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I Skriv anonymkod och identifierare, eller personnummer, 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 det efterfrågas skall kopplingar för realiseringar ritas.

I Hjälpmedel: kursboken, föreläsningsbilder och föreläsningsanteckningar (allt un-
der fliken "föreläsningar"), samt enkel miniräknare.

Lycka till!



Uppgift 1

Betrakta de booleska funktionerna f1(x1, x2, x3) och f2(x1, x2, x3) definierade ur

f−1
1 (1) = {0, 1, 2, 6, 7}, f−1

2 (1) = {0, 1, 4, 5, 6, 7},

där x1 är mest signifikant.
(a) Skriv f1 i Disjunktiv Normal Form (DNF),
(b) Skriv f1 och f2 i Minimal Disjunktiv Form (MDF), där funktionerna är minimer-

ade var för sig.
(c) Beskriv ett minimalt kombinatoriskt nät som implementerar både f1 och f2. Funk-

tionerna har samma insignaler och ska vara gemensamt minimerade. Nätet ska
vara ett 2-nivåers AND-OR nät. Rita!

(d) Ange funktionen f2 med hjälp av addition och multiplikation i Z2.
(e) Bygg funktionen f1(0, x2, x3) (två variabler) med transistorer i CMOS-teknik. Rita!

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

Uppgift 2

Alfred har i uppgift att implementera en modulo 8 räknare som ska ha följande egen-
skaper. Räknaren har två insignaler x1, x2. Räknarens tillstånd används som utsignal.
Om insignalen x1 = 0 så ska räknaren behålla samma värde; men om x1 = 1 och x2 = 0
så räkna "+1" modulo 8 och slutligen om x1 = 1 och x2 = 1 så räkna "+4" modulo 8.
(a) Rita en tillståndsgraf för problemet.
(b) Hitta en tillståndskodning som förväntas vara bra för den givna grafen och mo-

tivera varför. Realisera därefter ett sekvensnät för problemet baserat på ovanstående
tillståndskodning. Ingående funktioner ska minimeras var och en för sig. Rita
sekvensnätet!

(2+8=10p)
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Uppgift 3

Petra ansvarar för en digital konstruktion som skall detektera en viss insignalsekvens.
Insignalen är x och när den under de fyra senast tidsenheterna är "00 − 0" skall utsig-
nalen y ge en puls under en klockcykel. Här betyder − att godtyckligt värde kan tas.
Exempelvis 00000 10100 00010 011 . . . ger utsignal 00011 01000 01101 000 . . .. Alltså,
y(t) = 1 om x(t) = x(t− 2) = x(t− 3) = 0, annars är y(t) = 0.
(a) Rita upp en tillståndsgraf för problemet. Minimera grafen.
(b) Realisera ett sekvensnät med minimalt antal D-vippor som implementerar den

givna detektorn. Realiseringen ska vara baserad på en tillståndsgraf med mini-
malt antal tillstånd. Ange funktioner i minimal form. Rita sekvensnätet!

(5+5=10p)

Uppgift 4

En aritmetisk logisk enhet (ALU) har två 16-bitars tal x = x0x1 · · ·x15 och y = y0y1 · · · y15
bland insignalerna.
(a) Två-komplementformen för talet w1 är 0101010101010101. Två-komplementformen

för talet w2 är 1101010101010101. Vilka är då talen w1 och w2?
(b) Vi vill kunna implementera operationen "största gemensamma delare" (sgd, eller

gcd). Bestäm största gemensamma delare till talen 845801 och 2229839.
(c) Att hårdvaruimplementera sgd är komplext men vi undersöker en enkel (men

ineffektiv) metod. Den använder att sgd(x, y) = sgd(y, x− y).
Vi antar att vi har de två positiva heltalen (med vanlig binärkodning) x och y i
två register X och Y. Dessa är kopplade som insignaler till ALUn.
Antag att ALUn har en flagga "x ≥ y?" (en bits utsignal) som ger ut 1 om x ≥ y.
Den har även en flagga "y = 0?" som ger ut 1 om y = 0. ALUn är satt att alltid
beräkna x − y och resultatet (16 bitar) är kopplat som insignal till register X .
Registret fungerar så att det laddar in värdet på insignalen till register X om
dess laddsignal LOADX är hög vid positiv flank på klocksignalen. Det finns även
en gemensam insignal till register X och Y kallad SWAP som byter innehållet i
register X och Y om SWAP är hög vid positiv flank på klocksignalen.
Implementera (realisering på grindnivå) en kontrollenhet som har de två flag-
gorna "x ≥ y?" och "y = 0?" som insignaler och som har två utsignaler, den
ena LOADX och den andra SWAP. Kontrollenheten ska avsluta med att sgd(x, y)
finns i register X . Du får gärna lägga till en tredje utsignal som indikerar att
beräkningen av sgd är klar. Rita upp hela konstruktionen i ett blockschema och
förklara hur den fungerar.

(2+2+6=10p)
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Uppgift 5

Ett linjärt sekvensnät är givet i bilden nedan, där in- och utsignaler är binära.

Linjärt sekvensnät

D

x1

x2

D D

u1

u2

(a) Bestäm om realiseringen i bilden är minimal.
(b) Ta fram systemfunktionen G(D) för det linjära nätet.
(c) Antag att x2(t) = 0 samt att vi återkopplar systemet genom att sätta x1(t) = u2(t).

Vi får ett nytt linjärt nät utan insignal. Studerar vi utsignalen u1(t) så kommer vi
att få en periodisk sekvens. Bestäm det kortaste linjärt återkopplade skiftregister
som genererar denna sekvens om vi startar sekvensnätet med att alla D-element
har värdet ett.

(3+4+3=10p)

God Fortsättning på 2016!
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