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Resumo 
 
Neste trabalho desenvolvemos uma máquina de bebidas, no qual através de quatro chaves             
seletoras o usuário poderá escolher a sua bebida desejada. Para este tipo de projeto utilizamos               
um simulador disponibilizado pelo IFSC, modelo Mercurio IV Devkit. O seu funcionamento            
começará com o acréscimo de 8 unidades em cada uma das opção, onde através das chaves                
seletoras serão feitas as escolhas dos produtos. Uma vez selecionada qualquer uma das quatro              
opções, o sistema irá verificar a disponibilidade do produto e informará no display de 7               
segmentos se há ou não a opção escolhida e acenderá leds indicativos. Caso o sistema possua                
o produto em estoque, o mesmo irá mostrar no display o número 1 e aguardará o pagamento,                 
feito isso o produto será liberado. Se não houver o produto em estoque, a opção será                
desabilitada e um led indicativo permanecerá aceso até o novo reabastecimento do produto. 
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Introdução 
 

Este trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento do projeto realizado nas            
aulas de circuitos lógicos, simulando a operação e funcionamento de uma máquina de             
bebidas.  

Para a criação deste projeto, foram solicitados alguns requisitos mínimos como por            
exemplo a utilização circuitos combinacionais, sequenciais e aritmético. Além disso, foram           
solicitados a utilização de dois mostradores de sete segmentos, quatros chaves de entrada de              
dados e quatro leds para indicação dos estados.  

O sistema irá inicializar através das chaves de depósito, onde serão carregados 8 unidades              
em cada produto. Feito o deposito dos produtos, este circuito funcionará através de um              
contador decrescente, onde seu clock será a partir de uma chave. Esta chave por sua vez                
simulará o pagamento feito do produto escolhido e assim diminuirá a quantidade de produto              
em estoque.  

O contador inicializa a partir do número 8 e ao chegar no número 0 o sistema irá                 
desabilitar essa opção e irá habilitar um dos segmentos do display de forma fixa. Este               
segmento do display ficará habilitado até que o botão de acréscimo de produto seja ativado               
novamente e assim carregar o número 8 novamente no contador.  
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Desenvolvimento do Projeto 
 

O primeiro passo para a criação deste projeto foi através de um esquema de blocos, onde                
desta forma conseguimos imaginar como o nosso circuito irá trabalhar. Iremos explicar            
melhor o projeto através do blocos e como foram implementados         

 
Utilizamos a versão Mercurio IV Cyclone IV EP4CE30F23C7 e os sistema: teclado            

numérico, 2 display de 7 segmentos e matriz de leds.  
 
Entrada de dados 

 
Para simular uma máquina de bebidas, utilizamos as 4 entradas de dados disponíveis no kit               

de desenvolvimento Mercurio IV. Essas entradas estão localizadas na parte inferior direita da             
placa, tendo como nome DAC. Por ter 16 entradas de dados, dividimos o circuito em 3                
sequências de 4, onde a primeira sequência é a entrada de dados, a segunda sequência é para                 
o pagamento e a terceira para incrementar 8 no contador. 

Uma vez pressionada uma das Desta forma, as 4 chaves seriam as nossas opções de               
bebidas disponíveis (bebida A, bebida B, bebida C e bebida D). O circuito permite apenas               
que uma das opções sejam selecionadas. O circuito utilizado para a seleção das portas foi               
através de mapas de karnaugh: 
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Para que o circuito fique mais organizado e de fácil entendimento, criamos um símbolo              

com o circuito de entrada mostrado anteriormente. 
 

 
Para realizar a integração das chaves com o circuitos, utilizamos os valores abaixo de              

pinagem FPGA: 
 

Entrada de Dados Pino de Programação Localização 

pin_de_entrada_a PIN_Y17 KEY[11] 

pin_de_entrada_b PIN_W19 KEY[8] 

pin_de_entrada_c PIN_U21 KEY[5] 

pin_de_entrada_d PIN_U22 KEY[1] 
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Função LED 
 

O circuito de entrada possui o seguinte funcionamento: 
- Ao acionar uma das 4 entradas, o mesmo irá enviar o nível lógico 1 para o circuito                 

abaixo: 
 

  
 

Neste circuito é realizada a tratativa dos níveis lógicos da entrada de dados com o estoque                
do produto (página 8). Ambos estão ligados em uma porta “And”, que possui a seguinte               
tabela verdade: 
 

entrada_de_dados entrada_comparador_maior_ 
igual 

Saída: acionamento de led e 
ativador_um_segmento 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
As duas saídas criadas com o resultado da porta “And” irão determinar o nível lógico do                

LED correspondente a opção selecionado e também colocará em 1 a saída para o circuito               
ativador de segmento do display (página). Inicialmente determinado o pino PIN_J7 em GND,             
conforme especificado no manual da placa para acionado da coluna 0 da matriz de led. 

Em análise da tabela, só serão acionadas as duas saídas quando a opção selecionada estiver               
em nível lógico 1 e quando a quantidade de produto em estoque for maior ou igual ao número                  
1.

 
 
Cada uma das 4 opções possui o seu próprio circuito função LED e possuem os seguintes                

parâmetros: 
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Entrada de Dados Pino de Programação Localização 

a PIN_F10 LEDM_R[0] 

b PIN_C8 LEDM_R[1] 

c PIN_E9 LEDM_R[2] 

d PIN_G9 LEDM_R[3] 

 
 
Contador 
 
Para determinar a quantidade de produtos em estoque, utilizamos o Circuito integrado TTL             

74192, conforme o circuito abaixo: 
 

 
 

Como parâmetros utilizamos as seguintes informações: 
 

LDN Entrada Load 

A nível lógico 0 

B nível lógico 0 

C nível lógico 0 

D nível lógico 1  

DN Entrada DN 
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UP nível lógico 1 

CLR nível lógico 0 

 
- O pino LDN carrega os valores pré definidos nas entradas A,B,C e D. 

 
- Os pinos A,B e C estão em nível lógico zero, enquanto o pino D está em nível lógico                  

1, assim representado em binário o número 8. 
 

- O pino DN estará conectado no clock, que por sua vez será um botão simulando o                
pagamento. Este pino define a contagem decrescente. A cada nível lógico entrante no             
pino DN, será diminuído uma unidade do número 8. 
 

- O pino UP está em nível lógico 1, uma vez que a contagem crescente não ocorrerá. 
 

- O pino CLR irá zerar a contagem, porém como não é utilizado em nosso circuito               
então está em nível lógico zero. 
 

- Os pinos QA,QB,QC e QD são as saídas BCD, que farão ligação com o circuito               
comparador. 

 
O circuito possui 4 contadores para cada entrada de dados e por consequência cada um               

deles possui um botão específico na placa para incrementar seu produto, conforme abaixo: 
 

Entrada de Dados Pino de Programação Localização 

a PIN_W15 KEY[9] 

b PIN_V15 KEY[6] 

c PIN_U16 KEY[3]  

d PIN_V22 KEY[0] 

 
Comparador  
 

Após pressionar os botões de incremento do valor 8 em cada unidade, as saídas QA,QB,               
QC e QD do circuito contador, entrarão no circuito comparador nas entradas A0,A1,A2 e A3.               
Utilizamos o circuito integrado TTL 7485. 
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- Utilizamos as entradas B0,B1,B2 e B3 com valores pré definidos 0001, onde em             

decimal é o valor número 1. 
 

- O circuito irá comparar as entradas A0 e B0, A1 e B1, A2 e B2, A3 e C3 e irá utilizar                     
as saídas ALBO, AEBO, AGBO. 
 

- As entradas ALBI e AGBI possuem nível lógico zero, enquanto a entrada AEBI             
permanece em nível lógico 1 conforme o datasheet orienta. 
 

- A saída ALBO indica que as entradas A são menores que as entradas B. Por               
consequência elas irão habilitar um segmento que permanece fixo até o incremento de             
8. Cada produto terá seu segmento indicando o produto em falta, conforme a tabela              
abaixo: 

 

Entrada de Dados Pino de Programação Localização 

a PIN_N7 DISP1_D[5] 

b PIN_N6 DISP1_D[6] 

c PIN_T5 DISP1_D[1] 

d PIN_R5 DISP1_D[0] 

 
- A saída AEBO indica que as entradas A possuem os mesmos valores que constam nas               

entradas B. A saída AGBI indica que os valores nas entradas A são maiores que os                
das entradas B. Por sua vez, utilizamos uma porta XOR para definir o sinal dessas               
duas portas e assim conectá-las ao circuito Função LED (página 5). 
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- No final, criamos um novo símbolo com este circuito para melhor entendimento no 
projeto completo. 

 
 
Função Display  
 

Esta função irá mostrar no display o valor número 1 após uma das opções de bebidas                
serem selecionadas. São usados como entrada de dados nos ativadores a,b,c e d as              
informações que estão saindo do circuito função LED (página 5), pelas portas            
“ativador_um_segmento”. 
 

 
 

Uma vez em nível lógico 1, serão acionados os seguintes segmentos do display: 
 

Saída de Dados Pino de Programação Localização 

segmento_b PIN_V1 DISP0_D[1] 

segmento_c PIN_U2 DISP0_D[2] 

 
 Em forma resumida, criamos o seguinte símbolo para usar no projeto. 
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Função Pagamento 

Por último, iremos mostrar como funciona a função de pagamento das bebidas. De forma 
simples, utilizamos 4 botões para pagamento de seus respectivos produtos e ao mesmo tempo 
será o clock (página 6) das funções contadores e também acionará dois segmentos do display 
e um LED. 

 
 

Entrada de Dados Pino de Programação Localização 

Referência produto “a” PIN_U17 KEY[10] 

Referência produto “b” PIN_W17 KEY[7] 

Referência produto “c” PIN_W20 KEY[4] 

Referência produto “d” PIN_U20 KEY[1] 

 
- Serão acionados os seguintes segmentos e LED: 

 

Saída de Dados Pino de Programação Localização 

PIN_P6 PIN_P6 DISP1_D[7] 

PIN_W2 PIN_W2 DISP0_D[6] 

PIN_F9 PIN_F9 LEDM_R[4] 
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Conclusão 
 
No início do projeto do projeto tínhamos uma proposta diferente do que apresentamos             

neste relatório, no qual a teoria acabou sendo muito diferente da prática. Vale ressaltar os               
pontos que foram alterados durante a implementação do projeto. 
 

- Retirada a função clock: A função clock definiria o tempo de 60 segundos para que o                
botão de pagamento fosse pressionado, caso não fosse pressionado a operação foi            
cancelada. Esta função foi retirada pois o sinal utilizado como saída era muito baixo e               
imperceptível no sistema. Pelo tempo curto disponível, não foi possível implementar           
com sucesso e assim retiramos a mesma.  

 
- Trocada a função de pagamento de 1 botão para 4 botões: A utilização de um só botão                 

gerou conflito no sistema, no qual ao acionar o botão para incrementar 8 em uma só                
unidade, ele carregava nas demais ao mesmo tempo. Neste caso, decidimos que cada             
opção teria sua opção para incrementar 8 no contador, em forma de reabastecer o              
estoque. 

 
- Cada produto mostraria individualmente o número correspondente a sua opção:          

Descobrimos que o quartus não permite que um mesmo segmento do display seja             
acionado mais de uma vez, mesmo que de forma independente. Ou seja, o número 1               
utiliza os segmentos B e C e o número 2 utiliza os segmentos A,B, D, E e G, sendo                   
assim ele acusava erro por usar o segmento B duas vezes. Neste caso, retiramos os               
números individuais e colocamos todas as saídas em uma porta OR com acionamento             
do número 1 no display. 

 
- Retirada das chaves e utilização de botões:Com a utilização de chaves, o sistema              

ficava sempre em nível lógico, sendo incompatível com o nosso sistema. 
 

O projeto não teve o resultado esperado, onde o sistema não respeita a contagem              
decrescente corretamente. Por algum motivo de origem desconhecida, o sistema conta até no             
máximo 4 ou as vezes 6, de forma aleatória e que não conseguimos corrigir dentro do prazo. 

Por outro lado, este projeto foi de grande importância para realizar na prática as teorias               
vistas em sala de aula e assim conhecer de forma mais clara o funcionamento das portas                
lógicas e principalmente dos contadores e registradores. 
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