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Capacitats prèvies
Coneixements de programació estructurada i multitasca.
Coneixements de control digital realimentat.
Coneixements bàsics de sistemes programables basats en microprocessador.
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. Capacitat d'anàlisi i disseny de sistemes informàtics crítics subjectes a restriccions estrictes del seu temps de
resposta.
Metodologies docents
Sessions presencials d'exposició de continguts a l'aula fent servir mitjans audiovisuals.
Sessions presencials de resolució d'exercicis a l'aula i de pràctiques al laboratori.
Treball autònom d'estudi, realització d'informes de pràctiques i de resolució d'exercicis.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i pràctics necessaris per analitzar, dissenyar i programar sistemes
encastats de temps real.
S'aborda amb especial èmfasi la planificació de sistemes multitasca i l'anàlisi de planificabilitat.
S'implementen aplicacions encastades de control i supervisió fent servir un sistema operatiu de temps real.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

31h

24.80%

Hores grup petit:

14h

11.20%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%
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Continguts

1. Introducció als sistemes encastats de temps
real

Dedicació: 6h
Grup gran: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Descripció:
Introducció a l'assignatura
Definició i exemples de sistemes encastats
Definició i característiques dels sistemes de temps real
Activitats vinculades:
Classes magistrals, resolució d'exercicis i exàmens

2. Programació de sistemes de temps real

Dedicació: 30h 30m
Grup gran: 4h 30m
Grup petit: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

Descripció:
Gestió de processos i tasques en sistemes operatius de temps real.
Sincronisme de tasques en l'accés a recursos compartits.
Interacció de tasques mitjançant missatges.
Activitats vinculades:
Classes magistrals, pràctiques de laboratori, resolució d'exercicis i exàmens

3. Planificació de tasques de temps real

Dedicació: 66h
Grup gran: 20h
Grup petit: 6h
Aprenentatge autònom: 40h

Descripció:
S'introdueix l'anàlisi de planificabilitat de sistemes de temps real.
Es descriuen metodologies per determinar el pitjor temps de còmput.
Es descriuen diverses tècniques de planificació de tasques en temps real.
S'estudien tècniques de planificació de tasques periòdiques, esporàdiques, aperiòdiques i heterogènies.
Per a cada tècnica es proporcionen metodologies d'anàlisi de prestacions de temps real.
Activitats vinculades:
Classes magistrals, pràctiques de laboratori, resolució d'exercicis i exàmens.
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4. Disseny de sistemes encastats

Dedicació: 22h 30m
Grup gran: 4h 30m
Grup mitjà: 2h
Aprenentatge autònom: 16h

Descripció:
Es descriuen les principals plataformes de maquinari per a sistemes encastats i les eines existents per facilitar el
seu desenvolupament.
S'analitzen les característiques dels sistemes operatius de temps real.
S'introdueixen les metodologies de disseny funcional de sistemes reactius.
Activitats vinculades:
Classes magistrals, pràctiques de laboratori, resolució d'exercicis i exàmens

3/5

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 16-05-2017

220622 - Sistemes Encastats de Temps Real
Planificació d'activitats
Dedicació: 24h
Grup gran: 24h

CLASSES MAGISTRALS

Descripció:
Exposició de continguts a l'aula fent servir mitjans audiovisuals. Es planifiquen sessions de dues hores de teoría.
Material de suport:
Transparències i bibliografia de l'assignatura.

Dedicació: 34h
Grup petit: 14h
Aprenentatge autònom: 20h

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
Desenvolupament de set sessions pràctiques de dues hores al laboratori. Es treballa amb ordinadors i
plataformes encastades de control, amb un sistema operatiu de temps real. També s'utilitzen eines de simulació
per l'análisi de sistemes multitasca de temps real.
Material de suport:
Enunciats de pràctiques, manuals del sistema operatiu de temps real, documentació dels dispositius encastats,
guies d'usuari de les eines de simulació, transparències i bibliografia de l'assignatura.
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Informes de pràctiques.

Dedicació: 14h
Grup gran: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

EXERCICIS

Descripció:
Es proposen problemes i petits treballs de recerca d'informació. Es planifiquen sessions d'una hora per la
resolució dels exercicis.
Material de suport:
Enunciats dels exercicis, transparències i bibliografia de l'assignatura.
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució dels exercicis.

Dedicació: 53h
Grup gran: 3h
Aprenentatge autònom: 50h

EXÀMENS

Descripció:
Es programen dos exàmens parcials de l'assignatura, un a la meitat del curs i l'altre al final.
Material de suport:
Enunciats dels exàmens, transparències i biliografia de l'assignatura.
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Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució dels exàmens.

Sistema de qualificació
Informes de pràctiques: 30%
Resolució d'exercicis: 10%
Primer exàmen: 30%
Segon exàmen: 30%
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