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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!



Förutsättningar för uppgift 1 och 2
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Figur 1.1: 7-segmentsdisplay.

Teknologen Ture har bestämt sig för att skicka ett anor-
lunda julkort detta år. Eftersom han har inte har läst
kursen Digitalteknik kommer han att behöva en del
hjälp för att förverkliga sina idéer. Han vill skicka en
krets som innehåller en 7-segmentsdisplay där texten
GOD JUL skrollas fram. Han har hittat en krets med en
display enligt figur 1.1 som han kan klistra fast på ett
kort. Till detta skall han bygga dels en drivkrets som
översätter från ett tre-bitars ord till bokstäverna han
behöver och dels en krets som genererar sekvensen av
tre-bitars ord så rätt text kommer fram på displayen. Displaykretsen har åtta ben som
motsvarar de åtta segmenten, där en etta gör att motsvarande segment tänds.

Uppgift 1 realiserar själva drivkretsen som översätter från tre-bitars ord till displaytext.
Uppgift 2 genererar sekvensen av tre-bitars ord som ger en julhälsning.

Uppgift 1

Ture frågar sin kompis Lisa hur han skall göra och hon hjälper honom med hur han
skall mappa tre-bitars ord och bokstav för att enkelt kunna realisera resten. I tabell 1.1
är den mappningen som Lisa kom fram till (000 används inte och 110 skall ge ett blankt
tecken, dvs inga segment tända).

Bitar Bokstav
000 —
001 O
010 D
011 U

Bitar Bokstav
100 G
101 J
110
111 L

Tabell 1.1: Tabell över mappning mellan tre-bitars ord och bokstäver

Realisera ett kombinatoriskt nät som omvandlar från tre-bitars ord till displaysignaler.

(10p)

Uppgift 2

För att generera en sekvens av bokstäver på en display behövs tre parallella sekvenser,
vilket i var tidpunkt motsvarar en bokstav. Konstruera ett linjärt sekvensnät med min-
imalt antal D-element som genererar de tre sekvenserna som motsvarar bokstäverna
[GODJUL ]∞. Notera att det inte är mellanrum mellan GOD och JUL. Denna krets
kommer sedan att klockas med 1Hz och utsignalerna driva en display enligt uppgift 1.

(10p)
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Uppgift 3

Inom utförsåkning är den flygande kilometern, eller speed skiing, den snabbaste med
världsrekordhastigheter på runt 250 km/h. Banan är en brant backe som är 1 km lång.
Åkaren har de första 400 m på sig att få upp farten, varefter hastigheten mäts under de
nästa 100 m. De sista 500 m behövs för att åkaren skall kunna få ner hastigheten och
stanna.

För att mäta hastigheten sätts två givare ut i backen, G1 ochG2, en vid 400 m och en
vid 500 m. Givarna ger en etta ut när skidorna är över den. Konstruera en krets som
räknar antalet klockpulser det tar för en åkare att åka de 100 m mellan givarna. Detta
kommer sedan att översättas till en hastighet i en annan krets som finns färdig. Klockan
du skall använda är på 1 kHz. Det ger en noggranhet på några tiondels km/h, vilket är
tillräckligt för uppgiften. Med 1 kHz får man för hastighetsintervallet [150,250] km/h
motsvarande [2400,1440] klockpulser. Det innebär också att vi inte missar någon åkare
eftersom skidan är 2,4 m lång och därför är över givaren i cirka 35 klockpulser vid
250 km/h.

Till din hjälp får du använda valfria grindar och vippor samt valfria kretsar ur 160-
familjen (se datablad längst bak). Kretsen som översätter antalet klockpulser till hastighet
har en styrsignal som, när den är ett, startar själva beräkningen. In till kreten skall
också antalet klockpulser ges som ett fyrsiffrigt decimalt tal där var siffra represen-
teras av fyra bitar (Naturlig binärkod). Själva beräkningen tar fyra klockpulser och
under den tiden måste värdet på antalet pulser vara konstant.

(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.

Under vilka förutsättningar i insekvensen blir utsignalen 1?

D

D

D
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u

Figur 4.1: Ett kretsschema för en synkronmaskin.

(10p)
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Uppgift 5

I figur 5.1 visas en linjär sekvenskrets som genererar en periodisk sekvens s. Kretsen
består av en övre del som genrererar insignalen till en nedre del. Starttillståndet för
maskinen visas som innehållet i D-elementen i figuren.

Bestäm ett minimalt LFSR som genererar sekvensen s och ange de 10 första bitarna i
sekvensen, dvs (s0, . . . , s9).

0 10

0 0 0 0 s

Övre del

Nedre del

Figur 5.1: Ett linjärt sekvensnät som genererar sekvensen s.

(10p)
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5-1

FAST AND LS TTL DATA

BCD DECADE COUNTERS/
4-BIT BINARY COUNTERS

The LS160A/161A/162A/163A are high-speed 4-bit synchronous count-
ers. They are edge-triggered, synchronously presettable, and cascadable
MSI building blocks for counting, memory addressing, frequency division and
other applications. The LS160A and LS162A count modulo 10 (BCD). The
LS161A and LS163A count modulo 16 (binary.)

The LS160A and LS161A have an asynchronous Master Reset (Clear)
input that overrides, and is independent of, the clock and all other control
inputs. The LS162A and LS163A have a Synchronous Reset (Clear) input that
overrides all other control inputs, but is active only during the rising clock
edge.

BCD (Modulo 10) Binary (Modulo 16)

Asynchronous Reset LS160A LS161A

Synchronous Reset LS162A LS163A

• Synchronous Counting and Loading
• Two Count Enable Inputs for High Speed Synchronous Expansion
• Terminal Count Fully Decoded
• Edge-Triggered Operation
• Typical Count Rate of 35 MHz
• ESD > 3500 Volts

CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

NOTE:
The Flatpak version
has the same pinouts
(Connection Diagram) as
the Dual In-Line Package.

14 13 12 11 10 9

1 2 3 4 5 6 7

16 15

8

VCC

*R

TC Q0 Q1 Q2 CETQ3 PE

CP P0 P1 P2 P3 CEP GND

*MR for LS160A and LS161A
*SR for LS162A and LS163A

PIN NAMES LOADING (Note a)

HIGH LOW

PE
P0–P3
CEP
CET
CP
MR
SR
Q0–Q3
TC

Parallel Enable (Active LOW) Input
Parallel Inputs
Count Enable Parallel Input
Count Enable Trickle Input
Clock (Active HIGH Going Edge) Input
Master Reset (Active LOW) Input
Synchronous Reset (Active LOW) Input
Parallel Outputs (Note b)
Terminal Count Output (Note b)

1.0 U.L.
0.5 U.L.
0.5 U.L.
1.0 U.L.
0.5 U.L.
0.5 U.L.
1.0 U.L.
10 U.L.
10 U.L.

0.5 U.L.
0.25 U.L.
0.25 U.L.
0.5 U.L.

0.25 U.L.
0.25 U.L.
0.5 U.L.

5 (2.5) U.L.
5 (2.5) U.L.

NOTES:
a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 µA HIGH/1.6 mA LOW.
b) The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74)

Temperature Ranges.

SN54/74LS160A
SN54/74LS161A
SN54/74LS162A
SN54/74LS163A

BCD DECADE COUNTERS/
4-BIT BINARY COUNTERS

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAMIC

CASE 620-09

N SUFFIX
PLASTIC

CASE 648-08

16
1

16

1

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ Ceramic
SN74LSXXXN Plastic
SN74LSXXXD SOIC

16
1

D SUFFIX
SOIC

CASE 751B-03

LOGIC SYMBOL

VCC = PIN 16
GND = PIN 8

9 3 4 5 6

7

10

2

15

1 14 13 12 11

PE P0 P1 P2 P3
CEP

CET

CP
*R Q0 Q1 Q2 Q3

TC

*MR for LS160A and LS161A
*SR for LS162A and LS163A
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*For the LS162A and
*LS163A only.

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don’t Care

5-2

FAST AND LS TTL DATA

SN54/74LS160A • SN54/74LS161A
SN54/74LS162A • SN54/74LS163A

STATE DIAGRAM

LS160A •  LS162A LS161A •  LS163A

0 1 2 3 4

5

6

7

89101112

13

14

15

0 1 2 3 4

5

6

7

89101112

13

14

15

NOTE:
The LS160A and LS162A can be preset to any state,
but will not count beyond 9. If preset to state 10, 11,
12, 13, 14, or 15, it will return to its normal sequence
within two clock pulses.

LOGIC EQUATIONS

Count Enable = CEP • CET • PE
TC for LS160A & LS162A = CET • Q0 • Q1 • Q2 • Q3
TC for LS161A & LS163A = CET • Q0 • Q1 • Q2 • Q3
Preset = PE • CP + (rising clock edge)
Reset = MR (LS160A & LS161A)
Reset = SR • CP + (rising clock edge)
Reset = (LS162A & LS163A)

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS160A/161A/162A/163A are 4-bit synchronous
counters with a synchronous Parallel Enable (Load) feature.
The counters consist of four edge-triggered D flip-flops with
the appropriate data routing networks feeding the D inputs. All
changes of the Q outputs (except due to the asynchronous
Master Reset in the LS160A and LS161A) occur as a result of,
and synchronous with, the LOW to HIGH transition of the
Clock input (CP). As long as the set-up time requirements are
met, there are no special timing or activity constraints on any
of the mode control or data inputs.

Three control inputs — Parallel Enable (PE), Count Enable
Parallel (CEP) and Count Enable Trickle (CET) — select the
mode of operation as shown in the tables below. The Count
Mode is enabled when the CEP, CET, and PE inputs are HIGH.
When the PE is LOW, the counters will synchronously load the
data from the parallel inputs into the flip-flops on the LOW to
HIGH transition of the clock. Either the CEP or CET can be
used to inhibit the count sequence. With the PE held HIGH, a
LOW on either the CEP or CET inputs at least one set-up time
prior to the LOW to HIGH clock transition will cause the
existing output states to be retained. The AND feature of the
two Count Enable inputs (CET • CEP) allows synchronous
cascading without external gating and without delay accu-
mulation over any practical number of bits or digits.

The Terminal Count (TC) output is HIGH when the Count
Enable Trickle (CET) input is HIGH while the counter is in its
maximum count state (HLLH for the BCD counters, HHHH for

the Binary counters). Note that TC is fully decoded and will,
therefore, be HIGH only for one count state.

The LS160A and LS162A count modulo 10 following a
binary coded decimal (BCD) sequence. They generate a TC
output when the CET input is HIGH while the counter is in state
9 (HLLH). From this state they increment to state 0 (LLLL). If
loaded with a code in excess of 9 they return to their legitimate
sequence within two counts, as explained in the state
diagram. States 10 through 15 do  not  generate a TC output.

The LS161A and LS163A count modulo 16 following a
binary sequence. They generate a TC when the CET input is
HIGH while the counter is in state 15 (HHHH). From this state
they increment to state 0 (LLLL).

The Master Reset (MR) of the LS160A and LS161A is
asynchronous. When the MR is LOW, it overrides all other
input conditions and sets the outputs LOW. The MR pin should
never be left open. If not used, the MR pin should be tied
through a resistor to VCC, or to a gate output which is
permanently set to a HIGH logic level.

The active LOW Synchronous Reset (SR) input of the
LS162A and LS163A acts as an edge-triggered control input,
overriding CET, CEP and PE, and resetting the four counter
flip-flops on the LOW to HIGH transition of the clock. This
simplifies the design from race-free logic controlled reset
circuits, e.g., to reset the counter synchronously after
reaching a predetermined value.

MODE SELECT TABLE

*SR PE CET CEP Action on the Rising Clock Edge  (   )

L X X X RESET (Clear)
H L X X LOAD (Pn → Qn)
H H H H COUNT (Increment)
H H L X NO CHANGE (Hold)
H H X L NO CHANGE (Hold)
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