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Tentamen Digitale techniek 

Voor AI studenten 
 

Vul uw persoonlijke gegevens en collegekaartnummer in. De resultaten verschijnen 
binnen twee weken vanaf nu op het volgende internetadres: 
http://www.science.uva.nl/~benb/DT. Er zijn voor dit tentamen 76 punten te behalen 
waarvan 8 door het inleveren van het tentamen Succes! Het is niet toegestaan een 
rekenmachine of een andere bron van informatie te gebruiken. Zet uw mobiele telefoon 
uit. 
 

Vraag 1: Rekenmachine II (5 punten) 
 
Vraag 1a: 3 punten: Arceer het datapad van de LOADI-instructie in figuur 3.11. Geef ook 
aan welke adresingang(en) worden gebruikt bij deze instructie. 
 

  
 
Vraag 1b: 2 punten: Welke componenten hebben een kloksignaal nodig om de machine 
goed te laten werken? 
 
 
Vraag 2 ALU, rekenschakelingen (9 punten) 
 
Vraag 2a: 3 punten Geef het schema van een schakeling weer waarmee twee getallen 
van vierbits kunnen worden opgeteld. Gebruik 'full adders' als bouwstenen. Geef hierbij 
duidelijk aan wat het 'most significant bit' is. 
 
Vraag 2b: 3 punten Wat is de binaire code en de decimale waarde van de volgende 
hexadecimale codes: 9, A, FE en111? 
 
Vraag 2c: 3 punten Gegeven een achtbits machine. Bij welk decimaal getal treedt een 
carry op en bij welk getal treedt een overflow op?  
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Vraag 3 Boole algebra (9 punten) 
Vraag 3a: 3 punten Geef één der wetten van de Morgan en bewijs deze met een 
waarheidstabel. 

Ontwerp een schakeling die aan de volgende Boole-uitdrukking voldoet: . m .k + k   
Vraag 3b: 3 punten Is deze uitdrukking te vereenvoudigen? Zo ja laat zien hoe. 
 
Vraag 3c: 3 punten Geef van de vereenvoudigde schakeling een implementatie met 
NAND-poorten weer. 
 
 
 Vraag 4 Sequentiële schakelingen (9 punten) 
  
Vraag 4a: 3 punten Teken het schema van een 
Set-Reset latch opgebouwd uit NOR-poorten.   
 
Vraag 4b: 3 punten Vul tabel 1 in. 
 
Vraag 4c: 3 punten Wat is het verschil tussen 
een D-latch en een D-flipflop?  
 

 
 
Vraag 5 Ontwerpen van een 3-fase regeling (22 punten) 
Hieronder is een tijdvolgordediagram weergegeven van een besturingsysteem voor een 
3-fase regeling. Het faseverschil tussen de signalen F1, F2 en F3 is 120°. Deze 
(periodieke) signalen zijn afgeleidt van een signaal ‘Clock’. 
 

 
 
Vraag 5a: 3 punten Hoeveel (verschillende) toestanden zijn er? Hoeveel éénbits 
geheugenelementen zijn er nodig om deze toestanden vast te leggen. 
 
Vraag 5b: 3 punten Geef in een tabel de relatie weer tussen de huidige en de volgende 
toestand.  
 
Vraag 5c: 3 punten Specificeer de schakeling door middel van een State Diagram. 
 
Vraag 5d: 3 punten Leg in termen van Boole-algebra de relatie vast tussen de huidige 
en de volgende toestand van F1. Doe hetzelfde voor F2 en F3. 
 
Vraag 5e: 5 punten Vereenvoudig deze expressies zover als mogelijk is. Geef hierbij 
duidelijk aan welke regel(s)/wet(ten) uit de Boole-algebra je hierbij gebruikt. 
 
Vraag 5f: 5 punten Ontwerp de schakeling voor de 3-fase regeling.  
 

Set Reset Qvorig Q Q  Functie 

0 0 0    
0 0 1    
0 1 0    
0 1 1    
1 0 0    
1 0 1    
1 1 0    
1 1 1    

Tabel 1: Set-Reset latch 
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Vraag 6 Architectuur (13 punten) 
 
Vraag 6a: 3 punten Wat is de component “Adder” voor nodig? 
  
Vraag 6b: 3 punten Op welk adres staat de volgende instructie die wordt uitgevoerd? 
 
Vraag 6c: 4 punten Welke instructie wordt in onderstaand figuur uitgevoerd? Geef de 
syntax ervan weer. 
 
Vraag 6d: 3 punten Waarvoor is een “RegWrite”-ingang nodig bij de component 
registers? 

 

 
 
 

 

Einde van dit tentamen 

 


