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Kursinnehåll

En liten beskrivning av vilka moment som ingår i kursen “Digitalteknik”.

Kapitel 1. Läs igenom som introduktion. Allt som står här (åtminstone allt av värde) kom
att gås igenom i kursen senare, så det är inte nödvändigt att lägga ner alltför mycket tid
studera detta kapitel. De flesta av övningsuppgifterna är ganska töntiga, åtminstone de 
finns lösningar till, så hoppa över dem och spara kraften till senare. (Men lösningen till u
1.4 är ganska kul att läsa).

Kapitel 2. Detta kapitel behandlar olika talsystem och kodning. Det antas att alla är väl fö
na med det binära talsystemet, annars läs igenom 2.1 till och med 2.4. Det som står i a
som behandlar 2-komplementmetoden (2.4 och 2.5) bör inhämtas. Läs igenom avsnittet
när multiplikation (2.8), speciellt den sista delen som handlar om 2-komplementmultiplika
eftersom det är en central del i laboration 4.

Avsnitten 2.10 (Olika binära koder) och 2.11 (Graykodning) ingår i kursen, även om d
behandlas på föreläsningarna. (Det är inte nödvändigt att kunna de olika kodsystemen s
skrivs i avsnitt 2.10, bara att känna till att man kan koda tal på olika sätt).

Avsnitt 2.13 ingår visserligen, men innehållet i detta avsnitt blir en självklarhet när vi beh
lar tillståndsmaskiner.

Avsnitten 2.14 och 2.15 behandlar n-kuber och Hamming-avstånd. Främsta skälet till a
tas upp här torde vara att ge en teoretisk bakgrund till uppbyggnaden av Karnaugh-diag
och liknande metoder. Fel-detekterande koder och CRC-koder behandlas även, efterso
naturligt att göra det om man introduceras begreppet Hamming-avstånd. Dessa begrepp
i andra kurser, och därför är det inte nödvändigt att behandla dessa moment i denna ku

Kapitel 3. Detta kapitel behandlar logiska grindar. Sanningstabeller för AND-grinden, 
grinden och inverteraren (NOT), samt derivaten NAND-grinden och NOR-grinden, defin
i avsnitt 3.1. Resten av kapitel 3 behandlar olika kretsfamiljers elektriska egenskaper.
kommer att tas upp i senare kurser i elektronik, och kan därför läsas kursivt. Det finns doc
ra begrepp som man bör känna till:

Att olika kretsfamiljer har olika spänningsnivåer (se t ex sid 172),
noise margin,
fan-in och fan-out,
att olika kretsfamiljer är olika snabba och fördröjer signalen olika mycket,
att olika kretsfamiljer utvecklar olika mycket effekt.

Kapitel 4. Detta kapitel behandlar de väsentligaste grunderna i digitaltekniken: Bolesk al
(4.1), kombinatoriska kretsar (4.2 - 4.3), minimeringsmetoder som t ex Karnaugh-dia
(4.3.4) och Quine-McCluskeys algoritm (4.4) och hazard (dvs. det fenomen att man kan
aktiga logiska resultat p g a att signaler fördröjs olika i olika delar av kretsen, 4.5). Kap
introducerar även programmeringsspråk för att beskriva digitala kretsar: ABEL (4.6)
VHDL (4.7). I princip är hela detta kapitel viktigt, eftersom det innehåller de väsentligaste 
derna. Man bör känna till både Karnaugh-diagram och Quine-McCluskeys algoritm, äve
vi uteslutande kommer att använda Karnaugh-diagram senare i kursen. C-koden som be
samband med Quine-McCluskeys algoritm kan uteslutas dock. När det gäller programm
språken kommer vi att fokusera på VHDL, eftersom detta används i laboration 4. Jag 
dock att det är värt att ha en översiktlig kännedom om ABEL, helt enkelt för att det är ett 
mening) enklare HDL (hardware description language).

Kapitel 5. Detta kapitel handlar om “Dokumentationsstandarder”. Även om jag tycker att 
kapitel är onödit flummigt och pratigt, åtminstone de första avsnitten, så finns det ändå 
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matnyttigt här, speciellt i ansnitten 5.1.1 till och med 5.1.5. Början på avsnitt 5.2, åtmis
5.2.1 - 5.2.3 är också värt att skumma igenom. Givetvis finns det ingen anledning att ku
bellerna 5-2 och 5-3 utantill. All tillgänglig information kan ju hittas i datablad, men det ä
att känna till t. ex. skillnaden mellan olika kretsfamiljer som 74HCT och 74LS. Avsnitt 5.3
läsas igenom. Om du tittar på gamla tentor (åtminstone de senare som jag har gjort) så 
du att känna igen figurerna.

I avsnitt 5.4 (decoder) och 5.5 (encoder) kan de delar som är stjärnmarkerade läsas 
ABEL-programmen kan hoppas över, men titta gärna på VHDL-koden. Three-state utg
som behandlas i avsnittet 5.6 har jag nämnt om på en föreläsning. Avsnitten 5.7, 5.8 o
anser jag vara ganska viktiga, även om de är lite “pratiga”. En stor del av kursen behand
derare och subtraherare, dvs avsnitt 5.10. Det som står i avsnitt 5.10 är ganska tacksam
tentafrågor på...

Det som avhandlas i avsnitt 5.11 berör sista labben, dvs kretsar för att utföra multiplik

Kapitel 6. I kapitel 6 ges en massa exempel på olika typer av kombinatoriska kretsar. Det
att känna till de olika kretsarna så att man vet, åtmisntone på ett ungefär, vad de gör och
ska vara bra för. Studera speciellt VHDL-exemplen.

Kapitel 7. I avsntitt 7.1 och 7.2 är det viktigaste att titta på S-R-latchen, D-latchen, S-R-vi
(flip-flop på engelska) och D-vippan, både master/slave och edge-triggered. Man ska ock
na till J-K-vippan och T-vippan.

Det centrala begreppet i kursen tas upp i avsnitt 7.3, nämligen tillståndsbegreppet o
ståndsmaskinen. Avsnitten 7.3, 7.4 och 7.5 är således väldigt viktiga. (Dock kan 7.3.5 oc
läsas kursivt). Resten av kapitel 7 är egentligen variationer på samma tema, men man ka
få för lite av exempel...

Kapitel 8. Detta kapitel behandlar några standardkretsar som kan beskrivas som tillstån
skiner. Avsnitt 8.1 och 8.2.1 - 8.2.3 bör läsas igenom som introduktion. Komponenter so
upp och som ingår i kursen är:  (Det ingår inte att kunna namnen på de olika kretsarna)

Register och latchar, 8.2.5
PAL- och GAL-kretsar, 8.3.1 - 8.3.2
Räknare, 8.4 (utom 8.4.5).
Shiftregister, 8.5.1, 8.5.2.
Olika typer av shiftregister och applikationer: 8.5.4 - 8.5.7

Övrigt i kapitel 8:
Hur man hanterar asynkrona ingångar: 8.8.3
Metastabilitet: 8.9.1 - 8.9.3

Kapitel 9. Innehåller ett antal exempel. Detta kapitel innehåller egentligen ingenting nytt,
många exempel påminner om uppgifter som kan ges på tentamen...

Kapitel 10. Andra typer av strukturer: Minnen, 10.1.1 och 10.3.1. Exempel på komplexa
grammerbara kretsar: Xilinx, 10.5.1 och 10.6.1.

Kapitel 11. Kursivt.
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