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OBJECTIUS FORMATIUS GENERALS 
 

– Conèixer i avaluar les alternatives d’implementació industrials de 
sistemes i subsistemes electrònics 

– Tenir coneixement de diverses plataformes HW/SW de prototipatge i 
industrialització, així com dels estàndards i certificacions. 

– Conèixer els components i subsistemes de què es disposa per a la 
confecció de prototipus i sistemes electrònics: processament, 
alimentació, comunicació, interfase d’usuari, etc. 

– Conèixer el llenguatge VHDL i les implicacions de determinades 
descripcions quant a la síntesi. 

– Saber dissenyar components hardware per a la seva reutilització. 
– Saber què són els components virtuals, i les maneres de connectar-los 

en sistemes integrats i/o PCB (busos i xarxes) 
– Adquirit una certa competència en el disseny de sistemes electrònics. 
– Entendre els diferents nivells d’abstracció en la descripció dels sistemes. 



– Conèixer els principals models de computació i les arquitectures 
d’implementació associades, μP, μC, DSP, ASSP, ASIP,.... 

– Tenir coneixement de les metodologies i entorns de disseny 
microelectrònic i codisseny HW/SW de sistemes electrònics. 

– Haver adquirit els rudiments de la integració de components software i 
dels sistemes operatius. 

– Saber les bases del funcionament dels sistemes operatius en temps 
real.  

 
RECOMANACIONS SOBRE CONEIXEMENTS PREVIS 
 
És interessant que l’alumne hagi cursat Disseny microelectrònic II per la part de 
VHDL. 
 
Pot ser complementari, per aprofundir en certs aspectes, conèixer les assignatures 
de Tecnologia de sistemes digitals (components i subsistemes electrònics 
comercials) i Codisseny HW/SW (aspectes computacionals) que s’imparteixen a la 
titulació d’Enginyeria Informàtica. 
 
TEMARI 
 
Llistat de temes/lliçons incloent-hi una previsió de la seva durada 

– Disseny de components HW : Mètodes EDA i llenguatge VHDL (15h) 
o Evolució i estat actual de les metodologies EDA 
o Conceptes i estructures bàsiques del VHDL    
o VHDL per a la síntesi del hardware    

– Integració de Components en Plataformes (15h) 
o Plataformes de prototipat  i industrialització 
o Components i subsistemes en sistemes electrònics    
o Components virtuals (IP) i busos per a la integració en xip    
o Integració SoC i NoC    

– Disseny de sistemes: Codisseny hardware/software (15h) 
o Metodologia de codisseny 
o Models i arquitectures de sistemes    
o Llenguatges d’especificació    
o Materialització de sistemes: Síntesi de HW, de SW, de RTOS i 

d’interfícies   
– Pràctiques: Disseny real d’un sistema HW/SW multi-component (15h) 

o Exemple actual: "Gestió remota (sense fils) de sensors de 
temperatura" 

 
METODOLOGÍA DOCENT 
 
El curs s’organitza al voltant d’unes classes de caràcter teòric o formatiu, i unes 
altres de caràcter pràctic o experimental. En les classes de teoria es presenten 
temes que es discuteixen amb els alumnes, principalment aquells que incideixen 
en la realitat tecnològica del nostre entorn. Les sessions de pràctiques, en canvi, 



consisteixen en la realització d’una determinada part del sistema electrònic que 
s’hagi proposat, utilitzant les tecnologies disponibles per a la integració de 
subsistemes hardware, software i de comunicacions.  
 
La documentació referent a les classes de teoria i el guió de pràctiques estan al 
campus virtual.  
 
L’estudiant haurà de fer les anotacions que cregui convenients durant les classes 
teòriques i, si de cas, cercar informació complementària per consolidar els 
coneixements. En el cas del projecte de la pràctica, haurà de preparar les sessions 
de laboratori tot fent la part de la resolució prèvia a la posada en pràctica i, en 
acabat, completar la documentació amb els resultats obtinguts. Al final, haurà de 
fer un dossier final amb la documentació elaborada al llarg de les sessions de 
pràctiques.  
 
 
AVALUACIÓ 
 
 
Criteris d’avaluació: 
 
S’avaluarà l’assignatura de forma ponderada entre la teoria i la pràctica. El grau de 
coneixements adquirit a les classes de teoria es valorarà amb un examen final. 
L’avaluació de les pràctiques es comenta més avall. 
 
La nota final serà la suma de ¾ de la nota de l’examen més ¼ de la nota de 
pràctiques, sempre que s’hagin aprovat les dues parts per separat. En cas 
contrari, la nota serà suspès amb, com a molt, un 4,5. 
 
 
Avaluació continuada:  No hi ha avaluació continuada. 
 
 
Avaluació de les pràctiques:  
 
Cal exposar breument quin serà el mètode d’avaluació continuada per aquells 
alumnes que facin les pràctiques amb normalitat i també en què consistirà 
l’alternativa de l’examen de pràctiques. 
 
Aquest apartat ha de ser particularment detallat  en les assignatures que 
s’imparteixen en format semi-presencial.  
 
 
ESTIMACIO DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS DOCENTS 
 
Aquesta és una assignatura de 6 crèdits, cosa que vol dir que un estudiant hi ha 
de dedicar, aproximadament, unes 120 hores, de les quals, 60 són presencials. 



 
En la taula següent es resumeix l’esforç calculat per tema o activitat. 
 

Activitat Pres. No pres.
Evolució i estat actual de les metodologies EDA 5h 4h
Conceptes i estructures bàsiques del VHDL 4h 3h
VHDL per a la síntesi del hardware 6h 8h
Plataformes de prototipat i industrialització 4h 4h
Components i subsistemes en sistemes electrònics  4h 4h
Components virtuals (IP) i busos per a la integració en xip 4h 5h
Integració SoC i NoC  3h 2h
Introducció al disseny de sistemes basats en NIOS-Avalon 4h –
Disseny d’un sistema exemple (5 sessions) 10h 6h
Introducció al disseny de sistemes 3h –
Models de computació 2h 1,5h
Arquitectures 2h 1,5h
Llenguatges d’especificació 4h 3h
Síntesi de SW i de HW 2h 2h
Sistemes operatius 2h 2h
Preparació de l’examen – 15h
TOTAL 59h   61h
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