
Sammanfattning

Föreläsning 19 - Digitalteknik

I boken: avsnitt 7.1-7.2 (-)

Diskreta Linjära System

Syftet med föreläsningen är att förstå att tillståndsmaskiner som endast består av linjära fun-

tioner kan beskrivas och analyseras på ett enklare sätt än i det allmänna fallet.

De�nition (Linearity). En funktion f kallas linjär om

f(x⊕ y) = f(x)⊕ f(y), (L1)

f(αx) = αf(x). (L2)

En Boolesk funktion är linjär om och endast om den kan skrivas på formen

f(x) = a1x1 ⊕ · · · ⊕ anxn

=
(
a1 . . . an

)x1...
xn

 = ax, ai ∈ {0, 1}.

Varje kombinatoriskt nät som bara innehåller modulo 2 adderare realiserar en linjär Boolesk

funktion, och en linjär Boolesk funktion kan implementeras med endast modulo 2 adderare.

Linearitetstest: Skriv funktionen i RMF form och se om den har enbart linjära termer och

konstantterm= 0.

Olika sätt att ta fram RMF formen från ett Booleskt uttryck:

• Använd de�nitionen av de olika Booleska operationerna:
a ∧ b = a · b
a ∨ b = a⊕ b⊕ ab
a′ = 1⊕ a

• Använd deMorgan's lag för att bli av med ∨, samt använd a′ = 1⊕ a.

• Skriv funktionen i DNF form. Använd sedan att

mi ∨mj = mi ⊕mj ⊕mi ·mj︸ ︷︷ ︸
=0, i6=j

= mi ⊕mj

och a′ = 1⊕ a.

Ett linjärt sekvensnät är ett sekvensnät med endast modulo 2 adderare och fördröjningsele-

ment.

Theorem. Ett linjärt sekvensnät kan beskrivas på formen{
q+=Aq⊕Bx,
u=Cq⊕Hx.



Rangen av en matris: Rangen av matrisen A är det maximala antalet linjärt oberoende rader

(eller kolumner) i A. För en m× n matris så är Rank(A) ≤ min{m,n}.

Invers matris:

• om m = n: Rank(A) = m ⇔ A−1 existerar, AA−1 = A−1A = I.

• om m < n: Rank(A) = m ⇔ A−1R existerar, AA−1R = I.

• om m > n: Rank(A) = n ⇔ A−1L existerar, A−1L A = I.

Beräkning av rang och eventuell invers: Använd exempelvis Gauss (-Jordan) elimination.

Se kursen linjär algebra. Notera dock att alla operationer sker i Z2.

Ett sekvensnät är observerbart om tillståndet kan bestämmas utifrån observation av insignal-

och utsignalsekvenser.

Test för observerbarhet: Ett linjärt sekvensnät är observerbart om och endast om diagnos-

tikmatrisen (diagnostic matrix)

K =


C
CA
CA2

...

CAr−1


har full rang, Rank(K) = r.

Ett linjärt sekvensnät är styrbart om vi kan driva maskinen från godtyckligt tillstånd σ till

godtyckligt tillstånd σ′ genom insignalsekvensen.

Test för styrbarhet: Ett linjärt sekvensnät är styrbart om och endast om styrbarhetsmatrisen

L =
(
B AB A2B . . . Ar−1B

)
har maximal rang, Rank(L) = r.

Reducerad form Ett nät som inte är observerbart är alltså inte minimalt. Den minimala

formen ges av:

Theorem (7.4). Låt A, B, C, och H vara matriserna för ett linjärt sekvensnät där Rank(K) = k.
Då ges den reducerade formen av

Ared = TAR

Bred = TB

Cred = CR

Hred = H

där T består av de första k linjärt oberoende raderna av diagnostikmatrisen K, och R är en

högerinvers till T .


