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Alínea a)
A Entrada  IN  vai ativar a báscula JK que ativa a saída  OUT.  Ao mesmo tempo inicia o 

contador (por intermédio de uma porta AND) que está também ligado ao relógio. A báscula JK vai 
manter a saída até o contador chegar a 5 (O0 . notO1 .  O2). Nessa altura vai receber sinal para 
desligar a saída OUT. O contador leva reset sempre que not OUT se verifique.

Relativamente ao contador, foi construido com 3 básculas tipo T conforme se pode ver na 
figura 1.

Figura 1

As básculas do tipo T com reset, foram criadas a partir de básculas tipo D em conjunto com 
uma porta XOR.

Figura 2

Alínea b)

Comecei por usar a macro criada na alínea a) para controlar o tempo em que cada um dos 
LED's irá estar ligado. Usam ambos o mesmo relógio do circuito.

Como durante o período em que qualquer umas das luzes está ligada a entrada  enter  não 
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produz qualquer efeito, necessitei de criar uma ativação diretamente na entrada. Para isso, usei uma 
porta NOR em conjunto com uma porta AND como está ilustrado na figura 3.

figura 3

O controlo da fechadura (saída lock) é feito com um Flip Flop JK onde recebe J para trancar 
e K para destrancar. 

O circuito sabe se o sinal enter é para trancar ou destrancar pelo estado da saída lock.  (Ver 
figura 4).

figura 4

Só uma das 2 portas AND vai deixar passar o sinal que recebe, pois uma delas tem uma 
entrada negada e a outra não.
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Alínea c)

Conforme sugerido, construi um contador assíncrono de 4 bits aproveitando o contador de 3 
bits criando anteriormente bastando adicionar mais uma báscula tipo T. A entrada code entra negada 
no clock para a atualização ser feita ao ligar e não ao desligar, de qualquer das formas, com ou sem 
a negação a atualização só seria feita a cada conjunto ligar/desligar (2 eventos, uma atualização).

Para apresentar o output num display de 7 segmentos,  usei uma memória ROM que foi 
programada para apresentar a contagem em Hexadecimal. 

A partir da analise do display, temos a seguinte relação entre as entradas e os segmentos:

figura 5

Com a entrada  (a.b.c.d.e.f.g),  todos os 7 segmentos ficam ativos,  representando assim o 
numero 8. Para representar por exemplo, o numero 1, temos as entradas b e c = 1, e as restantes a 
zero,( /a . b . c . /d . /e . /f . /g ). Visualmente se retira dos os algarismos pretendidos.

figura 6
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Alínea d)

Para implementar  o  pretendido na alínea  d)  peguei  no trabalho do cofre  da alínea  b)  e 
adicionei as alterações necessárias.

Para condicionar a abertura do cofre á introdução do código, irei “interromper” o circuito 
original num ponto que se deteta por analise visual do esquema como está representado na figura 
seguinte:

figura 7 

Essa  ativação provem do resultado A=B de um  comparador  de palavras  de 4  bits que 
compara  o  código  carregado  no  contador  (usado  e  explicado  na  alínea  c)),  com  o  código 
armazenado num registo simples de 4 bits. 

Para a alteração do código, é necessário que a porta esteja aberta (PA=1) e destrancada 
(lock=0).  O processo  consiste  em colocar  o  relógio  a  entrar  no  relógio  do  registo  quando  se 
verifique as condições pretendidas. (ou seja, uma porta AND de 3 entradas onde se ligou PA,  not 
lock e o relógio do circuito). A entrada dos dados provem da saída do mesmo contador usado para o 
código de desbloqueio.

O registo simples de 4 bits foi construido com 4 
básculas do tipo D, ficando assim com um registo 
síncrono  atualizado  no  flanco  ascendente  do 
relógio.

O  comparador de palavras de 4 bits  surgiu da 
necessidade de confirmar se 2 dadas palavras são 
iguais.  Para  uma  implementação  real,  deveria 
usar-se  algo  mais  simples  por  forma  a  poupar 
hardware, em vez de um comparador de palavras 
completo, usaria algo que simplesmente 

figura 8
valida se é igual ou não como mostrado na figura 8, confirmando se cada um dos bits é igual.
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O comparador completo trás vantagem sobre uma solução mais simples, pois servirá para um leque 
muito mais alargado de funções.

Para a construção do comparador de palavras de 4 bits,  adotei  uma solução baseada na 
modularidade,  começando  por  fazer  em  1º  lugar  um 
comparador  de  2  bits  (A e  B).  Onde  por  analise  se  pode 
construir diretamente o circuito, com 2 portas AND e uma 
NXOR e as devidas negações. (figura 9)

Com  2  dos  comparadores  de  2  bits,  criei  um 
comparador de palavras de 2 bits. Analisando primeiro cada 
um dos bits mais significativos de ambas as palavras conclui-
se logo se é maior ou menor (figura 10), no caso de ser igual 
passamos ao bit menos significativo.

 

figura 9

Para  o  comparador  de  palavras  de  4  bits,  repete-se  a  linha 
lógica usada anteriormente.

Figura 10
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