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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, föreläsningsbilder och enkel miniräknare.

Lycka till!



Uppgift 1

Ge den booleska funktionen f(x1, x2, x3, x4) definierad ur

f−1(1) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8},

i följande former (x1 mest signifikant):
(a) Disjunktiv Normal Form (DNF),
(b) Minimal Disjunktiv Form (MDF),
(c) Minimal Konjunktiv Form (MCF).

(d) Ange funktionen f med hjälp av addition och multiplikation i Z2.
(e) Bygg funktionen f(0, x2, x3, x4) (tre variabler) med hjälp av så få transistorer som

möjligt. Rita!

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

Uppgift 2

På vissa lagringsmedium är det ett problem om man skriver samma symbol allt för
många gånger i rad. Alice har fått i uppgift att detektera när detta uppstår. Mer speci-
fikt, så läser Alice in en sekvens av bitar i = i0, i1, i2, . . . och skall generera en utsig-
nalsekvens u = u0, u1, u2, . . . som är 1 om och endast om de tre senast inlästa bitarna
alla är samma, dvs, uj = 1 om ij−2 = ij−1 = ij , annars uj = 0, samt u0 = u1 = 0.
(a) Konstruera en tillståndsmaskin av Mealy typ och gör en minimal realisering

(rita).
(b) Antag nu att vi tillåter utsignalsekvensen att vara felaktig de första fyra tidsen-

heterna. Hur påverkar det föregående uppgift? (beskriv med ord)

(7+3=10p)

Uppgift 3

Låt x(t) vara en binär signal med t ∈ R. Om x(t) = 1 under t0 < t < t1 med
x(t0) = x(t1) = 0 så kallar vi detta för en puls. Längden på pulser och avståndet
mellan pulser är alltid mycket större än grindfördröjningen. Konstruera ett minimalt
asynkront sekvensnät som räknar antalet pulser modulo 4. Sekvensnätet kan vara av
Moore typ. Realisera nätet och rita!

(10p)
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Uppgift 4

Sven behöver bygga en krets som kan addera tal. Talen representeras som 10 bitars
vektorer. Till sitt förfogande har han olika grindar (upp till 9 ingångar) som vi antar
alla har grindfördröjning 80 ns.
(a) Vilket är det minsta respektive det största tal som kan representeras om Sven

använder tvåkomplementform för talen?
(b) Svens krets kan byggas med vanliga heladderare. Vilken är den största hastigheten

vi kan klocka kretsen med om vi vill vara säkra på att den ska ge korrekt resultat?
(c) Sven är inte nöjd med detta och vill därför minska fördröjningen. Gör ett nytt

(större) block som kan användas i kaskadkoppling för att bygga samma funk-
tionalitet men med en total fördröjning på högst 1000 ns. Ge en full implementer-
ing av ditt block och rita upp hur additionen av 10 bitars tal går till (du behöver
dock inte minimera).

(d) Sven vill även kunna multiplicera och invertera tal men inser att detta är mer
komplext att bygga. Hjälp honom dock att hitta inversen till talet 99 i Z210 . Alla
stegen måste redovisas.

(1+2+4+3=10p)

Uppgift 5

Funktionen f är given som

f−1(1) = {0, 3, 5, 6}

och används i en krets som ser ut på följande vis:

x(D)

f u(D)

(a) Är f en linjär funktion?
(b) Är kretsen minimal? Bevisa, eller, om så inte är fallet, realisera en ekvivalent men

minimal krets.

(2+8=10p)

God Jul !
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