie polaryzacji wyjścia bloków związa-

nych jest zbędne, ponieważ wyjścia te są jednocześnie doprowadzone do wejść bloku wolnego, 

a każdy sygnał wejściowy może być doprowadzony do iloczynu w postaci prostej, jak i zanegowa-

nej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wyjścia bloku wolnego (opisanego funkcją  fh), które 

jest bezpośrednio wyjściem całego układu realizującego funkcję f. W przypadku układów progra-

mowalnych zbudowanych z bloków typu PAL bez możliwości konfigurowania polaryzacji wyjścia, 

funkcja fh musi być zrealizowana w postaci prostej. Dlatego przy pierwszym wywołaniu procedury 

dekBDD() obliczana jest liczba iloczynów uwzględniająca tylko ścieżki do węzła 1 (linie 10-13).

Kolejny krok w algorytmie ma na celu poprawienie efektywności obliczeń poprzez wczesną 

eliminację dalszego przetwarzania, jeśli funkcja po minimalizacji opisana jest mniejszą liczbą ilo-

czynów niż 2k, gdzie  k jest liczbą iloczynów w bloku typu PAL (linia 16). Klasyczna realizacja 

funkcji opisanej 2k–1 iloczynami wymaga dwóch bloków typu PAL. W takim przypadku zastoso-

wanie dekompozycji nie przyniosłoby redukcji liczby bloków, ponieważ jeden blok typu PAL po-

trzebny jest do realizacji bloku wolnego i przynajmniej jeden do realizacji bloku związanego. Po-

szukiwanie dekompozycji (linie 20-52) jest rozpoczynane tylko wtedy, gdy liczba iloczynów jest 

większa lub równa wartości 2k. 

Realizacja bloku wolnego w jednym bloku typu PAL jest zapewniona dla podziału spełniają-

cego nierówność 2∣X f∣ k, tzn. ∣X f∣≤ ⌊log2 k ⌋. Z tego powodu proces poszukiwania podziału roz-

poczynany jest od ustalenia liczności zbioru wolnego ∣X f∣= ⌊log2 k ⌋1 (linia 20 i 24). W porów-

naniu do algorytmu  5.1 zostaje skrócony czas obliczeń w przypadku funkcji, dla których można 

znaleźć  podział  spełniający warunek  ∣X f∣= ⌊log2 k ⌋1.  Jeśli  podział  taki  zostanie  znaleziony, 

zwiększa się liczność zbioru wolnego i ponawia poszukiwanie (pętla w liniach 23-29). Jeśli podział 

z liczbą zmiennych wolnych  ⌊log2 k ⌋1 nie zostanie znaleziony, przyjmowane jest rozwiązanie, 

dla którego ∣X f∣= ⌊log2 k ⌋ (linie 30-33). 

Dla znalezionego podziału sprawdza się czy może on przynieść zmniejszenie liczby wymaga-

nych bloków typu PAL w porównaniu do metody klasycznej. Minimalna liczba bloków typu PAL 

potrzebnych do implementacji funkcji po zastosowaniu dekompozycji wynosi  µ(Xf|Xb)+1 (co naj-

mniej jeden blok typu PAL na każdą funkcję gi plus jeden blok typu PAL na blok wolny). Koniecz-

ny warunek opłacalności stosowania dekompozycji, jaki musi spełniać podział można sformułować 

następująco:

X f∣X b1   f =⌈ f−k
k−1 ⌉1 (5.6)
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Warunek ten pozwala znacznie ograniczyć obszar poszukiwań (linia 34), a nawet stwierdzić, że nie 

można uzyskać wyniku lepszego od uzyskiwanego metodą klasyczną. Jeśli warunek 5.6 jest speł-

niony, kontynuuje się dalsze przetwarzanie i funkcje reprezentowane przez węzły odcięte rekuren-

cyjnie są dekomponowane (linie 41-46). Na koniec dokonywane jest ostatnie sprawdzenie, czy po 

zastosowaniu dekompozycji rzeczywiście otrzymano mniejszą liczbę bloków typu PAL niż w reali-

zacji klasycznej (linia 48). 

Algorytm  5.2 zostanie  zilustrowany  przykładem.  Rozważmy  realizację  układu  testowego 

9sym w układzie programowalnym z dwunastoma iloczynami w bloku typu PAL (k=12). Po mini-

malizacji (Espresso) funkcję opisującą układ można przedstawić w postaci sumy 82 iloczynów. Dla 

82  iloczynów  liczba  wymaganych  bloków  w  realizacji  klasycznej  wynosi 

 f=⌈82−12 /12−1 ⌉1=8 (obliczenia w linii 14). Diagram ROBDD funkcji f (x0,..., x8 ) opisu-

jącej rozważany układ, przedstawiony jest na rys. 5.8. Każdy węzeł (oprócz terminalnych) opisany 

jest w pierwszej linii nazwą zmiennej. W drugiej linii opisu podane są liczby ścieżek prowadzą-

cych  od danego węzła  do węzła  0 oraz  do węzła  1. Patrząc na węzeł  skojarzony z  x0 widać, 

że funkcję f można zrealizować wykorzystując 148 iloczynów.
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Rys. 5.8. Diagramy dla układu testowego 9sym: a) proponowane podziały, b) ścieżki w diagramach funkcji 
opisujących blok związany



5.2. Wykorzystanie BDD w dekompozycji dedykowanej dla układów CPLD 81

Przy pierwszym wywołaniu procedury decBDD() uwzględniana jest tylko liczba iloczynów 

wymaganych do realizacji w postaci niezanegowanej (możliwość realizacji bloku wolnego w każ-

dej strukturze programowalnej, nawet takiej bez możliwości wyboru aktywnego poziomu wyjścia). 

Ponieważ liczba wymaganych iloczynów jest większa od 2k, przystępuje się do poszukiwania po-

działu (warunek w linii 16 nie jest spełniony). 

Podział  spełniający warunek  ∣X f∣≤ ⌊log2 k ⌋ = 3 zawsze może  zostać znaleziony,  bo dla 3 

zmiennych wolnych może być co najwyżej 23= 8 ścieżek (a co za tym idzie iloczynów) prowadzą-

cych do węzłów odciętych, a w bloku typu PAL mamy 12 iloczynów. Z tego powodu poszukiwa-

nia rozpoczyna się wśród zbiorów wolnych o liczności równej ∣X f∣= ⌊log2 k ⌋ 1= 4. Rozważana 

funkcja jest symetryczna, więc diagramy funkcji dla każdego uporządkowania zmiennych będą izo-

morficzne i będą miały identyczną liczbę węzłów odciętych. Rys. 5.8a prezentuje diagram z po-

rządkiem zmiennych x0, x1, ..., x8. Nad węzłami odciętymi skojarzonymi ze zmienną x4 umieszczo-

no liczbę ścieżek prowadzących od korzenia do tego węzła. Ścieżki te odpowiadają iloczynom 

w bloku wolnym. Sumując podane liczby ścieżek, otrzymujemy 1+4+6+4+1=16. Rozwiązanie ta-

kie musimy odrzucić, ponieważ blok wolny powinien być zrealizowany za pomocą jednego bloku 

typu PAL o 12 iloczynach, a dla czterech zmiennych związanych potrzebnych jest 16 iloczynów. 

W kolejnym kroku poszukiwany jest podział z mniejszą liczbą zmiennych związanych (∣X f∣= 3). 

Pogrubioną linią na rys.  5.8a zaznaczono linię cięcia odpowiadającą podziałowi ze zbiorem wol-

nym Xf = {x0, x1, x2}. Poniżej linii cięcia są cztery węzły odcięte a, b, c, d, które są jednocześnie ko-

rzeniami poddiagramów funkcji oznaczonych ga(Xb), gb(Xb), gc(Xb), gd(Xb), Xb={x3, x4, x5, x6, x7, x8}. 

Tak jak wspomniano wcześniej, ze względu na symetrię funkcji, liczba węzłów odciętych jest taka 

sama dla wszystkich uporządkowań zmiennych w diagramie. Liczba ścieżek prowadzących od ko-

rzenia do węzłów odciętych wynosi a – 1, b – 3, c – 3, d – 1. Ścieżki te odpowiadają ośmiu iloczy-

nom w bloku wolnym, co wynika z wyrażenia 5.7:

f h=g a x0 x1 x 2 g b⋅ x0 x1 x 2 x0 x1 x 2x0 x1 x 2g c⋅ x0 x 1 x2x0 x1 x2x0 x1 x2gd x0 x 1 x2 (5.7)

W rozważanym przypadku blok wolny może zostać zrealizowany w pojedynczym bloku typu PAL 

(8 ≤ k=12).

Dla znalezionego podziału sprawdza się, czy po zastosowaniu dekompozycji może ona prowa-

dzić do redukcji liczby wymaganych bloków typu PAL. Minimalna liczba bloków typu PAL po-

trzebnych do realizacji układu po zastosowaniu dekompozycji jest równa liczbie węzłów odciętych 

plus jeden (4+1). Liczba bloków typu PAL w realizacji klasycznej wynosi   f=8. Po porównaniu 

tych dwóch wartości, podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu dekompozycji. Następ-

nie procedura dekomponująca dekBDD() wywoływana jest dla każdej funkcji  gi opisującej blok 

związany. Każda z funkcji gi może być opisana za pomocą iloczynów o liczbie nieprzekraczającej 

2k, dlatego funkcje te są realizowane metodą klasyczną. Liczba iloczynów wynika z liczby ścieżek 

w diagramach poszczególnych funkcji, przy czym wybrane zostały ścieżki prowadzące do węzła 0, 

bo ich liczba jest mniejsza niż liczba ścieżek prowadzących do węzła  1 (rys.  5.8b). Do realizacji 
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funkcji w bloku związanym potrzebna jest następująca liczba iloczynów (bloków): ga – 15 iloczy-

nów (2 bloki); gb – 7 (1); gc – 7 (1); gd – 15 (2). Ostatecznie układ można zrealizować wykorzystu-

jąc 7 bloków typu PAL tworzących strukturę trójwarstwową (rys. 5.9). 
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Rys. 5.9. Realizacja układu testowego 9sym po zastosowaniu dekompozycji  –  7 bloków, 3 warstwy
(liniami przerywanymi zaznaczono niewykorzystane iloczyny)

5.2.3. Metoda syntezy prowadząca do minimalizacji liczby bloków typu PAL

W dekompozycji  wierszowej,  jak i  w przedstawionej  wcześniej  dekompozycji  wykorzystującej 

ROBDD rozważa się jedynie podziały rozłączne. Do zbioru wolnego próbuje się dołączyć jak naj-

większą liczbę zmiennych, ale tak, by nie przekroczyć określonej liczby iloczynów w bloku logicz-

nym typu PAL. W procesie dekompozycji wierszowej można dostrzec brak elementu wykorzysta-

nia wspólnych zależności dla kilku funkcji. Wykorzystując BDD można w łatwy sposób zauważyć 

wspólne zależności  dla kilku funkcji  poprzez poszukiwanie węzłów współdzielonych w diagra-

mach. Nawet jeśli mamy do czynienia z pojedynczą funkcją, to po dokonaniu pierwszego cięcia w 

diagramie otrzymywany jest zespół funkcji gi, a w zespole funkcji można wykorzystać wspólne za-

leżności, co prowadzi do minimalizacji liczby wykorzystanych bloków typu PAL. 

Rozważmy diagram pojedynczej funkcji przedstawiony na rys. 5.10a oraz realizację wykorzy-

stującą bloki typu PAL z trzema iloczynami. Dla podanego porządku zmiennych, do zbioru zwią-

zanego można dołączyć jedynie zmienną x0. Zbiór związany tworzą x1, x2, x3, x4. Poniżej linii cięcia 

są dwa węzły odcięte a, b opisane funkcjami ga(Xb), gb(Xb). Mimo iż początkowo występowała po-

jedyncza funkcja, po pierwszym dokonaniu podziału otrzymano zespół dwóch funkcji. Wśród po-

tomków węzłów  a,  b są  poszukiwane  współdzielone  węzły.  Dla  danego przypadku  występuje 



5.2. Wykorzystanie BDD w dekompozycji dedykowanej dla układów CPLD 83

współdzielony węzeł c, skojarzony ze zmienną x2, opisany funkcją gc(x2, x3, x4). Konstruując funk-

cje g'a( gc(x2, x3, x4), x1, x2, x3, x4), g'b( gc(x2, x3, x4), x1, x2, x3, x4), czyli stosując dekompozycję nieroz-

łączną, można osiągnąć redukcję liczby bloków typu PAL wymaganych do realizacji układu. Po 

odnalezieniu współdzielonych węzłów konieczne jest sprawdzenie, czy wykorzystanie współdzie-

lonego węzła przyniesie oczekiwane rezultaty. Realizacja klasyczna funkcji gi(Xb) wymaga wyko-

rzystania zgodnie z wyrażeniem 5.8 odpowiednio 5 i 4 iloczynów, czyli w sumie 4 bloków typu 

PAL.

ga x1 , x2 , x3 , x 4 =x1 x2 x 3 x4 x1 x2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x 3 x4 x1 x2 x 3 x4

g b x1 , x2 , x3 , x 4 =x1 x2 x 3 x4 x1 x2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x 4 x1 x 2 x3 x4
(5.8)

Wykorzystując  współdzielony węzeł  (rys.  5.10c) należy zrealizować 3 funkcje  g'a,  g'b,  gc,  przy 

czym każdą z nich da się przedstawić jako sumę trzech lub dwóch iloczynów (wyrażenie 5.9), a co 

za tym idzie układ może zostać zbudowany z trzech bloków typu PAL.

g ' a gc , x1 , x2 , x3 , x4=x1 x 2 x3 x4 x1 x2 x3 x 4 x1 gc

g ' b g c , x 1 , x2 , x3 , x 4= x1 x2 x 3 x4 x1 gc

g c x2 , x3 , x 4= x2 x3 x 4  x2 x3 x 4 x2 x3 x4

(5.9)
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Rys. 5.10. Wykorzystanie współdzielonych węzłów w dekompozycji z dopasowaniem do bloku wolnego: 
a) diagram funkcji z zaznaczoną liczbą ścieżek, b) wyrażenia opisujące blok wolny oraz blok związany, 

c) diagram z zaznaczonym współdzielonym węzłem, d) wyrażenia opisujące blok związany przy 
wykorzystaniu współdzielonego węzła

Porównanie obydwu realizacji układu przedstawiono na rys. 5.11a, 5.11b. Strategia wykorzy-

stująca wspólne zależności pozwoliła na zmniejszenie liczby bloków typu PAL o jeden.

c)b)a)

d)
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Rys. 5.11. Struktura układu po zastosowaniu dekompozycji: a) bez wykorzystania współdzielonych węzłów 
(5 bloków typu PAL), b) z wykorzystaniem współdzielonych węzłów (4 bloki typu PAL)

Stosowanie dekompozycji ze współdzielonym węzłem może przynieść duże oszczędności, je-

śli chodzi o liczbę bloków typu PAL, ale nie zawsze jej zastosowanie jest uzasadnione. Minimalna 

liczba bloków typu PAL potrzebnych do zbudowania układu przy wykorzystaniu przedstawionej 

dekompozycji jest równa liczbie węzłów odciętych zwiększonej o dwa –  co najmniej jeden blok 

typu PAL na każdą funkcję skojarzoną z węzłem odciętym (a, b) oraz z węzłem współdzielonym 

(c), plus jeden blok typu PAL na realizację bloku wolnego. Stąd porównując się do realizacji meto-

dą klasyczną warunek konieczny opłacalności stosowania dekompozycji,  jaki musi spełniać po-

dział można sformułować w następujący sposób: X f∣X b2   f =⌈ f −k /k−1 ⌉1. Wa-

runek ten pozwala na wyeliminowanie z dalszego przetwarzania przypadków, które na pewno nie 

przyniosą redukcji liczby bloków typu PAL. Wykorzystując powyższy warunek można nieco zmo-

dyfikować algorytm 5.2 (linia 42, algorytm 5.3), aby otrzymać efektywny algorytm ukierunkowany 

na minimalizację liczby bloków typu PAL.
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Algorytm 5.3. Modyfikacja algorytmu 5.2 – strategia minimalizacji liczby bloków
...
        //------------------------wywołanie następnego poziomu dekompozycji---------

(39)         int tmp_li_warstw,   tmp_li_blokow;
(40)         li_warstw=0, li_blokow=0;    //otrzymywane wart.

(41)         //poszukiwanie współdzielonych węzłów--------------------------------------
(42)         while(li_blokow_klas>li_wezlow(zbior_wez_odc)+2 &&

              (wezel_wspoldzielony=znajdz_wspoldzielony(zbior_wez_odc)){
(43)               zbior_wez_wsp= wezel_wspoldzielony ∪ zbior_wez_wsp;
(44)         }
(45)         zbior_wez_odc= zbior_wez_wsp ∪ zbior_wez_odc;

        //-------------------------------------------------------------------------
(46)         for(ftmp ∈ zbior_wez_odc){
(47)              dekBDD(ftmp, //funkcja 
(48) &tmp_li_warstw, &tmp_li_blokow, //otrzymywane liczby
(49)                        k,0);                    //k, liczba iloczynów do 1
(50)             li_blokow += tmp_li_blokow;
(51)             li_warstw = max(li_warstw, tmp_li_warstw);
(52)         }

...

Poszukiwanie węzłów współdzielonych oraz sprawdzanie opłacalności dekompozycji z wyko-

rzystaniem takiego węzła można przyspieszyć kierując się kilkoma regułami. Po pierwsze należy 

odrzucać węzły, dla których liczba ścieżek prowadzących do węzła  0 oraz do węzła  1 wynosi 1. 

Ścieżka odpowiada jednemu iloczynowi,  więc wykorzystanie węzła będącego rodzicem węzłów 

terminalnych na pewno nie przyniesie redukcji liczby bloków typu PAL. Po drugie należy odrzucić 

węzły, których rodzice reprezentują funkcje, które można przedstawić jako suma co najwyżej k ilo-

czynów, tzn. da się je zrealizować za pomocą jednego bloku typu PAL. W takim przypadku wyko-

rzystanie  współdzielonej  funkcji  spowodowałoby zwiększenie liczby wymaganych  bloków typu 

PAL.

Przy  poszukiwaniu  wspólnych  zależności  dla  kilku  funkcji  można  wykorzystać  diagramy 

z atrybutem negacji przypisanym do krawędzi. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu takich dia-

gramów możliwe jest znalezienie współdzielonych węzłów, których by nie znaleziono w zwykłym 

diagramie ROBDD. Wynikają z tego dodatkowe możliwości redukcji liczby bloków typu PAL.
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Rys. 5.12. Poszukiwanie współdzielonego węzła w diagramie układu testowego 9sym: a) diagram bez 
atrybutów, b) diagram z przypisanym do krawędzi atrybutem negacji i zaznaczonym współdzielonym 
węzłem, c) diagram funkcji opisujących blok związany przy wykorzystaniu współdzielonego węzła

Zaproponowany sposób poszukiwania współdzielonych węzłów zostanie wyjaśniony na przy-

kładzie rozważanego wcześniej układu testowego 9sym dla liczby iloczynów w bloku typu PAL 

k=12.  Na rys.  5.12a zaznaczono linię cięcia odpowiadającą podziałowi ze zbiorem wolnym  Xf= 

{x0, x1, x2} i związanym Xb={x3, x4, x5, x6, x7, x8}. Poniżej linii cięcia są cztery węzły odcięte a, b, c, 

d, które są opisane funkcjami ga(Xb), gb(Xb), gc(Xb), gd(Xb). Współdzielone węzły będą poszukiwane 

wśród bezpośrednich potomków węzłów odciętych. Funkcje  gb(Xb),  gc(Xb), można przedstawić w 

postaci sumy 7 iloczynów (po 7 ścieżek od węzłów b i c do węzła 0). Funkcje te można zrealizo-

wać w jednym bloku typu PAL (7<12), więc zgodnie z wcześniej przedstawioną regułą współdzie-

lenie węzła między poddiagramami z korzeniem b i c na pewno nie przyniesie redukcji liczby blo-

ków. Współdzielonego węzła należy poszukiwać wśród potomków węzłów a i  d, bo do realizacji 

ga(Xb) i  gd(Xb) wymagane są po 2 bloki typu PAL. Patrząc na diagram bez przypisanego atrybutu 

negacji do krawędzi (rys.  5.12a), można by sądzić, że nie uda się znaleźć żadnych wspólnych za-

leżności dla ga(Xb) i gd(Xb), bo nie ma żadnych współdzielonych węzłów pomiędzy poddiagramami 

a i d. Dopiero patrząc na diagram z atrybutami negacji (rys. 5.12b), zauważyć można współdzielo-

ny węzeł g, któremu na rys. 5.12a odpowiadają dwa węzły oznaczone g i g. Wykorzystując współ-

dzielony węzeł i diagram z rys. 5.12c można utworzyć wyrażenia 5.10.
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g 'a= x3 g g x3 x 4 x5 x6 x 7x 3 x4 x 5 x6 x7 x8x 3 x4 x5 x6 x7 x8x3 x4 x5 x 6 x7 x8

x 3 x4 x5 x6 x7 x8

g ' d= x3 gg x 3 x4 x5 x6 x7 x 8x 3 x4 x 5 x6 x7x3 x4 x5 x 6 x7 x8x3 x4 x5 x 6 x7 x8

x 3 x4 x5 x6 x7 x8

gg = x4 x 5 x6 x7 x8x 4 x5 x6 x7 x8x4 x5 x6 x7 x8 x4 x5 x 6 x7x4 x5 x6 x7 x8

x 4 x5 x6 x7 x8x4 x5 x6 x7x 4 x5 x6 x7 x8x4 x 5 x6 x7x 4 x5 x6

(5.10)

Do realizacji przedstawionych funkcji w bloku związanym potrzebna jest następująca liczba 

iloczynów (bloków):  g'a – 6 iloczynów (1 blok);  g ' d – 6 (1);  gg – 10 (1). Uwzględniając funkcje 

gb(Xb), gc(Xb) oraz blok wolny w sumie do realizacji układu potrzebnych jest 6 bloków typu PAL 

(rys. 5.13). W stosunku do dekompozycji bez wykorzystywania współdzielonych węzłów udało się 

zmniejszyć liczbę wymaganych bloków typu PAL o 1, a w stosunku do realizacji całego układu 

metodą klasyczną o 2 bloki. 
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Rys. 5.13. Realizacja układu testowego 9sym po wykorzystaniu w dekompozycji współdzielonego węzła 
(6 bloków, 3 warstwy)

5.2.4. Metoda syntezy prowadząca do minimalizacji liczby warstw

Dekompozycja wierszowa daje szczególnie dobre rezultaty dla układów zbudowanych z blo-

ków typu PAL, w których liczba iloczynów jest potęgą liczby 2 [Kani04a]. Dzieje się tak ponieważ 

w wielu przypadkach liczba iloczynów potrzebnych do zbudowania bloku wolnego jest właśnie po-

tęgą dwójki.  W takich przypadkach stosując układy programowalne zbudowane z bloków typu 

PAL z liczbą iloczynów niebędącą potęgą liczby 2, część zasobów byłaby niewykorzystana. Poszu-

kując  rozwiązania  tej  niedogodności,  zaproponowano  specyficzną  dekompozycję  nierozłączną, 

ukierunkowaną na struktury typu PAL. Użycie dekompozycji nierozłącznej pozwala na efektyw-
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niejsze wykorzystanie dostępnych iloczynów w blokach typu PAL, a w konsekwencji prowadzi do 

redukcji liczby warstw całego układu. 
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Rys. 5.14. Cięcie diagramu odpowiadające dekompozycji nierozłącznej: a) diagram funkcji z zaznaczoną 
linią cięcia, b) diagram funkcji opisującej blok wolny po dekompozycji nierozłącznej, c) diagram funkcji 

opisujących blok związany

Strategia dekompozycji nierozłącznej, prowadzącej do minimalizacji liczby warstw układu zo-

stanie pokazana na przykładzie. Na rys. 5.14a przedstawiony jest diagram funkcji, dla której poszu-

kiwana jest realizacja wykorzystująca bloki typu PAL zawierające 3 iloczyny. Pierwszym etapem 

jest znalezienie odpowiedniego podziału rozłącznego, który następnie jest modyfikowany. Stosując 

dekompozycję rozłączną, do zbioru związanego można dołączyć tylko zmienną x0. Skutkuje to wy-

korzystaniem dwóch iloczynów w bloku wolnym opisanym funkcją  f h= x0⋅gc x0⋅gb, gdzie  gc 

i gb są funkcjami zmiennych x1, x2, x3, x4. Do realizacji funkcji gc oraz gb potrzebne są odpowiednio 

trzy i jeden blok typu PAL. Wykorzystując dekompozycję rozłączną, układ zbudowany byłby z 5 

bloków ułożonych w trzech warstwach (rys.  5.15a).  Dołączenie kolejnej zmiennej  x1 do zbioru 

wolnego spowodowałoby wykorzystanie 4 iloczynów w bloku wolnym. Poszukiwana jest realiza-

cja wykorzystująca bloki typu PAL zawierające 3 iloczyny, więc rozwiązanie takie nie jest akcep-

towalne. 

Rozszerzając dekompozycję do postaci nierozłącznej, zmienną  x1 można dołączyć do zbioru 

wolnego jak i związanego. Podział nierozłączny odpowiada łamanej linii cięcia z węzłem c powy-

żej  i  b poniżej  linii  cięcia  (rys.  5.14a).  Blok  wolny  będzie  wtedy  opisany  wyrażeniem 

f h= x0⋅x1⋅ga x0⋅x1⋅g ax0⋅g b, a cały układ składać się będzie z 3 bloków ułożonych w dwóch 

warstwach (rys. 5.15b), tj. o jedną warstwę mniej niż poprzednio.
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Rys. 5.15. Struktura układu po zastosowaniu dekompozycji: a) dekompozycja rozłączna (3 warstwy), 
b) dekompozycja nierozłączna (2 warstwy)

Jak widać,  przyjmując strategię maksymalnego wykorzystania iloczynów w bloku wolnym 

oraz  dokonując  podziałów nierozłącznych,  można  doprowadzić  do  zmniejszenia  liczby warstw 

w uzyskiwanym układzie. Metoda ta jest szczególnie efektywna w przypadku układów programo-

walnych, w których liczba iloczynów w bloku typu PAL nie jest potęgą liczby dwa.

Pierwszym etapem szukania dekompozycji nierozłącznej jest znalezienie podziału rozłączne-

go. Następnie próbuje się któryś z węzłów odciętych przenieść powyżej linii cięcia.  Podstawowy 

algorytm dekompozycji 5.2, w celu ukierunkowania na minimalizację liczby warstw uzyskiwanego 

układu, wymaga wprowadzenia modyfikacji  (algorytm  5.4).  Kryterium wyboru węzła odciętego 

jest  liczba iloczynów potrzebnych do realizacji funkcji im odpowiadających, czyli  liczba ścieżek 

prowadzących od węzła odciętego do węzła 0 lub do węzła 1. Im większa liczba ścieżek, tym więk-

sze prawdopodobieństwo, że realizacja funkcji  skojarzonej z węzłem będzie wymagać większej 

liczby bloków typu PAL, a więc i większej liczby warstw. Z tego właśnie powodu powyżej linii 

cięcia przenoszone są węzły z największą liczbą ścieżek prowadzących do węzłów terminalnych. 

Jeśli chodzi o algorytm, najwygodniej jest utworzyć listę węzłów odciętych (linia 43) posortowaną 

według liczby ścieżek i kolejno każdy z węzłów z listy próbować przenieść powyżej linii cięcia (li-

nia 45). Dla każdego nowego podziału sprawdza się, czy blok wolny dalej jest realizowalny w jed-

nym bloku typu PAL (linia 46). Po otrzymaniu nowego zbioru węzłów odciętych dalsze etapy al-

gorytmu są analogiczne do etapów podstawowego algorytmu dekompozycji rozłącznej.



Rozdział 5.  Metody dekompozycji dedykowane dla układów CPLD 90

Algorytm 5.4. Modyfikacja algorytmu 5.2 – strategia minimalizacji liczby warstw
...
        //------------------------wywołanie następnego poziomu dekompozycji---------

(39)         int tmp_li_warstw,   tmp_li_blokow;
(40)         li_warstw=0, li_blokow=0;    //otrzymywane wart.
(41)         //poszukiwanie dekompozycji nierozłącznej-----------------------------------
(42)         //lista posortowana wg liczby ścieżek do wez terminalych
(43)         lista_wez_odc= utworz_posortowana_liste(zbior_wez_odc);
(44)         for(wezel ∈ lista_wez_odc){
(45)            nowy_zbior= zbior_wez_odc ∪ high(wezel) ∪ low(wezel) ∖  wezel;
(46)            if(li_sciezek_do_wez_odc(nowy_zbior) <= k)
(47)               zbior_wez_odc= nowy_zbior;
(48)         }

        //-------------------------------------------------------------------------
(49)         for(ftmp ∈ zbior_wez_odc){
(50)              dekBDD(ftmp,      //funkcja 
(51) &tmp_li_warstw, &tmp_li_blokow,   //otrzymywana liczba warstw i bl.
(52)                        k,0);                        //k, liczba iloczynów do 1
(53)             li_blokow += tmp_li_blokow;
(54)             li_warstw = max(li_warstw, tmp_li_warstw);
(55)         }

...

Rozważając ponownie układ testowy 9sym dla liczby iloczynów w bloku typu PAL k=12, po 

pierwszym etapie dekompozycji otrzymujemy podział rozłączny Xf= {x0, x1, x2}, Xb={x3,  x4,  x5,  x6, 

x7, x8} i cztery węzły odcięte: a, b, c, d. Blok wolny można opisać za pomocą 8 iloczynów, bo tyle 

ścieżek prowadzi od korzenia do węzłów odciętych (wyrażenie 5.11). 

f h=g a x0 x1 x 2 g b⋅ x0 x1 x 2 x0 x1 x 2x0 x1 x 2g c⋅ x0 x 1 x2x0 x1 x2x0 x1 x2gd x0 x 1 x2 (5.11)

Blok wolny może zostać zrealizowany w pojedynczym bloku PAL  k=12. Liczbę iloczynów po-

trzebnych do zrealizowania funkcji skojarzonych z węzłami odciętymi można określić na podsta-

wie liczby ścieżek do węzłów terminalnych a – 15, b – 7, c – 7, d – 15. Dla wszystkich węzłów od-

ciętych wybrano liczbę ścieżek prowadzących do węzła  0, bo jest mniejsza od liczby ścieżek do 

węzła  1 (rys.  5.16a). Sortując malejąco listę węzłów według liczby ścieżek, otrzymujemy kolej-

ność: a – 15, d – 15, b – 7, c – 7. W celu dokonania dekompozycji nierozłącznej, mając daną po-

sortowaną listę węzłów odciętych, należy spróbować pierwszy węzeł z listy przenieść powyżej linii 

cięcia. Przeniesienie pojedynczego węzła np.  a (rys.  5.16a)  odpowiada zastąpieniu pojedynczego 

iloczynu w funkcji opisującej blok wolny przez sumę dwóch iloczynów, tzn. na podstawie rozwi-

nięcia  Shanona  g a=x3 g e x3 g g,  zamiast  ga x0 x1 x2 podstawione  zostanie 

x3 ge x0 x1 x2 x3 g g x0 x1 x2. Po przeniesieniu również węzła  d, funkcja z wyrażenia  5.11 przyj-

muje postać:

 
f h=x3 g e x0 x1 x 2x3 gg x0 x1 x2  gb⋅ x0 x1 x2x0 x 1 x2x0 x 1 x2
g c⋅ x0 x1 x2x0 x 1 x2x0 x 1 x2x3 g h x 0 x1 x2x 3 g g x 0 x1 x2

(5.12)
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Rys. 5.16. Cięcie diagramu układu testowego 9sym ukierunkowane na minimalizację liczby warstw: 
a) diagram z zaznaczoną linią podziału nierozłącznego,  b) fragment diagramu z atrybutami negacji 

i zaznaczonym współdzielonym węzłem

Otrzymujemy blok wolny wykorzystujący 10 iloczynów w bloku typu PAL. Przeniesienie kolejne-

go węzła (b lub c) powyżej linii cięcia nie jest możliwe, bo spowodowałoby to przekroczenie licz-

by 12 iloczynów w bloku typu PAL. Do realizacji funkcji w bloku związanym potrzebna jest nastę-

pująca liczba iloczynów (bloków): ge – 5 iloczynów (1 blok); gg – 10 (1); gb – 7 (1); gc – 7 (1); gh – 

5 (1). Jak widać, po przeniesieniu niektórych węzłów powyżej linii cięcia liczba węzłów odciętych, 

a więc i funkcji realizowanych w bloku związanym zwiększyła się, ale za to każdą z tych funkcji 

można zrealizować tylko w jednym bloku typu PAL, a co za tym idzie liczba warstw będzie mini-

malna. 

Przeważnie przeniesienie  jednego węzła powyżej  linii  cięcia  powoduje  zwiększenie liczby 

funkcji realizowanych w bloku związanym o jeden (przypadek węzła a). W szczególnych przypad-

kach liczba tych funkcji nie musi ulegać zwiększeniu. W sytuacji, gdy węzły będące bezpośrednimi 

potomkami węzłów odciętych są współdzielone, liczba funkcji opisujących blok związany może 

nie ulec zmianie. Na przykład po przeniesieniu węzła d powyżej linii cięcia, liczba funkcji realizo-

wanych w bloku związanym nie zwiększyła się, bo potomkiem węzłów a i d jest g, co jest widocz-

ne na diagramie z atrybutem negacji (rys. 5.16b).

Ostatecznie układ można zrealizować wykorzystując 6 bloków PAL k=12 tworzących struktu-

rę  dwuwarstwową (rys.  5.17).  Przy wykorzystaniu  tradycyjnej  dekompozycji  wierszowej  układ 

tworzył strykturę trójwarstwową. Zmniejszenie liczby warstw zostało osiągnięte kosztem zwięk-
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szenia liczby wyjść bloku związanego oraz dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnych iloczynów 

w bloku typu PAL realizującym blok wolny.
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Rys. 5.17. Realizacja układu testowego 9sym po wykorzystaniu dekompozycji nierozłącznej prowadzącej 
do minimalizacji liczby warstw (6 bloków, 2 warstwy)

5.2.5. Złożona strategia dekompozycji dedykowana dla układów CPLD

W dostępnych na rynku układach CPLD występują konfigurowalne bloki logiczne LAB (Logic Ar-

ray Block), których jądrem jest struktura typu PAL. Bloki takie przeważnie mają kilka wyjść i od 

kilkunastu do kilkudziesięciu wejść. W przypadku funkcji o liczbie zmiennych większej niż liczba 

wejść bloku typu PAL, występuje problem dopasowania projektowanego układu do struktury pro-

gramowalnej – podobnie jak w przypadku struktur FPGA. Stąd wiele algorytmów syntezy dedyko-

wanych dla układów CPLD wykorzystuje niektóre techniki charakterystyczne dla układów FPGA 

[AndeB98][ChenHL02][KimBK99][KimKL00][Koul93][Yan01b]. Wynikiem  szeregu  różnorod-

nych eksperymentów jest zaproponowana strategia syntezy, składająca się z wymienionych poniżej 

etapów:

1. Podział realizowanego układu na podukłady o liczbie wejść nieprzekraczającej n (algoryt-

my przedstawione w poprzednim rozdziale, opracowane dla struktur FPGA).

2. Zastosowanie do syntezy każdego z podukładów jednego z algorytmów przedstawionych 

wcześniej w bieżącym rozdziale (wybór uzależniony jest od tego, czy optymalizowana 

jest liczba bloków, czy liczba warstw logicznych).

3. Łączenie podukładów w wielowyjściowe bloki (bin packing).
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Kouloheris w swojej pracy [Koul93] sugerował w pierwszym etapie adaptację algorytmu po-

działu projektowanego układu na bloki typu LUT, których liczba wejść jest równa liczbie wejść 

bloku PAL. Do podziału można wykorzystać standardowy skrypt xl_k_decomp dostępny w pakie-

cie SIS [ChenHL02][Sent92]. Można również użyć wprowadzonych w poprzednim rozdziale me-

tod dedykowanych dla układów FPGA. 

Drugi etap strategii syntezy polega na zastosowaniu jednego z algorytmów ukierunkowanego 

na minimalizację liczby bloków lub minimalizację liczby warstw. Algorytmy te wcześniej były 

szczegółowo omówione. 

Trzeci etap  (bin packing)  polega na scalaniu jednowyjściowych bloków w wielowyjściowe 

bloki, które spełniają ograniczenia technologiczne związane z liczbą wejść i liczbą iloczynów. Kla-

syczne rozwiązanie tego problemu można znaleźć w literaturze [AndeB98][ChenHL02].

Wybierając strategię syntezy, możemy kierować się szybkością działania algorytmu lub jako-

ścią otrzymywanego rezultatu. Poniżej zaproponowana zostanie modyfikacja algorytmów dekom-

pozycji dedykowanych dla układów CPLD zbudowanych z bloków typu PAL, prowadząca do dal-

szego poprawienia wyników, ale znacznie wydłużająca czas syntezy.

Jak dotąd liczba implikantów funkcji przedstawionej w postaci sumy iloczynów była określa-

na na podstawie liczby ścieżek w diagramie, co prowadzi do uzyskania lepszych wyników niż przy 

klasycznej  realizacji.  Wprowadzając w proces dekompozycji  minimalizację (Espresso) możliwe 

jest dalsze poprawienie osiąganych rezultatów. Liczba ścieżek w diagramie może znacząco się róż-

nić od liczby iloczynów zminimalizowanej funkcji [EbeFD05]. Na przykład dla zminimalizowanej 

funkcji f 0=x0 x1 x2x3 x 4 x5 (dwa iloczyny) w diagramie z kolejnością zmiennych x0, x1, x2, x3, x4, 

x5 są 4 ścieżki (rys. 5.18). Wykorzystując te ścieżki można otrzymać postać funkcji z czterema ilo-

czynami f 0=x 0 x 1 x 2x 0 x 3 x 4 x 5 x0 x1 x3 x4 x5x0 x1 x2 x 3 x4 x5. 

01

f0

x0

x1

x3

x2

x4

x5

Rys. 5.18. Diagram funkcji z zaznaczonymi ścieżkami do węzła 1
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Jak widać, dla niektórych przypadków liczba iloczynów wyznaczona na podstawie ścieżek w 

diagramie może być daleka od minimalnej. Mimo tego, zastosowanie dekompozycji  z liczeniem 

ścieżek może przynieść lepsze rezultaty niż klasyczna realizacja z dwupoziomową minimalizacją. 

W celu dalszego poprawienia osiąganych wyników liczenie ścieżek można zastąpić minimalizacją 

(Espresso). Dzięki minimalizacji, w przypadku niektórych układów testowych osiągnięto znaczną 

poprawę, jeśli chodzi o liczbę bloków, co jest zaprezentowane w rozdziale poświęconym ekspery-

mentom. 

Wraz z  wprowadzeniem w proces  syntezy elementów minimalizacji  znacznie  wydłuża  się 

czas  syntezy.  Na  przykład  wykorzystując  komputer  klasy  PC z  procesorem Pentium Centrino 

1,6 GHz synteza układu apex3 z liczeniem ścieżek trwa 1,8 sekundy, a z dodatkowymi elementami 

minimalizacji 11 sekund. Widać więc, że wprowadzenie elementów minimalizacji w opracowane 

metody dekompozycji prowadzi do poprawy uzyskiwanych wyników pod względem powierzchni 

kosztem wydłużenia czasu syntezy. 
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6. WYNIKI EKSPERYMENTÓW

W celu potwierdzenia skuteczności opracowanych metod syntezy układów kombinacyjnych stwo-

rzono prototypowe narzędzie syntezy. Prototypowy program pozwolił na przeprowadzenie szeregu 

eksperymentów z wykorzystaniem układów testowych [Bench]. 

Poza teoretyczną efektywnością algorytmów bardzo ważna jest ich implementacja praktyczna. 

Przy tworzeniu oryginalnego prototypowego narzędzia syntezy wykorzystano odpowiednią biblio-

tekę podprogramów umożliwiających wykonywanie operacji logicznych na funkcjach reprezento-

wanych za pomocą BDD.  Obecnie jest dostępnych kilka różnych bibliotek  [Jan03], więc nie ma 

potrzeby tworzenia takich rozwiązań od nowa. Poniżej zostaną przedstawione wspólne cechy i róż-

nice między najczęściej stosowanymi bibliotekami oraz kryteria, jakimi się kierowano przy wybo-

rze implementacji programowej. 

6.1. DOSTĘPNE BIBLIOTEKI PODPROGRAMÓW WYKORZYSTUJĄCE BDD

Biblioteki BDD umożliwiają programową obsługę operacji na funkcjach logicznych reprezentowa-

nych przez określony typ diagramu. Pierwszą, ogólnie dostępną bibliotekę podprogramów operują-

cych na funkcjach logicznych reprezentowanych za pomocą OBDD przedstawił Bryant  [Brya86]. 

Najczęściej spotykanymi językami programowania, które posłużyły do stworzenia bibliotek, są C 

i C++. Obecnie jest kilka implementacji bibliotek udostępnianych komercyjnie lub nieodpłatnie. 

W większości przypadków ich autorami są pracownicy i studenci wyższych uczelni. Pośród zna-

nych bibliotek można wyróżnić:

– CMU BDD (autor: David E. Long, Carnegie Mellon University) [CMU],

– BuDDy (Jorn Lind-Nielsen, Technical University of Denmark) [BUDDY],

– CUDD (Fabio Somenzi, Colorado University) [CUDD],

– ABCD (Armin Biere, Johannes Kepler University Linz) [ABCD],

– CAL (Rajeev Ranjan i Jagesh Sanghavi, University of California) [CAL],

– PBF (Bwolen Yang i Yirng-An Chen) [YCBH98],

– TiGeR (Olivier Coudert, Jean C. Madre i Herve Touati, biblioteka dostępna odpłatnie).
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Przeglądowy opis bibliotek można znaleźć w [YBHB98][MeiT98]. Przy selekcji bibliotek odrzuco-

no rozwiązania eksperymentalne (ABCD, PBF), komercyjne (TiGeR) oraz wykorzystujące prze-

twarzanie grafu wszerz (breadth-first)(CAL). W przeciwieństwie do stosowanego w pozostałych 

bibliotekach przetwarzania w głąb (depth-first), przetwarzanie wszerz jest wolniejsze, ale poprzez 

wykorzystanie dużej liczby lokalnych odwołań do pamięci nadaje się do przetwarzania diagramów, 

których reprezentacja nie mieści się w całości w pamięci operacyjnej komputera. Przy wyborze 

skupiono się na najbardziej znanych bibliotekach dostępnych publicznie: CMU, BuDDy i CUDD. 

Biblioteki te są zbliżone, jeśli chodzi o wykorzystanie pamięci  [Micz00]. Oprócz podstawowych 

operacji  logicznych  (iloczyn,  suma)  dla  diagramów  OBDD  biblioteki  oferują  szereg  procedur 

umożliwiających np. tworzenie pliku z graficzną reprezentacją diagramu. Biorąc pod uwagę po-

wyższe  aspekty oraz wyniki  wydajnościowe  [Long98], ostatecznie użyto biblioteki  CMU BDD 

[CMU].

Jeśli chodzi o wybór systemu operacyjnego, zdecydowano się na system Windows, ponieważ 

większość komercyjnych narzędzi syntezy jest dostępnych w wersjach współpracujących z tym 

systemem. Aby umożliwić pisanie skryptów i automatyzację procesu syntezy, parametry do aplika-

cji są przekazywane z linii komend oraz w postaci plików. Program jest w formie aplikacji konso-

lowej,  czyli  nie  jest  wymagana  integracja  z  zaawansowanymi  środowiskami  graficznymi 

[ŁabM07].

6.2. KONSTRUKCJA DIAGRAMU DLA FUNKCJI PRZEDSTAWIONEJ W POSTACI SUMY 
ILOCZYNÓW

Popularnym formatem pliku wykorzystywanym do reprezentacji funkcji logicznej jest format Ber-

keley’owski (*.pla)  [Bench]. W pliku tym funkcje przedstawione są w postaci sumy iloczynów. 

Każdemu iloczynowi odpowiada jedna linia w pliku.

Algorytm 6.1. Budowa diagramu BDD
buduj(fun,index){

/* fun – funkcja w postaci sumy iloczynów */
/* index – indeks zmiennej funkcji */
/* otrzymywany jest węzeł diagramu */
if(przypadek terminalny){

return(wynik przypadku terminalnego);
}
else{

xi= pierwsza w porządku znacząca zmienna dla fun;
high=buduj(funxi=1,index+1);
low =buduj(funxi=0,index+1);
if(high==low)

return(low);
else

return(ZnajdzLubDodajDoTablUnikalnychW(index,high,low));
}

}
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Mając daną funkcję w postaci sumy iloczynów, można zbudować diagram BDD, wykorzystu-

jąc rozwinięcie Shanona (wzór 2.3). Budowę rozpoczyna się od korzenia, wywołując rekurencyjnie 

podprogram dla każdego z potomków (algorytm 6.1).

Przedstawiony sposób postępowania odpowiada grupowaniu iloczynów i wyciąganiu wspól-

nych czynników przed nawias. Od strony algorytmicznej wymaga to przeszukiwania lub sortowa-

nia wierszy pliku wejściowego. Dzięki sortowaniu można później wygodnie indeksować tablicę re-

prezentującą zbiór iloczynów. Jest to opłacalne jedynie dla pojedynczej funkcji. Podejście takie dla 

zespołu m funkcji wymagałoby m sortowań, co jest bardziej czasochłonne, niż sekwencyjne budo-

wanie iloczynów, które raz zbudowane mogą być wykorzystane w kilku funkcjach. Jak pokazała 

powyższa analiza, do budowania diagramu SBDD dla zespołu wielu funkcji lub dla funkcji o wielu 

iloczynach z niewielką liczbą zmiennych, lepiej nadaje się algorytm  6.2. W proponowanym roz-

wiązaniu graf SBDD budowany jest w sposób przyrostowy, w miarę czytania pliku do istniejącego 

diagramu dodawany jest kolejny iloczyn. Pojedynczy iloczyn również tworzony jest inkrementa-

cyjnie. Tworzony jest tymczasowy diagram, na którym wykonuje się operację iloczynu z kolejnymi 

literałami.

Algorytm 6.2. Przyrostowe budowanie diagramów dla zespołu funkcji
buduj_2(til,tfun){

/* til – tablica iloczynów*/
/* tfun – tablica wartości funkcji dla iloczynów */
/* otrzymywana jest tablica z korzeniami diagramów */
for(j=0;j<liczba_iloczynów; j++){

v=tworz_iloczyn(til[j])
for(k=0;k<liczba_funkcji;k++){

if(tfun[k][j]==1)
/*jeśli wartość k-tej funkcji dla j-tego iloczynu ==1*/

tbdd[k]=bdd_or(tbdd[k],v)
}

}
return(tbdd)

}
tworz_iloczyn(il){

/* il – iloczyn */
/* otrzymywany jest korzeń diagramu reprezentującego iloczyn */
v=1;
for(i=0; i<liczba_zmiennych;i++){

if(literał xi występuje w iloczynie)
v=bdd_and(v,xi);

else if(literał xi występuje w iloczynie)
v=bdd_and(v,bdd_not(xi));

}
return(v);

}
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6.3. WYNIKI EKSPERYMENTÓW DLA UKŁADÓW FPGA

W celu praktycznego potwierdzenia efektywności  zaproponowanych strategii  syntezy konieczne 

było zaimplementowanie przedstawionych algorytmów i przeprowadzenie szeregu eksperymentów 

wykorzystując standardowe układy testowe [Bench]. Autorskie metody syntezy zaimplementowa-

no w prototypowym programie dekBDD, dzięki czemu możliwe stało się ich porównanie z innymi 

systemami  akademickimi  oraz  komercyjnymi.  Dodatkowo zaproponowany został  sposób  opisu 

układów pozwalający wykorzystać uzyskiwane wyniki w praktyce inżynierskiej, wykonując koń-

cowe etapy syntezy za pomocą narzędzi komercyjnych.

6.3.1. Porównanie z systemami akademickimi

Proponowane strategie syntezy porównano z systemami akademickimi pod względem liczby otrzy-

mywanych bloków oraz warstw logicznych. Podczas wielokrotnie przeprowadzanych wstępnych 

eksperymentów okazało się, że drobne modyfikacje algorytmu istotnie wpływały na poprawienie 

wyników syntezy (np. poszerzenie zakresu poszukiwań zmiennych zbioru związanego; zwiększe-

nie liczby funkcji w klastrze). Wyniki syntezy zaprezentowano w tabeli 6.1 w kolumnie z nagłów-

kiem „dekBDD”. 

W pierwszej kolumnie tabeli  6.1 z nagłówkiem „Układ” znajdują się nazwy układów testo-

wych, w drugiej i trzeciej kolumnie zamieszczono liczby ich wejść (oznaczone nagłówkiem „we”) 

oraz wyjść („wy”).  W kolejnych kolumnach przedstawiono wynik syntezy dla każdego systemu 

tzn. liczbę bloków i liczbę warstw („W”). W zależności od systemu podano liczbę bloków LUT 

o pięciu wejściach („LUT5”), bloków Xilinx XC3000 („XC”) lub Xilinx Spartan („XCS”). Bloki 

układów rodziny XC3000 można skonfigurować jako jeden blok LUT5 lub dwa bloki LUT4, któ-

rych wejścia podłączone są do czterech spośród pięciu wspólnych sygnałów. Bloki układów Spar-

tan można dodatkowo skonfigurować jako dwa niezależne bloki LUT4. W pracy [Dzik06] podano 

liczby bloków XC3000 z dokładnością do 0,5 bloku. Do rzetelnego porównania z innymi systema-

mi należy te wartości zaokrąglić w górę.

Porównanie strategii syntezy obejmuje 22 systemy akademickie i 23 układy testowe. W kilku 

ostatnich kolumnach tabeli zamieszczono minimalne, maksymalne i średnie liczby otrzymywanych 

bloków i  warstw dla  rozważanych systemów akademickich.  W większości  przypadków wyniki 

dekBDD mieszczą się w podanych przedziałach minimum – maksimum. W dwóch przypadkach 

(misex3,  spla)  przekroczono  maksymalną  liczbę  bloków  dla  innych  systemów  akademickich, 

a w jedenastu przypadkach osiągnięto minimalną lub mniejszą liczbę bloków. Głównym zadaniem 

strategii dekBDD jest minimalizacja liczby bloków, a nie liczby warstw, co pociągnęło za sobą 

przekroczenie maksymalnej  liczby warstw w pięciu przypadkach. W siedmiu przypadkach osią-

gnięto minimalne wartości liczb warstw. 

Pewnym utrudnieniem przy porównaniu z innymi systemami jest fakt, iż w prawie każdej po-

zycji literaturowej autorzy prezentują wyniki dla innego zestawu układów testowych. Dobierając 
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zestaw układów testowych starano się wybrać układy najczęściej  pojawiające się w literaturze. 

W celu zobrazowania średniego zysku liczby bloków posłużono się wartościami znormalizowany-

mi (ZLUT= liczba bloków danego systemu / liczba bloków dekBDD). Wartość ta określa, ile razy 

zmniejszono liczbę bloków. Podobnie obliczono zysk liczby warstw (ZW= liczba warstw danego 

systemu / liczba warstw dekBDD). Wartości zysku we wszystkich pozostałych tabelach określane 

są w taki sam sposób. Średnie wartości zysku liczby bloków i warstw zamieszczono w ostatnich 

dwóch wierszach tabeli 6.1. Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości powyżej 1. 

Tab. 6.1. Wyniki eksperymentów dla metod dedykowanych dla układów FPGA

 

Jak widać, w 17 przypadkach strategia dekBDD okazała się lepsza pod względem liczby blo-

ków. W stosunku do systemu FlowMap [CongD94] udało się średnio zmniejszyć liczbę bloków aż 

4,5 krotnie, przy równoczesnym zmniejszeniu liczby warstw o 4%. Poza tym jednym przypadkiem 

zmniejszeniu liczby bloków towarzyszyło zwiększenie liczby warstw. W stosunku do pięciu syste-

mów (Mulop-dcII,  IMODEC, DEMAIN,  FGSyn, Decomp) osiągnięto gorsze rezultaty dla przed-

stawionych układów testowych. Średnio zwiększenie liczby bloków mieści się w przedziale od 4% 

(Decomp) do 19% (IMODEC). Jak można zauważyć system dekBDD, dla układów o stosunkowo 

niewielkiej  liczbie  wejść,  daje  rezultaty  sięgające  najlepszych  systemów  niewykorzystujących 

BDD. Natomiast dla kilku większych układów wyniki nie są już tak dobre. Związane jest to z wy-

borem strategii doboru liczby zmiennych do zbioru związanego. Jak dowiodły liczne eksperymen-

ty, przy dużej liczbie zmiennych lepsze efekty daje cięcie diagramu w połowie jego wysokości, 

czyli  wybór  większej  liczby zmiennych  związanych niż 4  lub 5.  Dobre rezultaty daje również 

wstępny podział układu na sieć podukładów o mniejszej liczbie wejść i wyjść (SIS rugged script) 

[LaiPP96] i poddanie dekompozycji funkcji opisujących podukłady. Przedstawione idee będą pod-

stawą dalszych prac badawczych i dalszego poprawienia prezentowanych rezultatów.
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Pośród analizowanych układów testowych znalazły się dwa układy o pięciu wejściach (squar5, 

bw). Każde z wyjść tych układów można wprost zrealizować w blokach LUT5. Dzięki wykorzysta-

niu specyficznych cech architektury bloków układów Xilinx XC3000 można zmniejszyć całkowitą 

liczbę wymaganych bloków. Jak widać, nie wszystkie systemy akademickie skutecznie wykorzy-

stują tę możliwość. System dekBDD pod tym względem nie odbiega od najlepszych rozwiązań.

Tab. 6.2. Porównanie czasu obliczeń metod dedykowanych dla układów FPGA (bloki LUT XC3000)

 
Analizując wyniki eksperymentów, należy wziąć pod uwagę również czas syntezy. Aby rze-

telnie porównać wydajność czasową najlepiej dokonywać eksperymentów przy identycznej konfi-

guracji sprzętowej i programowej. Drugim warunkiem dokonania prawidłowego porównania jest, 

by dany system działał automatycznie, tzn. nie wymagał interakcji z użytkownikiem podczas synte-

zy. Ponieważ dysponowano plikiem wykonywalnym systemu GUIDec [Raw04] dla niego dokona-

no porównania czasów syntezy układów testowych. Obliczenia prowadzono na komputerze klasy 

PC z procesorem Pentium Centrino 1,6 GHz i pamięcią RAM 1 GB. Wyniki prezentuje tabela 6.2. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacją uzyskaną od twórcy GUIDeca, system ten był wykona-

ny w celach dydaktycznych i algorytmy w nim wykorzystane nie były optymalizowane pod wzglę-

dem  wydajności  obliczeniowej.  Czas  syntezy  pojedynczego  układu  testowego  dla  systemu 

dekBDD przeważnie był krótszy od sekundy, a często wynosił tylko kilkadziesiąt milisekund. Prze-

twarzanie wszystkich układów trwało 34 sekundy dla programu dekBDD oraz około 77 minut dla 

GUIDec. Średni zysk czasu syntezy wyniósł 136 razy, przy zysku liczby bloków rzędu 15%. 

Zysk T
Układ we wy XC T[s] XC T[s]
5xp1 7 10 15 1,2 11 0,05 24
9sym 9 1 6 3,1 5 0,05 62
alu4 14 8 429 1028 385 2,05 501

5 28 28 0,03 26 0,03 1
clip 9 5 21 8,4 17 0,38 22
e64 65 65 160 378 86 9,25 41
f51m 8 8 15 2 10 0,02 100
misex1 8 7 12 0,5 12 0,01 50
misex2 25 18 35 7,1 28 0,06 118
misex3 14 14 181 487 385 3,09 158
rd73 7 3 6 1,1 5 0,02 55
rd84 8 4 8 3,9 7 0,03 130
sao2 10 4 19 8,8 22 0,12 73
Inc 7 9 17 0,6 16 0,03 20
Squar5 5 8 8 0,01 7 <0,01 -
Z5xp1 7 10 14 1,2 11 0,02 60
apex4 9 19 368 903 369 1,22 740
apex5 117 88 456 1024 423 6,3 163

23 2 11 220 11 3,12 71
t481 16 1 5 33,7 5 0,08 421
z9sym 9 1 6 2,6 5 0,05 52

16 40 144 72 99 2,48 29
16 46 269 455 311 5,06 90

Średni zysk 1,15 136 1 1

GUIDec 
[Raw04] dekBDD

bw

cordic

pdc
spla
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Podsumowując można powiedzieć, iż opracowany system syntezy dekBDD nie odbiega od 

światowych osiągnięć pod względem minimalizacji liczby bloków, a nierzadko daje lepsze rezulta-

ty od spotykanych w literaturze. Ponadto dużą jego zaletą jest szybkość działania.

6.3.2. Sposób opisu układów umożliwiający wykorzystanie wyników dekompozycji 
w narzędziach komercyjnych

Uzyskane wyniki dekompozycji można praktycznie wykorzystać do syntezy układów kombinacyj-

nych w firmowych narzędziach syntezy. W tym celu zaproponowano odpowiedni opis projektowa-

nego układu pozwalający zachować strukturę zdekomponowanego układu oraz umożliwiający ła-

twe przenoszenie opisu pomiędzy środowiskami projektowymi różnych producentów. 

Układy cyfrowe w wygodny sposób można opisywać za pomocą języków HDL. Język Verilog 

jest  wspierany przez większość środowisk służących do syntezy logicznej,  ponadto cechuje  go 

zwięzłość zapisu i przenaszalność kodu. Z tych powodów wybrano go do opisu zdekomponowane-

go układu. Kluczem do zachowania odpowiedniej struktury układu po dekompozycji  jest użycie 

atrybutu  (* KEEP *). Nadanie tego atrybutu zapobiega redukcji danego sygnału (ewentualnie 

modułu) przez firmowe narzędzie syntezy.  Opracowane narzędzie tworzy opis układu w postaci 

wyrażeń logicznych (rys. 6.1a) bądź opis wykorzystujący moduły LUTx, gdzie x to liczba przeważ-

nie od 2 do 5 (rys.  6.1b). Pierwszy ze sposobów daje większą swobodę firmowemu narzędziu. 

Umożliwia wykorzystanie firmowych algorytmów syntezy i szczególnych cech architektury danej 

rodziny układów programowalnych, ale równocześnie daje też większą możliwość pogorszenia re-

zultatów  wypracowanych  dzięki  dekompozycji  –  co  potwierdziły  eksperymenty  przedstawione 

w dalszej części podrozdziału. Drugi ze sposobów opisu (rys. 6.1b) dokładnie określa liczbę i spo-

sób połączenia bloków LUT – firmowemu narzędziu pozostawia się wpasowanie bloków w struk-

turę danego układu i poprowadzenie połączeń.

a)

// rd84.pla
module benchm (
 input x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,
 output f0,f1,f2,f3
);
(* KEEP *) wire g0,g1, g2,g3, 

g4,g5,g6,g7,g8;
 •
 •
 •

assign g2 = (x3&x2&x1&x0);
assign g5 = (x6&x7&x5&x4);
assign f2 = (g2&g5);
 •
 •
 •

endmodule

b)

// rd84.pla
module benchm (
 input x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,
 output f0,f1,f2,f3
);
(* KEEP *) wire g0,g1,g2,g3,g4,g5,g6,g7,g8;
 •
 •
 •

LUT4 #( .INIT(16'b1000000000000000) LUT4_g2 
(.O(g2), .I0(x0), .I1(x1), .I2(x2), .I3(x3));

LUT4 #( .INIT(16'b1000000000000000) ) LUT4_g5 
(.O(g5), .I0(x4), .I1(x5), .I2(x7), 

.I3(x6));
LUT2 #( .INIT(4'b1000) ) LUT2_f2 (.O(f2), 

.I0(g5), .I1(g2));
 •
 •
 •

endmodule

 

Rys. 6.1. Opis funkcji f2 rd84 w języku Verilog: a) za pomocą równań, b) przy wykorzystaniu modułów LUT 
(opis pozwalający w pełni wykorzystać wyniki dekompozycji)
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Eksperymenty,  potwierdzające  przydatność  proponowanego  opisu  i  metod  dekompozycji, 

przeprowadzono wykorzystując środowisko Xilinx ISE 10.1 oraz układ serii Spartan 2 XC2S200-5 

FG256. Do przeprowadzenia testów wybrany został układ rodziny Spartan 2, ponieważ układy serii 

XC3000 są już stosunkowo przestarzałe, poza tym w literaturze coraz częściej pojawiają się porów-

nania do układów Spartan  [WuZ05]. Układy Spartan zbudowane są z bloków CLB. Każdy blok 

CLB składa się z dwóch plastrów (slice). Plaster zawiera dwa bloki LUT4 oraz dodatkowe elemen-

ty np. multiplekser umożliwiający uzyskanie struktury równoważnej blokowi LUT5 (rys. 6.2). 

Rys. 6.2. Struktura plastra (slice) układu rodziny Xilinx Spartan 2 [Xili]

Dla każdego układu testowego przeprowadzono syntezę ukierunkowaną na minimalizację za-

jętości powierzchni systemem Xilinx ISE. Następnie dla porównania tworzono opis układu po de-

kompozycji i powtórnie prowadzono syntezę, wykorzystując firmowe narzędzie syntezy. Opis two-

rzony był w wersji wykorzystującej równania oraz w wersji wykorzystującej moduły LUT. Wyniki 

eksperymentów przedstawiono w tabeli 6.3. W pierwszej kolumnie, z nagłówkiem „Układ” znajdu-

ją się nazwy układów testowych,  w drugiej  i  trzeciej  kolumnie  zamieszczono liczby ich wejść 

(„we”) oraz wyjść („wy”). W czwartej, piątej i szóstej kolumnie przedstawiono średnią, minimalną 

i maksymalną liczbę bloków dla systemów akademickich z tabeli 6.1. W kolejnych trzech grupach 

kolumn zaprezentowano wyniki syntezy oprogramowaniem firmowym. Główne nagłówki kolumn: 

„Xilinx ISE 7.1, opis hierarchiczny”, „Xilinx Foundation F3.1i, opis równaniami VHDL” oraz „Xi-

linx ISE 10.1, opis równaniami Verilog”, określają wersję zastosowanego oprogramowania i spo-

sób opisu układu. Pierwszy z trzech opisów zachowuje informacje strukturalne (hierarchiczne) za-

warte w plikach w formacie BLIF (Berkeley Logic Interchange Format) skonwertowanych do for-

matu Verilog [WuZ05]. Drugi i trzeci opis wykorzystuje równania logiczne. Kolejna kolumna tabe-

li z nagłówkiem „dekBDD” prezentuje wyniki uzyskane dzięki systemowi dekBDD dla układów 
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Spartan. Dwie ostatnie grupy kolumn prezentują wyniki syntezy uzyskiwane firmowym oprogra-

mowaniem w połączeniu z systemem dekBDD, przy czym w pierwszym przypadku użyty został 

opis za pomocą równań, w drugim – predefiniowanych modułów LUT. Nagłówkiem „Slice” ozna-

czono liczbę plastrów, nagłówkiem „LUT4” – liczbę bloków LUT zawartych w plastrach (nie we 

wszystkich plastrach są wykorzystane obydwa bloki LUT), a symbolem tp – czas propagacji sygna-

łu w najdłuższej ścieżce. Literami „LW” oznaczono liczbę warstw logicznych, jaką podaje środo-

wisko ISE. Jako warstwa logiczna liczone są m.in. bufory wejścia/wyjścia i wewnętrzne multiplek-

sery. Podobnie jak w tabeli 6.1, w ostatnim wierszu tabeli 6.3 podano średnie wartości zysku liczby 

bloków, czasu propagacji i liczby warstw.

Tab.  6.3.  Porównanie  liczby  bloków (Xilinx  Spartan)  po  syntezie  w  systemie  ISE  oraz  dekBDD

Należy zwrócić uwagę, iż jakość rozwiązań osiąganych firmowym narzędziem w dużym stopniu 

zależy od sposobu opisu układu. Wyniki syntezy uzyskane za pomocą systemu Xilinx ISE dla ukła-

dów  f51m,  cordic  i  t481  opisanych  wielopoziomowo  (hierarchicznie)  zaczerpnięto  z  pracy 

[WuZ05] (tab. 6.3). Dla wspomnianych trzech układów liczba bloków kilka bądź kilkanaście razy 

przekracza  liczbę  bloków  otrzymywanych  przy  wykorzystaniu  opisu  wyrażeniami  logicznymi 

w postaci sumy iloczynów. Zastosowanie opisu za pomocą równań logicznych przynosi znaczące 

poprawienie uzyskiwanych wyników w systemie firmowym. Wartości zysku w tabeli 6.3 odniesio-

Układ we wy LUT4 LW LUT4 LW LUT4 LW
5xp1 7 10 18 9 81 22,5 10 20 13,2 5 9,5 10 19 13,57 6 10 19 13,77 6
9sym 9 1 15 5 61 38,5 9 16 17,03 8 5 6 10 17,97 8 5 10 18,89 8
alu4 14 8 194 49 429 244,5 240 425 36,6 14 364 395 748 68,4 31 375 728 62,7 29

5 28 31 26 62 29,5 29 53 16,38 5 25,5 25 57 16,38 5 26 51 13,41 4
clip 9 5 29 12 90 25,5 31 55 18,65 7 15,5 17 30 22,53 8 16 31 20,16 8
e64 65 65 80 44 160 52 61 102 38,6 17 77 76 114 49 29 81 154 44,5 19
f51m 8 8 15 8 43 25 9 9 18 14,38 5 7 7 15 15,54 7 7 15 15,68 7
misex1 8 7 12 8 17 11 8 14 12,6 4 8 9 16 13,3 5 8 16 13,3 5
misex2 25 18 28 21 37 19 21 36 16,8 6 24,5 25 39 18,1 9 25 46 16,3 6
misex3 14 14 216 181 251 357,5 356 625 38,5 15 228,5 231 424 40,5 21 236 457 41,1 20
rd73 7 3 8 4,5 28 17,5 8 15 13,1 6 4 4 8 14,53 6 4 8 14,65 6
rd84 8 4 16 6,5 53 31,5 13 23 16,8 7 6,5 7 13 14,65 6 7 13 14,9 6
sao2 10 4 33 17 123 23 28 49 21,3 9 21 21 39 22,56 10 21 42 21,74 9
Inc 7 9 17 16 17 22,5 16 30 16,75 7 14 14 17 15,6 6 15 28 15,8 6
Squar5 5 8 7 6,5 8 7,5 7 13 11 4 6,5 7 13 10,86 4 7 13 11,16 4
Z5xp1 7 10 16 14 17,5 22,5 15 29 15,2 6 9,5 10 20 13,67 6 10 19 13,77 6
apex4 9 19 370 368 371 421,5 437 789 33,33 10 365 462 859 41,9 15 379 730 35,6 12
apex5 117 88 456 456 456 175,5 170 300 26,15 11 356 340 623 45,9 20 372 712 44,7 17

23 2 14 11 16 21 11 11 20 17,1 7 9,5 8 15 18,4 9 10 19 24,7 12
t481 16 1 5 5 5 73 6,5 3 5 11,2 4 2,5 3 5 11,2 4 3 5 11,2 4
z9sym 9 1 6 6 6 13 9 16 17 8 5 6 10 17,97 8 5 10 18,89 8

16 40 144 144 144  - >1h 92 98 176 27,61 10 98 184 27,7 10
16 46 269 269 269  - >1h 296,5 313 575 53,1 23 309 593 47 22

1,22 1,23 1,25 1,17
0,92 0,85 0,93 0,9
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ne są właśnie do tych wyników. Porównując kolejne wersje oprogramowania firmowego można za-

uważyć dużą poprawę efektywności syntezy. Zestawiając maksymalne i minimalne liczby bloków 

dla systemów akademickich z liczbami bloków dla systemu Xilinx ISE 10.1 widać, że dla ponad 

połowy przypadków firmowe narzędzie osiąga liczby bloków poniżej średniej systemów akademic-

kich, a w ośmiu przypadkach (5xp1, f51m, misex1, misex2, inc, squar5, z5xp1, cordic) wartości są 

bliskie lub równe minimalnym. Częściowo wynik ten jest spowodowany większą funkcjonalnością 

bloków Spartan od bloków XC3000, ale narzędzia komercyjne i tak są coraz lepsze i coraz trudniej 

z nimi konkurować.

Porównując wyniki syntezy, napotkano kilka trudności. Ponieważ w każdym plastrze miesz-

czą się dwa niezależne bloki LUT4, można by się spodziewać, że liczba wymaganych plastrów 

równa jest połowie liczby wymaganych bloków LUT4 zaokrąglonej w górę (slice = LUT4 / 2 ). 

W rzeczywistości liczba plastrów może być większa. Bloki LUT4, do których wejść są podłączone 

różne sygnały, są wpasowane w jeden plaster dopiero wtedy, gdy zajęta jest większość powierzchni 

całego układu programowalnego. Jak się okazało, możliwa jest też odwrotna sytuacja. System ISE 

może raportować większą liczbę bloków LUT4 niż by to wynikało z liczby plastrów (f51m – 7 pla-

strów, 15 bloków LUT4). Dzieje się tak w przypadku, gdy do realizacji jakiejś funkcji wystarczy 

pojedynczy negator. Mimo, iż do realizacji negacji może zostać użyty blok wejścia/wyjścia (IOB), 

system raportuje zajęcie bloku LUT4. Powyższe dwa przypadki nie wyczerpują wszystkich przy-

czyn różnic między spodziewanymi a otrzymanymi liczbami bloków. W tabeli  6.3 zamieszczono 

zarówno liczbę plastrów, jak i bloków LUT4, ponieważ na podstawie jednej wartości nie można 

wprost określić drugiej.

Wśród rozważanych 21 układów testowych w 16 przypadkach opracowane narzędzie tworzyło 

opis z mniejszą liczbą bloków (dwa układy testowe zostały pominięte ze względu na długi czas ob-

liczeń z wykorzystaniem systemu Xilinx ISE). Aby umożliwić bezpośrednie wykorzystanie opra-

cowanych metod w praktyce inżynierskiej, zaproponowano dwa typy opisów. Opis za pomocą rów-

nań przyniósł średnio redukcję liczby plastrów o 22% i bloków LUT4 o 23% w stosunku do syste-

mu firmowego. Najlepszy rezultat osiągnięto dla układu rd73, w którego przypadku liczbę plastrów 

zmniejszono dwukrotnie. Równie dobre wyniki, sięgające kilkudziesięciu procent redukcji liczby 

bloków, wystąpiły dla układów 9sym, clip, misex3, rd84, z5xp1, z9sym. Dla dwóch układów o sto-

sunkowo dużej liczbie wejść (alu4, apex5) zaobserwowano pogorszenie rezultatów. Jak wspomnia-

no w poprzednim podrozdziale, wymaga to zmiany strategii cięcia diagramów lub wstępnego par-

tycjonowania układu. Poprawienie rezultatów mogłoby zostać też osiągnięte dzięki wykorzystaniu 

szczególnych cech architektury układów Spartan. Przeprowadzono szereg wstępnych eksperymen-

tów potwierdzających powyższe pomysły, które nie zostały przedstawione w niniejszej dysertacji. 

Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że największe możliwości dalszej poprawy efektywno-

ści opracowanych metod, dotyczą dużych układów mających kilkaset wejść. Mimo tak niekorzyst-

nych wyników w dwóch wypadkach, średnio liczba bloków została zmniejszona 1,23 raza.
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Redukcji liczby bloków, tylko w trzech przypadkach towarzyszyła redukcja czasu propagacji 

sygnału w najdłuższej ścieżce (inc, squar5, z5xp1). Średnio czas propagacji wzrósł o 8%, a liczba 

warstw wzrosła o 15%. Czas propagacji sygnału lepiej odzwierciedla właściwości uzyskiwanego 

rozwiązania, ponieważ uwzględnia czas opóźnienia wprowadzony przez połączenia między bloka-

mi. Proponowany opis bezpośrednio wpływa tylko na liczbę warstw logicznych. Podsumowując, 

ograniczenie liczby wykorzystywanych bloków odbyło się częściowo kosztem zwiększenia liczby 

warstw logicznych,  a  co za  tym idzie  pogorszeniem właściwości  dynamicznych  uzyskiwanych 

układów. 

Opis za pomocą równań daje komercyjnemu narzędziu trochę swobody w wykorzystaniu fir-

mowych algorytmów do dalszego poprawienia uzyskiwanych rezultatów. Na przykład dla układu 

clip system dekBDD raportuje 15,5 plastra, co odpowiada 31 blokom LUT4. Po syntezie utworzo-

nego opisu równaniami z wykorzystaniem systemu Xilinx ISE otrzymano 30 bloków LUT4, czyli 

o jeden blok mniej. Jednak w niektórych wypadkach narzędzie firmowe może pogorszyć wyniki 

uzyskane dzięki dekompozycji  opracowanym narzędziem – z tego powodu zaproponowano opis 

wykorzystujący moduły biblioteczne LUT. Po wprowadzeniu nowego opisu redukcja liczby pla-

strów wzrosła do 25%, natomiast redukcja liczby bloków LUT4 wyniosła 17%. W stosunku do opi-

su równaniami  nieznacznie poprawił się średni  zysk  czasu propagacji  (1%) oraz liczby warstw 

(5%).

Ważnym zagadnieniem podczas syntezy jest również czas obliczeń. Niestety w środowisku 

Xilinx ISE nie można rozdzielić np. procesu kompilacji od samej syntezy logicznej. Stąd zrozumia-

łe, że synteza w systemie firmowym trwa dłużej i porównanie czasu syntezy nie byłoby miarodaj-

ne. Należy jednak zauważyć, że synteza układu cordic trwała 30 minut, a układów pdc i spla nie 

zakończyła się w ciągu godziny. Po utworzeniu opisu autorskim narzędziem czas syntezy syste-

mem Xilinx ISE w najgorszym przypadku, tj. dla układu spla został skrócony do 10 sekund! Samo 

przetwarzanie narzędziem dekBDD trwało maksymalnie 5 sekund. Dzięki zastosowaniu opracowa-

nych algorytmów uzyskano zaskakująco niewiarygodne przyspieszenie całego procesu syntezy.

6.4. WYNIKI EKSPERYMENTÓW DLA UKŁADÓW CPLD

Przeprowadzone wstępne eksperymenty wskazały na zaskakujące efekty płynące z zaproponowa-

nych pomysłów. Podobnie jak dla układów FPGA, w celu potwierdzenia efektywności opracowa-

nych strategii syntezy dedykowanych dla struktur programowalnych zbudowanych z bloków typu 

PAL, konieczne było zaimplementowanie opracowanych algorytmów i przeprowadzenie szeregu 

eksperymentów na standardowych układach testowych [Bench]. Prezentowane metody zostały po-

równane z metodą klasyczną oraz innymi akademickimi i komercyjnymi  metodami syntezy.  Po-

nadto  zaproponowany  został  sposób  opisu  uzyskiwanych  rozwiązań  pozwalający  wykorzystać 

otrzymywane wyniki w komercyjnych narzędziach, do osiągnięcia lepszych niż pierwotnie rezulta-

tów syntezy.
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6.4.1. Porównanie z metodą klasyczną

Uzyskane rezultaty dekompozycji porównane zostały z wynikami syntezy metodą klasyczną pod 

względem liczby bloków oraz liczby warstw. Do przeprowadzenia eksperymentów wybrany został 

ten sam zestaw układów testowych co dla układów FPGA z dwoma wyjątkami. Usunięty został 

układ e64. Każde z wyjść tego układu opisane jest funkcją realizowaną pojedynczym iloczynem, 

więc w tym przypadku porównywanie metod syntezy dedykowanych dla układów CPLD nie mia-

łyby sensu. Z analogicznych powodów dodany został układ rd53, który z kolei ma tylko pięć wejść, 

ale opisany jest dużą liczbą iloczynów.

Porównanie metod dekompozycji z metodą klasyczną zostało przeprowadzone dla algorytmu 

w dwóch wersjach: z liczeniem ścieżek – oznaczonej w tabeli 6.4 symbolem dekBDD oraz w wer-

sji wzbogaconej o minimalizację Espesso – oznaczonej dekBDD+E. Dla wielowyjściowych ukła-

dów testowych algorytm był stosowany dla każdego wyjścia oddzielnie. Część tabeli 6.4 z nagłów-

kiem „Metoda klasyczna” przedstawia wyniki syntezy dla metody klasycznej. Kolumna z nagłów-

kiem „Esp” zawiera liczbę iloczynów w postaci sumy iloczynów funkcji zminimalizowanej algo-

rytmem Espresso. Kolumna oznaczona „Bdd” zawiera liczbę ścieżek od korzenia do węzła 1 w dia-

gramie ROBDD. Widać, że zgodnie z przypuszczeniem wartości w kolumnie z nagłówkiem „Bdd” 

są nie mniejsze od wartości w kolumnie z nagłówkiem „Esp”. Czasami różnice są bardzo duże 

(alu4, cordic). W kolumnie z literą „B” zawarto liczbę  k-iloczynowych bloków logicznych typu 

PAL, a z literą „W” – liczbę warstw logicznych w uzyskiwanym układzie. Druga część tabeli opi-

sana nagłówkiem „dekBDD” przedstawia rezultaty uzyskane przy wykorzystaniu opracowanej me-

tody dekompozycji. W kolumnie z nagłówkiem „Redukcja B” zamieszczono różnicę sumarycznej 

liczby bloków uzyskiwanej w wyniku syntezy klasyczną metodą i syntezy opracowanymi metoda-

mi. W sumie przeanalizowano około 2600 przypadków. Stosując algorytm dekBDD, otrzymano 

168  rozwiązań  o mniejszej  liczbie  bloków  niż  w  realizacji  klasycznej.  Stosując  algorytm 

dekBDD+E, rozwiązań takich było aż 263 (w tabeli 6.4 zaznaczono to pogrubioną czcionką). Dla 

niektórych funkcji realizowanych w układach testowych uzyskano zaskakująco dużą redukcję licz-

by bloków, np. dla: rd84  f1, rd73 f1, cordic f1, misex3 f2, f7, 5xp1 f2. Niestety liczba poziomów lo-

gicznych nie uległa takiej redukcji jak liczba bloków, ale też w większości przypadków nie zwięk-

szyła  się.  Redukcji  liczby bloków towarzyszy zmniejszenie liczby warstw tylko dla niewielkiej 

liczby układów (dekBDD – 0,5%, dekBDD+E – 3,8%). Analiza wyników pozwala stwierdzić, że 

w większości eksperymentów zmniejszenie liczby bloków poprzez użycie wprowadzonych algoryt-

mów nie odbywa się kosztem zwiększenia liczby warstw, ale jeśli już zwiększy się liczba warstw 

(dekBDD – 56 przypadków, dekBDD+E – 63 przypadki), to procentowo jest to znaczna wartość. 

Na przykład zwiększenie z 1 do 2 warstw daje przyrost o 100% liczby warstw.
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Tab. 6.4. Wyniki eksperymentów dla metod dedykowanych dla układów CPLD

2 4 6 8 10 12 14 16

1,1

1,2

1,3

1,4

x - dekBDD
x -dekBDD+E   

Rys. 6.3. Porównanie dwóch algorytmów pod względem: a) liczby bloków, b) liczby warstw
2 4 6 8 10 12 14 16

1

1,05

1,1

1,15

x -dekBDD
x -dekBDD+E

Metoda klasyczna
k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=12 k=16 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=12 k=16 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=12 k=16
B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B B W B W B W B W B W B W B W B W B

f2: 18 19 9 3 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 6 4 5 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2
f3: 14 15 7 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
f4: 10 10 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
5xp1.pla       35 3 26 3 22 2 18 2 16 2 15 2 12 2 11 2 27 4 23 3 19 2 18 2 16 2 15 2 12 2 11 2 14 26 3 21 2 19 2 18 2 16 2 15 2 12 2 11 2 17
9sym.pla 86 148 43 5 29 4 22 3 17 3 15 3 13 3 8 2 6 2 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2 34 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2 34
f0: 21 22 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 9 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 9 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2
f2: 42 54 21 4 14 3 11 3 9 3 7 2 6 2 4 2 3 2 21 4 13 3 11 3 9 3 7 2 6 2 4 2 3 2 21 4 13 3 11 3 9 3 7 2 6 2 4 2 3 2
f3: 34 43 17 4 11 3 9 3 7 2 6 2 5 2 3 2 3 2 17 4 9 3 9 3 7 2 6 2 5 2 3 2 3 2 15 4 9 3 9 3 7 2 6 2 5 2 3 2 3 2
f4: 20 21 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 5 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 5 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2

      73 4 49 3 38 3 30 3 26 2 22 2 14 2 12 2 68 4 44 3 38 3 30 3 26 2 22 2 14 2 12 2 10 66 4 44 3 38 3 30 3 26 2 22 2 14 2 12 2 12
f0: 23 23 11 3 8 3 6 2 5 2 4 2 4 2 2 2 2 2 11 3 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 11 3 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2
f1: 18 19 9 3 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 9 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 9 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2
f2: 14 15 7 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
f51m.pla       37 3 27 3 22 2 18 2 16 2 15 2 11 2 10 2 37 3 19 3 17 3 15 2 15 2 15 2 11 2 10 2 17 37 3 19 3 17 3 15 2 15 2 15 2 11 2 10 2 17
f1: 16 16 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
f2: 10 14 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
rd53.pla       15 3 10 2 8 2 6 2 6 2 6 2 4 2 3 1 11 4 7 2 6 2 5 2 5 2 5 2 4 2 3 1 12 11 4 7 2 6 2 5 2 5 2 5 2 4 2 3 1 12
f0: 42 48 21 4 14 3 11 3 9 3 7 2 6 2 4 2 3 2 21 4 7 3 7 3 6 3 5 3 3 2 3 2 3 2 21 4 7 3 7 3 5 3 5 3 3 2 3 2 3 2
f1: 64 64 32 4 21 3 16 3 13 3 11 3 9 2 6 2 5 2 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
f2: 35 35 17 4 12 3 9 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 15 4 8 3 6 3 5 3 5 3 5 2 4 2 3 2 15 4 8 3 6 3 5 3 5 3 5 2 4 2 3 2
rd73.pla       70 4 47 3 36 3 29 3 24 3 20 2 14 2 11 2 42 6 18 3 16 3 14 3 13 3 10 2 9 2 8 2 121 42 6 18 3 16 3 13 3 13 3 10 2 9 2 8 2 122
f0: 84 92 42 5 28 4 21 3 17 3 14 3 12 3 8 2 6 2 42 5 11 4 7 3 7 3 7 3 5 3 3 2 3 2 40 5 11 4 7 3 7 3 7 3 5 3 3 2 3 2
f1: 128 128 64 5 43 4 32 4 26 3 22 3 19 3 12 2 9 2 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
f3: 70 73 35 4 23 4 18 3 14 3 12 3 10 3 7 2 5 2 27 5 11 3 11 3 9 3 8 3 6 3 5 2 5 2 27 5 11 3 11 3 9 3 8 3 6 3 5 2 5 2
rd84.pla       142 5 95 4 72 4 58 3 49 3 42 3 28 2 21 2 77 7 27 4 23 4 21 4 20 4 15 3 12 3 11 2 301 75 7 27 4 23 4 21 4 20 4 15 3 12 3 11 2 303
f2: 22 31 11 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 8 4 6 3 5 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 4 3 5 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2
f3: 21 33 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 5 3 6 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2
sao2.pla       36 3 24 3 19 2 15 2 14 2 11 2 7 2 7 2 29 4 23 3 18 2 15 2 14 2 11 2 7 2 7 2 9 26 3 20 3 18 2 15 2 14 2 11 2 7 2 7 2 15
xor5.pla 16 16 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12
f3: 18 19 9 3 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 9 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 9 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2
f4: 14 15 7 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
z5xp1.pla      35 3 26 3 22 2 18 2 16 2 15 2 12 2 11 2 35 3 21 2 19 2 17 2 16 2 15 2 12 2 11 2 9 35 3 21 2 19 2 17 2 16 2 15 2 12 2 11 2 9
z9sym.pla 86 148 43 5 29 4 22 3 17 3 15 3 13 3 8 2 6 2 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2 34 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2 34
f6: 36 46 18 4 12 3 9 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 18 4 12 3 8 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 18 4 12 3 8 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2
f7: 199 297 99 5 66 4 50 4 40 3 33 3 29 3 18 3 14 2 99 5 66 4 50 4 40 3 33 3 29 3 18 3 14 2 55 5 46 4 34 4 28 4 24 3 28 3 18 3 14 2
alu4.pla       323 5 216 4 163 4 131 3 109 3 94 3 62 3 46 2 323 5 216 4 162 4 131 3 109 3 94 3 62 3 46 2 1 279 5 196 4 146 4 119 4 100 3 93 3 62 3 46 2 103
f0: 143 6809 71 5 48 4 36 4 29 3 24 3 21 3 13 2 10 2 71 5 48 4 36 4 29 3 24 3 21 3 10 5 8 4 71 5 48 4 33 5 29 3 17 3 20 4 6 3 4 3
f1: 771 3563 385 7 257 5 193 5 154 4 129 4 110 4 70 3 52 3 385 7 198 8 119 8 34 7 30 7 48 6 32 5 14 5 132 7 94 5 69 5 22 6 22 6 32 5 20 4 11 4

      456 7 305 5 229 5 183 4 153 4 131 4 83 3 62 3 456 7 246 8 155 8 63 7 54 7 69 6 42 5 22 5 495 203 7 142 5 102 5 51 6 39 6 52 5 26 4 15 4 972
f1: 8 8 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
f64: 27 30 13 3 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 3 9 3 7 3 5 3 5 2 4 2 3 2 2 2 11 5 8 4 6 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2
f65: 27 30 13 3 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 3 9 3 7 3 5 3 5 2 4 2 3 2 2 2 11 5 8 4 6 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2
f68: 27 30 13 3 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 3 9 3 7 3 5 3 5 2 4 2 3 2 2 2 11 5 8 4 6 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2
f69: 27 30 13 3 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 3 9 3 7 3 5 3 5 2 4 2 3 2 2 2 11 5 8 4 6 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2
f70: 27 30 13 3 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 3 9 3 7 3 5 3 5 2 4 2 3 2 2 2 11 5 8 4 6 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2
f72: 23 23 11 3 8 3 6 2 5 2 4 2 4 2 2 2 2 2 8 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2
f76: 28 29 14 4 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 13 4 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 11 4 9 3 7 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2
f80: 32 39 16 4 11 3 8 3 7 2 6 2 5 2 3 2 3 2 12 6 11 3 8 3 6 4 6 2 5 2 3 2 3 2 12 6 11 3 8 3 6 4 6 2 5 2 3 2 3 2
f84: 36 37 18 4 12 3 9 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 12 6 9 5 9 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 12 6 9 5 9 3 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2
apex5.pla      578 4 391 3 308 3 253 2 230 2 215 2 138 2 110 2 562 6 383 5 305 3 245 4 229 2 214 2 138 2 110 2 37 550 6 378 5 300 3 245 4 224 2 214 2 138 2 110 2 64
t481.pla 481 841 240 6 160 5 120 4 96 4 80 4 69 3 44 3 32 3 45 8 41 7 32 7 49 5 47 5 46 5 21 4 14 3 546 43 8 39 7 31 7 47 5 45 5 45 5 21 4 14 3 556
f0: 87 99 43 5 29 4 22 3 18 3 15 3 13 3 8 2 6 2 43 5 27 4 22 3 15 4 15 3 13 3 8 2 5 2 15 4 14 3 13 3 11 3 10 3 10 3 8 2 5 2
f1: 102 120 51 5 34 4 26 3 21 3 17 3 15 3 10 2 7 2 51 5 28 5 26 3 21 3 17 3 15 3 10 2 6 2 25 4 16 3 15 3 17 3 14 3 12 3 8 2 6 2
f2: 120 169 60 5 40 4 30 3 24 3 20 3 17 3 11 2 8 2 60 5 39 5 30 3 23 4 20 3 17 3 11 2 8 2 18 4 17 3 16 3 12 3 12 3 9 3 11 2 8 2
f3: 132 193 66 5 44 4 33 4 27 3 22 3 19 3 12 2 9 2 66 5 44 4 33 4 27 3 22 3 19 3 12 2 9 2 20 4 15 3 12 3 14 3 13 3 12 3 12 2 9 2
f4: 111 173 55 5 37 4 28 3 22 3 19 3 16 3 10 2 8 2 55 5 37 4 28 3 21 4 17 4 16 3 10 2 8 2 22 4 23 4 17 3 11 3 11 3 8 3 10 2 8 2
f5: 78 102 39 4 26 4 20 3 16 3 13 3 11 3 7 2 6 2 39 4 26 4 18 3 12 3 10 3 11 3 7 2 6 2 20 4 14 3 13 3 10 3 9 3 8 3 7 2 6 2
f6: 111 173 55 5 37 4 28 3 22 3 19 3 16 3 10 2 8 2 55 5 37 4 28 3 21 4 19 3 16 3 10 2 5 2 24 4 26 4 20 3 12 3 11 3 8 3 10 2 5 2
f7: 141 198 70 5 47 4 35 4 28 3 24 3 20 3 13 2 10 2 70 5 47 4 35 4 28 3 24 3 20 3 13 2 10 2 17 4 16 3 14 3 13 3 11 3 10 3 11 2 10 2
f8: 70 99 35 4 23 4 18 3 14 3 12 3 10 3 7 2 5 2 35 4 23 4 14 4 12 4 10 3 10 3 4 2 4 2 14 4 10 3 11 3 8 3 8 3 8 3 4 2 4 2
f9: 113 159 56 5 38 4 28 3 23 3 19 3 16 3 11 2 8 2 56 5 38 4 28 3 23 3 19 3 16 3 11 2 8 2 29 5 21 4 16 4 15 3 12 3 16 3 10 3 8 2
misex3.pla      612 5 410 4 309 4 249 3 208 3 178 3 117 2 87 2 612 5 401 5 303 4 237 4 201 4 178 3 114 2 81 2 43 286 5 227 4 188 4 157 3 139 3 126 3 109 3 81 2 857

      52 2 40 2 33 2 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 52 2 40 2 33 2 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 0 52 2 40 2 33 2 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 0
misex1.pla      14 2 12 2 8 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 14 2 12 2 8 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 0 14 2 12 2 8 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 0
misex2.pla      19 2 19 2 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 2 19 2 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 0 19 2 19 2 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 0
f4: 8 8 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
squar5.pla      14 2 11 2 9 2 9 2 9 2 8 1 8 1 8 1 14 2 11 2 9 2 9 2 9 2 8 1 8 1 8 1 0 13 2 11 2 9 2 9 2 9 2 8 1 8 1 8 1 1
apex4.pla      494 4 333 4 249 3 204 3 170 3 148 3 97 2 73 2 494 4 333 4 249 3 204 3 170 3 148 3 97 2 73 2 0 493 5 333 4 249 3 204 3 170 3 148 3 97 2 73 2 1
f30: 20 21 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 10 3 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 4 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f37: 19 26 9 3 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 9 3 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8 4 6 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2

      223 4 157 3 124 3 103 3 95 3 81 2 62 2 52 2 223 4 157 3 121 3 101 3 93 3 80 2 62 2 52 2 8 221 4 157 3 121 3 101 3 93 3 80 2 62 2 52 2 10
f9: 53 76 26 4 18 3 13 3 11 3 9 3 8 2 5 2 4 2 26 4 18 3 13 3 11 3 9 3 8 2 5 2 4 2 24 4 17 4 13 3 11 3 9 3 8 2 5 2 4 2
f23: 20 20 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 10 3 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 5 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f26: 12 12 6 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
f27: 12 12 6 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
f28: 8 9 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
f32: 16 16 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
f33: 17 18 8 3 6 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8 3 6 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 7 3 6 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f45: 11 11 5 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

226 4 157 3 128 3 110 3 95 3 89 2 65 2 57 2 226 4 157 3 125 3 105 3 93 3 86 2 65 2 57 2 13 220 5 156 4 125 3 105 3 92 3 86 2 65 2 57 2 21
3788 2578 1985 1620 1402 1241 849 679 3444 2240 1712 1362 1209 1100 759 600 2789 1929 1522 1255 1115 1029 738 593

84 70 61 55 54 49 43 40 94 75 68 61 60 53 49 42 94 71 65 60 58 52 49 41

 DekBDD Redu- DekBDD+E Redu-
kcja kcja

Esp Bdd

clip.pla

cordic.pla

bw.pla

pdc.pla

spla.pla

Σ l. bloków klas.
Σ l. bloków x

k k

b)a)

  (opis w tekście)

Σ l. warstw x
Σ l. warstw klas.
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W niektórych szczególnych przypadkach można zaobserwować, że przy wzroście liczby ilo-

czynów w bloku typu PAL (k) liczba bloków w układzie po dekompozycji wbrew oczekiwaniom 

wzrasta. Jest tak dla funkcji f2 układu 5xp1, przy przejściu od k=5 do k=6 zwiększa się o jeden licz-

ba wymaganych bloków. Świadczy to o znalezieniu przez algorytm lokalnego, zamiast globalnego 

minimum. Uwidacznia to złożoność problemu i trudność doboru odpowiedniego algorytmu poszu-

kiwania rozwiązań. Jednocześnie można powiedzieć, że pośród wszystkich analizowanych 2632 

przypadków wystąpiło tylko 11 podobnych sytuacji,  co dowodzi,  że zaproponowane algorytmy 

dość dobrze radzą sobie z przedstawionym problemem.

Rezultaty eksperymentów z tabeli  6.4 zostały zaprezentowane w syntetycznej formie na wy-

kresach (rys. 6.3a, b). Wartości zaznaczone na wykresie z rys. 6.3a, obliczone zostały na podstawie 

wzorów przedstawionych na tym samym rysunku. Całkowitą sumę liczby bloków wszystkich ana-

lizowanych układów otrzymanych po zastosowaniu odpowiedniego algorytmu syntezy oznaczono: 

Σ l. bloków klas. oraz  Σ l. bloków  x, gdzie x oznacza metodę  dekBDD lub  dekBDD+E. Wartości 

prezentowane na rys. 6.3b obliczone zostały w podobny sposób. Redukcja sumarycznej liczby blo-

ków dla metody dekBDD mieści się w przedziale: 10 – 20%, natomiast dla dekBDD+E: 15 – 35%. 

Proponowane metody są szczególnie efektywne dla k będącego potęgą liczby dwa. Dla k= 4, 8, 16, 

zaobserwowano podobną liczbę warstw logicznych przy znacznej redukcji liczby bloków. Prezen-

towane algorytmy nadają się do zastosowań, gdzie głównym zadaniem jest minimalizacja zajętości 

powierzchni  układu,  przy  nieznacznym  pogorszeniu  czasów  propagacji  wynikającym  z  liczby 

warstw logicznych. W sytuacji, gdy liczba warstw jest czynnikiem krytycznym, przedstawione al-

gorytmy dają dobre rezultaty dla liczby iloczynów w bloku typu PAL będącej potęgą dwójki.

Implementacja algorytmów w języku C miała za zadanie potwierdzić jakość otrzymywanych 

wyników dla spotykanych w praktyce układów i nie skupiano się na optymalizacji czasu wykona-

nia syntezy. Mimo tego czas syntezy większości funkcji opisujących układy testowe, wykorzystu-

jąc algorytm dekBDD+E, mieści się poniżej 1 sekundy na komputerze klasy PC z procesorem Pen-

tium Centrino 1,6 GHz. Wyjątkiem są tu funkcje opisujące układy spla oraz cordic, których synteza 

w niektórych przypadkach sięga 5 sekund. Algorytm dekBDD pozwala uzyskać wyniki około 7 

razy szybciej od algorytmu dekBDD+E.

Wraz ze wzrostem k zaobserwowano zbliżanie się do siebie wykresów obrazujących redukcję 

liczby bloków dla proponowanych dwóch algorytmów (rys. 6.3a). Wynika z tego, że dla dużych k 

bardzo opłacalne jest stosowanie o wiele szybszego algorytmu dekBDD, bez znaczącego pogorsze-

nia otrzymywanych liczb bloków.

Praktyczna implementacja pozwoliła zauważyć kilka zależności. Początkowo wyniki dekom-

pozycji według algorytmu dekBDD+E prezentowały się tak jak w lewej części tabeli 6.5 (różnice 

pomiędzy pierwotną i ostateczną wersją zaznaczono pogrubioną czcionką). W niektórych przypad-

kach w wyniku dekompozycji otrzymywano rozwiązania o takiej samej liczbie bloków typu PAL 

jak w metodzie klasycznej, ale o większej liczbie warstw. Okazuje się, że zawsze dla identycznych 
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liczb otrzymanych bloków realizacja klasyczna będzie miała liczbę warstw nie większą niż realiza-

cja wykorzystująca dekompozycję. Wynika to z faktu, że określona liczba k-wejściowych bloków 

nie może być ułożonych w mniejszej liczbie warstw niż w klasycznej strukturze drzewiastej. Pier-

wotnie w algorytmie przyjmowane było rozwiązanie klasyczne, jeśli liczba bloków otrzymanych 

w wyniku dekompozycji była większa od liczby bloków w metodzie klasycznej (li_blokow > 
li_blokow_klas). Po złagodzeniu tego warunku do nieostrej nierówności otrzymano wyniki jak 

w prawej części tabeli 6.5.

Tab. 6.5. Porównanie wyników dekompozycji przed i po modyfikacji algorytmu dekBDD+E

Na podstawie powyższych rozważań można również wyciągnąć wniosek, że w opracowanych 

metodach syntezy minimalizacja liczby warstw w układzie możliwa jest tylko poprzez zmniejsze-

nie liczby bloków. Innymi słowy, jeśli strategia minimalizacji liczby bloków nie przynosi efektów, 

to strategia minimalizacji liczby warstw również nie przyniesie poprawy. 

6.4.2. Porównanie z systemami akademickimi

Próbując porównać uzyskane rezultaty z innymi systemami akademickimi, napotkano kilka proble-

mów. Jak wcześniej wspominano, w niemalże każdej pozycji literaturowej prezentowane są wyniki 

dla innego zestawu układów testowych. Mało jest układów testowych prezentowanych w wielu pu-

blikacjach, co zawęża możliwości porównań pomiędzy różnymi systemami. Przeważnie prezento-

wane są wyniki dla bloków PLA o ograniczonej liczbie wejść oraz wyjść w bloku [AndeB98]. Blo-

ki takie określone są przez trójkę liczb (I, P, O), gdzie I – liczba wejść, P – liczba iloczynów, O – 

liczba wyjść w bloku. Najczęściej można spotkać porównania do pracy  [AndeB98] oraz bloków 

(10,12,4).  W tabeli  6.6 znajdują się wyniki  syntezy dla następujących systemów akademickich: 

DDMAP [Koul93], TEMPLA [AndeB98], PLA-Syn [Yan01b], PLAmap [ChenCEH03], TMCPLD 

[KimBK99] oraz autorskiego algorytmu dekBDD+E. W niniejszej pracy nie rozważano ogranicze-

nia liczby wejść w bloku, dlatego porównanie musi zostać zawężone do układów testowych, któ-

k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=12 k=16 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=12 k=16
B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W B W

9sym.pla
f0: 86 37 5 20 4 17 4 14 4 12 3 7 3 7 3 5 2 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2

f4: 20 6 3 7 3 5 3 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2
f51m.pla
f0: 23 11 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 11 3 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2
sao2.pla
f1: 20 10 4 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 10 3 7 3 5 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2
f2: 22 6 3 4 3 6 3 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 6 3 4 3 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2
z9sym.pla
f0: 86 37 5 20 4 17 4 14 4 12 3 7 3 7 3 5 2 37 5 20 4 17 3 14 3 12 3 7 3 7 3 5 2
apex3.pla
f6: 78 39 5 26 4 20 3 16 3 13 3 11 3 7 2 6 2 39 4 26 4 20 3 16 3 13 3 11 3 7 2 6 2
apex2.pla
f2: 523 141 6 95 5 99 5 80 4 67 4 75 4 31 3 31 3 141 6 95 5 99 4 80 4 67 4 75 4 31 3 31 3

Dekompozycja bdd + espresso (przed zmianą) Dek. bdd + espresso, poprawiony warunek

Lesp

clip.pla

 (opis w tekście)
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rych liczba wejść nie jest większa niż 10. W tabeli pogrubioną czcionką zaznaczono trzy układy, 

których liczba wejść nie przekracza 10 (apex4, clip, sao2). Aby porównanie algorytmu dekBDD+E 

z pozostałymi systemami było w ogóle możliwe, w tabeli w kolumnie opisanej dekBDD+E podano 

liczby bloków typu PAL o 12 iloczynach. Dla pozostałych systemów podano zaczerpnięte z litera-

tury liczby bloków PLA opisanych trójką liczb (10,12,4). Zarówno w przypadku bloków typu PAL, 

jak i  PLA dostępnych jest  12 iloczynów w bloku,  ale blok typu PAL ma tylko jedno wyjście, 

a w blokach PLA są 4 wyjścia, między którymi mogą być współdzielone iloczyny. Należy podkre-

ślić, iż mimo mniejszej funkcjonalności bloków PAL, w przypadku układu apex4 uzyskano ponad 

dwukrotną redukcję liczby wymaganych bloków w stosunku do systemów DDMAP, TEMPLA 

i PLA-Syn oraz 1,4 krotną w stosunku do TMCPLD. Dla układu sao2 uzyskano taką samą liczbę 

bloków, a dla układu clip o 21% większą. Uwzględniając różnice w budowie bloków, osiągnięte 

rezultaty są obiecujące, ale liczba porównywanych układów nie pozwala wyciągnąć daleko idących 

wniosków. 

Tab. 6.6. Porównanie liczby bloków dla akademickich systemów syntezy

Nieco szerszego porównania dokonano dla bloków występujących w strukturze MAX 7000B 

firmy Altera [Alte]. Jądrem takiej struktury jest blok typu PAL zawierający 5 iloczynów. Blok taki 

(makrokomórka, macrocell) wzbogacony jest m. in. o możliwość ekspansji liczby iloczynów (Par-

allel Expanders) oraz współdzielenia iloczynów (Shared Expanders) (rys. 6.4). Szesnaście bloków 

typu PAL zgrupowanych jest w jeden blok LAB (Local Array Block) o 36 wejściach i 16 wyj-

ściach.

Tylko nieliczne układy testowe mają więcej  niż 36 wejść więc nie stanowi to znaczącego 

ograniczenia przy porównaniach. Średnio na jedno wyjście bloku LAB przypada 5 iloczynów, więc 

w sumie w bloku LAB jest 16·5=80 iloczynów. Blok LAB można traktować jako blok opisany trój-

ką (36, 80, 16) z tym, że występują tu pewne ograniczenia na przydział iloczynów do poszczegól-

nych wyjść. W niniejszej pracy, aby nie tracić na ogólności rozważań i nie wiązać się z żadnym ty-

pem układów programowalnych nie wykorzystywano szczególnych cech struktury programowal-

Układ we wy (10,12,4) (10,12,4) (10,12,4) (10,12,4) (10,12,4)
alu4 14 8 62 199 155 138 179 81
apex4 9 19 97 193 193 181 139
cps 24 109 119 159 120 107 119
misex3 14 14 99 214 154 127 336 147

16 40 62 1221 618 527 504
41 35 141 337 229 221
23 2 15 11

e64 65 65 65 68
16 46 65 554

table3 14 14 53 114
clip 9 5 14 11
sao2 10 4 7 7

dekBDD+E 
(k=12)

DDMAP 
[Koul93]

TEMPLA 
[AndeB98]

PLA-Syn 
[Yan01b]

PLAmap 
[ChenCEH03]

TMCPLD 
[KimBK99]

pdc
seq
cordic

spla

  (opis w tekście)
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nej, a mimo to często uzyskano lepsze wyniki niż w innych systemach syntezy. W tabeli  6.7 za-

mieszczono porównanie autorskiego algorytmu dekBDD+E do systemu PLAmap  [ChenCEH03] 

oraz komercyjnego systemu Max + Plus II. W pierwszych trzech kolumnach zmieszczono nazwę 

układu testowego, liczbę jego wejść oraz wyjść. W kolumnach opisanych „dekBDD+E” zamiesz-

czono liczbę bloków typu PAL o pięciu iloczynach („B”) oraz równoważną liczbę bloków LAB 

o szesnastu wyjściach („B/16”). W ostatnich dwóch kolumnach jest liczba bloków LAB otrzyma-

na w wyniku syntezy narzędziem PLAmap oraz Max + Plus II. 

Rys. 6.4. Struktura komórki układu serii MAX 7000B [Alte]

Dla potrzeb porównania z innymi systemami założono, że 16 bloków typu PAL o 5 iloczynach 

(k=5) i jednym wyjściu jest równoważne jednemu blokowi LAB o 80 iloczynach i szesnastu wyj-

ściach. Założenie takie jest na niekorzyść wyników osiąganych przez system dekBDD+E, ponie-

waż w bloku LAB jest możliwość ekspansji liczby iloczynów i nierównomiernego podziału liczby 

iloczynów przypadających na jedno wyjście bloku. Mimo powyższego faktu dla wszystkich poda-

nych układów testowych uzyskano mniejszą liczbę bloków LAB niż dla systemu PLAmap. W su-

mie zmniejszenie liczby bloków sięgnęło 35%. Dla systemu Max + Plus II w dwóch przypadkach 

osiągnięto mniejszą, a w dwóch większą liczbę bloków LAB, czyli wyniki syntezy były porówny-

walne. 

Tab. 6.7. Porównanie liczby bloków LAB po syntezie w strukturze Altera MAX 7000B

Układ I O B
alu4 14 8 146 10 16 11
apex4 9 19 249 16 25 16
duke2 22 29 60 4 6 5
t481 16 1 36 3 8 2
table5 17 15 141 9 10 7

Suma 42 65 41

dekBDD+E 
(bloki k=5) 
(36,5,1)

dekBDD+E 
          
(36,80,16)

PLAmap 
[ChenCEH03] 
(36,80,16)

Max + Plus II 
v9.6  
MAX7000B

B/16

  (opis w tekście)
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Na tym etapie  przeprowadzania  eksperymentów nie  można  było  porównać rozwiązań pod 

względem liczby warstw logicznych układu, ponieważ w literaturze podano tylko maksymalne cza-

sy propagacji sygnałów w uzyskiwanych układach. Porównanie czasów propagacji zamieszczono 

w kolejnym podrozdziale.

6.4.3. Sposób opisu układów umożliwiający wykorzystanie wyników dekompozycji 
w narzędziach komercyjnych

Uzyskane wyniki dekompozycji dedykowanej dla układów CPLD można, podobnie jak w przypad-

ku układów FPGA, praktycznie wykorzystać do syntezy układów kombinacyjnych za pomocą fir-

mowych narzędzi syntezy. W tym celu zastosowano zaproponowany wcześniej opis projektowane-

go układu za pomocą równań, pozwalający zachować strukturę zdekomponowanego układu oraz 

zapewniający przenaszalność opisu na różne platformy projektowe. 

a)

// 5xp1.pla
module benchm (
 input  x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,
 output f0,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9
);
 •
 •
 •

assign f2 =  (x0&~x4&x5&~x6)
 | (~x0&~x4&~x5&x6)
 | (~x1&~x2&~x4&~x5&x6)
 | (x0&x1&x2&~x4&~x6)
 | (x0&x1&x3&~x4&~x6) | (~x0&x4&~x5&~x6)
 | (~x1&x4&~x5&~x6)
 | (~x2&~x3&x4&~x5&~x6)
 | (x1&x2&x3&~x4&x5&~x6)
 | (~x0&~x1&~x3&~x4&x6)
 | (~x0&~x1&~x2&~x4&x6) | (x0&x4&x5&x6)
 | (x1&x4&x5&x6) | (~x0&~x1&x2&x3&x4&x5)
 | (~x0&~x3&x4&~x6) | (~x0&~x2&x4&~x6)
 | (x0&x1&x4&x6) | (x0&x2&x4&x6);
 •
 •
 •

endmodule

b)

// 5xp1.pla
module benchm (
 input  x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,
 output f0,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9
);
 •
 •
 •

(* KEEP *) wire g20 = ~( (x1&~x6&x2&x3)
 | (~x1&x6&~x0&~x3) | (~x1&x6&~x0&~x2)
 | (~x6&x0) );

(* KEEP *) wire g21 = ~( (x1&~x6&x0&x3)
 | (x1&~x6&x0&x2) | (~x1&x6&~x2)
 | (x6&~x0) );

assign f2 = (~x4&x5&~g20) | (x4&x5&g20)
 | (~x4&~x5&~g21) | (x4&~x5&g21);
 •
 •
 •

endmodule

 

Rys. 6.5. Opis funkcji f2 5xp1 w języku Verilog: a) klasyczny, b) utworzony przez prototypowe narzędzie 
(opis pozwalający wykorzystać wyniki dekompozycji)

Projektowany układ opisany sumą iloczynów (rys. 6.5a) poddawany jest dekompozycji w pro-

totypowym narzędziu, które tworzy opis w postaci zespołu wyrażeń w języku Verilog (rys. 6.5b). 

Dodanie do niektórych sygnałów atrybutu (* KEEP *) powoduje, że dany sygnał nie może zo-

stać zredukowany przez firmowe narzędzie syntezy. Pozwala to zachować odpowiednią strukturę 

zdekomponowanego układu. Przedstawiony sposób opisu poza przenaszalnością ma jeszcze jedną 

zaletę – nie ogranicza możliwości wykorzystania specyficznych zasobów struktur programowal-

nych takich jak np. współdzielone ekspandery (Shared Expanders)  [Alte]. Dzięki temu możliwe 

jest jeszcze dalsze poprawienie otrzymywanych rezultatów, co potwierdziły przeprowadzone eks-

perymenty.
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Tab.  6.8.  Porównanie  liczby  makrokomórek  (MAX  7000B)  po  syntezie  w  systemie  Quartus  II 
oraz dekBDD+E

Praktyczną przydatność proponowanego opisu i metod dekompozycji dla standardowych ukła-

dów testowych sprawdzono, wykorzystując system Quartus II v8.0 firmy Altera oraz układ serii 

MAX 7000B,  EPM  7512  BFC256-5.  Dla  każdego  układu  testowego  przeprowadzono  syntezę 

w systemie  Quartus.  Dla  porównania  tworzono  również  opis  układu,  wykorzystując  system 

dekBDD i dalej prowadzono syntezę systemem firmowym. Wyniki eksperymentów przedstawiono 

w tabeli  6.8. W pierwszej kolumnie znajduje się nazwa układu testowego, w kolejnych dwóch – 

liczba bloków typu PAL (k=5) otrzymanych metodą klasyczną oraz metodą dekBDD+E. Kolejne 

dwie grupy kolumn opatrzone nagłówkami: „MAX 7000B Quartus II area opt.” oraz „MAX 7000B 

dekBDD+E + Quartus II” odnoszą się do wyników syntezy układów realizowanych w strukturze 

programowalnej MAX 7000B dwoma metodami:

– „MAX 7000B Quartus II area opt.” – synteza w systemie Quartus, ukierunkowana na mini-

malizację powierzchni,

– „MAX 7000B dekBDD+E + Quartus II” – dekompozycja opracowaną metodą dekBDD+E 

prowadzącą do opisu w Verilogu, po czym końcowa synteza w systemie Quartus.

Symbolem „MC” oznaczono liczbę wykorzystanych makrokomórek (macrocell) układu, symbolem 

„Exp” – liczbę wykorzystanych wspólnych ekspanderów oraz symbolem „tp” – czas propagacji 

w najdłuższej ścieżce. W przedostatniej kolumnie zamieszczono znormalizowaną liczbę makroko-

Bloki PAL k=5 MAX 7000B MAX 7000B
Klas BDD+E Zysk Zysk

Układ B B MC MC
5xp1.pla 22 19 17 8 11,5 16 6 11,5 1,06 1,00
9sym.pla 18 17 19 3 15,8 15 13 18,4 1,27 0,86

38 38 24 11 16 27 10 14,5 0,89 1,10
f51m.pla 22 17 96 56 15,6 15 3 11,3 6,40 1,38
rd53.pla 8 6 7 2 11,3 4 10 9,8 1,75 1,15
rd73.pla 36 16 23 12 20,1 12 11 15,6 1,92 1,29
rd84.pla 67 21 53 18 16 15 12 18,4 3,53 0,87
sao2.pla 14 14 15 3 14,1 12 4 14,1 1,25 1,00
xor5.pla 4 2 4 0 9,8 2 0 9,8 2,00 1,00
z5xp1.pla 22 19 18 10 14,3 16 6 11,5 1,13 1,24
z9sym.pla 18 17 19 13 18,6 15 13 18,4 1,27 1,01
alu4.pla 126 125 159 48 27,3 102 31 22,6 1,56 1,21

73 42 13 6 18,6 28 10 31,6 0,46 0,59
apex5.pla 299 289 132 107 18,2 141 124 18,9 0,94 0,96
t481.pla 90 32 4 13 11,3 23 4 28,5 0,17 0,40
misex3.pla 122 122 169 75 26,1 101 35 20,7 1,67 1,26

33 33 28 5 7,5 28 6 7,5 1,00 1,00
misex1.pla 8 8 8 0 10 7 1 7,2 1,14 1,39
misex2.pla 18 18 18 0 5,8 18 0 5,8 1,00 1,00
squar5.pla 9 9 8 4 7,2 9 0 10 0,89 0,72
apex4.pla 246 246 244 124 20,6 246 63 22,1 0,99 0,93

124 121 871 802 - 92 51 16,6 9,47
125 122 927 1056 - 89 54 16,7 10,42

Suma 1542 1353 2876 2376 315,7 1033 467 328,2 2,8 0,96

Quartus II: area opt. dekBDD+E + Quartus II

Exp tp [ns] Exp tp [ns] ZMC Ztp

clip.pla

cordic.pla

bw.pla

pdc.pla
spla.pla

  (opis w tekście)
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mórek obrazującą zysk (zysk ZMC = MCQuartus / MCdekBDDE). Liczba ta przedstawia, ile razy zmniej-

szona została liczba bloków dzięki algorytmowi dekBDD+E. W ostatniej kolumnie znajdują się 

dane dotyczące czasu propagacji (zysk Ztp = tpQuartus / tpdekBDDE). W ostatnim wierszu tabeli znajdują 

się sumy wartości poszczególnych kolumn.

Wśród rozważanych 23 układów, w 15 przypadkach zaobserwowano redukcję liczby makro-

komórek. W większości przypadków redukcja wynosiła kilkadziesiąt procent. W niektórych przy-

padkach osiągnięto zaskakująco dobre wyniki.  Najlepszy rezultat  udało się uzyskać  dla układu 

spla, dla którego liczbę makrokomórek z 927 zmniejszono do 89 (ponad dziesięciokrotne zmniej-

szenie liczby bloków). Równie dobre wyniki osiągnięto dla pdc, f51m oraz rd84. Po syntezie tylko 

systemem Quartus II układy pdc i spla nie mogły zostać zrealizowane nawet w największym pod 

względem liczby makrokomórek układzie serii MAX7000B. 

Szczególnym przypadkiem jest układ t481, dla którego zaobserwowano znaczny wzrost liczby 

makrokomórek (z 4 do 23). Podany układ wymaga innej strategii dekompozycji. System Quartus II 

pozwala utworzyć opis układu, w którym do jednego iloczynu podłączonych może być kilka wyjść 

makrokomórek. Zastosowanie algorytmu dekBDD+E pozwala na podłączenie co najwyżej jednego 

wyjścia makrokomórki do jednego iloczynu, stąd duża różnica liczby bloków dla układu t481. Od-

powiednia  modyfikacja  algorytmu  dekBDD+E  uwzględniająca  również  takie  przypadki  będzie 

przedmiotem dalszych badań.

Mimo niekorzystnego wyniku dla jednego układu testowego sumaryczna liczba makrokomó-

rek dla wszystkich układów została zredukowana prawie trzykrotnie (2,8 raza). Wraz z redukcją 

liczby makrokomórek w większości przypadków zmniejszona została również liczba współdzielo-

nych ekspanderów. Należy zauważyć, iż zaproponowany opis w języku Verilog nie wyklucza wy-

korzystania ekspanderów przez firmowe narzędzie syntezy. Na przykład dla układu 5xp1 metoda 

dekBDD+E tworzy opis wykorzystujący 19 bloków typu PAL (k=5). Po wykonaniu końcowych 

etapów syntezy w narzędziu firmowym, z opisu tych 19 bloków utworzonych zostało 16 makroko-

mórek MAX 7000B (których jądrem jest blok typu PAL) i 6 ekspanderów. Tym samym firmowe 

narzędzie  umożliwia  wykorzystanie  szczególnych  cech  architektury  struktury  programowalnej 

i powoduje dalsze poprawienie wyników dekompozycji.

W większości przypadków, redukcji liczby bloków nie towarzyszyło zwiększenie czasu pro-

pagacji (16 na 23 układy). Średni zysk czasu propagacji prawie nie uległ zmianie (różnica 4%). 

Średnia nie uwzględnia jednak faktu, iż dla dwóch układów liczba makrokomórek wykorzystywa-

nych przez firmowe narzędzie przekraczała maksymalną dostępną liczbę makrokomórek w ukła-

dach serii MAX7000B. Natomiast po zastosowaniu algorytmu dekBDD+E te same układy testowe 

udało się zrealizować i osiągnąć czas propagacji poniżej 17 ns. Dowodzi to dużej przydatności 

praktycznej zaproponowanych metod i ich opisu w językach HDL.

Należy również zwrócić uwagę na szybkość działania zaproponowanych algorytmów i wpływ 

przetworzenia plików z opisem układów na czas syntezy w narzędziu firmowym.  Czas syntezy 

układów pdc i spla w systemie Quartus II wynosił odpowiednio 10 i 12 minut. Czas syntezy tych 



6.4. Wyniki eksperymentów dla układów CPLD 115

samych  układów  w  systemie  Quartus  II wraz  z  czasem  syntezy  w  opracowanym  module 

dekBDD+E wynosił  30 sekund. Daje to około dwudziestokrotne przyspieszenie całego procesu 

syntezy.



ROZDZIAŁ 7

7. PODSUMOWANIE

W ciągu kilku ostatnich lat można zaobserwować burzliwy rozwój techniki cyfrowej, a w szczegól-

ności układów logiki programowalnej. Ogromna popularność tych układów wynika z ich elastycz-

ności i coraz większych możliwości. Struktury programowalne stwarzają możliwość projektowania 

i wykonywania złożonych układów cyfrowych, bez konieczności wykorzystywania niedostępnych 

w Polsce linii technologicznych. Kluczową rolę w realizacji układów cyfrowych w strukturach pro-

gramowalnych odgrywa synteza logiczna. Jednym z podstawowych problemów syntezy jest sposób 

dopasowania projektowanego układu do architektury układu programowalnego. Burzliwy rozwój 

teorii dekompozycji nie doprowadził jeszcze do ostatecznego rozwiązania tego problemu. Obser-

wując ewolucję technologiczną struktur programowalnych można odnieść wrażenie, że jest  ona 

znacznie szybsza niż rozwój komercyjnych narzędzi syntezy. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie efektywnych metod syntezy układów kombinacyj-

nych realizowanych w strukturach programowalnych. W procesie syntezy wykorzystano opis funk-

cji w postaci binarnych diagramów decyzyjnych oraz dekompozycję ukierunkowaną na odpowied-

nie  struktury programowalne.  Ze  względu na  istotne  różnice  w budowie  układów CPLD oraz 

FPGA pracę można podzielić na dwie części. Pierwsza część obejmuje przedstawienie zapropono-

wanych metod syntezy dedykowanych dla układów FPGA typu tablicowego. W części tej przedsta-

wiono szereg pomysłów związanych z problemami dekompozycji zespołów funkcji. Zaproponowa-

no nowy typ diagramu nazwany Pseudo-MTBDD. Diagram ten, dzięki specyficznej reprezentacji 

liści diagramu MTBDD, ułatwia proces łączenia oraz rozszczepiania diagramu opisującego zespół 

funkcji. Wprowadzono również pojęcie podwójnego cięcia diagramu. Pozwala ono na efektywne 

wyszukiwanie dekompozycji szeregowej i wielokrotnej. Przedstawiona została opracowana metoda 

doboru funkcji przy łączeniu w zespoły oraz efektywny sposób oznaczania liczby węzłów odcię-

tych dla tworzonych diagramów zespołów funkcji. Jednym z ważniejszych, oryginalnych elemen-

tów pracy jest opracowany algorytm znajdowania klas równoważności przy wykorzystaniu diagra-

mów MTBDD. Klasy równoważności pozwalają znacząco przyspieszyć poszukiwanie współdzie-

lonych funkcji g w zespole dekomponowanych funkcji. Połączenie powyższych elementów pozwo-

liło na opracowanie złożonej strategii dekompozycji dedykowanej dla układów FPGA.
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W drugiej  części  pracy przedstawiono algorytmy syntezy dedykowane dla struktur CPLD. 

Opracowano algorytm syntezy wykorzystujący do reprezentacji funkcji logicznej diagramy BDD. 

Dzięki efektywnej strukturze danych reprezentującej funkcje otrzymano niską złożoność czasową 

algorytmu. Następnie opracowano metodę dekompozycji nierozłącznej ukierunkowaną na minima-

lizację liczby bloków oraz liczby warstw. Wprowadzenie dekompozycji nierozłącznej realizowanej 

na BDD, dedykowanej dla struktur, których jądrem są bloki PAL, jest jednym z ważniejszych ory-

ginalnych osiągnięć. W dalszej części przedstawiono zaproponowaną złożoną strategię syntezy, 

wzbogacającą wprowadzone algorytmy m. in. o dwupoziomową minimalizację. 

Przedstawione  w pracy algorytmy  zostały zaimplementowane  w prototypowym  programie 

dekBDD przeznaczonym do syntezy układów kombinacyjnych w strukturach matrycowych z rdze-

niem typu PAL oraz w strukturach komórkowych typu tablicowego. Stworzone narzędzie umożli-

wiło przeprowadzenie szeregu eksperymentów i porównanie z innymi systemami akademickimi. 

Uzyskane rezultaty potwierdziły przydatność zaproponowanych algorytmów.

Wyniki  otrzymane  dzięki  prototypowemu  narzędziu  stworzyły  szansę  wykorzystania  ich 

w komercyjnych narzędziach syntezy.  Problemem był  odpowiedni opis uzyskiwanych wyników, 

tak by z jednej strony opis był przenaszalny na różne platformy sprzętowe i programowe, z drugiej 

strony, by zapewniał odpowiednie odwzorowanie technologiczne w komercyjnym narzędziu. Za-

proponowano opis w języku Verilog w postaci równań logicznych oraz opis wykorzystujący modu-

ły biblioteczne LUT. Dla struktur FPGA obydwa opisy okazały się przydatne. W przypadku ukła-

dów CPLD wykorzystano pierwszy z opisów. Odpowiedni opis jest wynikiem opracowanych stra-

tegii syntezy zaimplementowanych w systemie dekBDD, dzięki czemu opracowane metody można 

bezpośrednio wykorzystać w praktyce inżynierskiej. Należy podkreślić, iż dużą zaletą zaimplemen-

towanych algorytmów jest ich mała złożoność obliczeniowa. W przypadku niektórych układów te-

stowych, ich realizacja w strukturze programowalnej okazała się w ogóle możliwa dopiero po za-

stosowaniu autorskiego modułu syntezy dekBDD.

Do najważniejszych oryginalnych osiągnięć pracy można zaliczyć:

● opracowanie strategii dekompozycji zespołu funkcji, dedykowanej dla struktur programo-
walnych FPGA,

● opracowanie metody łączenia diagramów funkcji w diagram MTBDD w celu wykorzysta-
nia wspólnych bloków związanych,

● opracowanie  metody  reprezentacji  liści  diagramów  MTBDD  zawartej  w  diagramach 
PMTBDD,

● opracowanie modelu dekompozycji szeregowej i wielokrotnej realizowanej przez podwój-
ne cięcie diagramu,

● opracowanie efektywnej metody określania liczby węzłów odciętych dla diagramów funk-
cji tworzących zespół funkcji,

● algorytm poszukiwania klas równoważności wykorzystujący diagramy MTBDD,
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● zastosowanie BDD w procesie dekompozycji układów kombinacyjnych realizowanych w 
strukturach programowalnych CPLD,

● algorytm dekompozycji nierozłącznej ukierunkowany na minimalizację liczby bloków de-
dykowany dla struktur programowalnych CPLD,

● algorytm dekompozycji nierozłącznej ukierunkowany na minimalizację liczby warstw de-
dykowany dla struktur programowalnych CPLD,

● opracowanie sposobu opisu układu za pomocą języków opisu sprzętu pozwalającego na 
wykorzystanie  wyników dekompozycji  w komercyjnych narzędziach syntezy (zarówno 
struktur CPLD, jak i FPGA),

● zbudowanie  prototypowego  programu  implementującego  zaproponowane  algorytmy, 
umożliwiającego współpracę z komercyjnymi narzędziami.

Wyniki  przeprowadzonych eksperymentów pokazują,  że uwzględnienie w procesie syntezy 

charakterystycznych cech układów programowalnych prowadzi do uzyskiwania rozwiązań bardzo 

efektywnych pod względem powierzchni. Opracowane algorytmy dekompozycji cechują się rów-

nież stosunkowo małą złożonością obliczeniową. W związku z powyższym na podstawie przedsta-

wionych w pracy porównań można stwierdzić, iż teza pracy została udowodniona, a cele osiągnię-

te.

W trakcie prowadzenia prac pojawiło się wiele zagadnień, których rozwiązanie może prowa-

dzić do dalszej poprawy wyników syntezy. Przedstawione strategie syntezy mają charakter ogólny. 

Dodatkowym atutem mogłoby być wykorzystanie szczególnych cech architektury poszczególnych 

układów logiki  programowalnej.  W przypadku  układów CPLD można  by  w  procesie  syntezy 

uwzględnić wykorzystanie np. ekspanderów lub dodatkowych bramek XOR. W przypadku ukła-

dów FPGA warto byłoby wykorzystać łańcuchy przeniesień lub dodatkowe multipleksery. W roz-

patrywanej strukturze układów Spartan 2, plastry (slice) zbudowane z dwóch niezależnych bloków 

LUT4 połączonych  multiplekserem,  dają  dużo  większe  możliwości  realizacji  funkcji  niż  bloki 

LUT5. W jednym plastrze można w szczególnym przypadku zrealizować funkcję 9 zmiennych lub 

dowolny iloczyn 8 zmiennych. Wykorzystanie tych szczególnych cech może w niektórych przy-

padkach przynieść znaczące zmniejszenie liczby wymaganych bloków. 

W przypadku układów FPGA, wyniki wstępnych eksperymentów wskazują w niektórych sy-

tuacjach na konieczność modyfikacji  strategii  cięcia  diagramów BDD.  Dla  układów testowych 

o dużej liczbie wejść, cięcie diagramów na dwa fragmenty o porównywalnej złożoności, może pro-

wadzić do istotnego poprawienia wyników syntezy. 

W przypadku metod dedykowanych dla układów CPLD ciekawym eksperymentem byłoby za-

stąpienie algorytmu Espresso innymi  algorytmami  minimalizacji  funkcji  np.  BOOM [HlavF01], 

FC-Min [FisHK03]. Ich wykorzystanie z pewnością przyniosłoby skrócenie czasu syntezy układów 

o znacznej liczbie wejść, przekraczającej sto, a mogącej sięgać nawet tysięcy wejść.

Zapewne opracowane algorytmy można wzbogacić jeszcze o szereg elementów poprawiają-

cych jakość otrzymywanych wyników. Efekty niniejszej pracy mogą stanowić podstawę dalszych 



7.  Podsumowanie 119

poszukiwań lepszych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż już w obecnej chwili uzyskiwane 

wyniki mogą być z powodzeniem wykorzystywane w praktyce – zwłaszcza mając na względzie 

krótki czas syntezy. 



DODATEK

Przedstawione algorytmy syntezy dedykowane dla układów CPLD oraz dla układów FPGA zostały 

zaimplementowane w języku C++ w prototypowym programie dekBDD. W celu umożliwienia pi-

sania skryptów automatyzujących proces syntezy program zrealizowany został w postaci aplikacji 

konsolowej z parametrami podawanymi z linii komend. Prototypowy program może służyć do:

– dekompozycji dedykowanej dla układów CPLD lub FPGA i tworzenia opisu wynikowego 

układu w języku Verilog,

– tworzenia plików weryfikujących poprawność utworzonego opisu (testbench),

– tworzenia opisu BDD w postaci grafu w formacie *.dot,

– konwertowania plików *.pla na VHDL lub Verilog.

Rys. D.1. Przykład wywołania programu dekBDD

Typowe wywołanie programu jest postaci: dekBDD plik_wejściowy <opcje>. Przykła-

dy wywołania programu prezentuje rys. D.1. Do ważniejszych parametrów wywołania programu 

można zaliczyć: 

/fpga – dekompozycja dedykowana dla układów FPGA,

/cpld – dekompozycja dedykowana dla układów CPLD,

/veri<nazwa_pliku> – zapis wynikowego pliku w języku Verilog,
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/vhd<nazwa_pliku> – zapis wynikowego pliku w języku VHDL,

/K<liczba> – liczba wejść w bloku typu PAL lub w bloku LUT,

/eq – tworzenie opisu w postaci równań.

Autor udostępnia program do celów niekomercyjnych. Informacje na temat programu można 

znaleźć na stronie  zmitac.aei.polsl.pl/AO/dekBDD.html.  Na stronie  zamieszczono również inne 

materiały, do których odwoływano się w pracy. 
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