
 
Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Moduł sterownika portu szeregowego dla układu 
rekonfigurowalnego 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu sterownika portu szeregowego RS-232 jako bloku 
dla rekonfigurowanego układu FPGA. Wykonanie projektu modułu w 
języku VHDL. Utworzenie procedur wykonujących transfer bloku 
danych poprzez łącze szeregowe z wykorzystaniem utworzonego 
modułu. 

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 
 
 

Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Moduł generatora sygnałów analogowych o arbitralnym  
kształcie dla układu rekonfigurowalnego 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu generatora sygnałów analogowych o zadanym 
kształcie jako bloku dla rekonfigurowanego układu FPGA. Wykonanie 
projektu modułu w języku VHDL. Generacja sygnałów analogowych 
poprzez 4-kanałowy przetwornik C/A LTC2624 będzie wymagała 
utworzenia sekwencji sterujących pracą przetwornika. Wykorzystanie 
pamięci dwuportowej jako bufora do zapamiętania kształtu 
generowanej fali. 

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 



 
Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Moduł akwizycji sygnałów analogowych dla układu 
rekonfigurowalnego 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu akwizycji sygnałów analogowych jako bloku dla 
rekonfigurowanego układu FPGA. Wykonanie projektu modułu w 
języku VHDL. Akwizycja sygnałów z dwukanałowego przetwornika 
A/C LT1407A. Współpraca z przetwornikiem będzie wymagała 
utworzenia sekwencji sterujących pracą przetwornika. Wykorzystanie 
pamięci dwuportowej do implementacji bufora dla zbieranych danych. 
Implementacja wyzwalania z opcją „pretrigger”. 

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 
 
 

Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Moduł komunikacji z pami ęcią DDR SDRAM dla układu 
rekonfigurowalnego 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu umoŜliwiającego współpracę z pamięcią DDR 
SDRAM jako bloku dla rekonfigurowanego układu FPGA. Wykonanie 
projektu modułu w języku VHDL. Implementacja podstawowych 
rozkazów dla pamięci DDR. 

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 



 
Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy Analizator stanów logicznych dla układu rekonfiguro walnego 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu realizującego logowanie wewnętrznych sygnałów 
rekonfigurowanego układu FPGA. Realizacja pamięci logującej dane 
w pamięci BRAM układu. Realizacja logiki wyzwalania logowania 
danych z opcją „pretrigger”. Wykonanie projektu modułu w języku 
VHDL.  

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 
 
 

Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy Oprogramowanie analizatora stanów logicznych  

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie oprogramowania ustalającego parametry pracy oraz 
wizualizującego wyniki analizatora stanów logicznych  

Oprogramowanie ma współpracować z analizatorem wykonanym w 
wyniku realizacji pracy „Analizator stanów logicznych dla układu 
rekonfigurowanego” 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Znajomość środowiska realizującego oprogramowanie dla systemu 
MS-Windows 

 



 
Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Wielokanałowy cz ęstotliwo ściomierz z prezentacj ą pomiarów na 
monitorze VGA 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie projektu dla rekonfigurowanego układu FPGA 
umoŜliwiającego wielokanałowy pomiar częstotliwości. Wykonanie 
modułu wyświetlania informacji pomiarowej na monitorze VGA. 
Wykonanie projektu w języku VHDL.  

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 
 
 

Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Projekt oraz implementacja w układzie FPGA procesor a o 
zadanej liczbie rozkazów 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykonanie modułu prostego procesora dla rekonfigurowanego 
układu FPGA. Zaprojektowanie listy rozkazów oraz wykonanie 
prostego asemblera. Wykonanie projektu w języku VHDL.  

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 



 
Promotor dr inŜ. Krzysztof Kołek 

Nazwa Jednostki Katedra Automatyki 

Rodzaj pracy Praca inŜynierska 

Kierunek/Blok obieralny 
Automatyka i Robotyka / KSS lub ISZ 

Informatyka Stosowana 

Temat pracy 
Wykorzystanie procesora PicoBlaze do współpracy z w ybranym 
modułem układu FPGA 

Ilość osób realizujących 1 

Nazwisko dyplomanta  

Specyfikacja tematu Wykorzystanie 8-bitowego procesora PicoBlaze do współpracy z 
wybranym modułem układu FPGA. Utworzenie oprogramowania dla 
procesora przetwarzającego dane we/wy z modułu. 

Wykonanie projektu w języku VHDL.  

Praktyczna implementacja na płycie Spartan3E Starter Kit. 

 

Specjalne kwalifikacje 
osoby realizującej pracę 

Umiejętność tworzenia opisu układów cyfrowych w języku VHDL 

 


