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1.
Benoem de fase van het ontwerpproces van het controle-deel van een logische
schakeling en geef de juiste procedure (stappen) aan om het te ontwerpen
Gebruik bij de procedure cijfers, 1 moet als eerste worden uitgevoerd.
Procedure
Fase van het ontwerpproces

2. De eigenschap dat een verandering aan de ingang van een control blok, één klokpuls
later resulteert in een verandering van de uitgangen, toont aan dat het control blok is
opgebouwd volgens het state machine model van ...
(vul in)

Tijdens deze toets mag er geen gebruik gemaakt worden van
boeken, dictaten, aantekeningen etc.

Klassen: MEH2
Vak: Logica
Vak afk. :LOGIC-T1
Type: Eindtoets

Blad: 02 van 7+voorblad
Docent: Kf
Datum : 21-06-2013
Tijd : 9:00 - 10:30

3. Voor het weergeven van de werking van een state machine bestaan verschillende
beschrijvingsmethoden. Vul onderstaande tabel in met twee beschrijvingsmethoden

1 ........................................................
2 ……………...................................…
4.
I De state machine zit in het control-gedeelte van een digitale schakeling.
II Het control-gedeelte van een digitale schakeling bestaat minimaal uit één state
machine, maar kan ook meerdere state machines bevatten.
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Van de twee beweringen is :

A
B
C
D

a. I en II juist
b. I juist en II onjuist
c. I en II onjuist
d. I onjuist en II juist

A
B
C
D

5. Een praktische richtlijn bij toestandscodering is:
a. minimaliseer het aantal ingangen en uitgangen
b. minimaliseer het aantal state-toestanden
c. maximaliseer het aantal state-toestanden
d. maximaliseer het aantal state-variabelen dat niet verandert in een groep van
gerelateerde toestanden
6.
Willen we in een state machine de tijd ook een rol laten spelen in de besturing wordt
aan een state machine gekoppeld :
A
a. een teller die de systeemklok deelt en bepaalde tijdstippen
B
decodeert
C
b. een teller die de systeemklok vermenigvuldigt en bepaalde
D
tijdstippen decodeert
c. een schuifregister die naar links schuift en een bepaald bitpatroon vermenigvuldigt.
d. Fout, aan een state machine mogen geen tellers of schuifregisters worden gekoppeld
7.
Noem de drie onderdelen van een state machine:

1 .........................................
2 ………….......................…
3 ..…........................……….

Tijdens deze toets mag er geen gebruik gemaakt worden van
boeken, dictaten, aantekeningen etc.

Klassen: MEH2
Vak: Logica
Vak afk. :LOGIC-T1
Type: Eindtoets

Blad: 03 van 7+voorblad
Docent: Kf
Datum : 21-06-2013
Tijd : 9:00 - 10:30

8. Gegeven is het onderstaande schema. Opdracht Vul onderstaande toestandstabel in::
S

in=0

in=1

uit

A
B
C
D
S nieuw
Q1,Q2 kunnen de waarden 00, 01,10 en 11 hebben die resp. de toestandsnamen A,B,C en D hebben.

Dus B = 01 (Q1,Q2) etc. Let op: De schakeling gebruikt

Q2

9. Beschrijf de ingangsdecoder in VHDL van de schakeling uit opdracht 8
Uitwerking:

OPEN VRAAG 10 ZIE VOLGEND BLAD
Tijdens deze toets mag er geen gebruik gemaakt worden van
boeken, dictaten, aantekeningen etc.

Klassen: MEH2
Vak: Logica
Vak afk. :LOGIC-T1
Type: Eindtoets

Blad: 04 van 7+voorblad
Docent: Kf
Datum : 21-06-2013
Tijd : 9:00 - 10:30

OPGAVE 10 (gebruik voorbedrukte tabel hieronder).
Een autobus wil beter gezien worden in
het verkeer. Om dit te bereiken wordt de
autobus aan de achterzijde voorzien van
twee grote richtingaanwijzers (zie foto).
Eén aan de linker- en één aan de
rechterkant. Elke richtingaanwijzer heeft
drie pijlen die aan- en uitgeschakeld
kunnen worden.
Maak een toestandtabel van de
schakeling die de richtingaanwijzers
bestuurt.
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Foto: Autobus
Figuur
De werking
De buschauffeur geeft, met de op het stuur aanwezige schakelaar S, aan of hij rechts of
links wil afslaan. Let op de schakelaar S heeft drie standen namelijk neutraal (00),
rechts(01) en links(10). De bijbehorende richtingaanwijzer op de achterzijde gaat branden
volgens de procedure zoals aangegeven in de figuur.

Elke toestand(1 t/m 5) duurt 1 sec. In de figuur staat rechts uitgewerkt waarbij de donkere
pijl aan geeft dat het licht brandt en de licht grijze pijl aan geeft dat het licht uit is. Links
werkt gelijk aan rechts alleen met de linkerverlichting.
Verder is gegeven dat het geheel werkt met een systeemklok van 1 Hz.
Opdracht 10A
Beschrijf wat je met de ongebruikte waarde 11 van de schakelaar S gaat doen en
waarom ?
Geef je antwoord in onderstaand vak (alles er buiten wordt niet beoordeeld)

OPDRACHT 10B ZIE VOLGEND BLAD
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Opdracht 10B
Geef voor de schakeling de toestandstabel (state table) met de bijbehorende uitgangen
volgens het principe van Moore

State
00

Schakelaar S
01
10

11

Uitgang
< < < > > >
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