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Mål
Vid konstruktion av digitala kretsar är begreppen tillstånd och tillståndsgrafer av central
betydelse. Det är viktigt att studenterna får förståelse för dem och kan använda dem för
modellering av systemlösningar. Studenterna skall också kunna använda de metoder som
ingår i kursen för design av digitala konstruktioner. De skall också förstå sammanhanget
mellan de olika stegen i en konstruktionsprocess. Samma steg kommer igen vid arbete
med kommersiella datorhjälpmedel för realisering av digitala konstruktioner. Studenterna
skall även få tillräcklig baskunskap för att sätta sig in i och förstå nya metoder och resultat
i ämnet.
Innehåll
Inledning: Tillstånd och tillståndsrum är viktiga begrepp för konstruktion av digitala
system. Exempel från olika områden belyser hur dessa begrepp leder till en formalisering
av informella problembeskrivningar.
Grunder: Grunden för all konstruktion av digitala nät är den Booleska algebran. Denna
introduceras från abstrakt algebra och Booleska ringar. Några viktiga teoretiska aspekter
av Booleska funktioner diskuteras. Speciella Booleska funktioner, lineära och affina
funktioner samt tillämpningar inom logik och datalogi presenteras.
Kombinationskretsar: Realiseringar av exempelvis nästa-tillståndsfunktioner för sekvensnät
involverar konstruktion av kombinationskretsar med en eller flera utgångar. Metoder för
kretsrealisering och minimering diskuteras. Olika tillämpningar studeras och specifika
problem som uppstår t.ex. fördröjningar nämns.
Sekvensnät: Synkrona sekvensnät introduceras för att realisera beteendet i
tillståndsgraferna. Konstruktionsaspekter som tillståndskodning och minimeringsmetoder
diskuteras.
Linjära sekvensnät: Linjära sekvensnät är av särskilt intresse i många tillämpningar. En
rikare algebraisk struktur medger kraftfullare metoder för analys och konstruktion.
Kanoniska former, styrbarhet och observerbarhet diskuteras tillsammans med analys av
lineärt återkopplande skift register.
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