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1 Zadania do samodzielnego wykonania
Po wykonaniu wszystkich zadań z laboratorium należy zmodyfikować/rozbudować projekt o na-

stępujecie funkcjonalności (po wykonaniu każdego punktu należy zaprezentować wyniki prowadzą-

cemu ćwiczenie):

UWAGA

Dane z „oryginalnego” (niezmodyfikowanego) projektu należy skopiować do nowego katalogu, a

następnie pracować na kopii, tak aby zawsze był możliwy powrót do wersji wyjściowej projektu. 

1. (5 pkt) Przywrócić ustawienia projektu zapisane w rewizji „miernik_czest_vMAXII”, a na-

stępnie zmienić kolejno rodzinę docelowego układu scalonego na:

1. Cyclone III,

2. Aria II GX,

3. Stratix III.

Uwaga nr 1: Przed przystąpieniem do kompilacji upewnić się, że jako narzędzie do analizy czasowej wybrano moduł

TimeQuest Timing Analyzer.

Uwaga nr 2: Aby w procesie kompilacji wykorzystać zapisany wcześnie plik SDC zawierający deklarację sygnałów ze-

garowych należy wybrać Assignments->Settings a następnie w Timing Analysis Settings->Time-

Quest Timing Analyzer i w panelu SDC files to include in the project dodać plik „miernik_czestotliwosci.sdc”.

Dla każdej rodziny układów FPGA przeprowadzić kompilację projektu oraz analizę czasową

tj. analizę maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości sygnałów zegarowych, czasów ustale-

nia  (setup),  podtrzymania  (hold),  powrotu  (recovery)  i  odwołania  (removal).  Zanotować

uzyskane wyniki oraz dokładną nazwę układu scalonego, w którym zaimplementowano pro-

jekt.  Następnie korzystając z danych zamieszczonych na stronie firmy  Altera oszacować

koszt implementacji projektu w układy z poszczególnych rodzin oraz efektywność ekono-

miczną wyrażoną jako wartość maksymalnej częstotliwości pomiarowej podzielonej przez

koszt układu.

2. (3 pkt) Zmodyfikować moduł sterownika linijki diod LED tak aby świecenie się odpowied-

nich diod oznaczało kolejne zakresy częstotliwości np.: 1000 Hz; 500 Hz; 250 Hz; 125 Hz;
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62,5 Hz; 31,25 Hz; 15,625 Hz; 10,417 Hz; 7,8125 Hz; 5,2083 Hz; 3,90625 Hz, a nie prze-

działy zliczeń zarejestrowanych przez dzielnik.

3. (5 pkt.) Zmodyfikować projekt tak aby wynik pomiaru częstotliwości w postaci liczbowej

był wyświetlany na wyświetlaczach siedmiosegmentowch jako liczba całkowita i ułamek

dziesiętny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – utworzyć również odpowiednie

wyjścia w postaci binarnej.

4. (5  pkt.)  Umożliwić  użytkownikowi  wybór  pomiędzy  pomiarem  wartości  częstotliwości

chwilowej a pomiarem częstotliwości średniej (uśrednić 10 pomiarów).

5. (5  pkt.)  Zmodyfikować  projekt  tak  aby użytkownik  miał  możliwość  wyboru  jednego  z

trzech zakresów pomiarowych:

1. 1 kHz – 4Hz,

2. 10 kHz – 40 Hz,

3. 100 kHz – 400 Hz,
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Protokół przebiegu zajęć projektowych w ramach
przedmiotu LUP

Data …..............

L.p. Imię i nazwisko Grupa Data

Nr zadania
-

 punkty

Uzyskana liczba
punktów

Uwagi prowadzącego

1
-
5

2
-
3

3
-
5

4
-
5

5
-
5
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