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Oppgave 1. Binære tall
Gjør om til signed 2´er komplement:

a) 61
b) 27

Gjør om til unsigned 2´er komplement:
a) 61
b) –61
c) 27
d) –27

Gjør om tallene til unsigned 2´er komplement og vis utregning

a) 27 – 61
b) –27 + 61
c) –27 – 61

Oppgave 2. Sekvensiell logikk
Hvis følgende krets har en initiell tilstand = 1, hva er da kretsens tilstand etter to klokkepulser?



Oppgave 3. Karnaugh diagram
a) Forenkle følgende Karnaugh diagram, og finn det forenklede kombinatoriske   

 uttrykket:

b) Tegn Karnaugh diagrammet for funksjon, F, gitt under og finn det forenklede uttrykket.
F(A,B,C,D) = Σ(0, 1, 2, 4, 5, 7 ,11, 15)

Oppgave 4. Sekvensiell logikk
Den sekvensielle kretsen under har bare klokkesignal som eneste inngang (input).

a) Hvis systemet starter i tilstand 000, hva blir så de neste 9 tilstandene?
b) Tegn opp tidslinjen for utgangene A, B og C.
c) Hvis  utgangen er C, hvilken funksjon utfører systemet?
d) Hva begrenser klokkefrekvensen? Drøft hvor mange ledd kan man legge til.

Oppgave 5. Boolsk algebra
Gitt den boolske funksjonen

F = xy’z + x’y’z + w’xy + wx’y + wxy

a) Skriv opp sannhetsverditabellen
b) Tegn det logiske diagrammet til F, bruk kun 2-inputs logiske porter.
c) Reduser antall ledd ved hjelp av regnereglene for boolsk algebra
d) Skriv opp sannhetsverditabellen til det reduserte uttrykket
e) Tegn det logiske diagrammet til det reduserte uttrykket

Oppgave 6. Boolsk algebra
a)         Gjør om til sum-av-produkter:   (AB+C)(B+C´D)



b) Gjør om til produkt-av-sum: x´+ x(x+y´)(y+z´)

Oppgave 7. Tilstandsmaskin
a) Lag tilstandstabellen for tilstandsdiagrammet under:

b) Tegn det logiske diagrammet som gjenspeiler oppførselen til tilstandsmaskinen.

Oppgave 8. VHDL

a) Hvilken krets beskrives av følgende VHDL-kode? (Navn på signaler er tilfeldig valgt).

b) Hvilken krets beskrives av følgende VHDL-kode? (Navn på signaler er tilfeldig valgt).




	Oppgave 1. Binære tall
	Oppgave 2. Sekvensiell logikk
	Oppgave 3. Karnaugh diagram
	Oppgave 4. Sekvensiell logikk
	Oppgave 5. Boolsk algebra
	Oppgave 6. Boolsk algebra
	Oppgave 7. Tilstandsmaskin
	Oppgave 8. VHDL

