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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

En Boolesk funktion definieras av

f−1(1) = {0, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14}

Bestäm
(a) Disjunktiv normalform (DNF)
(b) Konjunktiv normalform (CNF)
(c) Ringsummeexpansion (RSE)
(d) Valfri minimal form
(e) Realisera uttrycket från (d).

(2+2+2+2+2=10p)

Uppgift 2

Ett sekvensnät har två insekvenser s1 och s2 samt en utsekvens y. En bit i utsekvensen
är 1 om och endast om de fyra senaste bitarna i insekvenserna är identiska. T.ex. ger
insekvenserna nedan utsignalen y,

s1=00101000101001. . .
s2=10101010001000. . .
y=00001100000010. . .

Konstruera sekvensnätet med ett minimalt antal D-element.
(10p)

Uppgift 3

En sekvens s beskrivs av följande uttryck

s(D) =
1⊕D ⊕D5

1⊕D3 ⊕D4 ⊕D7

(a) Bestäm ett minimal LFSR som genererar sekvensen.
(b) Bestäm ett minimalt LFSR som genererar en period av sekvensen.

(5+5=10p)
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Uppgift 4

I figur 4.1 visas hur två frekvensdelare (räknare) är kaskadkopplade för att dela ner
en binär signal med för hög frekvens, fref , till en signal med frekvens f1 och en med
frekvens f2, där f1 > f2. I en applikation behövs en signal som kan skifta mellan de två
genererade signalerna med frekvenserna f1 och f2. Vilken av signalerna som används
bestäms enligt figuren av en signal T , som genereras av styrkretsen M, vilket denna
uppgift handlar om. Kretsen M har tre insignaler D, G och S som styr vilken signal
som skall väljas. Om utsignalens frekvens kallas fout styrs den enligt

I S byter till den andra frekvensen, dvs inverterar T .

I D sätter nuvarande frekvensen till att vara default frekvens.

I G sätter fout till default frekvens.

Av dessa har insignalen S högst prioritet, följt av D och slutligen G som har lägst prior-
itet. Med prioritet menas här att det bara är den 1an med högst prioritet som medför
någon förändring, de med lägre prioritet ignoreras. För att förtydliga prioritetsordnin-
gen skall vi titta på två exempel:

Exempel 1: Om (S, D, G) = (101), betyder det att frekvensen ska bytas eftersom S = 1.
Det innebär att signalen G = 1 ignoreras eftersom S har högre prioritet.

Exempel 2: Om (S, D, G) = (011), så betyder det att frekvensen fout ska vara oförän-
drad och att den skall sättas som default.

Konstruera styrkretsen M.

f/N1 f/N2

fref f1 f2

T

fout

M
S
D
G

Figur 4.1: Krets för val av frekvens.

(10p)
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Uppgift 5

Vid överföring av binär data från ett ställe till ett annat kan det hända att en del av
bitarna störs så att de blir fel i mottagaren. Det kan t.ex. bero på bakgrundsbrus eller
förstärkarbrus. Det kan också vara repor i en CD som gör att vissa bitar inte kan läsas.
För att kommunikation ändå skall vara möjlig skickas några bitar extra, s.k. paritets-
bitar. Med hjälp av dessa kan mottagaren rätta en del av de uppkomna felen.

För en (8,4) block kod skickas fyra paritetsbitar för var 4-tippel av data. Kodorden som
skickas är alltså 8 bitar långa och består av 4 paritetsbitar och 4 databitar. Dessa kodord
definieras av följande matrismultiplikation

v = uG = (u0u1u2u3)


0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1


där G är generatormatrisen, och definierar hur kodaren (sändaren) ser ut. För att
avkoda (på mottagarsidan) används en paritetcheckmatris H som uppfyller

GHT = 0

där (·)T står för transponat. I vårt fall kan vi använda oss av följande matris

H =


1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1


Vid överföringen skickas 8 bitars vektorn v = (v0v1v2v3v4v5v6v7) = (p0p1p2p3u0u1u2u3).
De fel som uppkommer i överföringen sammanfattas av felvektorn e = (e0e1e2e3e4e5e6e7).
Den mottagna vektorn blir alltså r = v ⊕ e. För att avkoda detta beräknas syndromet
s = rHT . Syndromet innehåller information om felen, vilket kan ses ur följande
beräkning.

s = rHT = (v ⊕ e)HT = vHT ⊕ eHT = eHT

där sista likheten kommer av att vHT = uGHT = 0.

Om e = 0 blir syndromet 0. De övriga syndromen kan man få genom att låta e vara
de mest sannolika felmönsterna. I följande tabell visas de 15 valda felmönsterna med
lägst vikt som alla ger olika syndrom. Genom att lista syndromen för de olika felen
kan vi alltså slå upp felet i en tabell och dra bort det från den mottagna vektorn.

e s
00000000 0000
00010000 0001
00100000 0010
01000000 0100
10000000 1000
00110000 0011
00101000 0101
01100000 0110

e s
00001000 0111
01000010 1001
01000100 1010
00000001 1011
11000000 1100
00000010 1101
00000100 1110
01000001 1111
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Om exempelvis u = (1011) skall skickas så blir kodordet (efter multiplikation med
generator matrisen) v = (00011011). Antag att det uppstår ett bitfel i överföringen
så att den mottagna vektorn blir r = (10011011). Beräkning av syndromet ger att
s = rHT = (1000). Ur tabellen får vi att det troligaste felet är ê = (1000000). För att
beräkna det avkodade kodordet dras felet bort från den mottagna vektorn,

v̂ = r ⊕ ê = (10011011)⊕ (1000000) = (00011011)

De skickade databitarna är de fyra sista bitarna i v så det är dessa som skall ges som
svar

û = (1011)

Konstruera en krets som utför avkodningen enligt ovanstående metod. Insignaler till
kretsen är den mottagna vektorn r = (r0r1r2r3r4r5r6r7) och utsignaler skall vara den
avkodade datavektorn û = (u0u1u2u3)

Anmärkning: Detta är en realisering av en första uppgiften på
kursen EDI042 Error Control Coding.

(10p)
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