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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: 
- Dissenyar, posar en marxa i programar sistemes basats en microcontroladors. 
- Utilitzar llenguatges de programació  en baix nivell (assembladdor) i en alt nivell (C) per desenvolupar aplicacions.  
- Desenvolupar aplicacions de maquinari i programari habituals en l'entorn industrial i d'automatització. 
- Descriure i utilitzar els principals busos sèrie utilitzats en sistemes microcontroladors, I2C. CAN-BUS. 
- Interpretar correctament les especificacions dels dispositius perifèrics per aplicar en sistemes     microcomputadors. 
- Utilitzar de manera adequada els dispositius de comunicació sota els estàndards RS-232-C i RS-485.

Responsable: VICENÇ DELOS COT

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEE3: Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.

3. CEE10: Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.

4. CEE6: Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

2. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de pràctiques de 
laboratori. A l'aula s'alternaran l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del
professor, i ocasionalment, la resolució i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants. Al laboratori els 
estudiants, en grups de dos, realitzaran experiments d'aplicació tecnològica relacionats amb els continguts de 
l'assignatura.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a resoldre exercicis, elaborar les qüestions prèvies  i 
els informes de les pràctiques al laboratori i la preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Haver cursat l'assignatura d'Electrònica Digital i Microprocessadors.
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1.1. Repàs de conceptes sobre computadors. 
1.2. Característiques generals dels microcontroladors.
1.3. El microcontrolador 8051.
1.3.1. Arquitectura del sistema.
1.3.2. Organització de la memòria. 
1.3.3. Registres generals i registres SFR.
1.3.4. Ports E/S 
1.3.5. Recursos específics. Comptador/Timer, UART, ADC, etc. 
1.3.6. Operativa i temporització de bus.
1.3.7. Sistema Interruptiu.
1.4. Interfície amb memòria i E/S externa. 

2.1. La codificació de la informació en els microprocessadors 
2.2. Conceptes formals de programació. 
2.3. L'assemblador del 8051.
2.4. Subrutines i procediments
2.5. Exemples d'aplicació.
2.6. Introducció a la programació en alt nivell ANSII C.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Primera prova parcial i examen final.
Pràctica 1

Primera prova parcial i examen al final. 
Pràctica 2 i la part d'algoritmia de totes les pràctiques.

Descripció:

Descripció:

1. El microcontrolador

2. Conceptes de programació

3. Sistema interruptiu

Dedicació: 33h 29m

Dedicació: 43h 55m

Dedicació: 24h 12m

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 19h 29m

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 24m
Aprenentatge autònom: 25h 31m

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 12m
Aprenentatge autònom: 15h 
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Planificació d'activitats

3.1. Concepte d'interrupció i multitasca.
3.2. Elements característics d'un sistema d'interrupcions
3.3. El sistema interruptiu en el 8051
3.4. Programació del sistema interruptiu.
3.5. Aproximació als sistemes operatius de temps real RTO.
3.6. Exemples d'aplicació.

4.1. Mètodes de transferència de dades. E/S Programada, E/S per interrupcions.
4.2. Busos paral·lels.
4.2.1. Protocol d'E/S paral·lela. 
4.2.2. Circuits generals d'interfície E/S. 
4.2.3. Organització i disseny de l'E/S en el 8051
4.3. Busos sèrie
4.3.1. Comunicació síncrona i asíncrona.
4.4. Estudi de la normes RS-232, RS-485, I2C, CAN-Bus
4.5. Interfícies de comunicació en el 8051. UART i SPI.
4.6. Exemples d'aplicació. 

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen final.
Pràctiques 4 i 5.

Examen final.
Pràctica 3,4 i 5.

Descripció:

Descripció:

4. Transferència de dades i comunicacions Dedicació: 48h 24m

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 24m
Aprenentatge autònom: 30h 
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PROVA PARCIAL

PROBA AL FINAL

Descripció:

Descripció:

 Prova d'avaluació escrita dels continguts 1-2
Aquesta prova es podrà recuperar en l'examen final.

 Consistirà en una prova escrita en que s'avaluaran principalment els continguts 3 i 4, en els que s'hauran 
d'aplicar procediments, pautes i coneixements dels continguts 1 i 2, per tant permetra també la recuperació 
corresponent al primer parcial. 
Aquesta prova es fa en la data de l'examen final.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de les proves
Conjunt d'instruccions del microcontrolador.
Documentació tècnica de dispositius.

Enunciat de les proves.
Conjunt d'instruccions del microcontrolador.
Documentació tècnica dels dispositius implicats en l'examen.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova
Aquesta prova te un pes del 38% de la nota final.

Resolució de la prova
Aquesta prova te un pes del 38% de la nota final i del 72% en cas de recuperació del primer parcial. S'escollira la 
condició més favorable a l'estudiant.

Objectius específics:

Objectius específics:

Explicar els continguts teòrics i resoldre exercicis dels continguts 1 i 2.

Explicar els continguts teòrics i resoldre exercicis principalment dels continguts 3 i 4, aplicant també procediments
i coneixements dels continguts 1 i 2.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 37h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 37h 

Dedicació: 43h 

Dedicació: 43h 
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PRÀCTIQUES AL LABORATORI

Primer parcial 38%
Examen Final: si només es fa la part de segon parcial 38% si es recupera el primer parcial 72%. S'escollirà la millor nota 
per recuperar el primer parcial. 
Practiques al laboratori:
P1 - P4  12%
P5 - P6   12%. 
Competència genèrica d'aprenentatge autònom: S'aplicarà la nota corresponent a les practiques P5 i P6

Sistema de qualificació

Descripció:
 S'experimentaran en el laboratori els continguts treballats en classes de teòria a partir de guions proporcionats 
pel professor. 
Caldrà estudiar de manera autònoma els diferents subsistemes del microcontrolador empleat i les característiques 
dels dispositius vinculats a l'E/S per tal de poder resoldre satisfactòriament els treballs proposats. 
A partir de l'enunciat dónat, l'alumne farà l'anàlisi i cercarà l'estratègia més adequada per resoldre el cas 
plantejat. Es determinarà l'algoristme de programació i es descriurà utilitzant digrames de flux o notació amb 
pseudocodi estructurat. Es codificarà i en el laboratori amb la plataforma d'entrenament es depurarà i verificarà el
seu funcionament, mostrant-lo al professor.

Material de suport:
Guions de les pràctiques 
Documentació tècnica dels dispositius i manuals de les eines i intrumental utilitzat.
Entrenador de microcontroladors MCLS.
Simulador web 8051.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Questions prèvies a l'inici de cada pràctica
Informes dels resultats obtinguts, on constarà l'anàlisi del problema, l'estudi algoristmic amb els diagrames de 
flux, els codis font en assemblador  o C, i les conclusions de l'aplicació final. 
Hi hauran sis pràctiques. les pràctiques P1 a P4 es valoraran amb un 10% de la nota final, i les pràctiques P5 i P6 
amb un 12% de la nota final. Aquestes darreres donaràn la nota de la competència genèrica d'aprenentatge 
autònom.

Objectius específics:
Experimentar la programació en alt i baix nivell sobre maquinari espècific basat en microcontrolador per 
aplicacions mecatròniques. 
Estudiar el diferents subsistemes espècifics per fer les aplicacions pràctiques demanades. Aquest estudi te com 
objectiu treballar la competència genèrica d'aprenentatge autònom.

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Dedicació: 28h 
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Normes de realització de les activitats

Els exàmens consistiran a respondre per escrit a qüestions teòriques i solucionar exercicis, sense la utilització d'apunts ni 
de calculadora científica
Les pràctiques de laboratori comprendran l'avaluació  de l l'activitat experimental i dels informes i conclusions realitzats. 
L'assistència a les pràctiques és obligatòria.
Els informes o treballs no lliurats es computaran com un zero. 
Els informes o treballs lliurats amb retard poden comportar una penalització en la seva qualificació.

Bibliografia

Bàsica:

Delos Cot, Vicenç. Dossier de l'assignatura. 2012.  EUPMT,  

Datasheet Infineon Thecnologies.. C515C - Users manual [en línia].    Disponible a: 
<http://www.infineon.com/dgdl/c515_ds_0203_1.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b4
07950112b43613d76467>. 

Datasheet Infineon Thecnologies. Users manuals - C500 - Architecture and Instruction Set [en línia].    Disponible a: 
<http://www.infineon.com/dgdl/c500_um_0700.pdf?folderId=db3a304412b407950112b41a9dd72b05&fileId=db3a304412b40
7950112b41a9e2b2b06>. 

Floyd, Thomas L.. Fundamentos de Sistemas Digitales. 9.  Prentice Hall,  ISBN 84-8322-085-7.


