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ΧΕΔΙΑΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ειδικότθτασ
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Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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ΧΕΔΙΑΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ (3 εξάμθνο)
Ελλθνικι
ΝΑΙ (ςτθν Αγγλικι)
http://digilab.teipir.gr/index.php/edu/edu2

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα χεδίαςθ Ψθφιακϊν υςτθμάτων βαςίηεται ςτα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςχεδίαςθσ
λογικϊν κυκλωμάτων που προςφζρονται ςτο προαπαιτοφμενο μάκθμα χεδίαςθ Λογικϊν
Κυκλωμάτων και ζχει ωσ κφριουσ ςτόχουσ:
• τθν εμπζδωςθ των μεκόδων ςχεδίαςθσ ςυνδυαςτικϊν και ακολουκιακϊν ψθφιακϊν
ςυςτθμάτων
• τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ περιγραφισ υλικοφ VHDL για τθν μοντελοποίθςθ και τθν
εξομοίωςι τουσ
• τθν υλοποίθςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ςε προγραμματιηόμενεσ λογικζσ διατάξεισ (CPLDs
και FPGAs)
• τθ μελζτθ και τθν κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν των διαφορετικϊν τφπων μνιμθσ, οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα
• τθν απόκτθςθ εμπειρίασ ςτον πλιρθ κφκλο τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ, εξομοίωςθσ και
υλοποίθςθσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων με χριςθ ςφγχρονων εργαλείων ςε υπολογιςτι
μζςω εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να:
• κατανοεί τον τρόπο λειτουργίασ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων

• αναλφει και ςυνκζτει ψθφιακά κυκλϊματα για μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν.
• προτείνει και καταςκευάηει ςυςτιματα υλικοφ για ψθφιακζσ εφαρμογζσ
• ςχεδιάηει, εξομοιϊνει και υλοποιεί ςυνδυαςτικά και ακολουκιακά κυκλϊματα με χριςθ
των κατάλλθλων εργαλείων λογιςμικοφ.
• κατανοεί τισ προδιαγραφζσ των προγραμματιηόμενων διατάξεων πυλϊν (CPLDs FPGAs)
και επιλζγει το απαιτοφμενο υλικό για τθν υλοποίθςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

•

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

•
•
•

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τα πλαίςια του μακιματοσ χεδίαςθ Ψθφιακϊν υςτθμάτων γίνεται χριςθ τθσ γλϊςςασ
περιγραφισ υλικοφ (hardware description language) VHDL για τθν περιγραφι απλϊν
λογικϊν κυκλωμάτων και πολυπλοκότερων ψθφιακϊν ςυςτθμάτων. υγκεκριμζνα
περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. Ειςαγωγι
i. Γλϊςςεσ περιγραφισ υλικοφ (hardware description languages)
ii. φνκεςθ λογικϊν κυκλωμάτων
iii. Προγραμματιηόμενθ λογικι (FPGA)
2. Η γλϊςςα VHDL
i. Περιγραφι ςυμπεριφοράσ (behavioral description)
ii. Περιγραφι δομισ (structural description)
3. Δομικά ςτοιχεία ςυνδυαςτικϊν και ακολουκιακϊν κυκλωμάτων (Πφλεσ, δυαδικζσ
ςυναρτιςεισ, πολυπλζκτεσ, καταχωρθτζσ, απαρικμθτζσ κ.λ.π.)
4. Αρικμθτικζσ μονάδεσ (ειριακόσ & Παράλλθλοσ Ακροιςτισ /Αφαιρζτθσ,
Πολλαπλαςιαςτισ)
5. Δομζσ μνιμθσ (RAM, ROM, EPROM).
6. χεδίαςθ ςφγχρονων ακολουκιακϊν κυκλωμάτων.
7. Σεχνολογίεσ υλοποίθςθσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ






Χριςθ διαφανειϊν και διαδραςτικοφ πίνακα.
Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ ςχεδίαςθ
ψθφιακϊν ςυςτθμάτων.
Ιςτοςελίδα μακιματοσ.
Χριςθ e-mail για επικοινωνία με φοιτθτζσ.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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Η διδαζκαλία οπγανώνεηαι ζε διαλέξειρ,
επγαζηηπιακέρ αζκήζειρ και μελέηη.
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Προβλιματα χεδίαςθσ
Ψθφιακϊν υςτθμάτων
υγγραφι αναφοράσ για τα
προβλιματα ςχεδίαςθσ
Μελζτθ και προετοιμαςία για
τισ εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
78
26

26
28
210

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ
του μακιματοσ που περιλαμβάνει επίλυςθ αςκιςεων
και προβλθμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. ε κάκε
ερϊτθμα αναφζρονται οι μονάδεσ που αξιολογείται. Η
εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ανακοινϊνεται ςτθν
αρχι του εξαμινου ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ
και οι φοιτθτζσ μποροφν να ζχουν κατά τθ διάρκεια
τθσ εξζταςθσ οποιοδιποτε ςχετικό βιβλίο.
ΙΙ. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ:
- Γραπτι ι/και προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ κάκε εργαςτθριακισ
άςκθςθσ (20%)
- Ενδιάμεςθ εξζταςθ ςτο μζςο του εξαμινου (20%)
- Σελικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου (60%)
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ ςφμφωνα με τον
εςωτερικό κανονιςμό του ΣΕΙ υπολογίηεται ωσ 0,6xΘ +
0,4xE
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