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I Skriv namn och årskurs på alla papper.

I Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av pappret.

I Lösningarna skall tydligt visa tillvägagångssättet.

I Minimering av funktioner ses som en naturlig del av lösningen.

I Om inget annat anges skall kopplingar för realiseringar ritas.

I Hjälpmedel: kursboken och föreläsningsbilder.

Lycka till!



Uppgift 1

Betrakta de två funktionerna nedan.
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Ge minimala uttryck för f1 ∧ f2 och f1 ∨ f2.
(10p)

Uppgift 2

I ett delfinarium har basängskötaren blivit trött på att fylla på vatten i basängen. När
delfinerna har uppvisningar eller tränar hoppar de och stänker ut mycket vatten. Det
innebär att basängskötaren måste fylla på vatten ofta. För att bygga ett automatiskt på-
fyllningssystem har han satt in två nivåmätare, A och B, se figur 2.1. Givarna styrs av
en flottör och ger 1 som utsignal om vattenytan är över dem. Han har också installerat
en pump som kan styras av en signal X . När X = 1 pumpar den in vatten.

Konstruera en maskin M som sköter påfyllningen av vatten. När nivån kommer ner
under givaren B skall den sätta igång pumpen tills nivån kommer upp till givare A.
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Figur 2.1: En basäng med delfin och nivåkontroll.
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Uppgift 3

Sekvenserna

u1(D) =
1⊕D

1⊕D3

u2(D) =
1⊕D ⊕D2

1⊕D4

adderas positionsvis för att bilda en ny sekvens u(D) enligt figur 3.1.

u2

u1

u

Figur 3.1: Sekvenserna u1 och u2 adderas positionsvis till u.

(a) Ange den resulterade sekvensen, u = u1 ⊕ u2, och dess D-transform, u(D).
(b) Bestäm ett linjärt återkopplat skiftregister (LFSR) av längd 4 som genererar så

lång inledande del av sekvensen u som möjligt.

(5+5=10p)
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Uppgift 4

I ett skyttetest är måltavlan indelad i två delar, en yttre ring och en inre cirkel, se
figur 4.1. Träff i den yttre ringen ger 1 poäng medan en träff i den inre cirkeln ger
3 poäng.
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Figur 4.1: Skiss för konstruktion med skjuttavla och testkoll.

Skjuttestet går ut på att en skytt med tre skott skall få mer är 5 poäng. För att göra en
automatisk kontroll av testet skall en krets konstrueras som räknar ihop poängen från
skotten. När summan kommit över 5 poäng skall en lampa tändas, vilket betyder att
testet är godkänt. Efter testet finns en speciell signal RES som nollställer maskinen.
Skytten har tre skott på sig så maskinen behöver inte hålla reda på antalet skott.

I figur 4.1 visas en skiss på konstruktionen. I figuren finns två delar som skall kon-
strueras enligt specifikationer nedan.
(a) Måltavlan har två usignaler, R och C, som ger 1 ut när ringen respektive cirkeln

träffas. Vid träff kommer utsignalen att vara 1 under minst en klockcykel. Mask-
inen M1 har insignalerna R, C och RES. Utsignalerna A1 och A2 enligt tabellen
nedan. Träff eller reset skall ge utsignalen ovan under en klockcykel.

Händelse A1A2

Reset 0 0
Träff 1 p 0 1
Träff 3 p 1 0
Ingenting 1 1

(b) Maskin M2 använder signalerna A1 och A2 för att hålla reda på hur många poäng
skytten fått. Om summan blir mer än 5 poäng skall T bli 1 (vilket tänder lampan).
Om systemet resetas med RES skall räknaren nollställas.

(5+5=10p)
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Uppgift 5

Betrakta det linjärt återkopplade skiftregistret (LFSR) i figur 5.1. Som det ser ut nu
uppdateras tillståndet med ett vänsterskift av registret. I denna uppgift skall kretsen
kompletteras så att tillståndet återställs genom ett högerskift.

Figur 5.1: Ett LFSR
(a) Ett första steg är att realisera ett dubbelriktat register. Det är alltså ett register

med två insignaler, xR och xL, samt en utsignal Q. Kretsen skall styras av två
signaler, s0 och s1 enligt tabell 5.1.

s0s1 Funktion Förklaring
00 Q+ = Q Stilla
01 Q+ = xL Vänsterskift
10 Q+ = xR Högerskift
11 Q+ = 0 Stilla

Tabell 5.1: Styrning av dubbelriktat register.

(b) Antag att D-vipporna i figur 5.1 ersätts med registren i uppgift a. Komplettera
figuren med ett linjärt nät så att ett vänsterskift följt av ett högerskift bevarar
tillståndet, och vice versa.

(4+6=10p)
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