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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 följande funktion på valfri minimal form.

f−1(1) = {3, 6, 7, 12, 14, 23, 28, 30, 31}
f−1(−) = {1, 5, 15, 16, 18, 22, 29}

(10p)

Uppgift 2

Konstruera en modulo 6 räknare med en insignal. När insignalen är 0 skall räknaren
addera 3 (mod 6) och när den är 1 skall räknaren subtrahera 2 (mod 6). Sekvensnätet
skall ha en utsignal som är 1 om och endast om summan är 0.

(10p)
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Uppgift 3

På ett transportband transporteras trianglar och kvadrater. För att räkna dessa har
man monterat två fotodetektorer ovanför varandra vid bandet. Då en figur skuggar
en detektor ger denna en 1a, annars en 0a, se figur 3.1. Din uppgift är att läsa av
detektorerna och avgöra om det är en triangel eller en kvadrat som passerar givarna.
Systemet skall klockas med en förutbestämd klocksignal, och teknikerna vid bandet
har gjort en del tester för att se hur du kan avgöra vilken figur det är. De har sett att
detektorerna reagerar lite olika beroende på yttre omständigheter som dagsljus och
damm på linserna. Det gör att detektorerna kan reagera lite olika snabbt.

För en kvadrat kan därför den ena givaren reagera före den andra. Men efter en klock-
cykel har det stabiliserat sig till att vara 11. Sekvensen som skall detekteras är alltså

G1G2 : 00→


01
10
11


1

→ 11→


01
10
11


1

→ 00

Notationen {}1 betyder att den kombinationen som finns inom parentesen kommer
att förekomma under en, och endast en, klockcykel. Det första som händer är alltså
att det kommer antingen 01, 10 eller 11 under en klockcykel. Därefter 11 under flera
klockcykler, följt av en förekomst av antingen 01, 10 eller 11.

För en triangel kommer det 01 under mer än en klockcykel, följt av 11 under flera
klockcykler och, slutligen, 01 under mer än en klockcykel. Dvs

G1G2 : 00→ {01}1 → 01→ 11→ 01→ {01}1 → 00

Konstruera en sekvensmaskin med två utsignaler, K och T . Om en kvadrat passerar
skall K vara 1 under en klockcykel och om en triangel passerar skall T vara 1 under en
klockcykel.

G1

G2

Figur 3.1: Ett transportband med trianglar och kvadrater.

(10p)
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Uppgift 4

Betrakta det linjära nätet i figur 4.1.

x y

Figur 4.1: Ett linjärt nät.
(a) Bestäm matriserna A, B, C och H .
(b) Är kopplingen observerbar (observable) respektive styrbar (controllable)?
(c) Bestäm en koppling på styrbar kanonisk form (controller canonical form).

(3+3+4=10p)

Uppgift 5
(a) Beräkna 975 mod 11.
(b) Vad är periodlängden av sekvensen

S(D) =
1⊕D3

1⊕D ⊕D98 ⊕D99

(c) Antag att vi har en tillståndsgraf med n tillstånd efter tillståndsminimering. Vi
vill realisera grafen med så få D-element som möjligt. Om vi dessutom vill realis-
era det kombinatoriska nätet med minsta möjliga antalet grindar måste vi som
bekant testa alla tillståndskodningar för att avgöra vilken som är bäst. Ge ett
uttryck för antalet möjliga tillståndskodningar.

(3+4+3=10p)
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