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Capacitats prèvies
Haver cursat l'assignatura de sistemes digitals.
Requisits
Coneixements d'electrónica digital i programació en llenguatge C.
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haura de ser en gran mesura autodirigida o autonoma
2. CB6 - Poseir i compendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament
i/o aplicació d'idees, sovint en un contexte d'investigacio
3. CB7 - Que els estudiant sapiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problmes en
nous entorns o poc coneguts dins de contextes mes amplis (o multidisciplinars) relacionats amb el seu ambit d'estudi
4. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
etiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
5. CC01 - Capacitat per investigar, disenyar, desenvolupar i caracteritzar els sistemes de control avançats que
permetran al sistema dinamic tenir un comportament d'acord a les prestacions de funcionament exigides
6. CC02 - Capacitat de testeig del resultat del sistema de control avançat integrat en el proces automatitzat sabent
formular alternatives de disseny o d'implementació si el sistema controla no arriba a les prestacions exigides
7. CC05 - Analitzar i utilitzar micropocessadors i microcontroladors com a dispositius programables digitals dins d'un
sistema electronic
Transversals:
8. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.
9. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més
o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit
de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
Metodologies docents
Evaluació continuada.
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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L?objectiu de l?assignatura és que l?alumne aprengui a dissenyar sistemes encastats orientats al control de sistemes
habitualment emprats en automática, robótica, instrumentació i electrónica de potència.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

45h

30.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

15h

10.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

90h

60.00%
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Continguts

Introducció al sistemes encastats

Dedicació: 2h
Grup gran: 2h

Descripció:
Es realitza una breu introducció a la estructura interna del sistemes encastats. Es mostran diversos exemples i es
descriu el seus components principals.
Activitats vinculades:
Estudi teòric.
Objectius específics:
Apendre quina és la estructura interna del sistemes encastas així com els elements que els conformen.

Entorn de desenvolupament EDK

Dedicació: 3h
Grup gran: 3h

Descripció:
Conèixer el funcionament del entorn software més ampliament utilitzat en el desenvolupament de sistemes
encastats: EDK.

Disseny de un sistema encastat real sobre FPGA

Dedicació: 3h
Grup gran: 3h

Descripció:
És tracta de dissenyar un sistema encastat simple, a partir del qual l'estudiant es familiaritzi amb l'entorn de
treball EDK.

Projecte global: disseny d'un sistema encastat
per control de motors electrics i sistemes
mecànics.

Dedicació: 7h
Grup gran: 7h

Descripció:
Es tracta de dissenyar un sistema encastat real orientat al control de motors, on adicionalment intervingui el
disseny mecànic, sistemes d'acondicionament de senyal i sistemes d'intrumentació i mesura.

Sistema de qualificació
Basat en la realitzacio i execucio d'un miniprojecte que inclou aspectos de disseny digital, electrónica de potencia,
instrumentacio i control de maquines.
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