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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

Realisera funktionen nedan på valfri minimal form.

f−1(1) = {3, 5, 7, 11, 12, 17, 21, 29, 31}
f−1(−) = {1, 2, 6, 10, 14, 28}

(10p)

Uppgift 2

Givet en sekvens

u = 1001001

(a) Bestäm den linjära komplexiteten, L`(u).
(b) Bestäm den cykliska komplexiteten, Lc(u).

(5+5=10p)

2



Uppgift 3

Ett parkeringshus vill införa ett system för att hålla reda på hur många bilar det är i
garaget. Ägaren har hittat en krets för att räkna som de har beslutat att använda. Den
klockas med 1kHz och för var klockpuls updateras den enligt

Input Funktion
0− Stå stilla
10 +1
11 −1

Parkeringshuset har en port som används för både in och utfart. I denna har två givare
installerats som känner av om en bil passerar, se figur 3.1. Givarna ger utsignal 1 om
en bil passerar och 0 annars. De är placerade så att bilen först passerar den ena givaren
och sedan den andra. Givaren G1 är placerad längst in så bilen på bilden kör in i
parkeringshuset.

G1 G2

Figur 3.1: Bild över in/utfart med givarna G1 och G2.
(a) Konstruera den maskin som tolkar givarsignalerna oh ger signaler till räknaren.
(b) Från räknaren ges den binära representationen av antalet bilar i parkeringshuset

som ett 10 bitars ord. I parkeringshuset finns totalt 300 parkeringsplatser. Kon-
struera ett kombinatoriskt nät som tänder en röd lampa om det är fullt i parker-
ingshuset, dvs om det finns minst 300 bilar.

(6+4=10p)
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Uppgift 4

I figur 4.1 visas kopplingsschemat för en synkronmaskin. Starttillståndet för maskinen
är nolltillståndet (000). Är den realiserad med ett minimalt antal D-element? Om inte,
gör en ekvivalent realisering med minimalt antal D-element.
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Figur 4.1: Ett kretsschema för en synkronmaskin.

(10p)
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Uppgift 5

Låt xn = (x0, x1, . . . , xn−1) vara en sekvens av n bitar. Tolka sekvensen som en binär
vektor där den första biten, x0 är den minst signifikanta. Då är det decimala värdet av
vektorn xn

Φ(xn) =
n−1∑
j=0

xj2
j = x0 + x12

1 + . . . + xn−22
n−2 + xn−12

n−1

Vi är intresserade av att konstruera en maskin som kan avgöra om Φ(xn) är delbart
med 3.
(a) Visa att

2k ≡ 1 mod 3, om k jämn

2k ≡ 2 mod 3, om k udda

(b) Hur kan man med hjälp av resultatet från a) avgöra om Φ(xn) är delbart med 3?
(Ledning: Betrakta summan ovan och ge en algoritmisk lösning).

(c) Realisera en synkronmaskin som ger ut 1 om den hittills mottagna bitsekvensen
är delbar med 3, annars ger den 0 ut. Den första biten som kommer in i maskinen
är den minst signifikanta. Som exempel har vi följande kombination av in och
utsignal (biten längst till vänster i x är LSB):

x = 110010110001010 . . .

y = 011100000001100 . . .

(3+3+4=10p)
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