INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA-IFSC
CÂMPUS SÃO JOSÉ

Relatório Circuitos Lógicos
Calculadora 4 bits

Marcelo Bittencourt do Nascimento Filho
Sarom da Silva Torres

SÃO JOSÉ, 2018

1. Introdução
O presente relatório visa descrever os processos de concepção,
desenvolvimento, teste e implementação do Projeto Final da disciplina de
Circuitos Lógicos do curso de Engenharia de Telecomunicações.
A proposta a ser desenvolvida inclui como pré-requisito o conteúdo
abordado durante toda a disciplina e sua aplicação em laboratório, utilizando
softwares e hardwares disponibilizados pela instituição, assim como a
orientação do professor da matéria acima referida.

1.1 Objetivo
A proposta principal deste projeto é desenvolver uma calculadora de
quatro bits, implementando operações de soma, subtração, multiplicação e
divisão. Sendo que todas as operações são realizadas simultaneamente e,
quando selecionado o botão de igual, o valor do resultado da operação
selecionada é mostrado em um display, assim como a quantia de execuções já
realizadas.

1.2 Metodologia
Para o planejamento do esboço gráfico foi utilizado o software Dia, que
consiste em um ambiente de desenvolvimento de fluxogramas. Além disso,
utilizou-se o software Quartus II para a implementação dos diagramas de
blocos e desenvolvimento do esquema lógico, sendo que os circuitos lógicos
desenvolvidos foram executados na placa FPGA Altera De2-115.

1.3 Apresentação
O esquema lógico inicial consiste no seguinte esboço:

Os valores com os quais serão realizados os cálculos são fornecidos
pelo usuário através das entradas A e B, sendo que cada uma corresponde a
um barramento de 4 bits, portanto a calculadora compreende cada dado com o
valor máximo de 15 (em decimal).
A operação desejada é acionada através de 4 entradas em que as
correspondências são:
Divisão

0001

Multiplicação

0010

Subtração

0100

Soma

1000

A partir do momento em que é acionada, a calculadora, executa as
operações de soma, multiplicação, subtração e divisão, sendo que a seleção
da operação escolhida pelo usuário é apenas realizada quando pressionado o
símbolo de ‘igual’ (=).
A seguir o valor é registrado, convertido e logo depois mostrado no
display de 7 segmentos. Simultaneamente é mostrada em outro display, a
quantidade de operações já realizadas pelo usuário.

2. Desenvolvimento
Para a elaboração dos circuitos da calculadora os seguintes circuitos
comerciais fora utilizados:

Componente

Aplicação

SN74283

Somador de 4 bits

SN74AS194

Registrador de deslocamento

SN74AS153

Multiplexador 4x1

SN74284

Multiplicador 4 bits

SN74LS47

Conversor BCD

SN74LS192

Contador decimal

Para melhor organização e hierarquização do projeto foram criados
blocos que configurassem o comportamento do diagrama de blocos, nos quais
foram realizados testes individuais e testes depois que os blocos foram
acoplados.

2.1 Seleções, direcionamento e registro de dados.
O multiplexador realiza a seleção e o direcionamento dos resultados de
determinada operação, ou seja, quando acoplado ao codificador ele direciona
para sua saída apenas o resultado da operação escolhida.

Na imagem acima a saída do multiplexador está conectada a um
registrador de deslocamento que é ativado quando sua entrada ‘igual’ é
selecionada. Os dados entram em paralelo e saem em paralelo. Este
componente foi utilizado para captar os dados da operação selecionada a fim
de poder realizar sua conversão.
O teste desses três componentes interligados está representado na
imagem abaixo em que é possível ver o valor da subtração sendo apresentado
na saída do registrador de deslocamento:

2.2 Contador

O circuito abaixo foi feito para realizar a contagem de quantas operações
o usuário efetuou. Portanto, quando acionado o ‘igual’ além de registrar o
resultado é gerado um pulso de clock para o contador. Sua contagem vai de 0
a 99, contudo o circuito sofre algumas variações devido à instabilidade do
push-buttom utilizado para acionar o ‘igual’, o que faz com que existam mais
contagens do que realmente foi realizado.

O teste realizado com o contador demostra a contagem de unidade
variando de 0 a 9, no qual quando finalizada incrementa o valor das dezenas:

2.3 Conversores
Os resultados das operações e as contagens são demonstrados no
display de 7 segmentos da placa FPGA, sendo que os resultados são
apresentados em hexadecimal e as contagens em decimal.

2.3.1 Hexadecimal

O bloco de conversão hexadecimal possui 8 entradas sendo que as
saídas estão ligadas aos dois displays da placa FPGA.

2.3.2 Decimal
O conversor decimal possui 8 entradas em que as 14 saídas estão
ligadas a outros dois displays da placa FPGA.

2.4 Circuitos aritméticos
Os circuitos aritméticos implementados foram o somador, o subtrator e o
multiplicador. A concepção inicial do projeto previa a implementação de um
divisor, contudo não foi possível encontrar um circuito comercial que
executasse a operação de divisão, e tendo em vista que a criação de um
circuito divisor de quatro bits a partir de portas lógicas tornava-se extenso e
não se encaixa ao tempo de entrega do projeto, o mesmo foi retirado do
escopo de execução.

2.4.1 Somador
O componente somador realiza a adição de dois dados de 4 bits e foi
utilizado o somador SN74283 na sua versão comercial e sem alterações.

2.4.2 Subtrator
O bloco subtrator foi construído a partir de um somador, sendo que no
segundo dado foi realizado o complemento de dois através de portas lógicas
XOR.

Os testes abaixo mostram o funcionamento do bloco subtrator. Os
valores de teste foram randomizados e a saída foi definida como unsigned
decimal, o que resulta em valores não equivalentes ao resultado esperado
quando o dado B é maior que o dado A. Como a calculadora não prevê
resultados negativos manteve-se os valores sem sinal no teste, portanto os
valores a serem analisados como corretos na imagem abaixo são apenas os
valores em que A é maior do que B.

2.4.2 Multiplicador
O bloco multiplicador foi criador a partir da interligação de dois circuitos
multiplicadores comerciais: o SN74284 e o SN74285. As ligações realizadas
foram baseadas na indicação do datasheet do componente SN74284.

Esse bloco, diferentemente do somador e do subtrator que possuem
uma saída de 4 bits, possui um saída de oito bits. A imagem dos teste
realizados segue abaixo.

2.4.2 Calculadora
A calculadora foi concebida de forma a obter 13 entradas de dados, em
que 4 dessas compreendem ao dado A, 4 ao dado B, 4 as operações e uma ao
‘igual’.
Ao total foram concebidas 36 saídas, onde 14 referem-se ao display
para apresentação do resultado dos cálculos, outras 14 para o display do
contador e 8 para os LEDs.
A visão geral da calculadora é possível de ser vista abaixo.

Na placa FPGA Altera De2-115 a pinagem de entrada foi alocada da
seguinte forma:

Os pinos de saída são:

A implementação do circuito lógico na placa FPGA seguindo as
pinagens acima resultou da seguinte forma:

3. Conclusão
A calculadora funcionou conforme o proposto, sendo que a operação de
divisão foi retirada do projeto devido à ausência de um circuito comercial
correspondente.
O tratamento de erro do contador, através de um circuito debouncer não
foi implementado pela falta de tempo hábil, o que não acarretou em nenhum
prejuízo significativo.
Na proposta inicial não era previsto um reset do circuito inteiro, que faria
com que a calculara reiniciasse todas suas funções. Apesar de entender sua
necessidade não houve viabilidade de tempo para sua aplicação.
No restante, a calculadora de 4 bits executa todas as suas funções de
forma eficaz apresentando corretamente os resultados no seu display.
Corroborando o fato de que a concepção, o desenvolvimento e a
implementação foram um sucesso.
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