
 SISTEMAS DIGITAIS 
2020-2021, MEFT/MEAER 

 

1 | P á g i n a  
 

TRABALHO DE LABORATÓRIO I 
FUNÇÕES COMBINATÓRIAS 

 VERSÃO 1.0  

1 INTRODUÇÃO 
Pretende-se com este trabalho que os alunos se familiarizem com a utilização de 

ferramentas de simulação e prototipagem de circuitos digitais. Para o efeito, será 
utilizada a ferramenta Vivado WebPack da Xilinx (versão 2020.2) para simular um 
circuito constituído por circuitos combinatórios básicos. Este trabalho é considerado 
para avaliação de conhecimentos.  

Durante a realização deste trabalho, é fundamental consultar os seguintes 
documentos (disponíveis na página da cadeira): 

 Guia de Instalação do Vivado 
 Guia do Utilizador do Vivado 
 Guia da Placa Basys3 
 Introdução à linguagem VHDL  

 
Notas preliminares importantes: 

 Este enunciado deverá ser preparado atempadamente por cada aluno 
separadamente. Uns dias antes da aula de laboratório, os alunos de cada grupo 
devem reunir-se, conferir as suas respostas, preencher a folha de respostas 
disponível na página da cadeira (cada aluno terá a sua folha, mas o preenchimento 
deve estar idêntico), e implementar o projeto no Vivado. Caso surjam dúvidas, 
devem recorrer aos horários de dúvidas. 

 As folhas de respostas de casa não serão avaliadas. No entanto, poderá ser 
necessário mostrar ao docente a preparação de casa durante a aula, sendo 
indispensável uma preparação cuidada do trabalho. As simulações devem ter sido 
efetuadas cuidadosamente e os seus valores confirmados com o esperado 
teoricamente. Caso surjam dúvidas durante a preparação, os alunos devem recorrer 
aos horários de dúvidas.  

 É fundamental que os alunos cheguem a horas ao laboratório.  

 No início da sessão de laboratório, será distribuída a cada grupo uma nova folha de 
perguntas/respostas, com perguntas ligeiramente diferentes das preparadas em 
casa, de onde resultará o circuito a ser descrito em VHDL e a ser simulado. É 
fundamental que todos os alunos preparem devidamente o trabalho, i.e., que todos os 

Este enunciado inclui notas adicionais na margem esquerda da página (do tipo G(X.X)). Essas notas 
referem-se ao(s) passo(s) X.X do Guia de Utilização do Vivado Design Suite WebPack, que deve 
ser consultado durante o desenvolvimento deste trabalho.  
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alunos tenham um bom conhecimento da utilização da ferramenta Vivado, da 
descrição dos circuitos em VHDL e da sua simulação. 

 Os últimos 10 minutos são reservados à escrita das conclusões e à submissão do 
trabalho no Fenix. 

2 PREPARAÇÃO TEÓRICA 

Considere o logigrama com entradas A3, A2, A1 e A0 e saída F da figura 1.  
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Figura 1 - Logigrama do circuito a analisar. 

1. Construa a tabela de verdade da função F, implementada pelo circuito mostrado na 
figura 1, considerando A3 o bit de maior peso. Justifique. 

2. Simplifique a função F de forma a obter uma função implementável unicamente com 
portas NAND de 2 e 3 entradas, aplicando a seguinte metodologia: 

a) Preencha o diagrama de Karnaugh e simplifique a função usando mintermos 
(forma disjuntiva). 

b) Simplifique adicionalmente a expressão obtida na alínea anterior usando o 
teorema da distributividade. 

c) Aplique as leis de De Morgan de forma a obter uma expressão apenas com 
portas NAND de 2 e 3 entradas que use portas lógicas com custo mínimo total de 
acordo com a Tabela 1. 

d) Recorrendo à Tabela 1, calcule o custo associado à solução obtida. 

3. Repita a pergunta anterior de forma a obter uma solução implementável apenas com 
portas NOR de 2 e 3 entradas. Siga os mesmos passos do ponto anterior, mas 
simplificando agora o Diagrama de Karnaugh usando maxtermos (forma 
conjuntiva). Compare os custos obtidos entre as 2 soluções calculadas. Justifique. 

4. Apresente o logigrama da solução com NORs.  

5. Calcule apenas para a solução com portas NOR, o tempo de propagação máximo do 
circuito, indicando (no logigrama) o caminho crítico correspondente. Justifique 
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recorrendo aos tempos de propagação associados a cada porta lógica apresentados na da 
tabela 1.  

 

Tabela 1 – Preçário e tempos de propagação dos circuitos a utilizar na realização deste laboratório. 

Descrição Custo por unidade tp_LH=tp_HL [nS] 
Porta NOT 2 15 
Porta AND2 6 20 
Porta NAND2 4 15 
Porta OR2 6 22 
Porta NOR2 4 15 
Porta AND3 8 20 
Porta NAND3 6 17 
Porta NOR3 6 17 

3 PROJETO DA UNIDADE COMBINATÓRIA 
Para o Projeto do circuito que concretiza a funcionalidade especificada, utilize 

sempre o mínimo de componentes, considerando obrigatoriamente apenas portas 
NOR2, NOR3 ou NOT.  

Na folha de respostas de casa: 

 Apresente o logigrama do circuito que propõe para implementar a unidade 
combinatória descrita na Secção 2.  

Responda à pergunta 4 na folha de respostas. 
 Confirme que o circuito implementado está a funcionar corretamente através de 

simulação no Vivado.  
 Descarregue o ficheiro lab1.zip disponível na página da cadeira. Guarde-o no 

seu ambiente de trabalho e descompacte-o para uma outra pasta de nome lab1. 
A pasta lab1 tem 2 subdiretorias: design_sources, e simulation_sources. 
 A pasta design_sources contém o ficheiro “lab1F.vhd” que representa a 

descrição (em VHDL) do circuito correspondente ao logigrama acima 
representado. Os Design Sources fornecidos contêm a definição do circuito no 
nível do componente (entity), bem como a sua implementação 
detalhada(architecture). O ficheiro lab1F.vhd não está completo, 
estando destinado a ser completado pelos alunos. 

 A pasta simulation_sources contém o ficheiro “.vhd” utilizado para a 
simulação (em VHDL), i.e., Simulation Sources ou Test Benches (tb). As 
Simulation Sources fornecidas incluem uma sequência de teste para simular 
(verificar) o comportamento do circuito. 

 Inicie o ambiente de projeto Vivado. Crie um projeto novo com o nome 
lab1_numgrupo (e.g., lab1_21, para o grupo 21) e faça a especificação do 
dispositivo com a referência XC7A35TCPG236-1 , FPGA da família Artix-7 que 
reside na placa Digilent Basys 3 utilizada no laboratório.  

 Inclua o Design Source correspondente ao componente lab1F e verifique se 
este fica configurado como sendo o módulo de topo. Abra a descrição em VHDL 
do componente e complete-a de forma a obter o circuito projetado no ponto 1.  

G(1.1 até 1.4)

G(2.1.a, 2.2-2.5)
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 Quando terminar a implementação, faça a síntese do circuito e corrija todos os 
erros. 
Nota: O circuito lab1F.vhd fornecido já define os sinais de entrada e saída a 
utilizar. 

 Quando terminar a implementação, faça a síntese do circuito e corrija todos os 
erros. 

 Inclua o Simulation Source tb_lab1. Verifique se este fica configurado como 
sendo o módulo de topo e abra a descrição da simulação em VHDL (test bench). 
Nota: Este Simulation Source está completamente preenchido, pelo que não é 
necessário introduzir nenhuma modificação. Por conseguinte, este ficheiro pode 
ser utilizado durante a implementação, para verificar o correto funcionamento 
do circuito lab1F. 

 Faça a simulação do circuito lab1 implementado utilizando o Simulation 
Source tb_lab1. 

Responda à Pergunta 5 na folha de respostas. 

4 SUBMISSÃO DO TRABALHO NO FENIX  
A submissão do trabalho no Fenix é condição obrigatória para o trabalho ser avaliado. A 
submissão consiste num único ficheiro .zip com o nome grupo<número do grupo>.zip. 
Este ficheiro deverá conter os seguintes elementos: 

 Folha de respostas preenchida na aula; 
 Ficheiro de arquivo do projeto Vivado (também em formato .zip). 

O arquivamento do projeto Vivado tem obrigatoriamente de ser feito a partir do próprio 
Vivado, selecionando a opção File > Project > Archive Project, e depois ativando as 
opções tal como se mostra na Figura 2. 

Só serão aceites os projetos cujos ficheiros VHDL tiverem um cabeçalho com o seguinte 
formato, em que os elementos em itálico são substituídos pela respetiva informação: 

 

-------------------------------------------------------------- 

-- Numero do Grupo: <número do grupo> 

-- <nome do 1º elemento do grupo> (<número do 1º elemento do grupo>) 

-- <nome do 2º elemento do grupo> (<número do 2º elemento do grupo>) 

-- <nome do 3º elemento do grupo> (<número do 3º elemento do grupo>) 

-------------------------------------------------------------- 

G(3.1.a,2.4,3.2,3.3)

G(4.1-4.4)

G(3.4-3.8)
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Figura 2: Arquivamento de projecto no Vivado. 

 

 


