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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 följande funktioner:

f1 = x1 ⊕ x2 ⊕ x′2x3 ⊕ x′1 ⊕ x2x3 ⊕ 1

f2 = x′1x
′
2x
′
3 ∨ x1x2x3 ∨ x2x′3 ∨ x′1x2x3

f3 = (x1 ∨ x2 ∨ x′3) ∧ (x′1 ∨ x′2 ∨ x′3)
f−14 (1) = {1, 4, 5, 7}
f−15 (0) = {0, 2}

(a) Är f1 linjär?
(b) Skriv f1 ⊕ f2 på minimal form.
(c) Skriv f3 på disjunktiv normalform (DNF).
(d) Bestäm ringsummeexpansionen (RSE) av f4.
(e) Skriv (f2 ∧ f5) på minimal konjunktiv form.

Du behöver inte realisera funktionerna.
(2+2+2+2+2=10p)

Uppgift 2

Konstruera ett sekvensnät med en insekvens, x, och en utsekvens, u. Utsignalen uk
vid tiden k skall vara 1 om och endast om de fyra senaste bitarna i insekvensen är
xk−3xk−2xk−1xk = 0110. Nedan ges ett exempel på en in- och utsekvenskombination.

x=001110011001101001101101001. . .
u=000000000100010000010010000. . .

(10p)

Uppgift 3

Betrakta det linjärt återkopplade skiftregister (LFSR) i figur 3.1. Låt starttillståndet vara
σstart = 1001, och motsvarande sekvens s.

1 0 0 1

Figur 3.1: Ett LFSR.
(a) Visa att skiftregistret i figur 3.1 är minimalt för den sekvensen.
(b) Realisera ett sekvensnät (möjligen olinjär) med färre D-element som genererar

samma sekvens s.

(5+5=10p)
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Uppgift 4

En digital dimmer till en lampa skall konstrueras. Dimmern har en knapp som fungerar
både som på- och avknapp, samt reglerar styrkan. Funktionen skall vara enligt nedan-
stående specifikation.

I För att slå på eller av ljuset trycker man på knappen.

I För att öka minska ljusstyrkan vrids knappen med- respektive motsols.

Knappen har tre utsignaler, T , R och M . Utsignalen T är 1 då knappen trycks ner.
Knappens vred ger pulser när den vrids. Det är 10 pulser på ett varv och var puls
registreras med utsignalerna R och M , där R är 1 under en klockpuls när en puls ges.
M talar om vilken riktning vredet har vridits, 1 för medsols och 0 för motsols.

Lampans styrka regleras med ett 2-bitars tal, där 00 innebär att lampan är släckt och 11
ger full ljusstyrka.

Konstruera en maskin som tar in signalerna från knappen och ger ljusstyrkan som ett
2-bitars tal till lampan. När lampan slås av skall värdet på ljusstyrkan sparas så det
kan återgå när den slås på igen. Maskinen skall klockas med en 3kHz klocksignal som
är synkroniserad med pulsgivaren i vredet.

Tänk på att signalen T inte är synkroniserad med klocksignalen. Det kan underlätta
att dela upp konstruktionen i olika delar.

(10p)

Uppgift 5

Konstruera ett kombinatoriskt nät med N ingångar och en utgång. Utgången skall
vara 1 om och endast om summan av ingångarna är en multipel av 5. Det vill säga,
utgången kan skrivas som

u =

1, om
N∑
i=1

xi ≡ 0 modulo 5

0, annars

Lösningen skall tydligt visa hur konstruktionen kan kompletteras om det skall anslutas
fler ingångar.

Notera att det är ett kombinatoriskt nät, och inte en sekvensmaskin, som skall kon-
strueras. Konstruktonen underlättas om den delas upp i ett block per insignal.

(10p)

3


