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Abstract 

Finite state machines are common components in digital designs. A common type 

of finite state machine is a counter. Counters are often quite expensive to 

implement, with respect to the number of gates. To reduce this cost, a PRBS 

(Pseudo Random Binary Sequence) can be used. It is constructed of a register 

where a xor – operation is performed between two positions, which depend on the 

length of the register. The result from this operation is then shifted back into the 

register yielding a random-like sequence. The numbers are not random, but can 

always be predicted. 

In this thesis work finite state machine using PRBS are designed in MatLab. Three 

different programs have been written to calculate the costs for implementation of a 

PRBS. 

 

 



 

 



 

Sammanfattning 

Tillståndsmaskiner är vanliga komponenter i många digitala konstruktioner. En 

vanlig typ av tillståndsmaskin är räknare. Räknare är ofta ganska kostsamma att 

implementera, med avseende på antalet grindar. För att reducera denna kostnad kan 

istället en PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) användas. Denna byggs upp av 

ett register där en xor – operation utförs mellan två positioner, som beror på 

längden av registret. Resultatet från denna operation skiftas sedan in i registret. På 

detta sätt fås en till synes slumpmässig sekvens. Talen är dock inte på något sätt 

slumpmässiga utan kan hela tiden förutsägas. 

I detta examensarbete har en undersökning för att konstruera en billig 

tillståndsmaskin med hjälp av PRBS:er gjorts i MatLab. Tre olika program har 

skrivits för att beräkna olika kostnader vid implementering av en tillståndsmaskin. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att med hjälp av programmet MatLab 

skriva program. Dessa program ska beräkna kostnaden i grindar för att kunna 

skapa slumpartade sekvenser av olika längder genom utnyttjandet av en PRBS 

(Pseudo Random Binary Sequence). För att generatorn som genererar dessa 

slumpartade sekvenser även ska kunna användas som en räknare måste även 

kostnaden för att ge ut en puls vid önskat tillfälle beräknas och lagras i en 

matris. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 MatLab 

Detta examensarbete har utförts med hjälp av programmet MatLab. MatLab står 

för Matrix Laboratory och har funnits tillgängligt för allmänheten sedan 1984 

då det gavs ut av The MathWorks Inc. som grundades samma år. Det var dock 

ungefär fem år tidigare som läraren Cleve Moler som en hobby på sin fritid 

började skriva på programmet för att kunna använda sig av datorer då han 

undervisade i linjär algebra. Två år senare uppmärksammades programmet av 

ingenjören John Little som såg dess potential och 1983 började John Little, 

Cleve Moler och Steve Bangert utveckla en ny version av MatLab (MF -03). 

1.2.2 Tillståndsmaskin 

Den PRBS som konstrueras ska fungera som en tillståndsmaskin. Precis som en 

tillståndsmaskin ska den hoppa mellan olika tillstånd. Det finns två olika typer 

av tillståndsmaskiner. Dessa är Mealy och Moore. Det som skiljer dessa 

tillståndsmaskiner åt är att utsignalen från en Mealy hela tiden beror på både det 
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tillstånd som den befinner sig i och vilka insignaler den har, medan utsignalen 

från en Moore däremot bara beror på vilket tillstånd som tillståndsmaskinen 

befinner sig i (MB -90). 

1.2.3 PRBS 

PRBS betyder Pseudo Random Binary Sequence men kallas även för Pseudo 

Noise (PN) eller Pseudo Random Noise. Att använda sig av en PRBS är ett 

mycket enkelt sätt att generera en slumpliknande sekvens. Den byggs upp av ett 

skiftregister, som kan variera i längd, och en eller fler xor-grindar. Beroende på 

hur långt registret är kommer längden på sekvensen som genereras att variera. 

Betraktas ett allmänt exempel med registerlängd n, är det maximala antalet 

tillstånd som kan genereras 2n (eftersom de enda talen som får förekomma är 1 

och 0). Den maximala sekvenslängden kommer dock inte att bli lika eftersom 

tillståndet med enbart nollor inte får förekomma. Den maximala sekvenslängden 

blir därmed 2n-1 lång. Skulle nolltillståndet förekomma, skulle sekvensen låsas i 

det läget. Om detta av någon anledning skulle hända, behövs en extra krets som 

hela tiden beaktar ifall detta har hänt. Om det inträffar ska registret hoppa 

tillbaka till ett godkänt tillstånd. 

En Pseudo Random Binary Sequence är precis som namnet avslöjar ingen helt 

slumpmässig sekvens. Kommande tal kan förutsägas, men ter sig för en 

utomstående observatör helt slumpmässig. Det är just detta som gör att det 

fungerar mycket bra som testsignal på till exempel digitala kanaler, då kanalen 

agerar observatör. Då test utförs skickas en sekvens genom kanalen. Vid 

utgången av kanalen jämförs sedan sekvensen med en likadan synkroniserad 

sekvens. Hur många bitar som inte stämmer kan då beräknas och med hjälp av 

detta fås ett förhållande mellan hur många bitar som stämmer och antalet totala 

bitar, för att få fram ett mått på hur bra kanalen är. 

Andra användningsområden för PRBS är bland annat att koda meddelanden 
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eller data. För att avkoda meddelandet eller de data som skickats, används en 

likadan PRBS som använts för kodningen. 

Ytterligare ett användningsområde för PRBS som militären använder sig av är, 

att när en signal sänds ut, hoppar den i frekvens för att försvåra avlyssning. 

Även här användes en likadan PRBS hos mottagaren för att avkoda signalen 

som skickas ut. 

Ett annat användningsområde för militära ändamål är användandet av PRBS 

inom radar. Här jämförs ekot med en likadan sekvens som skickas ut (RNM -

96). 

 

1.3 Teori 

Den enklaste formen av PRBS, som har använts i detta arbete, består av ett 

återkopplat linjärt skiftregister (LFSR, Linear Feedback Shift Register) där en 

xor-operation utförs på två av positionerna i registret. Dessa positioner kallas 

tappar. I Figur 1 är höger tapposition nummer 7 och vänster tapposition nummer 

6. Resultatet av xor-operationen skiftas in i registret och ny xor-operation utförs 

varje klockcykel. 

 

Figur 1. En PRBS med registerlängd 7. 
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Efter en tid återkommer samma tal som sekvensen startade med. En 

sekvenslängd har då utförts, och PRBS-generatorn genererar samma sekvens om 

och om igen. Längden på sekvensen beror på längden på registret. I figur 1 är 

registerlängden 7 vilket maximalt kan generera en sekvenslängd på 27-1 = 127. 

 

 

Tabell 1. Tappositioner samt sekvenslängder för olika registerlängder. 

 

I tabell 1, som är hämtad från (H & H -89) anges vilka olika tappositioner som 

ger maximal sekvenslängd för respektive registerlängd. Registerlängderna är 

hela tiden lika med högertappens position. Som synes fattas det vissa 

registerlängder i tabellen. Det är dessa som använder sig av fler än 2 tappar och 
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som av denna anledningen inte tagits med i detta arbete. 
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2 Utförande 
De sekvenslängder som står med i tabell 1 är mindre kostnadskrävande att 

generera, medan det för att generera mellan dessa liggande sekvenslängder 

måste utföras hopp för att kunna få önskad sekvenslängd. Att utföra hopp kräver 

fler grindar. I figur 2 är den ordinarie sekvenslängden 7, då registerlängden är 3. 

Antag att registret initieras med 111 och att en sekvenslängd på 4 efterfrågas, 

vilket i detta fall kommer bli 111, 011, 001, 100. När tillståndet 100 nås måste 

ett hopp utföras tillbaka till 111. Hela tiden ligger det en kontroll som återställer 

registret till 111 då 010 egentligen skulle genereras och en sekvenslängd på 4 tal 

har på så vis genererats. 

 

Figur 2. Sekvens med hopp. 
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2.1 Kontrollbitar 

För att veta när hoppet ska utföras måste kontroll hela tiden utföras på en eller 

flera bitar. I figur 2 räcker det med att titta på bit nummer 3. När den slår om till 

0 har den rätta sekvenslängden genererats och det är dags att hoppa tillbaka till 

ursprungsvärdet, vilket var 111 i detta fall. För att behöva använda sig av så få 

grindar som möjligt, ska antalet kontrollbitar vara så få som möjligt. För att ta 

reda på hur många kontrollbitar som behövs för olika registerlängder, olika 

sekvenslängder samt vilket tillstånd att börja i, konstruerades med hjälp av 

MatLab ett program som beräknade en matris för detta. Matrisen visas i tabell 2, 

för registerlängden 3. 

 

 

Tabell 2. Kontrollbitsmatris för registerlängd 3. 

 

Här kan avläsas att då sekvensen börjar med 111, och en sekvenslängd på 4 tal 

önskas, behövs bara 1 kontrollbit, som konstaterades förut. 

2.2 Antal bitar att ändra 

Precis som antalet kontrollbitar har betydelse för att kunna bestämma antalet 
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grindar som behövs, så beror antalet grindar även på antalet bitar som måste 

ändras för att göra hoppet tillbaka till begynnelsevärdet. I figur 2 var 

begynnelsevärdet 111, och hopp utfördes efter att talet 100 förekommit i 

sekvensen. För att komma till 111 som vi startade med från 100 måste bitarna 2 

och 3 ställas om från nollor till ettor. Även för detta konstruerades en matris 

med hjälp av MatLab. Matrisen visas i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Matris för antalet bitar att ändra på vid hopp, för registerlängd 3. 

Här kan det som konstaterades förut avläsas. Om sekvensen börjar med 111 och 

den önskade sekvenslängden är 4 måste 2 bitar ändras vid hoppet tillbaka till 

begynnelsevärdet. 

 

2.3 Antal kontrollbitar för puls 

För att kunna använda PRBSen som en enkel räknare, måste den ge ut en puls 

vid önskad tidpunkt. Anledningen till att använda PRBS som räknare, är att 

minska antalet grindar jämfört med vad som behövs i en vanlig räknare. Precis 

som när antal bitar att ändra och antalet kontrollbitar räknades fram så har det 

även här skrivits ett program som beräknar kostnaden för att generera 
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pulser. I programmet anges vid vilken tidpunkt det ska skickas ut en puls. Antag 

att den angivna tidpunkten är det 2:a talet i sekvensen. Matrisen som då 

beräknas visas i tabell 4. 

 

 

Tabell 4. Matris för antalet kontrollbitar vid puls på 2:a talet i sekvensen. 

Anledningen till att endast sekvenslängder från tre till sju är med, är att vid 

sekvenslängd 2 finns redan en kontroll som bevakar när 2:a värdet kommer och 

återställer sekvensen till dess begynnelsevärde. Därför kan denna kontroll 

användas till att kontrollera när puls ut ska skickas.  
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3 Exempel på kretsimplementering 

Även om ingen riktig implementering har gjorts i arbetet har det däremot gjorts 

beräkningar på diverse exempel för att ge en idé om hur en implementering 

skulle kunna se ut. Nedan i figur 3 har precis som i de tidigare exemplen en 

registerlängd på tre använts. 

 

Figur 3. Implementeringen ger sekvenslängd 7 med puls på 001. 

 

I figur 3 sker inga hopp och eftersom registerlängden är tre blir därför 

sekvenslängden sju, förutsatt att rätt tappositioner har använts. Positionerna 1 

och 2 är anslutna till en nor-grind som ger en etta på utgången då båda 

insignalerna är noll. Eftersom det bara finns ett tillstånd som har nollor i position 

1 och 2, kommer det skickas ut en puls vid tillståndet 001. Hade valet att ge ut 

en puls på t ex 111 gjorts, hade det behövts en treingångars and-grind för att 

generera en puls. Då kortare sekvenslängd än 7 önskas, måste hopp utföras och 
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detta kostar extra grindar. Detta visas i figur 4. 

 

 

Figur 4. Implementeringen ger en sekvenslängd på 5 tal. 

 

Precis som i figur 3 används en nor-grind för att hålla reda på när pulsen ska 

skickas ut. Nor-grinden väntar tills sekvensen befinner sig i tillståndet 010, 

ettställs då och med hjälp av or-grindarna hoppar sekvensen till sitt 

begynnelsevärde som i detta fall är 111. Nor-grinden fungerar alltså här som 

kontroll till när kretsen ska hoppa tillbaka till begynnelsevärdet samtidigt som 

den kontrollerar när den ska ge ut en puls. Då hopp ska ske så att ettor ska 

återställas till nollor ser kretsen ut på ett annat sätt. Detta visas i figur 5. 
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Figur 5. Implementeringen ger en sekvenslängd med 5 tal. 

 

Begynnelsevärdet i figur 5 antas vara 100. Detta kommer att generera en 

sekvenslängd på 5 tal. Nor-grinden som tidigare gett pulsen ut vid rätt tillfälle 

har här bytts ut mot en and-grind p.g.a. att det är två ettor på positionerna 2 och 

3 som är unika den här gången. För att kunna nollställa position 2 och 3 används 

här and-grindar med inverterare framför den ingång som är ansluten till puls ut.   
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4 Implementering  
  

Som tidigare nämnts har tre olika MatLab-program implementerats. I den första, 

där antalet kontrollbitar räknas fram, finns det två parametrar som går att 

variera. Den första är registerlängden, som i programmet betecknas n. Den 

andra, som har getts variabelnamnet xora, är vilken position som vänster tapp 

ska sitta på. Höger tapp behöver inte bestämmas då den är lika med 

registerlängden, d.v.s. n. I den andra och tredje koden, där antalet bitar att ändra 

vid hopp respektive antal kontrollbitar vid puls räknas fram, finns även där 

variablerna n och xora med och även här står de för samma sak. I den 

sistnämnda, antal kontrollbitar vid puls, kan även variabeln N, som står för 

vilket nummer i sekvensen då puls ska skickas ut, ändras. Det första som sker i 

alla tre programmen är att sekvensen för det n som valts räknas ut och lagras i 

matris B. Matris B då n=3 visas i figur 6, förutsatt att variabeln xora väljs rätt. 

 

 

Figure 6. Sekvensen som lagras i matris B då n=3. 

 

I programmet där antalet bitar att ändra beräknas, jämförs sedan alla rader i 

matris B och skrivs in i en ny matris R. De två andra programmen är ganska 

mycket mer komplexa men liknar varandra på vissa ställen. Eftersom det är 
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unika positioner som det letas efter i båda programmen, skapas en matris K som 

innehåller alla olika sifferkombinationer av ettor. Det som skiljer den från matris 

B är att K är sorterad så att de sifferkombinationer som innehåller en etta 

kommer först, de som har två ettor kommer sen o.s.v. Denna matris används 

sedan till att bestämma i vilken bit/bitar som unika positioner ska letas efter. 

Efter att programmet stegat igenom hela matris K är det klart och svaren lagras 

då i matris F, för antalet kontrollbitar, och i matris X för antalet kontrollbitar för 

puls. 

 17



 

5 Användarhandledning 
För att kunna exekvera de kodningar som har gjorts krävs att följande saker 

görs. 

Till att börja med måste MatLab få veta var programmen finns. Bäst är att från 

början lägga koderna i mappen work under MatLab – katalogen. Om koderna 

läggs någon annanstans måste man låta programmet veta detta genom att gå in 

på file och välja set path. Därefter väljs den katalog där filerna ligger. 

Se sedan till att registerlängd och vänster tapposition är rätt genom att ändra i 

programmet som förklarades i kapitlet om implementeringen. Efter detta är gjort 

är det bara att exekvera koderna genom att skriva in filnamnet som önskas köra i 

huvudfönstret av MatLab. 

Eftersom matriserna är uppbyggda på samma sätt så sker även avläsningen på 

samma sätt. Som kan ses i tabell 5, där matrisen för antalet bitar att ändra vid 

hopp tagits med kan följande konstateras. Då begynnelsevärdet är 001 och den 

önskade sekvenslängden är 5 kan antal bitar att ändra vid hopp avläsas till 3. 

Programmet jämför alltså talet 001 med 110 och ser att alla bitar måste ändras. 

 

 

Tabell 5. Matris för antal bitar att ändra på vid hopp. 
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Matrisen som beräknar antal kontrollbitar vid hopp avläses på samma sätt. Ett 

begynnelsevärde bestäms och sedan en sekvenslängd. Antal kontrollbitar avläses 

sedan i matrisen. Till skillnad från tabell 5 där enbart två tal jämfördes jämförs i 

denna matris lika många tal som sekvensen är lång. Då begynnelsevärdet antas 

vara 111 och sekvenslängden 4 jämförs 100 med 111, 011 och 001. Resultatet 

blir att det bara behövs en kontrollbit som i detta fall är position 3. När den slår 

om till 0 är det dags att utföra hopp. 

 

Tabell 6. Matris för antal kontrollbitar vid hopp. 

Tolkningen av matrisen för antal kontrollbitar vid puls skiljer sig lite eftersom 

det där görs ett val på vilket tal i sekvensen som pulsen önskas. 

 

Tabell 7. Antal kontrollbitar för puls. 
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I tabell 7 har valet att skicka ut puls på tal två i sekvensen gjorts. Antar vi ett 

begynnelsevärde på 011 och en sekvenslängd på 7 kan antal kontrollbitar för 

puls avläsas till 2. Programmet jämför här 001 med övriga tal i sekvensen och 

ser att position 1 och 2 som innehåller nollor ger inte finns med någon annan 

stans. 

Programkoderna för matriserna finns i appendixen. 
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6 Resultat 
De program som har skrivits i och med detta arbete fungerar som det var tänkt 

från början. För att ha fått dessa att fungera, har ett flertal for-satser använts. 

Problemet med for-satser är att MatLab tar väldigt lång tid exekvera dessa. I 

vissa fall har flera for-satser i for-satser använts. Det är alltså dessa som är 

flaskhalsarna i exekveringstiderna. 

Att bara registerlängder som använder sig av en xor-grind har använts beror på 

att det förenklade arbetet i MatLab. Även implementering i VHDL hålls mer 

generell då bara registerlängder med en xor-grind används (UK -02). 

Om hänsyn tas till vad som är bäst, d.v.s. billigast, implementeringsmässigt i ett 

rent generellt perspektiv är det mer kostnadseffektivt att detektera nollor än 

ettor. Detta beror på att en and-grind är mer komplex än en nor-grind. Även att, 

då hopp ska utföras, ställa om nollor till ettor i stället för tvärtom är billigare då 

det i det första fallet inte behövs någon inverterare före någon av ingångarna till 

OR-grinden. 

Om fortsättning på detta arbete skulle göras är det framför allt två saker som kan 

göras. Det ena är att konstruera ytterligare en matris som, då det önskas skickas 

ut pulser vid fler än ett tillstånd, samordnar dessa så bra det går. Antag att 

sekvenslängden är 7 och pulser önskas på 100, 010 och 110. Då räcker det med 

att hela tiden kontrollera att sista siffran i registret är noll och i så fall skicka ut 

en puls. 

Utöver detta skulle en implementering i VHDL vara önskvärd, som då använder 

sig av de matriser som tagits fram i detta arbete för att göra en så 

kostnadseffektiv tillståndsmaskin som möjligt. 
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8 Appendix 
Program för antal bitar att ändra vid hopp: 
%Antal bitar att ändra vid hopp 
n = 3; 
xora = 2; %varierar för olika n! 
m = 2^n-1; 
h = m-1; 
A = zeros(m,h); 
D = zeros(m,h); 
R = zeros(m,(h-1)); 
B = zeros(m,n); 
seq = ones(1,n); 
for j=0:(n-1) 
   B(m*j+1) = seq(j+1); 
end 
for i=1:(m-1) 
   xorat = xor(seq(n-(xora-1)),seq(n)); 
   for k=0:(n-2) 
      seq(n-k) = seq(n-k-1); 
   end 
   seq(1) = xorat; 
 
   for p=0:(n-1) 
    B(m*p+(1+i)) = seq(p+1); 
   end 
end; 
B; 
%Hur många bitar skiljer mellan raderna i B? 
for l=0:(m-1) 
   for g=(1+l):(m-1) 
    for t=0:(n-1) 
         xorat = xor(B(m*t+(1+l)),B(m*t+(1+g))); 
         A(m*(g-1)+(1+l)) = A(m*(g-1)+(1+l)) + xorat; 
      end 
   end 
end 
A; 
for q=0:(h-1) 
   for w=1:(m-(1+q)) 
      D(m*q+w)=A(m*(w-1+q)+w); 
      D(m*(h-q-1)+w+q+1)=D(m*q+w); 
   end 
end 
D; 
for b=1:(h-1) 
   R(:,b) = D(:,b); 
end 
R 
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Program för antal bitar att kontrollera vid hopp: 
%Antal bitar att kontrollera vid hopp 
n = 3;    %Längden på registret 
N = n; 
xora = 2;    %Vilken är andra biten som ska xoras. 
Varierar för olika n! 
m = 2^n-1;   %Sekvenslängden 
h = m-1;    %Bredden på matriserna som räknas ut 
tem = 0;    %temporär variabel 
A = zeros(m,h); 
D = zeros(m,h); 
E = ones(m,h); 
E = E*n; 
B = zeros(m,n);        %Matris med sekvensen 
K = B;     
seq = ones(1,n); 
for j=0:(n-1) 
   B(m*j+1) = seq(j+1); 
end 
for i=1:(m-1) 
   xorat = xor(seq(n-(xora-1)),seq(n)); 
   for k=0:(n-2) 
      seq(n-k) = seq(n-k-1); 
   end 
   seq(1) = xorat; 
   for p=0:(n-1) 
      B(m*p+(1+i)) = seq(p+1); 
   end 
end 
B; 
%K=B men är sorterad med avseende på antal ettor. De tillstånd 
med endast %en etta ligger högst, de med två därefter osv. 
for v=1:m 
   for z=1:m 
      if sum(B(z,:))==v 
         tem = tem+1; 
         K(tem,:)=B(z,:); 
      end 
   end 
end 
K;     %slut på sorteringen 
for t=1:m 
   ettor = 0; 
   tempo = 1; 
   Q = zeros(1,n); 
   for f=0:(n-1) 
      ettor=ettor+K(m*f+t); 
      if K(m*f+t)==1 
         Q(f+1)=(f+1); %I vilka positioner finns ettorna 
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         (temp=temp+1;) 
      end 
   end   %fram hit ger ant. positioner + vilka man 
tittar på 
   Q = sort(Q); 
   W = zeros(1,ettor); 
   for i=1:ettor 
      W(i)=Q(n-ettor+i); 
   end   %flyttar Q till W som får rätt längd 
   S = zeros(m,ettor); 
   P = zeros(2*m,ettor); 
   for b=1:ettor 
      S(:,b)=B(:,W(b)); 
   end   %S ges de positioner som ska tittas på 
   P=zeros(2*m,ettor); 
   P(1:m,:)=S; 
   P((m+1):2*m,:)=S; %P blir 2 st S ovanpå varandra 
   for c=0:(m-1) 
      for l=(2+c):(m+c) 
         temp = 0; 
         ko = 0; 
         for g=(1+c):(l-1) 
            ko = ko + 1; 
            xorat = xor(P(l,:),P(g,:)); 
            if sum(xorat)>0 
               temp = temp+1; 
            end 
         end   %temp=ant. bitar för kontroll då 
temp=g 
         if (temp==ko & ettor < E(tempo)) 
            E(tempo) = ettor; 
         end 
         tempo = tempo+1; 
      end 
   end 
end 
F=zeros(m,h); 
c = 0; 
for r=1:m 
   for u=0:(h-1) 
      c = c + 1; 
      F(m*u+r)=E(c); 
   end 
end 
F 
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Program för antal bitar att kontrollera för puls: 
%Antal bitar att kontrollera för puls 
n = 3;    %Längden på registret 
N = 2;    %när ska pulsen komma 
xora = 2;    %Vilken är andra biten som ska xoras. 
Varierar för olika n! 
m = 2^n-1;   %Sekvenslängden 
h = m-1;    %Bredden på matriserna som räknas ut 
tem = 0;    %temporär variabel 
E = ones(m,(m-N)); 
E = E*n; 
B = zeros(m,n);        %Matris med sekvensen 
K = B;    
seq = ones(1,n); 
for j=0:(n-1) 
   B(m*j+1) = seq(j+1); 
end 
for i=1:(m-1) 
   xorat = xor(seq(n-(xora-1)),seq(n)); 
   for k=0:(n-2) 
      seq(n-k) = seq(n-k-1); 
   end 
   seq(1) = xorat; 
   for p=0:(n-1) 
      B(m*p+(1+i)) = seq(p+1); 
   end 
end 
B; 
%K=B men är sorterad med avseende på antal ettor. De tillstånd 
med endast %en etta ligger högst, de med två därefter osv. 
for v=1:m 
   for z=1:m 
      if sum(B(z,:))==v 
         tem = tem+1; 
         K(tem,:)=B(z,:); 
      end 
   end 
end 
K;     %slut på sorteringen 
for t=1:m 
   ettor = 0; 
   tempo = 1; 
   Q = zeros(1,n); 
   for f=0:(n-1) 
      ettor=ettor+K(m*f+t); 
      if K(m*f+t)==1 
         Q(f+1)=(f+1); %I vilka positioner finns ettorna 
         (temp=temp+1;) 
      end 
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   end   %fram hit ger ant. positioner + vilka man 
tittar på 
   Q = sort(Q); 
   W = zeros(1,ettor); 
   for i=1:ettor 
      W(i)=Q(n-ettor+i); 
   end    %flyttar Q till W som får rätt längd 
   S = zeros(m,ettor); 
   P = zeros(2*m,ettor); 
   for b=1:ettor 
      S(:,b)=B(:,W(b)); 
   end    %S ges de positioner som ska tittas 
på 
   P=zeros(2*m,ettor); 
   P(1:m,:)=S; 
   P((m+1):2*m,:)=S; 
   for c=N:(m-1+N) %c anger vilket tal i sekvensen som ska 
jämföras 
      for l=0:(m-N-1) 
         temp = 0; 
         ko = 0; 
         for g=(c-(N-1)):(c+l+1) 
            if c~=g 
               ko = ko + 1; 
               xorat = xor(P(c,:),P(g,:)); 
               if sum(xorat)>0 
                  temp = temp+1; 
               end 
 
            end 
         end 
         if (temp==ko & ettor < E(tempo)) 
            E(tempo) = ettor; 
         end 
         tempo = tempo+1; 
      end 
   end 
end 
X = zeros(m,(m-N)); 
c = 0; 
for r=1:m 
   for u=0:(m-N-1) 
      c = c + 1; 
      X(m*u+r)=E(c); 
   end 
end 
X 
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På svenska 
 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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possible replacement - for a considerable time from the date of publication 
barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 
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and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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