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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 funktion f(x1, x2, x3, x4) definieras av följande on-set och off-set.

f−1(1) = {0, 2, 10, 14, 15}
f−1(0) = {1, 3, 4, 5, 6, 13}

(a) Skriv funktionen på disjunktiv normalform (DNF).
(b) Skriv funktionen på konjunktiv normalform (CNF)
(c) Skriv funktionen på minimal disjunktiv form (MDF)
(d) Skriv funktionen på minimal konjunktiv form (MCF)
(e) Av de fyra ovanstående funktionsuttrycken, välj ett och skriv om med bara AND

och modulo 2-additioner (RSE).

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

Uppgift 2

Tomtenissen Nippe skall byta ut en av farthållarna på tomtens släde och skall ersätta
en del med beteende enligt grafen i figur 2.1.
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Figur 2.1: Graf för detalj i farthållaren.

(a) Rita en ekvivalent graf med minimalt antal tillstånd
(b) Realisera grafen i (a).

(5+5=10p)
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Uppgift 3

Längst bak i häftet visas Morsealfabetet. I denna uppgiften skall “JUL” skickas med
med Morsekod. Som kort och lång symbol skall vi använda:1

Kort = 11110

Lång = 01010

(a) Konstruera två minimala LFRS som cykliskt genererar sekvenserna för lång re-
spektive kort signal.

(b) För att skicka “JUL” skall ett tredje minimalt LFSR konstrueras. Detta uppdat-
eras var femte klockpuls och kopplas till x i figur 3.1. Om vi förutsätter perfekt
synkronisering mellan sekvenserna kommer en nolla i x att ge sekvensen för kort
symbol medan en etta ger sekvensen för en lång symbol.

Konstruera ett minimalt LFSR som genererar x så att utsignalen blir Morsekoden
för “JUL” genererat en gång.
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Figur 3.1: Krets för att generera Morsekod.

(5+5=10p)

1Egentligen innehåller Morsealfabetet fyra symboler; kort, lång, kort mellanrum och långt mellan-
rum, men i denna uppgiften bortser vi från mellanrummen.
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Uppgift 4

För att organisera plogbilarna för snöröjning har Lunds kommun lagt om rutterna så
att alla plogrutter tar precis tre timmar. På ledningscentralen har de installerat en smö-
meter som signalerar om det har snöat den senaste timmen. Om det har snöat den
senaste timmen skall alla plogbilar skickas ut på sina rutter. Om det kommer mer snö
medan bilarna är ute på sina rutter skall de direkt ut igen när de kommer tillbaka.

Du har nu fått i uppdrag av kommunen att konstruera ett system som skickar ut plog-
bilarna enligt det ovanstående. Antag att systemet klockas var timme, och att det då
läser av snö-metern. Om det har kommit snö den senaste timmen ger snö-metern en
etta som utsignal och annars en nolla. Var timme skall systemet ge två utsignaler; en
som säger om plogbilarna skall köra ut på sina rutter och en som säger om det har
snöat medan bilarna är ute och att de skall ut direkt de kommer tillbaka. Utsignalen
som talar om om plogbilarna skall köra ut får bara signalera om bilarna är inne, dvs om
plogbilarna har gett sig ut och det snöar under tiden de är ut måste systemet komma
ihåg det tills de kommer tillbaka efter tre timmar och då skicka ut dem igen.

Konstruera en sekvensmaskin som utifrån signalen från snö-metern ger signalerna om
det snöat och om plogbilarna skall ge sig ut.

(10p)

4



Uppgift 5

För att komprimera en binär sekvens där sannolikheten för 0a är 1/4 och 1a är 3/4
används följande kod,

x y
000 00000
001 00001
010 00010
011 010

x y
100 00011
101 011
110 001
111 1

När en sekvens skall komprimeras delas den in i block om tre bitar, varefter vart
trebitars ord översätts enligt tabellen ovan. Eftersom den mest sannolika x-vektorn
111 översätts till en kort y-vektor kommer tabellen att resultera i ett färre antal bitar
efter översättning (med sannolikheterna ovan blir medellängden 2.47 bitar per över-
satt 3-bitars vektor).

Eftersom y-kolumnen har olika långa ord har man sett till att en y-vektor inte är starten
på någon annan vektor. Det gör att när en sekvens skall packas upp (översättas till-
baka) kan ett kodord direkt översättas om det finns i listan, utan att fortsättningen
kontrolleras. Problemen nedan handlar om att en komprimerad sekvens skall packas
upp.
(a) Bestäm en graf som get 1 ut om de senaste inbitarna stämmer med någon av

y-vektorerna ovan. Till exempel ger sekvensen y nedan upphov till sekvensen u,

y=10101100011011. . .
u=10011100001001. . .

(b) Bestäm en tillståndskodning som du tror är bra till grafen i (a). Förklara varför
den borde vara bra.

(c) Realisera grafen i (a) med tillståndskodningen i (b).

(5+2+3=10p)
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Morsealfabetet
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