Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja
Nazwa przedmiotu: Technika cyfrowa I

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy
Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne
Formy dydaktyczne i terminarz:
Ćwiczenia Laboratorium
Forma przedmiotu
Wykład
Rok studiów/Semestr
2/3
Liczba godzin w semestrze
30/15
Forma zaliczenia
zal. na ocenę
Liczba punktów ECTS
2/2

Projekt

Seminarium

WYKŁAD
Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych.
Cele kształcenia:
Celem wykładu jest wprowadzenie w tematykę elektronicznych układów cyfrowych oraz
opanowanie podstawowych pojęć z zakresu techniki cyfrowej. Poznanie syntezy układów
logicznych, projektowania strukturalnego oraz uwarunkowań technologicznych ich
implementacji za pomocą układów scalonych SSI, MSI. Oczekuje się, Ŝe uczestnictwo
w zajęciach umoŜliwi studentowi uzyskanie umiejętności wykorzystania prostych i złoŜonych
układów cyfrowych realizowanych w róŜnych technologiach.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. Rysunki, schematy, zdjęcia są przekazywane
z uŜyciem środków audiowizualnych (rzutnik multimedialny, rzutnik światła dziennego).
Wykładane zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają dostęp do
opracowanych przez wykładowcę materiałów elektronicznych, pokrywających większość
treści programowych.
Zasady i kryteria zaliczenia:
Zaliczenie pisemne testu otwartego. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co
najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do wykładu: program, wymagania, literatura.
2. Cyfrowa reprezentacja informacji – systemy zapisu liczb, konwersja liczb w róŜnych
kodach, działania arytmetyczne.
3. Algebra Boole’a jako narzędzie opisu układów logicznych – funkcje logiczne, postaci
kanoniczne, metody minimalizacji funkcji logicznych.

4. Układy kombinacyjne i sekwencyjne oraz ich opis matematyczny – tablice funkcji,
funkcje logiczne, automaty, grafy, tablice przejść/wyjść.
5. Funktory logiczne.
6. Analiza i synteza układów kombinacyjnych, siatki Karnaugh.
7. Elementarne układy logiczne: funktory logiczne
8. Synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem funktorów, multiplekserów
i modułów programowalnych..
9. Typowe układy kombinacyjne: konwertery kodów, układy komutacyjne, układy
arytmetyczne. Układy iteracyjne.
10. Analiza i synteza układów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych –
minimalizacja liczby stanów i ich kodowanie, wyścigi i hazardy w układach
asynchronicznych.
11. Typowe układy sekwencyjne – przerzutniki, rejestry, liczniki.
12. Techniki realizacji cyfrowych układów scalonych: rodziny układów, parametry,
charakterystyki.
13. Kolokwium zaliczeniowe.
Literatura podstawowa:
1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej. WKŁ, Warszawa 2002.
2. Majewski W., Układy logiczne. WNT, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
1. Kamionka-Mikuła H., Małysiak H., Pochopień B., Synteza i analiza układów
cyfrowych. Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Wyd. I, 2006.
2. Morrris M.M., Kime C.R.: Podstawy projektowania układów logicznych
i komputerów. WNT, Warszawa 2007.
Efekty kształcenia:
Rozumienie technicznych aspektów realizacji układów logicznych. Umiejętność opisu,
analizy i projektowania podstawowych układów cyfrowych, korzystania z katalogów i not
aplikacyjnych elementów scalonych.
Język wykładowy: polski.
Osoby prowadzące:
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