
Obligatorisk oppgave 1- INF2270 våren 2009 
 
Du skal i denne obligatoriske oppgaven lage en krets som multipliserer et tall med 10. 
 
Det skal være mulig for kretsen å multiplisere positive og negative tall, og tallet som settes 
inn i kretsen skal være representert med 5 bit i binær 2er-komplements form. Dette tilsier i 
desimaltall fra -16 til 15. Overordnet sett kan systemet se ut slik vist på figuren under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Input-tall 
 
 
 
 

Eksempler på 
interne verdier 
før og etter 
beregning 

 
 
 
 
 
 

Resultat  
 
 
 
 
 
 
For å gjøre multiplikasjonen skal skift og addering anvendes. For et positivt binært tall (dvs. 
uten fortegn), vil skift av bit mot venstre som kjent multiplisere tallet med 2 for hvert bit som 
skiftes. I tillegg kan det være greit å bruke at: 
 

2(4x + x) = 10x 
 
i fohold til sekvensen systemet skal utføre1. Systemet skal vise hvilket tall som gis inn til 
systemet og svaret etter multiplikasjonen. Dette skal vises heksadesimalt ved bruk av 7-
segments display slik som i figuren over2. I tillegg skal svaret også vises binært i 2er-
kompliments form. Det kan være en fordel å inkludere andre displayer også, slik at man ser 
at kretsen faktisk foretar en beregning. 
 
                                                 
1 Hint: start med parentesen 
2 Merk at 7-segments displayene viser E og 8C som er hhv. 14 og 140 desimalt, ikke 2 og 74 som ville vært en 
direkte konvertering av de negative 2er-komplent-tallene. 



 
Siden oppgaven er av en viss kompleksitet, er det viktig at problemet splittes opp i flere 
uavhengige deler som kan testes for seg, og som så kan settes sammen til større og mer 
komplekse strukturer. I ukeøvelsene er det/vil det bli gitt oppgaver som kan inngå i 
løsningen av den obligatoriske oppgaven. Et godt tips er å lære seg å lage makroer. 
 
For å løse kretsoppgaven bør man tenke seg om hvilke byggeblokker det er behov for og 
hvor mange kopier av disse man trenger. Det kan for eksempel være en stor fordel å bl.a. 
lage en krets som tar 2er-komplement av et binært tall. 
 
Det burde være mulig å implementere hele systemet rent kombinatorisk. 
 
Hvis det skulle være behov for andre kontrollsignaler og datainnganger, må dere selv 
spesifisere disse. 
 
NB: I de tilfeller hvor denne oppgaveteksten ikke spesifiserer kravene tilstrekkelig for 
at dere skal kunne implementere kretsen eller hvor funksjonene ikke er entydige, er 
det viktig at dere selv beskriver tilleggskravene og gjør fornuftige egne 
forutsetninger, og at disse tas med i dokumentasjonen av obligen! 
 

For å implementere og teste ut designet skal du bruke programmet Digital Works ver. 3.04. 
Programmet kjører på alle Windows-maskiner på ifi, og funger også under Linux ved bruk av 
rdesktop. Gruppelærerne vil være behjelpelige med råd og tips vedrørende bruk av Digital 
Works. 
 

De av dere som ønsker å installere Digital Works på hjemmemaskin kan laste ned en gratis-
versjon av programmet fra hjemmesiden til kurset. Gratisversjonen kan ha en del 
begrensinger, og det kan også være kompatibilitets-problemer mellom de to utgavene. Det 
kan derfor bli noe tungvint å bruke gratisversjonen, men det er likevel fullt mulig å løse den 
obligatoriske oppgaven ved hjelp av den. 
 
 

Generelle krav til oppgaven: 
1. Du skal tydelig dokumentere hvordan du har gått frem og hvordan de enkelte delene 

fungerer. En besvarelse som bare består av en .dwm-fil blir automatisk underkjent. 
Dokumentasjonen skal i tillegg være meningsfull og beskrive mer enn det rent 
opplagte! 

2. Besvarelsen skal inneholde dokumentasjon og .dwm-filen med designet slik at 
gruppelærer kan verifisere resultatet 

3. Gruppelærer kan sette ytterligere krav til besvarelsen 
4. Oppgavene skal løses individuelt eller i grupper av to studenter. I det tilfellet hvor 

dere leverer felles besvarelse, leveres kun en oppgave, men navn og gruppe-
tilhørighet for hver person må markeres tydelig  

5. Ifis regler generelle regler for obligatoriske oppgaver gjelder også her; se følgende 
link: http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf 

 

 
Lykke til! 
 
 
Innleveringsfrist: Onsdag 4. mars 2009 kl 12.00 


