
Treści tematów wyglądają następująco: 

1. Urządzenie mikroprocesorowe do transmisji i odbioru danych przez protokół 

ARINC429/ARINC629/ARINC825 

 Zaprojektować urządzenie oparte o mikroprocesor służące do odbierania i wysyłania danych 

w standardach ARINIC429, ARINC629 etc. Oprócz urządzenia należy stworzyć aplikację 

desktopową, która będzie komunikowała się z urządzeniem i umożliwi podgląd odebranych 

ramek jak i skonfigurowanie danych do wysłania. 

2. Aplikacja komputerowa – symulator Flight Managment System. Zaprojektować i wykonać 

aplikację będąco symulatorem Fligh Managment System. Program powinien wyglądać i 

zachowywać się jak autentyczny FMS. 

3. SEU – Single Event Upset – zmora dzisiejszej elektroniki wykorzystywanej w lotnictwie. Analiza 

problemu, analiza istniejących rozwiązań, zaproponowanie istniejącego/nowego rozwiązania 

do wykorzystania w lotnictwie. 

4. Analiza zastosowań wzorców projektowych w oprogramowaniu komercyjnym oraz ich 

efektywność w cyklu życia aplikacji. Analizie podlegać będą wzorce m.in. MVVM, MVC, MVP 

itp.  Celem ma być sprawdzenie przydatności wzorców w różnych zastosowaniach i próba 

użycia ich w oprogramowaniu związanym z lotnictwem (narzędzia konfiguracyjne) 

5. Zaprojektowanie hardware/software do sterownika używanego podczas testów modułu 

zdalnych interfejsów (RIU) i koncentratorów danych (RDC). Urządzenie będzie się składać z 

elementów przełączających, generatorów sygnałów, wejść pomiarowych. W ramach pracy 

należy zaproponować komponenty, zaprojektować płytkę, napisać firmware i software na PC. 

Dokładny zakres zadań zostanie określony w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium 

Skylab. 

6. Testy FPGA pod kątem możliwości użycia w koncentratorach danych. Zadanie będzie polegało 

na przygotowaniu obrazu dla układu FPGA z zaimplementowanym soft corem np. ARM, 

CORTEX, MICROBLAZE lub podobny. Dodatkowo będzie należało zaprojektować IP Core do 

obsługi peryferiów np. one wire, RS232, kontroler wyświetlacza LCD. Po otrzymaniu obrazu 

wymagane będzie utworzenie tzw. Testbench’a (symulacja) który potwierdzi poprawną pracę 

FPGA (wymagane do certyfikacji lotniczej). 

7. Zastosowanie metod formalnych, do automatycznego generowania test case’ów. Celem samej 

pracy byłoby zrobienie przeglądu metod zapisu wymagań. W szczególności metod 

specyfikowania maszyny stanu, która obsługuje protokół OMS oraz wybór jednej z metod. 

Następnie, jeśli to możliwe, formalne zweryfikowanie czy dostarczone wymagania są 

poprawne. Mając poprawny formalny model maszyny stanu należy zrobić przegląd dostępnych 

metod lub narzędzi do generowania testów sprawdzających czy implementacja maszyny jest 

poprawna, oraz wybór jednej z nich. Jeśli nie ma takich metod, należy zaproponować własne 

narzędzie, które będzie wymuszać wszystkie możliwe i zakazane przejścia pomiędzy stanami 

oraz sprawdzać poprawność zachowania programu implementującego zadane wymagania. 

 


