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Samenvatting
In de computer graphics worden grafische modellen meestal opgebouwd uit een groot
aantal polygonen of driehoeken. Een reden hiervoor is dat grafische werkstations deze
polygonen snel kunnen verwerken. Een andere reden is dat er tegenwoordig veel technieken bestaan om een gegeven model te vertalen naar een polygonale dataset, waardoor de
hoeveelheid informatie die in deze dataset wordt opgeslagen, veel minder is dan de
hoeveelheid informatie in de dataset van het oorspronkelijke model. Dit komt doordat het
voor een polygonaal model voldoende is om de hoekpunten van de polygonen van dit
model op te slaan. Indien het model eenvoudig is, bijvoorbeeld een kubus, dan zal het
aantal polygonen in de dataset beperkt zijn. Problemen treden echter op wanneer het model
minder eenvoudig is, bijvoorbeeld een CT-scan van een schedel. Door de grillige vorm
van het model zal de dataset zeer groot zijn, wil men geen details van het oppervlak
verliezen. Door deze zeer grote dataset wordt het werken met dit model moeilijker,
bijvoorbeeld wanneer men de schedel wil laten roteren om het ook eens van de andere
kant te bekijken. Bovendien vereist deze dataset een grote opslagcapaciteit en dit wordt
liever voorkomen. De dataset van zo een polygonaal model dat opgebouwd is uit driehoeken, kan gereduceerd worden door de niet-adaptieve verdeling van driehoeken, die ontstaat
bij het trianguleren van een model, adaptief te maken. Dit wordt gedaan door de geometrische eigenschappen van het model bestaande uit driehoeken te onderzoeken, en vervolgens
de flauw glooiende delen met minder driehoeken te beschrijven. Dit kan bereikt worden
door enkele kleine driehoeken te vervangen door, indien mogelijk, een kleiner aantal grote.
Dit verslag gaat in op technieken die ontworpen zijn om de dataset van een model,
opgebouwd uit driehoeken, te reduceren, echter zonder dat er belangrijke informatie
omtrent het oppervlak verloren gaat. Deze technieken worden vervolgens vertaald naar
functies die in hardware geïmplementeerd kunnen worden, en waarmee een processor
wordt opgebouwd. Deze processor wordt gesimuleerd in IDaSS, een simulatiepakket voor
grote digitale schakelingen, en is in staat de dataset, die nodig is om een getrianguleerd
oppervlak te beschrijven, te reduceren. Hierdoor wordt deze dataset geschikter voor
verwerking.
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1. Inleiding

1. Inleiding
Het grote probleem bij de wireframes is dat het algoritme dat een model vertaalt naar een
wireframe niet adaptief is. Dit wil zeggen dat de grootte van de driehoeken waaruit het
model is opgebouwd niet afhankelijk is van de plaatselijke kromming van het oppervlak.
Op deze manier worden grote, vlakke delen uit onnodig veel driehoeken opgebouwd. De
in het verslag beschreven processor maakt de verdeling van de driehoeken adaptief door de
delen van het oppervlak met een grote kromtestraal te onderzoeken en te kijken of deze
delen beschreven kunnen worden met een kleiner aantal, maar dan grotere, driehoeken. Dit
wordt bereikt door voor elke combinatie van driehoeken die een bergje vormt, en waarvan
het grondvlak een convex gebied is, te kijken of dit bergje vervangen mag worden door
een vlak. Hiervoor zijn functies geïmplementeerd, die onderzoeken of een grondvlak
convex is en of een top van zo'n bergje verwijderd mag worden. Is dit het geval, dan
wordt het grondvlak opnieuw getrianguleerd. In dit verslag wordt eerst de opgestelde
theorie omtrent het reductieproces behandeld, daarna de implementatie van de processor
met behulp van IDaSS. Bij de beschrijving van de implementatie wordt eerst een rekenmodule behandeld, een schakeling ontworpen rond een IEEE-754 ALU. Deze ALU werkt
volgens een bepaalde standaard die wordt uitgediept. Vervolgens wordt een module
beschreven die het geheugen uitleest, de juiste gegevens doorgeeft aan de rekeneenheid en
vervolgens het geheugen weer bijwerkt. Tenslotte wordt behandeld hoe deze modules in
één ontwerp geplaatst zijn en gekeken wat de prestaties van het geheel zijn.
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2. Het datareductiealgoritme
2.1. Inleiding

Tijdens één van mIJn stages (een stage bij de faculteit Informatica) heb ik onderzoek
gedaan naar een manier om getrianguleerde oppervlakken te reduceren, en een algoritme
geschreven dat dit realiseert. Mijn afstudeerprojekt bij de faculteit Elektrotechniek,
vakgroep EB, bouwt hierop voort waarbij ik (een deel van) het algoritme heb vertaald naar
een digitale schakeling. De ontworpen processor onderzoekt het oppervlak van een grafisch
model dat is opgebouwd uit een eindig aantal aangrenzende driehoeken. Een reden dat
voor driehoeken is gekozen is dat grafische werkstations de polygonen snel kunnen
verwerken. Een andere reden is dat er tegenwoordig veel technieken bestaan om een
gegeven model te vertalen naar een polygonale dataset, waardoor de hoeveelheid informatie die in deze dataset wordt opgeslagen, veel minder is dan wanneer men alle punten van
het model zou opslaan. Dit komt doordat het voor een polygonaal model voldoende is om
alleen de hoekpunten van de polygonen op te slaan. Deze opbouw van modellen komt veel
voor in de computer graphics, bijvoorbeeld om een 3D landschap dat gegenereerd is met
satellietfoto's, te visualiseren. Zo'n set aaneengrenzende driehoeken wordt in de computer
graphics een wireframe genoemd, een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1.

Figuur 1. Voorbeeld van een wireframe.
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Zoals in dit voorbeeld te zien is, is het model opgebouwd uit te veel driehoeken, omdat de
vlakke delen ook door minder driehoeken beschreven kunnen worden. In figuur 2 is dit te
zien. Het doel van de ontworpen processor is dan ook het reduceren van een model zoals
in figuur 1, tot een model zoals in figuur 2. Het moge duidelijk zijn dat de reductie die in
deze twee figuren geschetst is, zeer optimaal is en zeker niet in alle gevallen haalbaar is.
-------------------
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Figuur 2. Voorbeeld van een gereduceerde wireframe.

2.2. Generatie van een wireframe
Een wireframe bestaat dus uit een set driehoeken die, afhankelijk van de complexheid van
een model, zeer groot kan zijn. Het blijkt echter dat het soms mogelijk is een model met
minder driehoeken te beschrijven. Met andere woorden: dat er onnodig veel driehoeken
gebruikt worden om een model te beschrijven. Dit probleem ontstaat bij de generatie van
een wireframe: een model wordt verdeeld in plakken, en per plak wordt de contour van de
doorsnede bepaald met behulp van een grid. Het principe is te zien in figuur 3, op de
volgende bladzijde.
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2. Het datareductiealgoritme

Figuur 3. Bepaling van contour met behulp van grid.

Vervolgens worden de punten uit de opeenvolgende plakken met elkaar verbonden,
zodanig dat er zo gelijkvormig mogelijke driehoeken ontstaan. Op deze manier wordt het
oppervlak van het model getrianguleerd. Dit is te zien in figuur 4. De gelijkvormigheid
van de driehoeken is gewenst omdat lange, smalle driehoeken numerieke problemen bij
berekeningen kunnen geven. Dit zal later uitgelegd worden.
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Figuur 4. Vorming van driehoeken.

De bepaling van de contouren, en daarmee de vorming van de driehoeken, gebeurt in de
hoogst mogelijke resolutie. Dit wordt gedaan om zo veel mogelijk details te behouden om
bijvoorbeeld te kunnen inzoomen. Dit houdt in dat relatief grote vlakke delen door veel
kleine driehoeken beschreven worden, terwijl dit niet nodig is. Grote vlakke delen kunnen
wellicht ook door enkele grote driehoeken beschreven worden.
Het gevolg is dat een model met onnodig veel driehoeken beschreven wordt, en dit is
nadelig voor de rekentijd, die nodig is om het model bijvoorbeeld te roteren. De reductie
is dus gewenst om een model snel te kunnen bekijken, verwerken of bewerken. Het doel is
de opdeling van het oppervlak in driehoeken adaptief maken, dat wil zeggen: relatief grote
delen met geringe kromming worden opgebouwd uit grote driehoeken, delen met een grote
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kromming worden opgebouwd uit vele kleine driehoeken. Dat hierdoor het aantal
driehoeken gereduceerd wordt, wordt vanaf paragraaf 2.4 verduidelijkt.

2.3. Opbouw van een wireframe in het geheugen
Voordat er met het reductieproces begonnen kan worden, worden de gegevens uit een
wireframe-file eerst volgens een bepaalde structuur in het geheugen opgeslagen. Deze
structuur is te zien in figuur 5, de opbouw van een wireframe-file is te zien in bijlage I a,
een voorbeeld is te zien in bijlage I b.

!Ver1
Ver3
Naar

Vertex[i]
Face[O]

Van
Van
Naar
1

Ver2
Vertices

H

[_~ _ _ _ _ _____J
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Figuur 5. Geheugenstructuur van een wireframe.
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Zoals te zien is wordt het geheugen als het ware opgedeeld in drie delen: een gedeelte
waar de coördinaten van de hoekpunten van de driehoeken worden opgeslagen, een
gedeelte waarin de lijnstukken tussen twee hoekpunten worden opgeslagen en een gedeelte
dat de driehoeken zelf bevat. De hoekpunten worden ook wel vertices genoemd, de
lijnstukken edges en de driehoeken /aces. Verder valt op dat de vertices gelinked zijn met
de edges en faces. Dit is gedaan om direct te kunnen zien welke edges er vast zitten aan
een vertex, en van welke faces de vertex een hoekpunt is. Dit is van belang om onder
andere zo snel mogelijk de omtrek van een top te kunnen bepalen, of om het geheugen bij
te werken na verwijdering van een top.
De vertices, edges en faces worden doorlopend genummerd, beginnend vanaf nul.

In het geheugen heeft een vertex de volgende structuur:

struct Vertex

{
float x;
float y;
float z;
int AantEdgeN r;
int *EdgeNr;
int AantFaceNr;
int *FaceNr;
}

Hierin zijn *EdgeNr en *FaceNr pointers naar een lijst met nummers van edges en faces
waar de vertex onderdeel van is. AantEdgeNr resp. AantFaceNr geeft aan hoeveel edges
resp. faces deze vertex heeft, deze aantallen worden bepaald bij de opbouw van de
structuur. De edges en faces hebben de volgende structuur:

struct Edge

{
int Van;
int Naar;
}

6
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struct Face

{
int Verl;
int Ver2;
int Ver3;
}

Van en Naar bevatten de nummers van de vertices waartussen de edge zich bevindt, Verl,
V er2 en V er3 bevatten de nummers van de vertices die de hoekpunten vormen van de
driehoek.

De gehele structuur wordt softwarematig als preprocessing-stap opgebouwd, waarna de
processor kan beginnen met reduceren.

2.4. Verschillende methoden van reductie

In de literatuur zijn reeds meerdere mogelijkheden onderzocht om het aantal driehoeken
van een getrianguleerd oppervlak te reduceren. Eén manier is die van Greg Turk [Turk92].
Hij gaat uit van een reeds getrianguleerd model en legt op het oppervlak van dit model een
tweede collectie punten, die later de hoekpunten van de driehoeken van het opnieuw
getrianguleerde oppervlak moeten worden. Omdat deze tweede set punten willekeurig op
het oppervlak geplaatst mag worden, worden ze zodanig geplaatst dat, na opnieuw
trianguleren, het model bestaat uit goed gevormde driehoeken (dit zijn driehoeken waarvan
de zijden ongeveer even lang zijn). Het opnieuw trianguleren gebeurt door de oude
hoekpunten te verwijderen en tegelijkertijd steeds drie nieuwe hoekpunten met elkaar te
verbinden (zodat er dus een driehoek gevormd wordt) op een dusdanige manier dat de
nieuwe driehoeken het oppervlak zo goed mogelijk volgen. Dit levert een reductie op
omdat de nieuwe driehoeken groter zijn, en beter op het oppervlak geplaatst zijn.
Nadelen van deze manier zijn, volgens [Turk92], de problemen die ontstaan bij het
opnieuw trianguleren. Wanneer een oppervlak als het ware dubbelgevouwen is, zoals in
figuur 6, dan moet men er voor waken dat het teruggeklapte deel niet verbonden wordt
met het andere deel.
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Figuur 6. Foutief trianguleren van teruggeklapt deel van het oppervlak.

Een ander probleem dat kan optreden is het ontstaan van 'bellen', zoals te zien is in figuur
7. Indien er gaten in het model aanwezig zijn, moet er voortdurend op gelet worden dat
deze niet 'dichtgemetseld' worden.

----·--Figuur 7. Het ontstaan van 'bellen'.

Zelf vind ik het grote nadeel van deze methode dat het model opnieuw getrianguleerd
wordt, terwijl het al getrianguleerd is. Er wordt dus in feite dubbel werk gedaan. Bovendien moet men er steeds op letten dat bovenstaande problemen niet voorkomen, en dat
vereist veel controle.
Deze nadelen zijn niet aanwezig bij de methode, bedacht door Schroeder, Zarge en
Lorensen [Schroeder92]. Deze methode van datareductie gaat uit van het reeds getrianguleerde model, en probeert daarin verbeteringen aan te brengen, zodanig dat er flink
gereduceerd kan worden. De verbeteringen houden in dat bepaalde groepen van driehoeken
vervangen worden door groepen die uit minder driehoeken bestaan. De nieuwe dataset,
ontstaan na reductie, is in sommige gevallen tien keer kleiner dan de originele dataset. Het
gereduceerde model is dan weliswaar veel hoekiger en grover, maar door schaduwtechnieken van bijvoorbeeld Phong of Gouraud te gebruiken, kan het originele model zeer goed
benaderd worden. De methode van [Schroeder92] komt er op neer dat er nooit nieuwe
punten gecreëerd worden, er worden slechts punten verwijderd. Het hiervoor benodigde
algoritme kan in drie stappen worden opgedeeld:

8
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1) bepalen van de lokale geometrie en topologie van het oppervlak

2) onderzoeken of er gereduceerd mag worden zonder dat daarbij
belangrijke details verloren gaan
3) als er gereduceerd mag worden, op welke manier wordt er opnieuw
getrianguleerd
Het spreekt uiteraard voor zich dat de totale vorm van het model gehandhaafd moet blijven
(een kubus moet een kubus blijven) en dat het gereduceerde oppervlak het oorspronkelijke
getrianguleerde oppervlak zo goed mogelijk benadert, zonder teveel verlies van detail.
Aangezien de modellen reeds getrianguleerd zijn, en de methode van [Schroeder92] minder
problemen oplevert dan de methode van [Turk92], heb ik ervoor gekozen om het voorbeeld van Schroeder, Zarge en Lorensen te volgen.

2.5. De lokale geometrie en topologie van het oppervlak

De eerste stap is het bepalen van de lokale geometrie en topologie rondom een gegeven
punt van het oppervlak, wat van belang is voor de reductiecriteria en het triangulatieproces. Dit wordt voor ieder punt in het oppervlak gedaan, en wel in de volgorde waarin de
punten zijn opgeslagen. Per punt worden de aangrenzende punten bekeken en gekeken hoe
de lokale geometrie en topologie van deze punten zijn. Met lokale omgeving wordt in het
vervolg een te verwijderen top met aangrenzende punten bedoeld. Volgens [Schroeder92]
zijn er vijf vormen van lokale oppervlakte, te zien in figuur 8.
Het processor, beschreven in dit verslag, zal alleen de 'Simple'-vorm herkennen, de
overige vormen vereisen een ander reductieproces. De reden hiervoor is dat Simplevormen het meest voorkomen en dat het reductieproces voor andere vormen zeer complex
is, en niet realiseerbaar binnen het tijdsbestek van het afstudeerprojekt.

9
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Figuur 8. Mogelijke vormen van de lokale oppervlakte.

2. 6. Reductie van een Simplevorm
De Simplevorm bestaat uit een eventueel te verwijderen top T, met aangrenzende punten
die samen een convexe omtrek vormen. Ieder punt van de omtrek kan in principe de top
van een Simplevorm zijn, dus elk punt van de wireframe moet onderzocht worden om te
kijken of dit inderdaad het geval is. In het eenvoudigste geval liggen de punten uit de
omtrek in hetzelfde vlak, dit komt echter weinig voor. Meestal liggen de punten in een
gekromd vlak. Beide gevallen zijn te zien in figuur 9.

~-

~

(/~·
~I

I

\

- -

\

\/

1

/

Figuur 9. Mogelijkheden van een Simplevorm.

In het geval dat het grondvlak plat is, werkt het reductieproces eenvoudig: nadat onderzocht is of het grondvlak een convex gebied is (en dus de top met aangrenzende punten
een Simplevorm is), wordt van het bergje de afstand van het grondvlak tot de top bepaald,
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valt deze binnen een gestelde toelaatbare foutmarge dan wordt de top verwijderd en het
grondvlak opnieuw getrianguleerd. Het grondvlak van deze berg is een n-gon, dat wil
zeggen dat de berg bestaat uit n driehoeken. Na verwijdering van de top wordt het
grondvlak opgebouwd uit n-2 driehoeken, dus er worden twee driehoeken bespaard. Door
nu voor elk punt in het oppervlak te kijken of het een top van een Simplevorm is, kan de
hoeveelheid driehoeken, en daarmee de grootte van de dataset, gereduceerd worden als
(een deel van) die toppen inderdaad verwijderd mogen worden. Het principe wordt in
figuur 10 verduidelijkt.

~;.~c:)
~ r·~.\
/

\c:)
1

~.
6 driehoeken
/

4 driehoeken

Figuur 10. Vervanging Simplevorm door plat vlak.

Het probleem in de praktijk is echter dat de punten uit de omtrek meestal niet in één plat
vlak liggen, en dat er daarom niet gesproken kan worden van een convexe omtrek. De
afstand van de top tot het grondvlak is dan ook niet meer direct te bepalen. In dit geval
werkt het reductieproces iets anders, voor details wordt verwezen naar mijn stageverslag
[Luijk95]. Het principe blijft echter gelijk: verwijdering van een top van een Simplevorm
houdt in dat het bergje als het ware wordt gladgestreken, en een besparing van twee
driehoeken oplevert. Een voorbeeld is te zien in figuur 11.

Figuur 11. Voorbeeld van verwijdering van top van Simplevorm.
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2. 7. Verwijdering van een top

In de praktijk liggen de hoekpunten van de omtrek van het grondvlak niet in een plat vlak.
Om toch te kunnen bepalen of een top van een Simplevorm mag worden verwijderd, wordt
de Simplevorm opgedeeld in tetraëders [Luijk95]. Deze tetraëders worden gevormd door
een drietal vectoren rva, rvb en rvc, beginnende vanuit een hoekpunt van de omtrek van
het grondvlak. Dit is te zien in figuur 12.
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Figuur 12. Opdeling in tetraëders.

Met behulp van deze vectoren kan bepaald worden:
1) of de hoek tussen vector a en b kleiner is dan 180°
2) de afstand van de top tot het vlak opgespannen door vector rva en rvb
Er geldt:

p

=

arva

+

j3rvö , met a>O /\ j3>0

(1)

Om de projectie p van de top op het vlak opgespannen door rva en rvb te bepalen wordt
de volgende formule gebruikt:

p

=

rVC

±

ii

lhl 11!11 '

12

=

rvaxrvö

(2)
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Hierin is n de normaalvector van het vlak dat opgespannen wordt door de vectoren rva en
rvb. Uit deze formule blijkt waarom het ongunstig is met lange, dunne driehoeken te
werken: indien de hoek tussen de vectoren rva en rvb heel klein is, dan nadert het
uitprodukt naar nul. Hierdoor kan de breuk oneindig groot worden, of wordt er nul door
nul gedeeld, en ontstaan numerieke problemen.
Verder valt er af te leiden voor a:
xrv~p - XpY rvb

ex =

v

xrv~rva - xrvaYrvb

v

Yrvbzp - YpZrvb

ex =

ex

Yrvbzrva - Yrvazrvb

xrvbzp - xpzrvb

(3)

xrvbzn>a - xrvazrvb

Hetzelfde kan voor B afgeleid worden:

fJ

xrvaYp - X;Jrva

=

v

fJ

Yrvazp - YpZrva

=

xrvaYrvb - x rv~ rva

yrvazrvb

v

fJ

xrvazp - xpzrva

(4)

xrvazrvb - xrvbzrva

- Yrvbzrva

Omdat de noemers van deze breuken overeenkomen met coördinaten van de normaalvector
n, kunnen (3) en (4) ook als volgt worden geschreven:
ex =

Xrv~p -

XpYrvb

v

yrvbzp

ex =

-zn

fJ

X rva yp

-

XpY rva

v

yrvazp

fJ

ypzrvb

-x

n

-

ypzrva

v

xrvbzp - xpzrvb

(5)

Yn

v

xn

zn

ex

fJ

xrvazp - xpzrva

(6)

-yn

Eén van de drie vergelijkingen is nodig om a (of B) te berekenen, is één der noemers nul,
dan wordt een andere vergelijking gebruikt. Het geval dat alle drie de noemers nul zijn
komt niet voor: dit zou namelijk inhouden dat rva een positief veelvoud van rvb is, maar
dat komt nooit voor omdat er dan immers geen omtrek is!
Door met behulp van de formules (5) en (6) voor elke hoek uit de omtrek van het
grondvlak a en B te bepalen, kan dus bekeken worden of de omtrek convex is of niet: zijn
alle a's en B's groter dan nul, dan is de omtrek convex. Voor de hoogte h geldt:
h

=

(rilc ' ii)

(7)

lliîll
Ook uit deze formule blijkt dat het ongewenst is als de hoek tussen vector rva en rvb klein
is. Formule (2) gecombineerd met formule (7) levert:
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ft = rvê - fi(rVC ' il)
lliîll2

(8)

Voor een precieze afleiding van formule (1) t/m (8) wordt verwezen naar mijn stageverslag [Luijk95].
Als voor elk drietal vectoren rva, rvb en rvc blijkt dat a en B groter zijn dan nul, èn elke
hoogte h uit formule (7) kleiner is dan een vooraf ingestelde foutmarge, dan is de omtrek
convex en mag de top verwijderd en het grondvlak opnieuw getrianguleerd worden.

2.8. Triangulatie van het grondvlak
Zoals te zien is in figuur 10, wordt het grondvlak opgebouwd uit n-2 driehoeken als de
Simplevorm uit n driehoeken bestaat. Voor elke Simplevorm levert dit dus een besparing
op van twee driehoeken. Na verwijdering van een top moet het ontstane gat gedicht
worden, dit gaat als volgt: van elke hoek uit de omtrek van het grondvlak wordt de grootte
bepaald. Is dit voor elke hoek gedaan, dan vormt het hoekpunt van de kleinste hoek,
samen met zijn buur-hoekpunten, de eerste driehoek. Het gat dat hierna nog overblijft,
wordt weer opnieuw onderzocht om de kleinste hoek te vinden. Is deze gevonden, dan
vormt het hoekpunt van de dan kleinste hoek, samen met zijn buur-hoekpunten, de tweede
driehoek. Dit wordt net zolang herhaald tot het gat in het oppervlak, ontstaan na verwijdering van een top, gedicht is. Het principe wordt verduidelijkt in figuur 13.

Figuur 13. Gewenste triangulatie van het grondvlak.
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Ik heb voor deze manier gekozen omdat bij deze aanpak voorkomen wordt dat de kleinste
hoek als laatste overblijft en noodgedwongen in tweeën wordt gedeeld. De driehoeken die
dan ontstaan zijn erg smal, dit wordt liever voorkomen vanwege de numerieke problemen
die kunnen ontstaan. In figuur 14 is een geval te zien waarbij de kleinste hoek als laatste
overblijft.

Figuur 14. Ongewenste triangulatie van het grondvlak.

Samenvattend kan het proces binnen de grafische processor m de volgende stappen
onderscheiden worden:
- uit geheugen top met omtrek halen, inclusief bijbehorende
edges en faces
- bepaling van de vectoren rva, rvb en rvc, zie figuur 12
- m.b.v. deze vectoren de hoogte en de coëfficiënten a en
B bepalen, en dit voor elke hoek
- hoogte h en hoek controleren of deze aan de voorwaarde
voor verwijdering voldoen
- grondvlak trianguleren
- geheugen bijwerken

( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

- volgend punt bekijken

De maximale foutmarge waarbinnen de hoogte h moet vallen wordt vóór het proces
begonnen wordt, ingevoerd. Het proces wordt net zolang herhaald tot er niets meer te
reduceren valt.
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3. Implementatie van het reductiealgoritme in IDaSS
3.1. Inleiding

De processor is ontworpen met behulp van IDaSS (Interactive Design and Simulation
System) voor ULSI (Ultra Large Scale Integration). Met dit softwarepakket kunnen grote
digitale schakelingen ontworpen en gesimuleerd worden. Dit wordt onder andere bereikt
door de hiërarchische opbouw van het ontwerp, dat opgebouwd is uit modules. Deze
modules kunnen door de gebruiker gedefinieerd worden, of rechtstreeks uit een bibliotheek
gehaald worden. Deze modules kunnen met bidirectionele- en/of controlbussen met elkaar
verbonden worden. Voor een uitgebreide beschrijving van IDaSS wordt verwezen naar de
handleiding, behorende bij dit pakket [Verschueren90].

3.2. Het gebruikte getal formaat
Zoals eerder beschreven bestaat een wireframe uit een aaneenschakeling van een eindig
aantal driehoeken. Voor de driehoeken is het voldoende dat alleen de coördinaten van de
hoekpunten van deze driehoeken worden opgeslagen. Deze coördinaten zijn single
precision floating point getallen, welke 32 bit zijn. De processor zal dus in staat moeten
zijn te rekenen met dit formaat getallen. 32 Bit getallen zoals een computer ze gebruikt
voldoen aan de IEEE-754 standaard [IEEE754]. Deze standaard definieert ook andere
floating point formaten, maar die worden hier niet gebruikt. Een single precision floating
point getal bestaat uit een mantisse van 24 bits, een exponent van 8 bits en een sign bit.
Hier moet opgemerkt worden dat slechts 23 bits van de mantisse worden opgeslagen. Het
meest significante bit, het leading bit of ook wel integer bit, wordt berekend uit de waarde
van de exponent. De representatie van een single precision floating point getal is weergegeven in figuur 15. In het navolgende zal met een floating point getal steeds een single
precision floating point getal bedoeld worden.
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1

m(antisse)

s(ign) e(xponent)[
1

1

7

0 22

0

Figuur 15. Representatie van een 32 bit single precision floating point getal.

Een floating point getal kan genoteerd worden als een triple x:= (s,e,m), en wordt als volgt
weergegeven:
x

=

(-l)s 2e- 127 (Lm 22m 21 ···mm)
1 0

Hierin is te zien dat de exponent geschaald wordt met behulp van een bias, waardoor de
exponent kleiner dan nul kan worden. Dit is nodig voor getallen tussen nul en één. De
bias heeft een waarde van 127. Om een zo groot mogelijke precisie te krijgen wordt er
voor gezorgd dat de mantisse geen onnodige nullen vooraan bevat. De getallen heten dan
genormaliseerd. Het leading bit heeft dan de waarde één. De minimale waarde van de
mantisse is dan:
mnormmin

=

'

100000000000000000000000

en komt overeen met de waarde één.
De maximale waarde van de mantisse is:
mnorm,max

=

111111111111111111111111

Dit komt overeen met de waarde:
mnorm,max

1+

1 +
2

1
22

+

1
23

+ ... +

1

1+

223 -1
1
=2---2n
8388608

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mantisse voor genormaliseerde getallen een
waarde heeft op het interval [1,2). Het kleinste positieve genormaliseerde getal is dus:
x

=

(-1)0 2- 126 (100000000000000000000000)

=

2- 126 ~ l.18·10- 38

Nog kleinere getallen kunnen als gedenormaliseerde getallen worden weergegeven:

Zoals te zien is heeft het leading bit nu de waarde nul, overige bits uit de mantisse mogen
17
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1

i1n11TI

niet allemaal nul zijn. De minimale waarde van de mantisse is:
m denorm,min =

000000000000000000000001

Dit komt overeen met de waarde:
1

1

23

8388608

2

De maximale waarde van de mantisse is:
mdenorm,max =

011111111111111111111111

en komt overeen met de waarde:
1
1
1
1
mdenorm,max = 0 + +
+
+".+
2
2
3
223
2

2

1 -

1
8388608

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mantisse voor gedenormaliseerde getallen een
waarde heeft op het interval (0, 1).
Voor het navolgende zijn verder nog de volgende representaties van belang:
- het getal nul: e = 0 èn m = 0,
- het "getal" oneindig: e = 255 èn m = 0,
- Not a Number (NaN): e = 255 èn m ongelijk aan 0.
In alle drie de gevallen geldt dat het sign bit nul of één kan zijn. Een NaN treedt op
wanneer een operatie op twee operanden niet gedefinieerd is binnen de IEEE-754
standaard.
Omdat de processor deze getallen moet kunnen verwerken zal elke gebruikte rekeneenheid
aan de IEEE standaard moeten voldoen. Dit wordt later verder uitgediept.
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3.3. Opdeling van de processor
Zoals gezegd kan het te volgen reductieproces in de zeven stappen onderscheiden worden,
te zien op pagina 15. Uit deze stappen volgt dat de processor op zijn minst uit de volgende
onderdelen moet bestaan:
een gedeelte dat de coördinaten van een vertex en de bijbehorende edges en
faces uit het geheugen haalt en na reductie het geheugen weer bijwerkt, dit
zijn de stappen (1) en (6) van bladzijde 15,
een gedeelte dat de richtingsvectoren rva, rvb en rvc berekent, hieruit de
hoogte h, a en B bepaalt en kijkt of deze aan de voorwaarden voor reductie
voldoen, dit komt overeen met de stappen (2) t/m (4) van bladzijde 15,
en een gedeelte dat na verwijdering van een top het grondvlak opnieuw
trianguleert, dit is stap ( 5) van bladzijde 15.
Ook dient er een controller ontworpen te worden die de communicatie regelt tussen de
verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden ondergebracht in modules, en zullen in
navolgende hoofdstukken behandeld worden.
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4. De rekenmodule
4.1. Bepaling van het aantal rekeneenheden

Het berekenen van de richtingsvectoren rva, rvb en rvc (zie figuur 12) en het bepalen van
de hoogte h, a en B wordt ondergebracht in één module, die 'Verwijder' genoemd is. De
inputs van deze module zijn de coördinaten van de vier vertices HP, a, b en c waarmee de
richtingsvectoren rva, rvb en rvc berekend worden. Een blokschema van deze module is te
zien in figuur 16.
axin
ayin
azin
hxin
hyin
hzin
Ue:rwijde:r

cxin
cyin
czin
hpxin
hpyin
hpzin

Figuur 16. Blokschema van module 'Verwijder'.

In deze module wordt formule (8) (zie blz. 14) berekend, en gekeken of a en B groter zijn
dan nul. De berekeningen van formule (8) zijn schematisch weer te geven in een Data
Flow Graph (DFG), die te zien is in bijlage II. In deze DFG stellen de knooppunten de
operaties voor, de lijnen geven de flow van de data weer. Een knooppunt produceert pas
een output wanneer alle waarden op de inputs van dat knooppunt beschikbaar zijn. Na
knooppunt k27 is de lengte van het uitprodukt (van vector rva en rvb) in het kwadraat
berekend. In knooppunt k33 wordt vervolgens de hoogte in het kwadraat berekend. Dit
wordt gedaan om een (lastige) extra operatie 'wortel trekken' bij het berekenen van de
lengte van de normaalvector te voorkomen. Op deze manier wordt er alleen gebruik
gemaakt van optellers (aftrekkers), vermenigvuldigers en één deler. Hierbij moet dan
opgemerkt worden dat deze waarde h2 vergeleken moet worden met de maximaal toelaatbare fout (Tol genaamd) in het kwadraat, om te kijken of een top verwijderd mag worden.
Dit wordt gedaan in knooppunt k37. Is het sign bit van het resultaat van k37 gelijk aan
nul, dan is h groter dan Tol, oftewel, de top mag niet verwijderd worden. Wanneer de
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DFG doorlopen is, zijn de coördinaten van richtingsvector rva en rvb, van normaalvector n
en van de projectie p bekend. Deze zijn nodig om a en B te bepalen. Hier zal later op
worden ingegaan.
Na het opstellen van de DFG kan deze gescheduled worden. Afhankelijk van de resource
constraints, dit zijn de beperkingen die aan de hoeveelheid verschillende operaties (en dus
aan het gebruik van hardware) worden opgelegd, wordt deze schedule gedaan. Omdat er
steeds met drie coördinaten (de x-, y- en z-coördinaat) een berekening wordt uitgevoerd,
heb ik in eerste instantie als resource constraint drie adders, drie multipliers en één divider
gekozen. Op deze manier kunnen per cycle een drietal optellingen (of aftrekkingen) en een
drietal vermenigvuldigingen gedaan worden. De schedule van de DFG uit bijlage II is te
zien in bijlage III. Hierin is te zien dat eerst wordt gekeken of de hoogte h binnen de
maximale foutmarge Tol valt, voordat er wordt begonnen met de berekening van de
projectie p, en daarna van a en B. Op deze manier wordt een hoop rekenwerk bespaard
indien blijkt dat een top niet verwijderd mag worden.
Vervolgens kunnen met behulp van de schedule uit bijlage III de lifetimes van de
variabelen bepaald worden. Dit zijn de tijden waarop een variabele 'levend' is, oftewel de
tijden waarop een variabele behouden moet blijven. Dit gebeurt met behulp van registers,
waarin de levende variabelen tijdelijk worden opgeslagen. Het aantal benodigde registers is
gelijk aan het maximale aantal levende variabelen op hetzelfde tijdstip. In bijlage IV is te
zien dat er voor de schedule uit bijlage III 18 registers nodig zijn, onder de voorwaarde
dat er drie adders, drie multipliers en één divider gebruikt worden. Van deze 18 registers
wordt er één gedurende het hele proces gebruikt om de waarde Tol2 op te slaan. Omdat
een optelling (aftrekking) van twee 32 bits getallen 3 klokslagen duurt, een vermenigvuldiging 28 en een deling 31, geldt voor de schedule uit bijlage III dat de totale berekening
(dit is zonder de berekening van a en B) 252 klokslagen in beslag neemt (dit is inclusief
twee extra klokslagen per operatie die nodig zijn voor het in- en uitlezen van de registers).
Het aantal klokslagen per operatie zal later toegelicht worden, en is hier verder niet van
belang.
Om hardware te besparen kan ook onderzocht worden hoeveel klokslagen de berekeningen
in beslag nemen wanneer er slechts gebruik wordt gemaakt van één rekeneenheid. Doordat
voldaan moet worden aan de IEEE standaard, worden rekeneenheden zeer complex (en
groot) en is het dus wenselijk om er niet meer dan één te gebruiken. Er wordt gebruik
gemaakt van een 32 bits IEEE floating point ALU, die reeds is ontworpen. Voor een
gedetailleerde beschrijving van deze ALU wordt verwezen naar [Nulens95], belangrijk
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voor mijn ontwerp is dat deze ALU de volgende operaties kan uitvoeren, in het gegeven
aantal klokslagen:

-

optellen, 3 klokslagen
aftrekken, 3 klokslagen
vermenigvuldigen, 28 klokslagen
delen, 31 klokslagen

Van de DFG uit bijlage II kan nu een nieuwe schedule gemaakt worden, nu met resource
constraint één AL U, welke onder andere kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen. De schedule is te zien in bijlage V, het is duidelijk dat er nu maar één operatie per
cycle uitgevoerd kan worden omdat er maar één ALU is. Pipelining van berekeningen is
dus niet meer mogelijk. Het totale aantal klokslagen dat nodig is voor de berekeningen is
nu 619 (dit is weer inclusief twee extra klokslagen per operatie die nodig zijn voor het inen uitlezen van de registers en exclusief de berekening van a en 13). Het totaal is een
factor 1,5 hoger dan bij de schedule uit bijlage III, hier staat tegenover dat de benodigde
hardware veel minder is. In bijlage VI worden weer de lifetimes van de variabelen bepaald
(de lifetime van de variabele Tol2 is niet afgebeeld omdat deze gedurende het hele proces
in één register aanwezig is), hieruit volgt dat er 16 registers nodig zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat er een afweging gemaakt dient te worden tussen snelheid
en hoeveelheid te gebruiken hardware. Daar het realiseren van één IEEE floating point
AL U al een zeer grote en complexe chip oplevert, wordt voor deze optie (het gebruik van
slechts één AL U) gekozen. In het navolgende zal dit verder worden uitgediept.
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4.2. Allocatie van modules, registers en datapaden

Na het bepalen van het aantal rekeneenheden en registers dat nodig is om de DFG uit
bijlage II te realiseren kan de allocation plaatsvinden. Er zijn drie soorten allocation
[Heij lig ers]:
1) Module allocation,
2) Register allocation,
3) Interconnect allocation.
Als eerste stap worden bij module allocation de operaties afgebeeld op (verschillende)
modules. Aangezien ik gebruik maak van slechts één module, namelijk de IEEE ALU,
worden alle operaties hierop afgebeeld. Dit kan omdat deze ALU de benodigde operaties
(optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) kan uitvoeren. Een controller moet er
voor zorgen dat de juiste operatie op het juiste moment wordt uitgevoerd.
De tweede stap is register allocation, hierbij worden variabelen waarvan de lifetimes elkaar
niet overlappen afgebeeld op hetzelfde register. In tabel 1 is te zien welke variabelen
hetzelfde register kunnen delen. De variabelen zijn voor het gemak genummerd naar de
knooppunten waarin ze ontstaan zijn.
Na register allocation kan een schema van de (niet optimale) schakeling gegeven worden,
te zien in bijlage VII. Met behulp van multiplexers, aangestuurd door een controller,
kunnen de variabelen op het juiste moment aan de ALU worden aangeboden. Zoals te zien
is worden er in deze niet geoptimaliseerde schakeling 16 bussen voor de variabelen
gebruikt, de multiplexers hebben in totaal 29 ingangen.
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Tabel 1. Register allocation van variabelen.
Regl

Vl

Reg2

V2

Reg3

V3

Reg4

V4

Reg5

V5

Reg6

V6

Reg7

V13, V34

Reg8

Vl4, V35

Reg9

V15, V36

ReglO

V7, V16

Regll

V8, Vl7

Reg12

V9, V18

Reg13

Tol2

Reg14

VlO, V19, V25, V27, V29, V32

Reg15

Vl 1, V20, V21, V22, V26, V28, V33, V37

Reg16

Vl2, V23, V24, V30, V31

Door toepassen van de laatste stap, de interconnect allocation, kan het datapad (de bussen)
geoptimaliseerd worden. Dit wordt bereikt door te kijken welke variabelen over dezelfde
bussen vervoerd kunnen worden. Eerst wordt er onderzocht welke variabelen naar welke
ingang van de ALU moeten. Bepalend hiervoor zijn de operaties delen en aftrekken, omdat
deze operaties niet commutatief zijn. Bij optellen en vermenigvuldigen kunnen de argumenten omgedraaid worden als dit de optimalisatie ten goede komt. In tabel 2 is voor elk
register (met bijbehorende bus) te zien aan welke multiplexer (A of B) hij moet worden
aangesloten.
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Tabel 2. Verbindingen tussen registers en multiplexers.
RegNr
1

MUXA

MUXB
1

1

Il

RegNr

MUXA

MUXB
1

1

1

1

x

x

9

x

x

2

x

x

10

x

x

3

x

x

11

x

x

4

x

12

x

x

5

x

13

6

x

14

x

x

7

x

x

15

x

x

8

x

x

16

x

x

Te zien is dat de registers 4, 5 en 6 alleen met multiplexer A verbonden hoeven te
worden, deze krijgen een aparte bus toegewezen. Hetzelfde geldt voor de registers 13 en
16, deze worden alleen met multiplexer B verbonden. De overige registers gaan naar beide
multiplexers.
Hierna wordt per operatie bekeken welke twee registers er moeten worden uitgelezen, deze
registers kunnen geen bus delen. Het blijkt dat er na optimalisatie slechts 5 bussen nodig
Zljn:

-

Reg
Reg
Reg
Reg
Reg

(4, 5, 6) op 1 bus, naar mux A (inl),
(13, 16) op 1 bus, naar mux B (inl),
(1, 7, 14) op 1 bus, naar mux A en B (in2),
(2, 8, 10, 12) op 1 bus, naar mux A en B (in3),
(3, 9, 11, 15) op 1 bus, naar mux A en B (in4).

De nu geoptimaliseerde schakeling is te zien in bijlage VIII. De controller (75 states) zorgt
er weer voor dat de juiste registers worden uitgelezen op de juiste tijdstippen, tevens stuurt
deze de multiplexers aan. Wanneer de hele berekening, zoals weergegeven in de DFG in
bijlage II, doorlopen is, bevatten de registers 1 t/m 12 de x, y en z coördinaten van rva,
rvb, p en n. Deze zijn nodig om a en B te berekenen. Hiervoor zijn 3 registers vrij te
gebruiken. Afhankelijk van de waarde van xn, y n of zn (één van deze mag niet nul zijn)
25

--1

\~ittJ\I

4. De rekenmodule

wordt a en B berekend met behulp van formule (5) en (6) (zie bladzijde 13). Omdat er
alleen gecontroleerd hoeft te worden of a en B groter zijn dan nul is het voldoende om
alleen de teller te berekenen (twee keer vermenigvuldigen, één keer aftrekken, totaal 66
klokslagen inclusief inlezen en controle), de noemer is immers al bekend. Vervolgens
worden van de teller en noemer de sign bits onderzocht: zijn deze gelijk (teller en noemer
beide positief of beide negatief), dan is de breuk groter dan nul (dit onderzoeken kost één
klokslag). Op deze manier wordt er twee keer (in het gunstigste geval) een deling van 31
klokslagen bespaard, in het ongunstigste geval zes delingen. In het ergste geval (twee van
de drie coördinaten van de normaalvector zijn nul, het zoeken naar de niet-nul-coördinaat
kost twee extra klokslagen) duurt het onderzoeken van a en B in totaal 138 klokslagen,
zodat het totale aantal klokslagen, nodig om een drietal vectoren te onderzoeken, in het
ergste geval 757 bedraagt. In het gunstigste geval (de niet-nul coördinaat van de normaalvector wordt meteen gevonden) duurt het onderzoeken van a en B 134 klokslagen, het
totale onderzoek van een drietal vectoren 753 klokslagen.
In deze 753 klokslagen zit tevens inbegrepen de controle van het resultaat van knooppunt
k29, hier moet namelijk gecontroleerd worden dat het resultaat niet nul of NaN is. Ook
moet er bij de knooppunten k30, k31, k32 en k33 gecontroleerd worden op het ontstaan
van een NaN of overflow: indien k29 een "bijna NaN of bijna overflow" oplevert, kan na
vermenigvuldiging in genoemde knooppunten een NaN of overflow ontstaan. Alle overige
punten hoeven niet gecontroleerd te worden: omdat er met coördinaten wordt gewerkt zal
een optelling, aftrekking of vermenigvuldiging geen NaN of overflow opleveren.
Wanneer de module 'Verwijder' klaar is met rekenen, wordt via een '!verwnot'-signaal
kenbaar gemaakt of een top wel of niet verwijderd mag worden.
Samenvattend wordt de module 'Verwijder' opgebouwd uit 16 registers, 14 multiplexers,
één ALU en één controller, welke uit 75 states bestaat. Om de ALU te voorzien van de
juiste instructiecode is een operator met vijf functies gebruikt, 12 van de 14 multiplexers
worden gebruikt voor het inladen van de coördinaten in de registers 1 t/m 12.
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4.3. Debuggen van de gebruikte ALU

Helaas werkte de gebruikte ALU nog niet helemaal correct, waardoor deze eerst debugged
moest worden. Dit was te wijten aan het feit dat de testmethode waarmee de ALU getest
is, niet juist was. Op deze manier kon een aantal fouten niet ontdekt worden, bovendien
zaten er nog een paar structurele fouten in. Ook kon de ALU nog (in snelheid) geoptimaliseerd worden. Omdat het in dit verslag niet van belang is om hier diep op in te gaan,
worden alleen de verbeteringen opgesomd. Voor details en benamingen wordt verwezen
naar [Nulens95].
1)

State #8 van 'Ctrl' eindigt met '<<', waardoor deze controller in deze state blijft en
er dus geen berekeningen meer gedaan kunnen worden. Uiteraard moet deze state
eindigen met '-> wait', zodat de volgende state de state is waar gewacht wordt op
nieuwe input en een !calculate-signaal. Op deze manier is de AL U tenminste
meerdere malen te gebruiken.

2)

'Controller' is een controller die blijft switchen tussen twee lege states, en is dus
volledig overbodig.

3)

Het register 'Counter', dat bijhoudt wanneer een deling of vermenigvuldiging
voltooid is, moet vóór de aanvang van een berekening eerst gereset worden.
Gebeurt dit niet, dan is het resultaat van de berekening foutief.

4)

Bij de afrondingsprocedure worden de laatste vier bits bekeken. Wordt er naar
boven afgerond, dan dient bij deze laatste vier bits de waarde 1OOOb opgeteld te
worden, in plaats van OlOOb. De laatste drie bits (2 afrondbits en het sticky bit)
vervallen na een berekening.

5)

De controlconnector van operator 'Switch' bevat (na een reset) op klok 0 de
waarde UNK. Dit is binnen IDaSS een fatale fout, er moet dus voor gezorgd
worden dat te allen tijde de controlconnector (dit geldt trouwens voor elke controlconnector) een niet-UNK waarde heeft.

6)

In state #1 van 'Ctrl', de 'wait' state, moet toegevoegd worden:
reduce enable;
end ready;
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Dit wordt gedaan om het resultaat van een berekening voldoende lang op de
uitgangen te laten staan. Indien dit niet gebeurt is er geen tijd om het resultaat
bijvoorbeeld in registers te klokken.
7)

De specificaties van de controlconnector 'c' zijn de volgende:
%00xxl 10x
%0110110x
%00xxl lx0
%0110llx0

%00xxx011
%0110x011
%00xx0xll
%01100xll

Wordt deze connector voorzien van bijvoorbeeld de waarde OOxxllOO, dan levert
dit een foutmelding '<<ctrl>> multiple functions requested' op. Dit is wederom een
fatale fout binnen IDaSS en is door een andere codering te gebruiken verholpen.
8)

Op de uitgangen van de operator 'Switch' worden constanten gegenereerd, bijvoorbeeld bij de functie 'ZeroAdd'. ZeroAdd treedt op wanneer nul bij nul opgeteld
wordt, en 'switch' zet dan meteen (in de eerste klok) de constante nul op de
uitgangen 'fout' en 'eout'. Echter, de ingangen van deze operator zijn tri-state (TS)
uitgangen van de inwendige ALU. Deze worden pas enabled in de laatste klokslag
van een berekening, dus het nut van deze TS-uitgangen gaat verloren. Bovendien
wordt er door de operator 'Ready' in dit geval ook in de eerste klokslag een 'ready
= 1' constante afgegeven, terwijl de controller zich nog in de 'start' state bevindt.
Dit alles kan opgelost worden door in de operator 'switch' de ingangen op de
uitgangen te kopiëren, desnoods door toch constanten te generen, maar de controller
pas een '!!ready' signaal af te laten geven wanneer deze zich in de laatste state van
een berekening vindt.

9)

'Switch' bevat een functie 'ZeroX' die nooit gebruikt wordt, en 1s dus volledig
overbodig.

10)

Wanneer twee exact dezelfde getallen van elkaar worden afgetrokken, dan wordt er
een 'underflow' gegenereerd. Dit mag uiteraard niet, omdat het resultaat exact nul
is, en underflow treedt pas op wanneer de exponent te klein is om een getal weer te
geven.

11)

Een vermenigvuldiging met het getal nul wordt meteen afgebroken en op de
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uitgang wordt een nul gegenereerd. Uiteraard kan dit ook voor een vermemgvuldiging met het getal één, dan kan de niet-één operand meteen op de uitgang
gekopieerd worden.
12)

Net zoals bij 11) kan delen door één op dezelfde manier verwerkt worden.

13)

Vermenigvuldigen/delen door twee kan vervangen worden een shr/shl van de
mantisse of door verhoging/verlaging van de exponent met één. Voor machten van
twee geldt uiteraard iets soortgelijks.

14)

Na de berekening wordt er in de state 'einde' overgegaan, waar '!!ready' geset
wordt. De volgende state is dan de 'wait' state. In plaats van eerst naar de state
'einde' te gaan, kan natuurlijk ook na de berekening '!!ready' geset worden en
meteen naar de 'wait' state gesprongen worden. Dit scheelt één klokslag, bij miJn
berekeningen scheelt dit (per drietal vectoren) 43 klokslagen.

Er kan nog opgemerkt worden dat de punten 11, 12 en 13 voor mijn afstudeerprojekt niet
echt interessant zijn, omdat de hoeveelheid extra hardware die nodig is om deze punten te
realiseren (er moet veel gecontroleerd worden of één van deze gevallen optreedt), niet
opweegt tegen de snelheidswinst. De ontworpen processor rekent met coördinaten uit de
3D ruimte, de kans dat een punt in het x-, y- of z-vlak ligt (één van de coördinaten is dan
nul) is daardoor heel klein. Feit is dat zeker niet alle punten in deze vlakken liggen.
Bovendien is dan slechts één coördinaat nul (de x-, y-, of z-coördinaat) zodat de reductie
van het aantal klokslagen minimaal is. De punten 11, 12 en 13 zijn wel gerealiseerd, bij
berekeningen van het totale aantal klokslagen per berekening zal echter worden uitgegaan
van het nadeligste geval: een optelling/aftrekking kost altijd drie klokslagen, een deling
altijd 31 en een vermenigvuldiging altijd 28 (exclusief het inlezen en wegschrijven van de
operanden en het resultaat).
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S.J. Inleiding

Nadat de module 'Verwijder' gerealiseerd en getest was (de testresultaten worden in
hoofdstuk 6 behandeld), kon begonnen worden met het ontwerpen van de module die ik de
'Ram'-module heb genoemd. Een blokschema van deze module is te zien in figuur 17.
b1x
b1y
b1z
b2x
b2y
b2z

RAM
topx
topy
topz
hpx
hpy
hpz

Figuur 17. Blokschema van module 'Ram'.

In eerste instantie moest deze module de stappen (1) en (6) (zie pagina 15) realiseren, dus
het ophalen van gegevens uit het geheugen, doorgeven aan de 'Verwijder'-module en na
berekening het geheugen weer updaten. Echter, het retilen van het grondvlak, stap (5) op
pagina 15, kan worden beschouwd als een vorm van geheugen updaten, mits er geen
complexe berekeningen aan vooraf gaan. Het bleek, door bepaalde aannames te doen en
een bepaalde structuur op te bouwen, het mogelijk was om de stappen (1 ), ( 5) en (6) onder
te brengen in dezelfde module.
Zoals gezegd in paragraaf 2.3, pagina 5, wordt voor aanvang van het reductieproces de
daar beschreven structuur in het geheugen opgebouwd. Concreet komt het er op neer dat
een vertex wordt opgeslagen zoals te zien is in figuur 18.
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x
y
z

0
1

AantEdgeNr
*EdgeNr
AantFaceNr
*FaceNr

2
3
4

5
6

Figuur 18. Opslag van een vertex in het geheugen.

Omdat de vertices genummerd zijn, moet er in een tabel opgeslagen worden welk nummer
van een vertex overeenkomt met welke geheugenplaats. Wanneer dit bekend is, kunnen
alle overige velden van deze vertex gevonden worden met behulp van geïndexeerde
adressering. De z-coördinaat van een vertex bijvoorbeeld, staat op geheugenplaats i+2,
hierin is i het adres van de vertex. Op plaats i+4 en i+6 staan pointers naar lijsten die resp.
alle nummers van edges en faces bevatten waarvan de vertex deel uit maakt. Via deze
nummers van de edges en faces kan wederom in een tabel de bijbehorende plaats in het
geheugen opgezocht worden. Een edge en face worden opgeslagen zoals in figuur 19.

Edge.Van

0

Edge.Naar

1

1

Face.Ver1

O

Face.Ver21 1
Face.Ver3

2

Figuur 19. Opslag van een edge en face in het geheugen.

Verder moeten er in een (tijdelijke) tabel bijgehouden worden de nummers van de vertices
die de hoekpunten vormen van de omtrek van het grondvlak, behorende bij een top. Deze
tabel, 'Buren' genaamd, dient dusdanig opgebouwd te worden dat de vertices die zich
bevinden op plaats i-1 en i+ 1 in de tabel, de buren zijn van de vertex op plaats i. Voor de
vertices op plaats 0 en AantHP-1 (AantHP stelt het aantal hoekpunten van de omtrek voor)
geldt: de vertex op plaats 0 heeft als buren de vertices op plaats 1 en AantHP-1, de vertex
op plaats AantHP-1 heeft als buren de vertices op plaats 0 en AantHP-2. Het principe
wordt verduidelijkt in figuur 20.

31

:

1=1-i
1-ill·1 1t1i
l

5. De geheugenmodule

ü

6
1
0
12
-------~

3
Buren

12

0

Figuur 20. Opbouw tabel 'Buren' die de nummers van hoekpunten van omtrek bevat.
Voor de opbouw van de tabel 'Buren' moet nog een aparte schakeling ontworpen worden,
die uit het geheugen de hoekpunten (van het grondvlak) met hun buren bepaalt. Deze
schakeling kon ik vanwege de tijdlimiet niet meer realiseren. De volgorde van vertices in
deze tabel mag volkomen willekeurig zijn. Om deze tabel correct te kunnen uitlezen is het
noodzakelijk in een register (AantHP genaamd) het aantal hoekpunten van de omtrek bij te
houden.
Om de simulatie overzichtelijker te maken heb ik voor de opslag van vertices, edges en
faces drie aparte RAM' s gebruikt. Dit is geoorloofd omdat er met pointers gewerkt wordt,
zodat het niet uitmaakt waar de gegevens in het geheugen staan. Het maakt dus niet uit of
deze gegevens in drie aparte RAM's staan, of in één geheugen. Voor de tabellen heb ik
eveneens aparte RAM' s gebruikt. Al deze RAM' s worden alleen gebruikt om een simulatie
mogelijk te maken, uiteindelijk is het de bedoeling dat de processor zijn gegevens
rechtstreeks uit het werkgeheugen van de computer haalt. Om dit mogelijk te maken zijn
dus enige aanpassingen noodzakelijk.
De stappen die de 'Ram' -module moet volgen worden in de volgende paragrafen verder
uitgediept.
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5.2. Het uitlezen van het geheugen
Als eerste moet het geheugen uitgelezen worden, dat wil zeggen: op de uitgangen van de
'Ram'-module moeten de coördinaten van de top èn van een hoekpunt met bijbehorende
buren gezet worden, opdat de module 'Verwijder' deze kan inlezen en beginnen met de
berekening. Omdat er per berekening de coördinaten van de top en de triple (buur 1,
hoekpunt, buur2) nodig zijn, wordt het nummer van de top in een apart register (Top
genaamd) opgeslagen, zodat dit nummer niet steeds uit het geheugen gehaald hoeft te
worden. De stappen die gevolgd moeten worden zijn de volgende:
1) haal uit tabel 'Buren' de eerste triple (buurl, hoekpunt, buur2)

2) zoek bijbehorende adressen op, tevens het adres van de top
3) met behulp van de adressen kunnen op plaats adres, adres+ 1 en adres+2 de
coördinaten uit het geheugen gelezen worden
4) zet coördinaten op de uitgang
5) geef 'Verwijder' module aan dat er begonnen kan worden met de berekenmg
6) wacht op 'ready'- en 'verwnot'-signaal van 'Verwijder' module
Deze zes stappen worden net zolang herhaald tot alle hoekpunten met hun buren één keer
uitgelezen zijn.
De eerste stap wordt onderverdeeld in drie delen: first3, any3 en last3 welke functies zijn
van de operator 'Adress'. Deze opdeling is gemaakt omdat het uitlezen van de (tijdelijke)
tabel 'Buren' voor de eerste en laatste triple anders is dan voor elke andere triple. De
operator zorgt ervoor dat de juiste nummers van een triple (buurl, hoekpunt, buur2)
worden doorgeven aan de tabel 'PointV', die de adressen van de vertices bevat. Met
behulp van deze adressen wordt vervolgens RAM_V uitgelezen, deze RAM bevat de
vertices in de structuur die te zien is in figuur 18. Het doorlopen van de zes stappen kost
in totaal 3 klokslagen per triple.
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5.3. Het verwijderen van een edge en face
In tweede instantie moet de top worden verwijderd, oftewel alle edges en faces waarvan de
top deel uit maakt moeten worden verwijderd. Dit geldt uiteraard alleen in het geval dat
een top verwijderd mag worden, oftewel na alle triples (buurl, hoekpunt, buur2) onderzocht te hebben of deze voldoen aan de voorwaarde voor verwijdering. De te volgen
procedure is de volgende:
1) haal uit 'RAM_V' de beginadressen van de lijsten met nummers van edges
en faces behorende bij de top
2) haal uit 'RAM_V' de aantallen op van edges en faces
3) zoek voor elk nummer van edges en faces het adres op in tabellen 'PointE'
en 'PointF'
4) verwijder edges en faces uit 'RAM_E' en 'RAM_F'
5) maak aantal edges en faces van top gelijk aan nul

De beginadressen van de lij sten met nummers van edges en faces worden opgeslagen in
registers, omdat deze adressen bewaard moeten blijven totdat alle edges en faces verwijderd zijn. Omdat de lijsten het aantal edges en faces van een vertex bevatten, kunnen met
behulp van een counter de edges op geheugenplaats BeginAdresEdgeLijst+counter, met
counter ~ Vertex.AantEdgeNr, worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de te verwijderen
faces. Een edge of face wordt verwijderd door Edge.Van, Edge.Naar, Face.Ver!, Face.Ver2 en Face.Ver3 gelijk te maken aan FFFFFFFFh. Deze waarde komt overeen met
NaN en kan dus nooit een nummer van een vertex voorstellen. Wanneer uiteindelijk na het
gehele reductieproces de data weer in een wireframe-file wordt geschreven, dient dus
gecontroleerd te worden welke edges en faces de waarden FFFFFFFFh bevatten, deze
worden dan niet opgenomen in de file.
Het totale aantal klokslagen van deze procedure is afhankelijk van het aantal edges en
faces dat verwijderd moet worden, en is gelijk aan 1+2*Vertex.AantEdgeNr+ 2*Vertex.AantFaceNr+ 1 (één klokslag voor stap 1) en 2), twee klokslagen per edge en face voor
de realisatie van stap 3) en 4), één klokslag voor de laatste stap).
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5.4. Triangulatie van het grondvlak na verwijdering van de top
De laatste stap is het opnieuw trianguleren van het grondvlak. Volgens [Luijk95] wordt
eerst onderzocht welke hoek het kleinst is, deze hoek vormt samen met zijn buren de
eerste driehoek. Vervolgens worden de overgebleven hoeken onderzocht en daar weer de
kleinste van vormt samen met zijn buren de tweede driehoek. Dit proces wordt net zolang
herhaald tot het grondvlak opnieuw getrianguleerd is. Het probleem is echter dat het
herhaaldelijk berekenen van de grootte van de hoek erg veel rekentijd kost. Dit is uiteraard
ongewenst omdat het reductieproces zo snel mogelijk dient te verlopen. Om het proces
sneller te laten verlopen is de volgende concessie gedaan: bij het retilen wordt niet
onderzocht welke hoek de kleinste is, er wordt begonnen bij een willekeurige hoek op
adres 0 in de tabel 'Buren'. De gedachte hierachter is de volgende: indien de lengte van
een normaalvector van twee vectoren vele malen kleiner is dan 1, dan wil dit zeggen dat
de hoek tussen beide vectoren Of bijna nul is, Of bijna 180°. In beide gevallen kan er
daardoor in knooppunt k29 in de DFG uit bijlage II, een overflow of NaN ontstaan en als
gevolg daarvan mag de top niet verwijderd worden. Omgekeerd geldt ook: als blijkt dat
een top verwijderd mag worden, dan houdt dit in dat voor elke normaalvector geldt dat
deze niet vele malen kleiner is dan 1. Oftewel de hoeken zijn niet bijna nul of 180°. Er
kunnen dan weliswaar smalle driehoeken ontstaan, maar deze leveren in de module
'Verwijder' geen problemen op. Omdat het op deze manier niet uitmaakt bij welk
hoekpunt begonnen wordt, is het geoorloofd om te retilen op de volgende mamer,
weergegeven in figuur 21.
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Figuur 21. Retilen van het grondvlak.

Omdat in de tijdelijke tabel 'Buren' de hoekpunten van de omtrek in opvolgende volgorde
zijn opgeslagen, kan het trianguleren vrij eenvoudig plaatsvinden. In tabel 3 is te zien
welke hoekpunten de nieuwe driehoeken vormen, de nieuwe edges worden altijd gevormd
tussen buurl en buur2, en worden opeenvolgend genummerd vanaf AantE.
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Tabel 3. Vorming van nieuwe driehoeken.
triple

Il

1

111

hoekpunt

buurl
1

1

buur2
1

1

facenummer
111

1

adressen

AantHP-1

0

1

AantF+l

van

AantHP-1

1

2

AantF+2

nummers

AantHP-2

AantHP-1

2

AantF+3

in tabel

AantHP-2

2

3

AantF+4

'Buren'

AantHP-3

AantHP-2

3

AantF+5

AantHP-3

3

4

AantF+6

...

...

...

...

Door op deze mamer te trianguleren worden de meuwe edges en faces gelijkmatig
verdeeld over de hoekpunten van de omtrek. Elk hoekpunt krijgt er hoogstens twee edges
bij, en hoogstens drie faces. De situatie geschetst in figuur 22 komt dus niet meer voor.

I
Figuur 22. Triangulatie die niet meer mogelijk is.

Het proces zoals is weergegeven in tabel 3 wordt gestopt na AantHP-3 stappen, de laatste
triangulatie stap bestaat uit de vorming van alleen een nieuwe driehoek. In totaal kost de
triangulatie dus AantHP-2 stappen (er worden dus ook AantHP-2 nieuwe driehoeken
gevormd), precies overeenkomstig met de theorie. Het uitlezen van de juiste nummers van
de triple (buurl, hoekpunt, buur2) wordt gedaan met behulp van drie registers (Countl,
Count2 en AantHP) en een multiplexer, die er voor zorgt dat het hoekpunt van de
36
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volgende triple buurl, dan wel buur2 wordt. Omdat de triangulatie van het grondvlak de
laatste stap is in het reductieproces, kan het register AantHP gebruikt worden voor het
proces zoals hierboven beschreven. Het triangulatieproces kan vervolgens in de volgende
stappen opgedeeld worden:
1) haal uit 'Buren' de triple (buurl, hoekpunt, buur2)
2) zoek bijbehorende adressen van vertices
3) verhoog Vertex[i].AantEdgeNr en Vertex[i].AantFaceNr met één indien
nodig
4) verhoog AantE en AantF met één indien nodig
5) update tabellen 'PointE' en 'PointF'
6) maak nieuwe edge en face aan op bijbehorend adres
7) voeg nummers nieuwe edges en faces toe aan vertices
8) update drie registers voor volgende triple

AantE en AantF zijn twee registers die bijhouden hoeveel edges resp. faces er in totaal
zijn, dit is inclusief de verwijderde edges en faces. Immers, de waarden van verwijderde
edges en faces zijn FFFFFFFFh maar staan nog steeds in het geheugen. Ze worden pas
definitief verwijderd bij het aanmaken van de nieuwe, gereduceerde wireframe-file.
Aangezien een edge twee, en een face drie words in beslag neemt, wordt een nieuwe edge
geplaatst op adres (AantE+1)*2. Een nieuwe face komt op geheugenplaats (AantF+1)*3.
Op deze manier ontstaat een aaneengesloten rij van edges en faces dus het geheugen wordt
optimaal benut.
Samenvattend wordt de module 'Ram' opgebouwd uit 20 registers, een operator met 22
functies, een multiplexer, een controller met 43 states en 7 RAM's. Deze RAM's kunnen
in principe vervangen worden door één RAM, echter voor het overzicht en de snelheid van
de simulatie is dit niet gedaan. Het schema van de module 'Ram' is te zien in bijlage IX.
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6. De testresultaten
6.1. Inleiding
Nadat de twee modules via 12 32-bit bussen met elkaar verbonden waren, kon begonnen
worden met het testen van de gehele processor. Om de simulaties niet oneindig lang te
laten duren is er getest op een gedeelte van een wireframe, en wel de volgende gevallen:
1)
2)
3)
4)
5)

een
een
een
een
een

Simplevorm met
Simplevorm met
niet-Simplevorm
Simplevorm met
Simplevorm met

aantal hoekpunten> 3 en een top met hoogte< Tol
aantal hoekpunten> 3 en een top met hoogte> Tol
drie hoekpunten en een top met hoogte< Tol
in het grondvlak een hoek van 180°

De vierde test wordt gedaan om te kijken of er inderdaad maar één nieuwe face gevormd
wordt, namelijk de face tussen de hoekpunten van de omtrek van het grondvlak. De laatste
test wordt gedaan om te controleren of de top inderdaad niet verwijderd wordt, vanwege
de numerieke problemen die ontstaan bij het berekenen van de normaalvector van de twee
vectoren waartussen de hoek 180° is.
Voor alle tests geldt dat er gelet wordt op (uiteraard) de correcte werking, het aantal
klokslagen dat nodig is voor het uitlezen van de gegevens, de bepaling of een top
verwijderd mag worden, het updaten van het geheugen en het totale aantal klokslagen.
Omdat in een wireframe een vertex gemiddeld zes hoekpunten heeft, is in de gevallen 1, 2,
3 en 5 getest op een (Simple- of Complex-) vorm met een grondvlak met zes hoekpunten.

6.2. Een te verwijderen Simplevorm met meer dan drie hoekpunten
De eerste test werd gedaan op de Simplevorm uit figuur 23. Hierin is te zien dat de
nummering van de vertices en edges (cursief) volledig willekeurig is gekozen. Dit geldt
ook voor de nummering van de faces, deze is echter niet weergegeven omwille van de
duidelijkheid. Tevens zijn de vertices, edges en faces op willekeurige adressen in het
geheugen opgeslagen, echter wel dusdanig dat ze een aaneengesloten rij vormen.
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Figuur 23. Simplevorm van de eerste testcase.

De coördinaten van de vertices zijn weergegeven in tabel 4.

Tabel 4. Coördinaten van de vertices uit figuur 23.
Coördinaten (x,y,z)

Nummer vertex
1

1

0

(1,0,-0.5)

2

(1,2,0)

3

(1.5,1,1)

7

(2,0,0)

9

(0, 1,0)

10

(2,2,0.5)

12

(3,1,0)

Om er zeker van te zijn dat de top verwijderd zou worden is Tol2 gelijk gesteld aan Tol2 =
(s,e,m) = (0,192,0) = 60000000h, wat overeenkomt met de waarde 265 . Dit is overdreven
groot, maar was nou eenmaal makkelijk in te voeren. De triple (buurl, hoekpunt, buur2) =
(0,7,12) leverde de grootste h2 op, namelijk 2,04. In tabel 5 zijn de testresultaten vermeld.
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Tabel 5. Testresultaten van de eerste testcase.
Aantal
klokslagen
1

1

Uitlezen coördinaten per triple

3
753

Checken top-verwijdering per triple
Uitlezen aantallen edges en faces

1

Verwijderen van 1 edge

2

Verwijderen van 1 face

2

Toevoegen nieuwe pointer en edge

2

Toevoegen nieuwe pointer en face

2

Retilen van elk triple

10

Updaten Countl, Countl, AantHp

2

Verwij <lering top

1

Voor het geheel kan in het algemene geval de volgende vergelijking worden opgesteld:
Totaal = 3* AantHp+753* AantHP+ 1+2*Vertex.AantEdgeNr+2*Vertex.AantFaceNr
2*(AantHp-3)+2*(AantHP-2)+ 1O*(AantHP-2)+2*(AantHP-3)+1
= 775* AantHP-34+2*Vertex.AantEdgeNr+2* AantFaceNr.
In deze testcase kwam het totaal op 4640 klokslagen. Hiervan is de processor 122
klokslagen bezig met het uitlezen en updaten van het geheugen. De edges en faces
waarvan de top deel uit maakte werden correct verwijderd, de nieuwe edges en faces
werden correct gevormd en ingevoegd in de lijsten behorende bij de vertices waar ze deel
van uitmaakten.
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6.3. Een niet te verwijderen Simplevorm
De tweede test was hetzelfde als de eerste, echter de hoogte van de top was nu groter dan
toegestaan. Voor Tol2 werd de waarde 1 gekozen, de top had als coördinaten (1.5,1,265 ). Al
bij de eerste triple werd ontdekt dat deze top niet verwijderd mocht worden. De berekening werd vroegtijdig afgebroken na controle van h2 • Dit gebeurt in knooppunt k37 van de
DFG in bijlage II. In totaal duurde de simulatie 514 klokslagen.

6.4. Een niet-Simplevorm
De derde test die werd uitgevoerd betrof een niet-Simplevorm met een top met een hoogte
< Tol, te zien in figuur 24. Wederom is de nummering van de vertices, edges en faces
willekeurig gekozen.

Figuur 24. Testcase van de niet-Simplevorm.

De coördinaten van de vertices zijn weergegeven in tabel 6 op de volgende bladzijde.
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Tabel 6. Coördinaten van de vertices uit figuur 24.
Coördinaten (x,y,z)

Nummer vertex
1

1

0

(1,0,-0.5)

2

(1,2,0)

3

(1.5,1,1)

7

(2,0,0)

9

(1.75,1,0)

10

(2,2,0.5)

12

(3,1,0)

In dit geval werd na onderzoek van de laatste triple (buurl, hoekpunt, buur2) = (2,9,0)
geconstateerd dat de top niet verwijderd mocht worden, omdat a en 13 negatief waren. Als
gevolg hiervan werd het gehele triangulatieproces overgeslagen en duurde het onderzoek
van deze Complexvorm 4469 klokslagen.

6.5. Een te verwijderen Simplevorm met drie hoekpunten

Deze testcase is gedaan om te controleren of het triangulatieproces correct verloopt
wanneer het grondvlak slechts drie hoekpunten heeft. In dit geval worden er namelijk geen
nieuwe edges gevormd, er wordt slechts één nieuwe face gevormd en wel door de
hoekpunten van het grondvlak. De processor werkte in eerste instantie niet correct, dit had
te maken met het updaten van de drie registers Countl, Count2 en AantHP. Na dit bugje
verholpen te hebben, bleek dat het verwijderen van de edges en faces van de top in totaal
13 klokslagen duurde, het triangulatie proces (inclusief het verwijderen van de top) nam 15
klokslagen in beslag. Het doorrekenen van een triple nam 756 klokslagen in beslag, in
totaal per drie triples 2268.
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6.6. Een Simplevorm met een hoek van 180°
Om te controleren of de processor goed reageert wanneer er numerieke problemen
ontstaan, is in deze testcase een Simplevorm getest die een hoek bevat van 180°. De
testfiguur is te zien in figuur 25.

Figuur 25. Simplevorm met hoek van 180°.

Omdat de vectoren, uitgaande van de hoek van 180°, in elkaars verlengde liggen, is het
uitprodukt (dit is de normaalvector) van deze vectoren gelijk aan (0,0,0). De lengte van
deze vector is dan ook gelijk aan nul, zodat in knooppunt k29 van de DFG uit bijlage II,
gedeeld wordt door nul. Op deze manier ontstaat een overflow, en moet de processor het
reductieproces afbreken. Dit bleek inderdaad het geval: de berekening van de laatste triple
(waarvan de hoek tussen rva en rvb 180° was) werd na 474 klokslagen gestaakt. In totaal
duurde de simulatie 4254 klokslagen.
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7. Conclusies
7.1. De module 'Verwijder'
Het bleek dat de gehanteerde methode om een schakeling te reduceren een zeer compacte
schakeling opleverde. Vergeleken met de schakeling die zou zijn verkregen wanneer de
resource contraints drie optellers, drie vermenigvuldigers en één deler zouden zijn, levert
de schakeling waarbij slechts één ALU gebruikt wordt een enorme besparing op de
hoeveelheid benodigde hardware op. Het nadeel hiervan is dat de schakeling trager wordt,
dit scheelt 431 klokslagen (per berekening van een triple(buurl, hoekpunt, buur2)), wat
overeenkomt met een vertraging van 132%.
Het reductieproces kan echter versneld worden door de normalisatiestap in de AL U af te
schaffen. Deze stap is in de ALU aanwezig omdat de gebruikte ALU aan de IEEE-754
norm moet voldoen. Echter, het grootste (positieve) gedenormaliseerde getal is
(1-2-23 ) ·2- 126 :::::: 1.2·1 o- 3s. Omdat er met coördinaten in de 3D ruimte gewerkt wordt, kan
men er vanuit gaan dat getallen in deze orde van grootte niet voorkomen (dit heeft ook
geen zin vanwege de resolutie van een beeldscherm). Door alle gedenormaliseerde getallen
gelijk aan nul te maken, kan per operatie een klokslag bespaard worden. In totaal levert dit
een besparing op van 43 klokslagen per triple, waarmee een snelheidswinst bereikt wordt
van 13% per berekening van een triple.

7.2. De module 'Ram'
Door de gehanteerde structuur van opslag van vertices, edges en faces bleek het uitlezen
en bewerken van het gesimuleerde geheugen relatief eenvoudig. Door deze opbouw kon er
gebruik worden gemaakt van geïndexeerde adressering: wanneer het beginadres van een
vertex, edge of face bekend was konden de overige bijbehorende geheugenplaatsen
eenvoudig bepaald worden. Door het gebruik van pointers had de opdeling van het
geheugen in verschillende RAM' s geen invloed op de werking van deze module, maar
hierdoor werd de simulatie wel versneld en overzichtelijker. Door concessies te doen wat
betreft het retilen, kon het updaten van de RAM' s snel en efficiënt gebeuren.

44

1

~-~1Ji1/i1/

7. Conclusies

7.3. De gehele processor
7.3.1. Inleiding
Wanneer de twee modules op elkaar aangesloten ZIJn, kan bekeken worden hoe de
verhoudingen zijn tussen het aantal klokslagen dat nodig is voor het uitlezen/updaten van
het geheugen, en het aantal klokslagen dat nodig is voor het bepalen van een verwijdering.
Per gedane test zullen conclusies getrokken worden. Sommige conclusies zullen in het
navolgende gedaan worden voor de worst case situaties, waarbij er vanuit gegaan wordt
dat pas bij de berekening van het laatste triple blijkt dat een top niet voldoet aan de
voorwaarden voor verwijdering. Omdat in een wireframe een vertex gemiddeld zes
buurvertices heeft, zal er in de volgende paragrafen wanneer er gesproken wordt over een
gemiddelde, uitgegaan worden van een top met zes buren, oftewel het grondvlak heeft zes
hoekpunten. Snelheden zullen gebaseerd worden op een 50 MHz machine, zodat een
klokslag 20 nsec. duurt.

7.3.2. Een te verwijderen Simplevorm met meer dan drie hoekpunten
Omdat de geteste figuur een Simplevorm is, geldt dat het aantal edges en faces uitgaande
van de top gelijk is aan het aantal hoekpunten van het grondvlak. Het totale aantal
klokslagen van het reductieproces is dan 779* AantHP-34. Hiervan duurt het doorrekenen
van de triples (dit zijn er evenveel als het aantal hoekpunten van het grondvlak)
753* AantHP klokslagen, de rest (26* AantHP-34 klokslagen) is voor het uitlezen en
updaten van het geheugen. Gemiddeld duurt het onderzoeken en trianguleren van een
Simplevorm (met een top < Tol) dus 779*6-34=4640 klokslagen, oftewel 93 µsec. Hiervan
is de processor gemiddeld 2,6% van de tijd bezig met het bewerken van het geheugen:
0,39% voor het uitlezen van de coördinaten van de vertices, 2,24% voor het trianguleren
van het grondvlak.
Een bovengrens voor de tijd die de module 'Ram' gebruikt ten opzichte van het geheel
kan gevonden worden door het aantal hoekpunten van het grondvlak naar oneindig te laten
naderen: de processor is dan maximaal 3,3% van de tijd bezig met het bewerken van het
geheugen.
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7.3.3. Een niet te verwijderen Simplevorm
Wanneer al tijdens de berekening van de eerste triple blijkt dat de hoogte h groter is dan
toegestaan, dan neemt de berekening slechts 514 klokslagen in beslag, oftewel 10 µsec.
Hiervan worden drie klokslagen gebruikt voor het (eenmalig) uitlezen van de coördinaten
van de eerste triple. Dit komt overeen met 0,6% van de totaal benodigde tijd. In een worst
case situatie wordt pas bij de laatste triple geconstateerd dat de top niet verwijderd mag
worden, gemiddeld duurt dit dan 5*756+514=4294 klokslagen, wat overeen komt met 86
µsec, waarvan de processor gemiddeld 0,4% van de tijd bezig is met het uitlezen van de
coördinaten van de vertices.
Ook hier kan weer een bovengrens gevonden worden voor de tijd die de processor
gebruikt voor het uitlezen van het geheugen. Deze is 0,4% wanneer het aantal hoekpunten
van het grondvlak naar oneindig nadert. Dit is hetzelfde percentage als het gemiddelde.
Een ondergrens wordt gevonden door het aantal hoekpunten van het grondvlak gelijk aan
drie te kiezen (bij twee hoekpunten kan nooit sprake zijn van een Simplevorm!). In dit
geval duurt een berekening 2*756+514=2026 klokslagen (41 µsec) voordat het reductieproces gestopt wordt. Hiervan is de processor 0,4% bezig met het uitlezen van de coördinaten.

7.3.4. Een niet-Simplevorm
In het gunstigste geval blijkt dat bij berekening van de eerste triple, de coëfficiënten a
en/of l3 kleiner zijn/is dan nul. Dit duurt in totaal 756 klokslagen, dus 15 µsec. Wanneer
pas bij berekening van de laatste triple blijkt dat de onderzochte vorm geen Simplevorm is,
dan duurt het geheel gemiddeld 6*756=4536 klokslagen, oftewel 91 µsec. Hiervan is de
processor gemiddeld 99,6% aan het rekenen, gemiddeld 0,4% van de tijd wordt gebruikt
voor het uitlezen van het geheugen.
Wanneer weer het aantal hoekpunten van het grondvlak naar oneindig nadert, blijkt dat de
processor 99,6% van de tijd aan het rekenen is. Dit is hetzelfde percentage als het
gemiddelde.
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7.3.5. Een te verwijderen Simplevorm met drie hoekpunten
De minimale Simplevorm heeft een grondvlak met drie hoekpunten. In deze testcase mocht
de top verwijderd worden, het hele proces inclusief het trianguleren van het grondvlak
duurde slechts 2296 klokslagen, dit komt overeen met 46 µsec. In dit geval was de
processor gemiddeld 1,2% van de tijd bezig met het uitlezen en updaten van het geheugen.
Dit is de ondergrens van de tijd die de processor nodig heeft voor het uitlezen en updaten
van het geheugen, van een Simplevorm waarvan de top verwijderd mag worden.

7.3. 6. Een Simplevorm met een hoek van 180°
In de worst case situatie treden pas bij het onderzoeken van de laatste triple numerieke
problemen op, zodat het reductieproces gemiddeld na 5*756+474=4254 klokslagen (= 85
µsec) gestopt wordt. Hiervan gebruikt de processor gemiddeld 0,4% van de tijd voor het
uitlezen van het geheugen.
Verder kan geconcludeerd worden dat het optreden van deze numerieke problemen geen
probleem hoeft te zijn voor het triangulatieproces: indien er numerieke problemen optreden
bij een bepaalde triple, dan kan het grondvlak op de beschreven manier getrianguleerd
worden mits het triangulatieproces niet begint bij die bepaalde triple. Er wordt immers een
edge gevormd tussen de beide buren van het hoekpunt en dat kan in dit geval niet. De
overige punten moeten uiteraard aan de voorwaarden voor reductie voldoen.

7.3. 7. De vijf testcases gecombineerd
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de bovengrens van de tijd die de processor
gebruikt voor het uitlezen en updaten van het geheugen, in geval dat een top verwijderd
mag worden, 3,3% is. De ondergrens is 1,2%.
Wanneer een top niet verwijderd mag worden is deze bovengrens resp. ondergrens 0,4%.
Dit geldt voor zowel het geval dat een top niet verwijderd mag worden, als voor het geval
dat de onderzochte vorm geen Simplevorm is.
Gemiddeld zijn de tijden die de processor nodig heeft om een vorm te onderzoeken en al
dan niet te trianguleren 93 µsec., 86 µsec., 91 µsec., 46 µsec. en 85 µsec. (zie vorige vijf
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paragrafen). Wanneer er aangenomen wordt dat in een wireframe de vijf testcases
gemiddeld evenveel voorkomen, dan kan geconcludeerd worden dat het onderzoeken van
een vertex met zijn buren gemiddeld 80,2 µsec. duurt. Met andere woorden: de processor
kan gemiddeld grofweg 12500 punten per seconde volledig onderzoeken. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat het gedeelte dat van een vertex de buren bepaalt (dit is nog niet
gerealiseerd) voor een vertragende factor zal zorgen.
Uit tests die ik gedaan heb tijdens mijn stage, bleek dat het mogelijk was om te reduceren
tot 61 % [Luijk95]. Indien ook andere dan Simplevormen opnieuw getrianguleerd zouden
worden, dan kan er een hogere reductie behaald worden. In de literatuur wordt in sommige
gevallen gesproken over een reductie van 75% tot 90%.
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Bijlage 1 a. Structuur van een wireframe-file.

#objecten
Nummer object
#vertices
Nummer vertex

# edges
Nummer vertex

Naam object
Nummer object

(x,y,z)

Label flag

Nummer vertex

# splines
# faces
Polygon flag Attribuut

#hoeken polygon

Nr. vertex

Nr. vertex

Nr. vertex

Coördinaten (x,y,z) oog
Coördinaten (x,y,z) voor horizontale richting
Coördinaten (x,y,z) voor kijk richting
Coördinaten (x,y,z) voor verticale richting
Afstand oog-scherm (schaalfactor)

N.B. Attribuut geeft invulling van de polygonen aan, dus bijvoorbeeld hout, steen etc.

1
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Bijlage I b. Voorbeeld van een wireframe-file.

0 kubus
8
0

0

0.0000000 0.0000000 0.0000000

0

1

0

2.0000000 0.0000000 0.0000000

0

2

0

2.0000000 2.0000000 0.0000000

0

3

0

0.0000000 2.0000000 0.0000000

0

4

0

0.0000000 0.0000000 2.0000000

0

5

0

2.0000000 0.0000000 2.0000000

0

6

0

2.0000000 2.0000000 2.0000000

0

7

0

0.0000000 2.0000000 2.0000000

0

18
0 1
12

23
30
45
56
67
74
04
15

26
37
4 1

16
46
20
43
72
0
12
0 14

0

solid

0

solid

0

solid

3

156

0

solid

3

26 1

0

solid

3

762

0

solid

3

273

0

solid

0

solid

3

043

0

solid

3

032

0

solid

3

0 12

0

solid

3

476

0

solid

3

456

14 5
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Bijlage II. Data Flow Graph van de te realiseren rekeneenheid.
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Bijlage III. Schedule van Data Flow Graph, resource constraints 3 adders, 3 multipliers, 1 divider.
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Bijlage IV. Lifetimes variabelen, resource constraints 3 adders, 3 multipliers, 1 divider.

Xa
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Bijlage V. Schedule van Data Flow Graph, resource constraint 1 ALU.
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Bijlage VI. Lifetimes variabelen, resource constraint 1 ALU.
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Bijlage VII. Niet-geoptimaliseerde versie van module 'Verwijder'.
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Bijlage VIII. Module 'Verwijder' met geoptimaliseerd datapad.
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Bijlage IX. Schema van de module 'Ram'.
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