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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CÓDIGO NOMEDADISCIPUNA óNCDS PRÁTICAS
TOTALDEHORAS-AULA

SEMESTRAIS
DEC7560 Sistemas Diaitais Embarcados 0 4 72

HORÁRIO MÓDULO
TURMASTEORICAS TURMAS PRATICAS Presencial

  8655 2.1620-2 - 4.1620-  

111.PRE-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOMEDADISCIPLINA

  Esta disciplina não oossui Dré-reauisitos

v. JUSTiFiCArá\n

Esta disciplina explora arquitetura de computadores em um nível maior de integração através de atívidades realizadas
em ambiente de laboratório. Também aborda conceitos sobre projetos de sistemas digitais embarcados em diferentes
Famílias. Ainda explora aplicações que envolva aspectos de comunicação entre dispositivos.

VI.EMENTA
Projeto de hardware com microcontroladores. Interface com dispositivos de armazenamento, RAM, Flash e IDE.
Interface com periféricos mais comuns, displays de cristal líquido e teclado. Interface com sistemas analógicos. Redes
de comunicação, CAN, LIN, RS485 e 12C. Redes wireless WIFI e Bluetooth. Desenvolvimento de software de tempo real
baseado em diagramas de estado. Programação na linguagem C em sistemas operacionais de tempo real para
microcontroladores (uCOS ll).

VII.OBJETIVOS
Obietivo Geral:
. Capacitar o aluno a projetar um sistema eletrõnico que possua um microcontrolador o qual deve controlar os
demais elementos do sistema.
. Capacitar o aluno a identificar os requisitos de um projeto de sistema embarcado
. Realizar o particionamento entre software e hardware
. Escolher as ferramentas de desenvolvimento
p Capacitar o aluno a fazer uso avançado de dispositivos como memórias, compreendendo a sua forma de
interface (paralela, serial (i2c, spi, etc), dispositivos de comunicação ( rádio, wireless, etc.).
. Capacitar o aluno a compreender o que é um sistema de tempo real, quando é necessário um sistema com
estas características e como escrever software oara estes.



UNIDADE 2: Dipositivos de memória]20 horas-aula]
Interfaceamento com dispositivos de armazenamento de dados
memória SRAM (paralela), memória EEPROM (serial), memória tipo cartão SD, memória FRAM, memória

EEPROM (paralela)
Experiências práticas com os tipos de dispositivos, criação de aplicações para realizar operações sobre

memórias(sistema de arquivos).

UNIDADE 3: interface com dispositivos de entrada e saída [8 horas-aula]
- Dísplays LCD texto, displays LCD gráficos
- teclado matricial
- teclado PS/2, AT

UNIDADE 4 [nterface com sistemas ana]ógicos [8]
- Conversores AD e DA
- Sensores analógicos (temperatura, luz, cor)
- Experiências práticas com sistemas analógicos, captura e transmissão de dados
Experiências práticas com saída analógica, controle de intensidade de luz, gerador de funções

UNIDADE 5: Comunicação de dadosE8 horas-aula ]
- módulos de rádio
- Experiências usando módulos de comunicação de dados

XI.CRONOGRAMATEÓRICO

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas teóricas: desenvolvidas em sala e com emprego de meios audiovisuais tais como transparências e

presentações sobre PC portátil de produção própria expostas com projetor. Todo o material didático estará disponível "a
riori" para os alunos na página do professor: fabiodelarocha.paginas.ufsc.br

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE A\ALIAÇAO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser
atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, no mínimo a
75% das mesmas (Freqüência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno que não comparecer a mais de 25% das
atividades(Freqüência Insuficiente - FI).

Media final =(Trabalha TI + Trabalho T2)/2

C) aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5,5 NÃO terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC) de acordo com o art.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada
por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais. (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

o aluno que não comparecer às atividades práticas ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Observações:

vallação de recuperação
Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório.
Ires .17/CU n/97) .

Nova oportunidade de realizar atividade avaliativa
b O aluno. (lue pot' motivo de Jorqcl maior e plellatnente .justijicacto. deixar de realizar atlvidades avaliativas previstas rtc

)falto de eltsitto. ttevetá Jo} mctli=ctr pedi(to ü (. Relia cto De!)armamento de Ensino ao qual a ttiscipllnct pertence. (teatro do
a:o de 3 (três) c ias ttieis. apresenlan({o ciocltt ;!enlação cotttpf'obaíória . QÍç!.klluyláliQ)



AULA
semana DATA ASSUNTO

  ] ] /03/1 9 ]6/03/19 Introdução à disciplina, site da disciplina. plano de ensino,
atas das provas, etc. Introdução a microcontroladores
RM. memória, reaistradores. dispositivos internos.

2;
]8/03/19* 3/03/19* Ferramentas de software livre para compilação de código,

upload de código, escrita de programas exemplos. Uso de
mblente de simulação

3' 5/03/19 30/03/19 inversor AD, poda serial, memória EEPROM

4; 1/04/19 06/04/19 Estudo de caso de micrcontrolador ARM, o que é ARM,
amíiías. memória

5' 8/04/19 ]3/04/19 egistradores, kit de desenvolvimento. construção de
roaramas

6; 15/04/19 20/04/19 emória. interface com memória SRAM paralela, memória
DRAM

7' 2/04/]9 7/04/19 Memória EPROM oaralela

8; 29/04/19 04/05/19 Interface com memória EEPROM serial. interface com
memórlaSD

9; 6/05/19 11/05/19 Interface com memória FRAM e Flash serial

10'
13/05/19 18/05/19 Experiências de armazenamento de dados (sistema de

rquivos)
rabalho TI

1 1 ' 20/05/19 5/05/19 Interface com dispositivos de saída de dados, LCD texto e
LCD gráfico

12;
7/05/19 D1/06/19 Interface com dispositivos de entrada de dados Teclado PS/2

13' 3/06/19 38/06/19 ransmlssão de dados: módulos de rádio
14' l0/06/19 15/06/19 ransmissão de dados: módulos de rádio
15a 17/06/19 22/06/]9 ransmlssão de dados: módulos de rádio
16' 4/06/19 29/06/19 :inversor AD. DA
]7' 1/07/19 36/07/19 )efesa dotrabalhofinal

18a
8/07/19 13/07/19 !-abalho T2

echamento da disciolina e oublicacão das notas

SEMANAACA»E}W[[CA [)A ENG. DE CON]Pü]'AÇÀO - ]9 à 2] de Março de 2019

Obs: O calendário está sujeito a Deauenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas.

ÀE i . reí iauu5 [eVi5LUS aia Q seiiiestíe zulu.i
DATA  

03/04/}9

19./04./!9

Dia não letivo - aniversário da cidade de Araranguá
Dia não lesivo -- Sexta-feira Santa

Dia nãoletivo

Dla não letivo - Tiradentes/Páscoa

Dia não letivo - Corpus Christi
ni. .x. l.+:. .. lDia não letivo

Dia não letivo

20,'04/]9

2]/04,']9

20,r06/}9

21/06./!9

22/'06/}9



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.

XV INFRAESTRUTURA E MATERIAL NECESSÁRIOS
l
2
5

4

5

Espaço físico cona mesas, cadeiras c ton)adas em quantidades adequadas
Acesso à internet

Projetor(Datashow), computadores
Quadro branco c canetas
Kit dc desenvolvimento ARM, cabos

Obs.: A indisponibilidade de inhaestrutura/materiais listados pode causar prquízos ao processo pedagógico,
inviabilizando tanto as atividadcs dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda, acarretar em cancelamento de
aulas em último caso
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e prática. 1. ed. São Paulo: Erica, c2006. 280 p. ISBN 9788536501208 (6 exemplares disponíveis na biblioteca
681 .31 .02-181 .48 S725m)
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