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YLEISrA OHJEITA 

1 Mitaan liihdemateriaalia (monisteet, kirjat, prujut tms.) ei saa kayttaa eika pitaa esilla. 

2 Tayta oman etusi vuoksi selvasti, huolellisesti ja taydellisesti sivun alaosassa olevat henkilo- ym. 
-tietorivit. 

3 Lue sitten kaikki tehtavatja kysy mahdollisimman pian, mikali tehtavissa onjotain epaselvaa. 

4 Vastaa kaikkiin kussakin tehtavassa kysyttyihin asioihin ja vain niihin lyhyesti ja ytimekkaasti 
tehtavaan varattuun tilaan. 

5 Jokaisesta tehtavasta saat 0-2 pistetta. Ole huolellinen kaksiosaisten tehtavien kanssa-virheet 
ensimmaisessa osassa johtavat usein myos toisen osan pisteiden menetykseen. 

6 Voit poistua aikaisintaan tunnin kuluttua tentin alkamisesta. 

Opiskelijanumero ja kirjaintunnus: 

Sukunimi: 

Etunimet: 

Alleviivaa koulutusohjelmasi tai taydenna tarvittaessa:
 

AUT TFY TIK INF TUO SAH EST TLT KON KEM MAK PUU ARK GMA KTA RYK
 

Nimikirjoitus: ~
 

Jata alla oleva tila tyhjaksi.
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1 Allaolevassa taulukossa on esitetty lukuja 7-, 10- ja 13- kantajarjestelmassa. Tayta puuttuvat 
kohdat. (13 -kantajarjestelmassa luvut on ilmaistu s.e. 10=A 11= B ja 12=C.) 

7 -kanta 135 44 

10 -kanta -31 200 

13-kanta CAB -29C 

2	 Muunna luvut A=+A'6ja B=-BOw (etumerkki-itseisarvomuodossa) binaarijarjestelman 
2-komplementtimuotoon yhdeksanbittiseen esitysmuotoon: 

A= _ B=	 _ 

Suorita alIa olevat laskutoimitukset ja anna tulokset kahden komplementtimuodossa yhdeksalla 
bitilla esitettyna 

A + B =	 _ 

A -	 B = _ 

3	 Laadi puolisummaimen totuustaulu. Toteuta puolisummaimen kytkenta kahdella perusportilla, joita 
ovat: AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR 

Vihje: Puolisummaimessa ei ole sisaantulevaa muistibittia (carry-in bittia) 

Komission parlamentti on paattanyt kirkastaa julkisuuskuvaansa huomattavasti dynaamisemmaksi. 
Huippukonsultilta tilatun toimenpide-ehdotelman mukaan mm. maiden edustajien istumajarjestysta 
parlamentissa on vaihdettava. Tama paatettiin vuoden kestaneen hallitusten valisen konferenssin 
(HVK) kasittelyn jalkeen suorittaa Gray-koodin avulla; komission hyvaksyma kolmibittinen muunnos
talukko on ohessa. Istumajarjestyksen muutoslaitteen suunnittelu ja toteutustyo paatettiin antaa 
Italialaisen Sottopassage SpAn, Como, tehtavaksi. Laite muuntaa kolmibittisen binaariluvun 
kolmibittiseksi Gray-koodatuksi luvuksi. Olet nauttinut puolitoista vuotta Comon jarvikaupungin sees
teisista tuulahduksista ja nyt esimiehesi Massimo Versache kaskee sinut toteutta~aan komission 
tilaamaan laitteen. Esita G2:n, G1:n ja GO:n Karnaugh'n kartat seka toteuta laite kayttaen vain komis
sion antamia kaksiottoisia JA-EI -portteja. Vihje: Jos saat laitteen toimimaan komissiota tyydyttavalla 
tavalIa, Massimo on luvannut puhua sedalleen, jotta tama suostuttelisi Petrocellien suvun myymaan 
sinul1e talonsa Lago di Comon pohjoisrinteella. Vastaa lisapaperille! 

B2 Bl BO G2 Gl GO 
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 
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5	 Euroopan komissiossa ollaan tyytyvaisia silla yhteisen valuutta-alueen luonti onnistui. Jotta voidaan 
vakuuttua EMU:n toimivuudesta, komissio on paattanyt kehittaa laskurin joka laskee valuutta
alueella kaytetyn rahan maaraa. Komission ranskalainen delegaatti ehdotti laskentasekvenssiksi 
omaa Eurooppalaista laskentasekvenssia 0,1,2,4,6,0,1, .... Kyseisen laskurin toteuttaminen annetiin 
saksalaiselle EuroDigitalVerke Gmbh:lIe. Olet paassyt Erasmus-vaihto-oppilaaksi 
EuroDigitalVerkelIe tavoitteena tutkia eurohinnoittelun vaikutusta anaspurkkien kokoon. 
Esimiehesi, Dr. lng. Rbmin Rommel, maaraa sinut kuitenkin toteuttamaan komission haluaman 
rahalaskurin. Laskuri toimii kellopulssin (CLK) nousevalla reunalla. Suunnittele kyseisen laskurin 
ASM-kaavio ja tilasiirrostaulukko. Ota huomioon tilasiirrostaulukossa kaikki mahdolliset tilat ja 
h uomioi kielletyista tiloista poistuminen. 

6	 Ohessa on esitetty eraan ASM:n tilasiirrostaulukko. Laadi taulukosta Karnaughin kartat seka 
lopullinen minimoitu piirikaavio, jossa kaytat tilarekisterina D-kiikkuja 

Nykytila Otot Uusi tila Annat 

0 0 0 0 
1 0 1 1 
0 1 1 1 

1 1 1 0 

a) Piirra kellopulssin laskevalla reunalla liipaistavan D-kiikun kansainvalisen OEC-) standardin
 
mukainen piirrosmerkki.
 

b) Taydenna alIa esitetty sen toimintaa kuvaava aikakaavio. Piirin viivetta ei tarvitse huomioida
 

a) b)
 
elK ~-I'---__ l. 

___11 _D	 I 

Q	 ~ 
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a) Selosta lyhyesti, miten digitaalisia signaaleja esitetaan todellisissa digitaalipiireissa ja-laitteissa. 
b) Laadi taulukkomuotoinen esimerkki digitaalisten signaalien sahk6isesta esittamisesta. 

a) b) 

Kuvassa on esitetty eras muistijarjestelma, joka koostuu kahdesta erillisesta muistipiirista, joiden 
molempien koko on 1 kB. 

a) Mika on taman muistijarjestelman kaytt6kelpoinen osoiteavaruus ?
 
b) Miksi muu osa osoiteavaruudesta on kayttOkelvotonta ?
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10	 Korkein oikeus on ollut huolissaan kansalaisten tasa-arvosta ja tilannut Veitakkalan tuki Ry:1ta 
digitaalisen tasa-arvoilmaisimen. Valmistaja on antanut laitteen kytkentakaavion (ohessa) ja kyt

kentiifunktion E = AAB + ABB. Korkeimman oikeuden presidentti on pyytanyt Teknillista 
korkeakoulua todistamaan, etta Veitakkalan tuki Ry:n antama kytkentafunktio voidaan saattaa 

yhtasuuruusvertailijan E = AB + AB muotoon kytkentaalgebran (Boolen algebra) teoreemoja 
kayttaen. Olet Teknillisen korkeakoulun assistentti, ja professorisi maaraa sinut tekemaan 
korkeimman oikeuden presidentin haluaman todistuksen. Vihje: Jos todistuksesi on kelpoisa, voit 
paasta mielenkiintoisiin valimiesoikeuden tehtaviin 

A 
B 


