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Innleveringsfrist: 28. september, 2016

Faglig m̊al

Å forst̊a hvordan man kan visualisere et binært signal p̊a et 7-segment display.
Forst̊a poenget med forenkling av logiske kretser. Forst̊a bruken av Karnaugh-
diagram. Lære å bruke en digital simulator (LogiSim). Lære å feilsøke i et
digitalt system.

Oppgaven

Den obligatoriske oppgaven er delt i to:

Del 1

Oppgaven best̊ar i å lage en kombinatorisk krets (decoder) som kan omforme
et 3-bits binært signal (X2, X1, X0) til et format som kan drive et 7-segments
display. Et 7-segments display er en oppkobling av lysdioder slik som vist i
figuren under, hver tykke røde strek er en lysdiode. En lysdiode kan sees p̊a
som en elektrisk lampe. N̊ar den f̊ar 5V (logisk 1) over seg lyser den. Alle
lysdioder har 2 ledninger inn til seg. Den ene ledningen p̊a alle diodene er
internt koblet til jord (strømforsyningens minus pol). Den andre ledningen p̊a
hver diode: a, b, c, d, e, f, g (7 stk) kan vi koble til utgangen p̊a v̊ar decoder.
Diodene lyser n̊ar de f̊ar 5V (logisk 1) p̊a sin respektive ledning. I figuren ser
vi at, for eksempel; for å f̊a tallet 1 til å lyse, m̊a diodene med navn b og c
lyse, dvs. utgang b og c fra v̊ar decoder m̊a levere 5V (logisk 1), og alle andre
utganger m̊a levere 0V (logisk 0). For ikke å f̊a for komplisert logikk krever vi
at displayet m̊a kunne visualisere tallene 0-6 riktig, men hva displayet viser for
den binære verdien 7 bryr vi oss ikke om. Vi simulerer hele dette systemet,
inkludert v̊ar kombinatoriske logikk i LogiSim. Tilgjengelige ”gates” i LogiSim:
NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR.
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Anbefalt fremgangsm̊ate

En grei m̊ate å designe logikken p̊a, er å starte med å finne den logiske funksjonen
for hvert av signalene inn p̊a displayet (a, b, c, d, e, f, g). Dette gjør man ved
hjelp av en sannhetstabell. Siden vi skal koble opp hele den kombinatoriske
logikken i LogiSim er det en stor fordel å f̊a s̊a enkle funksjoner som mulig. Man
m̊a derfor forenkle funksjonene man leser ut i fra sannhetstabellen. Til dette
bruker vi et 3-inputs Karnaugh diagram for hver av disse 7 funksjonene.

Tips

• Husk don’t care.

• Det kan lønne seg å bruke invertere til å generere X0’, X1’og X2’ en gang
for alle, slik at disse signalene er fritt tilgjengelig i systemet.

• Generelt: Lager man et større system lønner det seg å bygge i sm̊a etapper,
og verifisere underveis. For dette prosjektet kan det for eksempel gjøres
ved å koble opp logikken for ett segment av gangen, sjekke at det virker
for alle tall inn (0-6), før man kobler opp neste segment osv. Det å finne f̊a
feil i et lite system er mye lettere enn å finne mange feil i et større system.
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Innlevering av del (1) skal skje gjennom Devilry og skal inneholde:

• En rapport i .pdf format p̊a hvordan du har valgt å løse oppgaven (alts̊a
dine tanker/antagelser). Vise utregning av funksjons-uttrykkene med tilhørende
sannhetsverditabell, samt Karnaugh diagrammer.

– Forsiden av rapporten skal inneholde ditt brukernavn.

• Din selvlagde LogiSim fil som inneholder skjema over kretsen.

– Det er særdeles viktig at kretsen er lett å lese/forst̊a. Bruk gjerne
tekst eller rammer i kretsen for å fremheve kretsen.

Del 2

Etter innleveringen av del (1) vil gruppelæreren din gi deg 2 besvarelser fra med-
studenter som du skal ”rette” og gi en faglig tilbakemelding p̊a. Din tilbakemeld-
ing skal leveres til din gruppelærer innen 7 kalenderdager.

Innlevering av del (2) skal gjøres etter følgende retningslinje:

• Leveres i devilry i .pdf format som to ulike filer, en for hver besvarelse.

• For hver besvarelse skal du ha følgende:

– Forside som forteller hvem sin oblig du har rettet og ditt eget bruk-
ernavn som retter.

– I det første avsnittet (ca. 70 ord) skal du presentere hva du vekt-
legger og hvordan du evaluerer besvarelsene du har mottatt. Hvilke
kriterier legger du til grunn for å gi best̊att/ikke best̊att og hva er
din begrunnelse for dette. Denne delen kan godt være like for begge
besvarelsene du gir tilbakemelding p̊a.

– Neste avsnitt skal du gi tilbakemelding ved å kommentere blant annet
følgende

∗ Er obligen best̊att/ikke best̊att.

∗ Virker implementasjonen n̊ar du tester den i logisim?

∗ Hvordan er implementasjonen

· Ryddig og oversiktlig?

∗ Hvordan er rapporten utformet?

∗ Hva vil du som “retter” ønske å trekke frem i besvarelsen?

∗ Andre kommentarer du ønsker å gi til kandidaten?
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