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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla
2012). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: RAMON SARRATE ESTRUCH

Altres:

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

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 14,0 11.20

Hores grup gran 31,0 24.80

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

1. Introducció als sistemes encastats de temps real

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

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

2. Programació de sistemes de temps real

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

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

3. Planificació de tasques de temps real

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.

Dedicació: 66h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 40h
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4. Disseny de sistemes encastats

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

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

ACTIVITATS

CLASSES MAGISTRALS

Descripció:
Exposició de continguts a l'aula fent servir mitjans audiovisuals. Es planifiquen sessions de dues hores de teoría.

Material:
Transparències i bibliografia de l'assignatura.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 24h

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:
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.

Lliurament:
Informes de pràctiques.

Dedicació: 34h
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 20h
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EXERCICIS

Descripció:
Es proposen problemes i petits treballs de recerca d'informació. Es planifiquen sessions d'una hora per la resolució dels exercicis.

Material:
Enunciats dels exercicis, transparències i bibliografia de l'assignatura.

Lliurament:
Resolució dels exercicis.

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

EXÀMENS

Descripció:
Es programen dos exàmens parcials de l'assignatura, un a la meitat del curs i l'altre al final.

Material:
Enunciats dels exàmens, transparències i biliografia de l'assignatura.

Lliurament:
Resolució dels exàmens.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Informes de pràctiques: 30%
Resolució d'exercicis: 10%
Examen parcial: 30%
Examen final: 30% (si l'estudiant ha aprovat l'examen parcial) o 60% (si l'estudiant ha suspès l'examen parcial)
Per aquells alumnes que hagin aprovat l'examen parcial, l'examen final només comprendrà la matèria del segon bimestre.
Per aquells alumnes que hagin suspès l'examen parcial, l'examen final comprendrà tota la matèria del curs.
Per aquells estudiants que compleixin els requisits i es presentin a l’examen de reavaluació, la qualificació de l’examen de reavaluació
substituirà les notes de tots els actes d’avaluació que siguin proves escrites presencials (controls, exàmens parcials i finals) i es
mantindran les qualificacions de pràctiques, treballs, projectes i presentacions obtingudes durant el curs.
Si la nota final després de la reavaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final
després de la reavaluació és superior o igual a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0.

BIBLIOGRAFIA
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- Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems: predictable scheduling algorithms and applications [en línia]. 3rd ed. New
Y o r k :  S p r i n g e r ,  2 0 1 1  [ C o n s u l t a :  1 9 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3067
230. ISBN 9781461406754.
- Burns, Alan; Wellings, Andy. Sistemas de tiempo real y lenguajes de programación. 3ª ed. Madrid: Addison Wesley, 2003. ISBN
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