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Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на курсот се очекува студентот да ја познава логиката/FSM и да биде способен
да имплементира вградлив хардвер во SoC архитектура како ASIC или FPGA.
Имплементационата методологија ќе ја базира на логика и синтеза на високо ниво.
Содржина на предметната програма:
Концепти на логичка/FSM синтеза и дизајн. HDL кодирачки стилови за ефикасност, симулација,
тајминг, свесни за потрошувачката и задушување. Технолошки и оптимизациски проблеми.
Оптимизирачки дизајни за површина, перформанси и потрошувачка во Логичката/FSM синтеза.
Статичка тајминг анализа. Концепти за синтеза на високо ниво. Распоредување, алокација,
поврзување, складирање, меѓуповрзување и контролна синтеза. Хардверско забрзување.
Експлорација на дизајнирачкиот простор. Хардверско и софтверско партиционирање
Методи на учење:
Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби
(користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости
предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во
електронско опкружување (форуми, консултации).
Вкупен расположив фонд на време
6 ECTS x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30 + 15 + 135 = 180 часа
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