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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 funktionen

y = x′1x
′
3 ∨ x′1x2 ∨ x1x3 ∨ x2x3

Realisera som ett minimalt nät på
(a) Disjunktiv form.
(b) Konjunktiv form.
(c) Ringsumme-expansion.

Realiseringarna skall ritas för var deluppgift.
(3+3+4=10p)

Uppgift 2

Konstruera en krets som ger 0 ut om och endast om de fyra senaste bitarna i in-
sekvensen är 1111. Exempelvis ger insekvensen x nedan upphov till utsekvensen y.

x =. . .010111100111111100. . .
y =. . .111111011111000011. . .

(10p)

Uppgift 3

I figur 3.1 är en graf given med sex tillstånd. Realisera en ekvivalent maskin med
minimalt antal D-element och valfria grindar.
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Figur 3.1: En graf.

(10p)

2



Uppgift 4

Under sommaren har SMHI infört ett nytt system för att bestämma väderprognoser.
De har dagligen samlat alla sina 12 metrologer på ett morgonmöte och röstat om vad
de tror det blir för väder. För att göra det enkelt och tidseffektivt har vaktmästaren
fått i uppgift att bygga en omröstningsapparat. Var metrolog har en strömbrytare där
han/hon kan ställa in Sol eller Regn, vilket kodas som 1 respektive 0. Utifrån resultatet
ges en prognos enligt:

I 0− 3 1or: Regn

I 4− 8 1or: Växlande molnighet och någon regnskur

I 9− 12 1or: Sol

Resultatet ges med hjälp av tre lampor, en för vardera prognos, se figur 4.1.
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Figur 4.1: SMHIs nya väderprognosmaskin.

Konstruera ett kombinatoriskt nät som löser SMHIs omröstning. Det vill säga, blocket
K i figuren.

(10p)

Uppgift 5

En sekvens s = [s0s1 . . . sN−1]
∞, där N är perioden, är given som ett rationellt uttryck i

transformplanet enligt

S(D) =
1⊕D2 ⊕D3 ⊕D5

1⊕D3 ⊕D6

(a) Visa att ett minimalt LFSR för sekvensen har längd 6, dvs att täljare och nämnare
i S(D) inte har några gemensamma faktorer.

(b) Bestäm sekvensen s = [s0s1 . . . sN−1]
∞.

(c) Bestäm sekvensen s̃ = [s̃0s̃1 . . . s̃K−1]
∞, om dess D-transform är

S̃(D) =
1⊕D2 ⊕D3 ⊕D5

(1⊕D3 ⊕D6)2

(2+4+4=10p)
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