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= Elektronische schakelingen die de kern
vormen van uiteenlopende toepassingen

Huidige toepassingen
➢ Krachtige computersystemen

➢ Multimedia, beveiliging

➢ Telecommunicatie

➢ (Medische) apparatuur

➢ …

De nabije toekomst
➢ “Wearable computing”

➢ Intelligente kledij

➢ Web der dingen

➢ Autonome voertuigen

➢ …

Digitale elektronica?
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Wat is belangrijk?

❑ Hoge verwerkingskracht
(voor ingewikkelde algoritmen)

❑ Zeer laag vermogenverbruik

❑ Zeer compacte implementatie

❑ Goedkoop
(voor massaproducten)

➢ Voorzie enkel 
het noodzakelijke

Digitale elektronica
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een ‘smartphone’

▪ Compact
▪ Laag vermogenverbruik
▪ Gespecialiseerde IC’s
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❑ Gebaseerd op verwerking 
in onze hersenen (neurale netten)

➢ Meerdere lagen (bv. 10)

➢ Groot aantal inputs (bv. 5000)

❑ Enorme verwerkingskracht 
vereist
➢ Parallellisme ⇒ hardware

▪ bv. Google TPU
(Tensor Processing Unit)

❑ Lokaal indien mogelijk
➢ Compact

➢ Laag vermogenverbruik

Voorbeeld implementatie:
‘Machine Learning’ (AI)
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= combinatie (op een chip)
van één of meerdere

➢ programmeerbare
processoren
⇒ zeer flexibel

⇒ goedkoop qua ontwerp

➢ beperkt-/niet-programmeerbare processoren
⇒ hoge verwerkingskracht

⇒ compacte implementatie

⇒ goedkoop qua componenten & vermogen

⇒ kan (beperkt) reconfigureerbaar zijn in sommige 
implementaties

➢ controle-eenheden om alles aan te sturen

Voorbeeld implementatie:
een ‘System on Chip’

Snapdragon 845  (2018)
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een elektronisch systeem?

Specificatie
gedrag

Specificatie
randvoorwaardenAlgoritme

goede 
herkenning

grootte 
persoon

Remtijd 20 m:
1,5 s @ 55 km/u

Software Hardware

Interactie!

1.7
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een elektronisch systeem?

Specificatie
gedrag

Specificatie
randvoorwaardenAlgoritme

Software Hardware

Transistorniveau

Fysisch niveau

Hardware

AnaloogDigitaalDigitaal

Processoren

Basiscomponenten

Poorten

in deze cursus

1.8



⇨Doelstellingen
▪ Voorkennis
▪ Organisatie

Inleiding

DEP (20-21)

❑ Inzicht verwerven in het ontwerp van 
digitale elektronische systemen op
poort- en RT-niveau

❑ Alle bouwblokken (inclusief processoren) 
leren kennen die nodig zijn om complexe 
digitale schakelingen te bouwen

❑ De basisconcepten van programmeertalen 
voor de beschrijving en ontwerp van 
digitale hardware (zoals Verilog) leren 
kennen en gebruiken

❑ Ervaring opdoen met moderne ontwerp-
omgevingen (voor FPGA)

Wat leren we in deze cursus?
1.9
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Inhoud cursus

Ontwerp van digitale schakelingen

Basis

• principe digitaal ontwerp

• met elektronica

Eenvoudige 
schakelingen

• zonder geheugen

• met geheugen

Processoren

• voor een vast algoritme

• programmeerbare processoren

Inleiding

1.10
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❑ Elektrische concepten en grootheden

➢ spanning, stroom, vermogen (P = V∙I)

❑ Eenvoudige elektrische netwerken

➢ componenten:

▪ impedantie, weerstand (V = R∙I) 

▪ capaciteit (I = C∙dV/dt)

➢wet van Ohm

❑ Werking transistor

➢ zie ook Harris §1.7 en Brown §B.8

❑ Basis programmeertalen

Vereiste voorkennis

Vin

C

R

1.11
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Didactische organisatie

Hoorcollege

• Op gestructureerde wijze 
concepten en verbanden 
aanbrengen en illustreren

• Online interactie mogelijk

Cursusmateriaal

• dia’s

• eigen nota’s

• referentiemateriaal

Oefeningen & practica Examen

1.12
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❑ Verplicht materiaal
➢ dia’s (ook beschikbaar via Toledo)

❑ Belangrijkste referentiemateriaal
➢ rest Toledo, inclusief lesopnames

➢ Digital Design and Computer Architecture:
ARM Edition, Sarah Harris & David Harris

❑ Ander referentiemateriaal
➢ Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design 

3rd Edition, Stephen Brown & Zvonko Vranesic
of  … with VHDL Design
(voor asynchrone schakelingen)

➢ Principles of Digital Design, Daniel D. Gajski
(gedeelten niet-programmeerbare processoren)

Cursusmateriaal

“Harris”

“Brown”

1.13



▪ Doelstellingen
▪ Voorkennis
⇨Organisatie

• Examen

Inleiding

DEP (20-21)

Didactische organisatie

Hoorcollege

• Op gestructureerde wijze 
concepten en verbanden 
aanbrengen en illustreren

• Online interactie mogelijk

Cursusmateriaal

• dia’s

• eigen nota’s

• referentiemateriaal

Oefeningen & practica

• Soorten:

• Traditionele oefeningen

• Hardware ontwerp met 
Xilinx FPGA

• Voorbereiding verwacht

Examen

1.14
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❑ Traditionele oefeningen over

➢ ontwerp combinatorische schakelingen [1]

➢ ontwerp synchrone sequentiële schakelingen [2]

➢ ontwerp niet-programmeerbare processoren [3–5]

➢ begrijpen Verilog-beschrijvingen van hardware [5]

❑ Volledig hardware-ontwerp gebruik makend 
van Xilinx FPGA-hardware en ontwikkelomgeving

[3 practica]

➢ vertaling van een probleem in schema’s
➢ eenvoudige Verilog schrijven
➢ simulatie van het ontwerp
➢ uitvoering op de FPGA-hardware
⇒ practica zijn verplicht

Oefeningen & practica
1.15
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Didactische organisatie

Hoorcollege

• Op gestructureerde wijze 
concepten en verbanden 
aanbrengen en illustreren

• Online interactie mogelijk

Cursusmateriaal

• dia’s

• eigen nota’s

• referentiemateriaal

Oefeningen & practica

• Soorten:

• Traditionele oefeningen

• Hardware ontwerp met 
Xilinx FPGA

• Voorbereiding verwacht

Examen

• Schriftelijk dit jaar

• 55% oefeningen, 
45% theorie

• Voorwaarde: 
deelname practica

1.16
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❑ Schriftelijk gesloten boek (3 uur max.)

❑ Deelname aan de practica is 
een voorwaarde om deel te nemen

❑ Drie soorten vragen:
1) Vertaling van een ASM-schema 

naar een hardware blokschema (6 pt)

2) Ontwerp van een FSM (5 pt)

3) Theorievragen (inclusief Verilog) (9 pt)

❑ Voorbeelden van vragen zijn te vinden 
verderop en op Toledo

Examen dit jaar

Oef. 3 – 5

Oef. 1 & 2

1.17
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Ontwerp een FSMD vertrekkend van het ASM-schema dat hieronder 
gegeven is. Ontwerp het datapad tot op RT componenten en de 
controller tot op FSM-niveau.

Vertaling van een ASM-schema naar
een hardware blokschema

1.18
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Maak de goedkoopst mogelijke IC-realisatie van volgende 
FSM met JK-flipflops en NAND- of NOR-poorten met 
2 ingangen:

Ontwerp van een FSM

00 01 11 10

S0 S0/10 S0/00 S7/00 S2/01

S1 S0/11 S4/11 S4/11 S5/11

S2 S1/01 S2/00 S2/10 S7/10

S3 S0/10 S3/00 S1/00 S2/01

S4 S5/00 S5/11 S2/01 S7/10

S5 S5/00 S4/11 S6/01 S1/10

S6 S7/01 S2/00 S2/10 S7/10

S7 S0/11 S4/11 S5/11 S4/11

1.19
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❑ Beschrijf het IEEE-formaat voor getallen 
met “enkelvoudige precisie vlottende 
komma voorstelling”. Geef ook aan welke 
getallen hiermee kunnen voorgesteld 
worden.

❑ Wat betekenen de setup-tijd en de houdtijd 
van een flipflop? Wat is het nut van deze 
tijden?

❑ Wat is het verschil tussen een RISC en een 
CISC?

❑ Bespreek de verschillende manieren om in 
Verilog vertragingen te beschrijven.

Enkele theorievragen
1.20
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