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PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Oscar Gustafsson, Universitetslektor, ISY/DA
Tomas Svensson, Studierektor, ISY/DA
	Kurs: 
	Ny kurs: Arbetsnamn: Digitalt konstruktionprojekt/Digital Design Project, HT1+2, termin 9, block 3 HT1, block 3 HT2. Ersätter TSTE18 Digital aritmetik.
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Förslaget är en avslutande projektkurs inom digital konstruktion där kunskap från ett flertal tidigare kurser samlas ihop och konkretiseras. Detta görs genom att konstruera en digital krets som realiserar en signalbehandlande funktion (ett byggblock) med metodiker främst från TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar. Det är dock inte enbart denna kurs som relaterar.

I TSTE12 Konstruktion av digitala system finns en projektdel som vid första anblicken kan verka snarlik. Dock är specifikationerna för och karaktären av detta projekt klart enklare, av förekommen anledning då den ligger först i profilen. Den föreslagna kursen är då ett sätt att se hur de hade kunnat göra ett motsvarande projekt, givet svårare krav och mer kunskap om konstruktionsprocessen. En relativt vanlig kommentar i TSTE87 är just "ahh, nu förstår jag hur jag kunde har gjort i TSTE12". 

I TSTE17 Systemkonstruktion CDIO används färdiga byggblock av denna karaktär, men kursen i sig fokuserar på just systemaspekterna: att bygga ett system av färdiga block, snarare än att bygga blocken. Då kurserna går parallellt kan man även tänka sig kursöverskridande projekt där studenterna konstruerar ett block i den föreslagna kursen som de har glädje av i TSTE17.

I TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip kopplas bland annat en processor ihop med en accelerator. Denna accelerator är typiskt ett sådant byggblock som kan utgöra ett projekt i den föreslagna kursen. Således skulle studenterna inte bara lära sig att integrera processorer med acceleratorer utan även hur acceleratorerna kan konstrueras.

I TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer diskuteras även där acceleratorer och den föreslagna kursen skulle bli ett sätt att konkretisera kunskap även från den kursen.

Dessutom finns ytterligare möjligheter att konkretisera mer algoritmiska/teoretiska kunskaper från kurser som TSTE06 Digitala filter och TSKS01 Digital kommunikation för profilstudenter. Icke-profilstudenter kan så klart använda algoritmer och problem från sina respektive områden.

Projektet kommer att riktas mot antingen programmerbar logik (FPGA) eller mot en standardcellskonstruktion (ASIC), beroende på karaktär på projektuppgiften. I praktiken blir detta möjligt genom att behandla principerna på föreläsningar och sedan erbjuda resurslabbar på de mer detaljerade delarna, där studenterna väljer spår efter vald teknologi. Även om detaljerna i flödet skiljer är ändå de övergripande stegen till stor del samma. Denna del av flödet är något som till stor del saknas i nuvarande kurser. Bägge teknologierna kommer att behandlas i föreläsningar för att ge en grund för projektval, men även kunskap om den teknologi som inte används i projektet.

Nya projektförslag kommer att skapas varje år. Grundtanken är att varje projektgrupp ska ha ett eget unikt projekt, men man kan även tänka sig en "tävling" mellan grupperna om att konstruera den "bästa" kretsen givet metriker eller att samma projekt realiseras med olika teknologier. Projektförslagen kommer att hämtas från forskning och/eller industri, men det kommer finnas möjlighet för studenterna att föreslå egna projekt, t ex för att ytterligare integrera kunskap från andra kurser.

Det kan även noteras att TNE064 Digital kommunikationselektronik har en projektdel liknande den föreslagna kursen. TNE064 och TSTE87 behandlar liknande områden, så där finns det tydligt en tanke med att även praktiskt omsätta konstruktionsmetodiken. En preliminär bedömning är dock att även studenter som läst TNE064 skulle kunna ha ytterligare utbyte av den föreslagna kursen då ytterligare principer i konstruktionsflödet behandlas.

Konstruktionsprojekten görs i grupper om tre studenter med fokus på konstruktionsprocessen. Projektet förväntas rapporteras både skriftligt och muntligt. En skillnad gentemot många övriga projektkurser är att lärare och forskare är mer aktiva i projekten och agerar snarare som senior rådgivare än beställare. I de fall där projektidén kommer från industrin kan man även tänka sig återkoppling till industrin.

De nya delar som tillkommer kunskapsmässigt är framförallt det som kallas för "backend design", dvs att gå från en beskrivning av konstruktionen i ett hårdvarubeskrivande språk till en färdig konstruktion (layout). Detta inkluderar testning/simulering i flera steg, dels efter syntes, dels efter placering och ledningsdragning. Dessa steg påverkar även maximal hastighet och effektförbrukning, så bättre uppskattningar fås och leder potentiellt till att konstruktionen behöver göras om/förbättras. En viktig del blir här även att ha en genomtänkt strategi för testning av konstruktionen, något som berörts i tidigare kurser, men blir ännu mer konkret här. Uppskattningsvis kommer halva projekttiden att läggas på att göra en bra konstruktion enligt tidigare kurser och halva tiden på att förstå och använda de nya delarna i konstruktionsflödet.

En detaljerad kursplan kommer senare.
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