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I Skriv namn och årskurs på alla papper.

I Börja en ny uppgift 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 föreläsningsanteckningar (allt un-
der fliken "föreläsningar"), samt enkel miniräknare.

Lycka till!



Uppgift 1

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

f−1(1) = {0, 1, 2, 5, 8, 9, 10},

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, 0, x4) (två variabler) med transistorer i CMOS-teknik.

Rita!

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

Uppgift 2

Anna har i uppgift att implementera en modulo 6 räknare som ska ha följande egen-
skaper. Räknaren har två insignaler x1x2. Räknarens tillstånd används som utsignal.
Om insignalen x1 = 0 så ska räknaren behålla samma värde; men om x1 = 1 och x2 = 0
så räkna "+2" och slutligen om x1 = 1 och x2 = 1 så räkna "+3" modulo 6.
(a) Rita en tillståndsgraf för problemet.
(b) Använd en i kursen beskriven metod för att hitta en bra tillståndskodning. Re-

alisera därefter ett sekvensnät för problemet baserat på ovanstående tillstånd-
skodning. Ingående funktioner ska minimeras var och en för sig. Rita sekven-
snätet!

(2+8=10p)
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Uppgift 3

Nils ansvarar för en digital konstruktion som skall räkna antalet enheter som passerar
två givare som vi kallar x1 och x2. Ett sekvensnät ska detektera när givarna ger sekvensen
"00 → 10 → 11 → 01 → 00" och när en sådan sekvens är detekterad skall utsignalen y
ge en puls under en klockcykel, som räknar upp en räknare. Nils har fått upp grafen
som visas nedan som representerar det önskade beteendet. Starttillståndet är tillstån-
det "1".

Nils har insett att icke specificerade insignalkombinationer i grafen aldrig kan inträffa
och kan därför hanteras som "don’t care".

Realisera ett sekvensnät med minimalt antal D-vippor som implementerar det givna
beteendet. Realiseringen ska alltså vara baserad på en tillståndsgraf med minimalt
antal tillstånd. Ange funktioner i minimal form. Rita sekvensnätet!

(10p)
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Uppgift 4

Antag att de två sekvenserna s1 = [010]∞ och s2 = [1010]∞ adderas positionsvis och
sekvensen s = s1 + s2 bildas.
(a) Skriv upp ett uttryck för D-transformen av sekvensen s.
(b) Bestäm kortast lineärt återkopplade skiftregister som genereras den periodiska

sekvensen s.
(c) Låt oss gå tillbaka till det allmänna fallet. Visa att om en periodisk sekvens s1

genereras av ett LFSR av längd L1 och en periodisk sekvens s2 genereras av ett
LFSR av längd L2, då måste längden på det kortaste LFSR som genererar s =
s1 + s2 vara högst L1 + L2.

(2+5+3=10p)

Uppgift 5

En aritmetisk logisk enhet (ALU) har två 16-bitars tal x = x0x1 · · ·x15 och y = y0y1 · · · y15
bland insignalerna.
(a) Ange två-komplementformen för talet x = 1023.
(b) ALUn kan subtrahera två tal x − y i två-komplementform. Vad blir resultatet i

två-komplementform om x = 345 och y = 510.
(c) Bland utsignalerna hos en ALU finns ett antal flaggor. Denna ALU ska imple-

mentera den ovanliga funktionen "mod 3 parity". Som insignal ska resultatet
av operationen i ALUn, som vi kallar u = u0u1 · · ·u15, användas. Utsignalen
p = p0p1 ska vara mod 3 pariteten av u, dvs p =

∑15
i=0 ui mod 3, där ui ∈ {0, 1}

och summeringen sker i Z och p är binärkoden av p . Rita upp din konstruktion!
(d) En vanlig flagga är "zero", som likt ovan använder resultatet av operationen i

ALUn, u = u0u1 · · ·u15, som insignal. Utsignalen z ska vara 1 om u är noll,
annars z = 0. I VHDL kan denna del beskrivas som

entity ZERO is
port (

u : in std_logic_vector(15 downto 0);
z: out std_logic);

end entity ZERO;

Skriv architecture-delen som implementerar flaggan ovan.

(1+2+5+2=10p)

God Fortsättning på 2015!
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