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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach projektowania sprzętu systemów cyfrowych. Zapoznanie studentów
z układami FPGA i ASIC.

C2 Przedstawienie składni języka Verilog i elementów języka SystemVerilog.

C3 Przekazanie wiedzy o podstawowych architekturach urządzeń cyfrowych i ich modelowaniu w języku Verilog HDL.

C4 Przekazanie umiejętności tworzenia aplikacji sprzętowej z wykorzystaniem modułu uruchomieniowego z układem
FPGA i profesjonalnego środowiska projektowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student biegle zna syntaktykę języka Verilog
i zadowalająco języka VHDL. Rozumie znaczenie
wymienionych i innych języków opisu sprzętu
w przebiegu projektowania urządzeń

INS1A_W02, INS1A_W03
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Kolokwium

W2

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia omawiane
w ramach wykładu dotyczące analizy i syntezy
kombinacyjnych i sekwencyjnych układów cyfrowych.
Zna również podstawowe sprzętowe architektury
układów sterowania i ścieżki przetwarzania danych.

INS1A_W01, INS1A_W02,
INS1A_W05

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Kolokwium

W3

Student dysponuje aktualną wiedzą na temat
technologii produkcji cyfrowych układów scalonych
wielkiej skali integracji ASIC i FPGA (CPLD). Zna
również strukturę bibliotek komórek standardowych
stosowanych w projektowaniu urządzeń cyfrowych.

INS1A_W01, INS1A_W05
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zbudować zarówno funkcjonalny, jak
i syntezowalny model sprzętu. Potrafi również
przeprowadzić symulację zbudowanego modelu
i analizować jej wyniki.

INS1A_U04, INS1A_U05
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

U2 Student potrafi stworzyć prostą aplikację sprzętową
sterowania i/lub przetwarzania danych. INS1A_U05, INS1A_U06

Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi pracować w zespole projektowym.
Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę
i umiejętności niezbędne do realizacji jego części
zadania zespołowego.

INS1A_K01, INS1A_K02 Wykonanie projektu,
Projekt

K2
Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób
komunikatywnej prezentacji. Potrafi także wskazać
obszary zastosowań tworzonych aplikacji
i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań.

INS1A_K01, INS1A_K03 Wykonanie projektu,
Projekt, Sprawozdanie

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Przedmiot  wprowadza  słuchaczy  w  zagadnienia  projektowania  układów  cyfrowych  z  zastosowaniem  technologii
programowalnych układów logicznych FPGA (Field Programmable Gate Array).
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Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 22

Ćwiczenia projektowe 15

Przygotowanie do zajęć 10

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 41

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
57

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Język opisu sprzętu jako narzędzie projektowania w
mikroelektronice.: Różne języki opisu i weryfikacji
sprzętu oraz obszary ich zastosowań: HDL: Verilog,
SytemVerilog, VHDL, Abel, AHDL. Specyfika i
porównanie z językami programowania.
Automatyzacja procesu projektowania sprzętu
elektronicznego. Obecne trendy.

W1, W2, W3, U1 Wykład

2.

Mikroelektronika i układy programowalne:
Mikroelektronika: historia i przyszłość. Prawo Moore’a.
Sukces technologii CMOS. Pojęcie maski i warstw
technologicznych. Obecny stan rozwoju i wyzwania
przed technologią CMOS. Technologia układów
programowalnych PLD. Proces projektowania układu
cyfrowego.

W1, W2, W3, U1 Wykład

3.

Układy programowalne: Struktury PLD: ROM, PLA, PAL.
Technologia połączeń programowalnych. Porównanie
CPLD i FPGA. Architektura układów rodziny Spartan-3x
i Zynq-7000 oraz innych rodzin układów firmy Xilinx.
Podstawowe bloki funkcjonalne, ich budowa i
parametry.

W1, W2, W3, U1 Wykład
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4.

Łańcuch algorytmów i narzędzi programowych
prowadzących od modelu w HDL RTL do działającej
aplikacji w układzie FPGA: synteza, mapowanie,
klastrowanie, układnie, trasowanie, generacja
strumienia bitowego.

W1, W2, W3, U1 Wykład

5.
Podstawy języka Verilog: konwencje językowe, typy
danych, moduły, porty, konkretyzacja modułu,
zadania, funkcje, dyrektywy kompilatora, typy
bramek. Zadania i funkcje systemowe.

W1, W2, W3, U1 Wykład

6. Niektóre ulepszenia wprowadzone przez język
SystemVerilog: typy danych, operatory. W1, W2, W3, U1 Wykład

7.

Modelowanie behawioralne w języku Verilog. Blok
sekwencyjny i równoległy, przypisanie proceduralne
blokujące i nieblokujące, sterowanie przebiegów
czasowych, instrukcja warunkowa, rozgałęzienia,
pętle. Przygotowanie modułu testującego.

W1, W2, W3, U1 Wykład

8.

Modelowanie RTL w języku Verilog: Modelowanie
przepływu danych: przypisania ciągłe, opóźnienia,
operatory. Modele symulacyjne, a modele
syntezowalne. Styl kodowania prowadzący do
poprawnych wyników syntezy. Statyczna analiza
czasowa. 

W1, W2, W3, U1 Wykład

9.
Automat skończony FSM: graf i diagram, podejście
Moore'a i Mealy'edgo, sposoby zapisu w języku Verilog
(SystemVerilog), kodowanie stanów. Architektura
mikroprgramowana.

W1, W2, W3, U1 Wykład

10.
Inne konstrukcje języka Verilog: Modelowanie na
poziomie kluczy. Dynamiczna analiza czasowa.
Symulacyjna biblioteka komórek standardowych.

W1, W2, W3, U1 Wykład

11.

Symulacja behawioralna w języku Verilog: Efekty
kształcenia:

• student potrafi zapisać w Verilogu funkcjonalność
urządzenia cyfrowego

• student potrafi posługiwać się środowiskiem
projektowym Vivado w stopniu pozwalającym na
symulację modelu prostego cyfrowego bloku
funkcjonalnego,

• student potrafi przygotować moduł testujący w
Verilogu i interpretować symulacyjnie uzyskane
przebiegi czasowe.

W1, W3, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia laboratoryjne

12.

Synteza w oparciu o kod RTL w języku Verilog i
symulacja po syntezie: Efekty kształcenia:

• student potrafi zapisać w Verilog-u syntezowalny
model urządzenia cyfrowego,

• student potrafi w środowisku Vivado przeprowadzić
syntezę i symulację uzyskanego modelu
strukturalnego.

W1, W3, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia laboratoryjne
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13.

Projektowanie i uruchomienie modułu nadrzędnego
magistrali SPI. Efekty kształcenia:

• student potrafi zapisać syntezowalny model
sterownika SPI według zadanych grafów,

• student potrafi przeprowadzić syntezę i
implementację tego urządzenia i obserwować jego
pracę na sprzęcie.

W1, W3, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia laboratoryjne

14.

Implementacja automatu skończonego w układzie
Zynq-7000: Efekty kształcenia:

• student potrafi stworzyć model RTL automatu
skończonego, przeprowadzić jego symulacyjną
weryfikację, syntezę i implementację w układzie
Zynq-7000, tak by poprawność pracy automatu dała
się sprawdzić za pomocą pokrętła, przycisków,
przełączników, diod LED dostępnych na module
ćwiczeniowym.

W1, W3, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia laboratoryjne

15.

Implementacja sterownika wyświetlacza OLED lub
transmisji UART: Efekty kształcenia:

• student potrafi zapisać syntezowalny model
sterownika wyświetlacza OLED (typu
UG-2832HSWEG04) według zadanych diagramów,

• student potrafi zapisać syntezowalny model
nadajnika/odbiornika UART z wykorzystaniem IP-
Core'a współpracującego z magistralą AXI4-Lite, 

• student potrafi przeprowadzić syntezę i
implementację tego urządzenia i obserwować jego
pracę na sprzęcie.

W1, W3, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia laboratoryjne

16.

Projekt z układem Zynq-7000: Studenci w
dwuosobowych zespołach realizują projekty. Każdy
zespół otrzymuje do wykonania inny, przydzielony
losowo projekt. Punktem wyjścia dla studentów są
dostarczone założenia i wskazówki projektowe. W
ramach projektu należy w oparciu o zasoby sprzętowe
dostępne na module ćwiczeniowym z układem
Zynq-7000 stworzyć działające urządzenie oraz
dokumentację wykonania projektu.
Efekty kształcenia:

• student potrafi zinterpretować specyfikację
urządzenia w celu zbudowania go za pomocą
dostępnych narzędzi programowych,

• student potrafi efektywnie wykorzystać podstawowe
narzędzia projektowe dostępne w środowisku Vivado
Xilinx do stworzenia prostej aplikacji sprzętowej na
module ćwiczeniowym z układem Zynq-7000,

• student potrafi współpracować w grupie realizując
swoją część zadania,

• student potrafi zademonstrować funkcjonalność
zbudowanego urządzenia zgodną z zadaną
specyfikacją i przygotować dokumentację.

W1, U1, U2, K1, K2 Ćwiczenia projektowe
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Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Zdalne kształcenie, Projekt, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Wykład tablicowy, Dyskusja, Praca grupowa, Design
thinking, Project based learning, Demonstracja, Informacja zwrotna

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się
Warunki

zaliczenia
przedmiot

u

Wykład Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych, Kolokwium brak

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych, Kolokwium, Projekt, Sprawozdanie

obecność i
wynik
sprawdzian
ów i testów

Ćwiczenia projektowe Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych, Kolokwium, Projekt, Sprawozdanie

demonstrac
ja
działająceg
o
urządzenia,
opis w
postaci
sprawozdan
ia

Dodatkowy opis

Przedmiot posiada stronę internetową z bieżącymi informacjami w systemie UPeL.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

W ramach laboratorium komputerowo-elektronicznego studenci pracując samodzielnie (lub gdy jest za mało stanowisk w
dwuosobowych zespołach) wykonują szereg ćwiczeń, które traktowane są jako niezbędne przygotowanie do wykonania
projektu.
Każde spotkanie w laboratorium rozpoczyna się od krótkiej kartkówki z bieżącej tematyki omawianej na wykładzie. Aby
otrzymać zaliczenie: każda kartkówka musi być zaliczona na conamjmniej 30% masksymalnej możliwej do zdobycia liczby
punktów i zgromadzone punkty za wszystkie kartkówki muszą przekroczyć 50% całkowitej masksymalnej możliwej do
zdobycia liczby punktów. W przeciwnym razie student musi odbyć dodatkową kartkówkę przeglądową. Jej wynik zastępuje
najsłabszy wynik cząstkowy.
Ostatnie spotkanie w laboratorjum przeznaczone jest na komputerowy sprawdzian praktyczny polegający na samodzielnym
zrealizowaniu prostego zadania projektowego:

budowa modelu syntezowalnego,
symulacja,
synteza i
uruchomienie na układzie FPGA.

Z kartkówek i sprawdzianu praktycznego z wagami po 50% powstaje ocena OL, która stanowi pierwszy składnik oceny
końcowej OK.
Projekt oceniany jest w oparciu o procent zrealizowanych założeń projektowych i ocenę niezawodności działania stworzonego
urządzenia. Uwagi  prowadzącego sformułowane w trakcie oceniania wymagają dokonania modyfikacji w projekcie i
sprawozdaniu. Oceniany jest również sposób zaprezentowania informacji technicznych zawartych w opracowanej
dokumentacji. Ocena OP stanowi drugi składnik oceny końcowej OK.
Zaliczenie laboratorium komputerowo-elektronicznego wymaga zaliczenia:

wszystkich kartkówek,
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praktycznego, komputerowego sprawdzianu zaliczeniowego,
wszystkich projektów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego projektu jest:

pomyślna prezentacja działania układu,
poprawnie wykonane pomiary,
zaliczone sprawozdanie/dokumentacja projektu,
pomyślne samodzielne uruchomienie przez oceniającego w nieobecności studenów w opraciu o sprawozdanie.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa OK z modułu obliczana jest jako zwykła średnia oceny z kartkówek i sprawdzianu praktycznego OL, i
projektu OP:
OK = 0.5∙OL + 0.5∙OP
OK - ocena końcowa
OL - ocena z kartkówek na ćwiczeniach laboratoryjnych
OP - ocena z projektu 

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na stronie internetowej
przedmiotu i przez prowadzącego), na którym można wykonać prace, których student z przyczyn losowych nie mógł
wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą także wówczas odrabiać zaległe ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
• Znajomość podstaw algebry Boole'a
• Znajomość podstaw elektroniki cyfrowej
• Podstawowa wiedza o strukturze języków programowania
• Przydatna jest znajomość składni języka C

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład (nieobowiązkowy): Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z opisem przedmiotu.
Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania aby wyjaśnić sobie pojawiajace sie wątpliwości i niejasności. Wszystkie
prezentowane treści są po wykładzie dostępne w postaci prezenatcji. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody
prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne (obowiązkowe): Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi
przez prowadzącego i prowadzoną przez niego demonstracją. Student jest zobowiązany do przygotowania się w zakresie
wykonywanego ćwiczenia i informacji prezentowanych na wykładzie. Każdorazowo jest to weryfikowane za pomocą krótkiego
sprawdzianu pisemnego. Student ma obowiązek powtórzyć wszystkoie demonstowane opercaje na tyle starannie aby
otrzymać ten sam efekt funkcjonalny na module ćwiczeniowym. Na tej podstawie ćwiczenie jest zaliczane. Zaliczenie modułu
jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Ćwiczenia projektowe (obowiązkowe): Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji
zakładanych przez opis przedmiotu. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
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"Properties and application of a multichannel integrated circuit for low-artifact, patterned electrical stimulation of neural
tissue", Journal of Neural Engineering 9 (2012), 066005
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

INS1A_K01 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie,
odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się

INS1A_K02 rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych

INS1A_K03 rozumie możliwości komeryjnego zastosowania systemów informatycznych

INS1A_U04 potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim
na poziomie B2

INS1A_U05 potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę informatyczną i poznane modele matematyczne do wszechstronnej
oceny i diagnostyki systemów informatycznych

INS1A_U06 potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i
narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny

INS1A_W01 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki

INS1A_W02 zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych

INS1A_W03 zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i
grafiki komputerowej

INS1A_W05 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów


