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Oppgave 7
FASIT:
‐‐ VHDL ‐‐
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity decoder3_8 is
port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
y: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end entity;
architecture synth of decoder3_8 is
begin
process(all) begin
case a is
when "000" => y <= "00000001";
when "001" => y <= "00000010";
when "010" => y <= "00000100";
when "011" => y <= "00001000";
when "100" => y <= "00010000";
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when "101" => y <= "00100000";
when "110" => y <= "01000000";
when "111" => y <= "10000000";
when others => y <= "00000000";
end case;
end process;
end architecture;
‐‐ ‐‐
Generelt:
Glemt bibliotek 20% (1p),
entity 40% (2p).
arkitektur trekk 40% (2p).
Glemte semikolon/rene skrivefeil regnes ikke som feil medmindre det er gjennomgående. Det er vesentlig er antall
bit må korrespondere og være riktig i entitet og arkitektur. Vi bruker ikke negativ score på oppgaven. "When others"
er ikke nødvendig, så lenge alle mulige digitale tilstander er beskrevet.
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I denne oppgaven forventes det at kandidaten tegner et tilstandsdiagram omtrent som tegningen over. Pil fra
S0 til S1 trenger ikke benevning, siden det er opplagt at både A=0 og B=0, tilsvarende for pil S1-S2 og S2S0.

Feil antall tilstander gir normalt 0 poeng. Glemt piler trekk inntil 50%. Glemt utgangsverdier: trekk inntil
50%. For enkeltstående feil, som én glemt pil eller én glemt utgangsverdi, trekk 10% per feil. (Minimum
score = 0).
Hvis kandiaten har tegnet ett fullstendig ASM-diagram, så vil det være like godt som tegningen over (Det
kan beskrive prioriteringen av A over B i tilstandsmaskinen bedre). Evt mangler må trekkes etter skjønn
(omtrent som for tilstandsdiagrammet). Kurset har ikke ASM diagram som pensum, så det er ikke et krav.
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Hvis ASM diagram viser alt som beskrives av diagrammet over, men har feil i prioriteringen av A og B, så
trekkes maksimalt 33%.
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Ha en god dag,
Hilsen Yngve Hafting
Universitetslektor ROBIN‐gruppen,
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
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