
 
 
1. (10) (K1) а)(5) Помоћу кубова одредити скуп вектора на којима функцији имају вредност 1 

и утврдити да ли су следеће две функције једнаке и образложити одговор. 
) x+(x ) x+ x( ) x+ x( ) x+ (x)x,x,x,f(x 4 34132214321 ⋅⋅⋅=  

4132214321 x  x+ x  x+ x x)x,x,x,g(x ⋅⋅⋅=  
б)(5) Дата је функција f дефинисана скуповима индекса: f(1) = {0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15}, f(b) = 

{7, 8}. Које вредности треба да има функција на индексима 7 и 8 да би њена СДНФ била 
једнака минималној ДНФ. 

2. (20) (K1) Помоћу Karnaugh-oвих карти наћи минималну 
а)(5) ДНФ функције )()))()((()x,x,x,f(x 3132124322114321 xxxxxxxxxxxx +⋅⋅+⋅⋅+⋅+++=  
б)(5) KНФ функције 3213231321 xxxxxxx)x,x,f(x ++=  
в)(5) ДНФ функције f(x1, x2, x3, x4) задате скупом индекса f(0) ={0, 5, 7, 8} 
г)(5) KНФ функције f(x1, x2, x3, x4) задате скупом индекса f(0) ={3, 6, 9, 11, 14, 15} и f(b) ={0, 
4, 5, 13} 
3. (15) (K2) На улазе x1, x2, x3, x4 комбинационе мреже долази четворобитни број 
представљен у другом комплементу. Ако је децимална вредност броја на улазу дељива са 3, 
излаз мреже z3 има вредност 1, а ако је децимална вредност броја на улазу дељива са 2, излаз 
мреже z2 има вредност 1, а ако 1 децимална вредност броја на улазу није дељива ни са 2 ни 
са 3 излаз мреже z1 има вредност 1. Пројектовати ову мрежу користећи што мањи број 
двоулазних НИЛИ логичких кола. На улазу се не може појавити комбинација (x1, x2, x3, x4) 
= 0000. х1 је бит највеће тежине. 
4. (15) (К2) Пројектовати граф и таблицу прелаза излаза секвенцијалну мрежу описану 
функцијом прелаза Q(t+1) = ((Q(t) + X) mod 4) и функцијом излаза Z(t) = (Q(t) xor X) (Q(t) = 
Q1Q2, X = x1x2, Z = z1z2). Где операција + представља аритметичку операцију сабирања, а xor 
логичку битску операцију ексклузивно или. На располагању су JK флип флопови са улазима 
активним у нули и НИ елементи са произвољним бројем улаза. 
5. (11)  а) Пројектовати један разред потпуног сабирача користећи што мање НИ елемената. 

б) Пројектовати 16-то разредни сабирач користећи пројектовани једноразредни 
сабирач. 
6. (11)  а) Пројектовати један разред бројачког регистра са следећим функцијама: 
инкрементирање (INC), паралелни упис (LD) и синхроно брисање (CL) користећи RS флип 
флоп активан у логичкој јединици и што мање НИЛИ елемената. Обезбедити да се стање 
регистра не може променити при активном сигналу такта уколико није активирана једна од 
операција. 

б) Користећи пројектовани једноразредни бројач пројектовати кружни бројач по 
модулу 16 са истим функцијама. 
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7. (18) Користећи Karnaugh-oвe карте наћи минималну ДНФ и минималну КНФ прекидачке 
функције коју реализује комбинациона мрежа са слике.  
a) Реализовати добијену ДНФ са што мање двоулазних НИ елемената.  
б) Реализовати добијену КНФ са што мање двоулазних НИЛИ елемената. 
У свим случајевима на улазе мреже долазе и сигнали који представљају негације независно 
променљивих. На улазе означене са 0 долазе бити најмање тежине. 
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Напомене: На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни 
литература.  
Испит са надокнадом другог колоквијума траје 3 сата.  
Испит са надокнадом првог и другог колоквијума траје 4 сата.  
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