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Justificativa:
Com a massiva automação dos setores industriais, comerciais e de energia uma importante
atenção deve ser dada ao desenvolvimento de sistemas voltados para a aplicação em tempo
real. Com o avanço da tecnologia de integração em larga escala tornou-se possível a
conjunção de processamento e comunicação em um único componente de sistemas

embarcados. Estes sistemas caracterizam-se por serem reativos e compostos de tarefas
críticas no tempo e devem ser abordados em disciplina específica na qual os conceitos de
desenvolvimento de hardware e programação para tempo real sejam abordados.
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Ementa:
Apresentar os conceitos de análise e projeto de sistemas voltados para aplicações de tempo
real, tais como controladores de processos e sistemas embarcados. Introduzir os conceitos
de sistemas em tempo real do ponto de vista do usuário e do projetista. Transmitir os
conceitos de rede em um sistema distribuído tempo real. Explorar os aspectos de hardware
e software para tempo real tais como: o desenvolvimento de interfaces, a implementação de
escalonamento e sincronização de tarefas, compartilhamento de recursos.
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Descrição do Conteúdo:
1. Conceito de processos e Controle em Tempo Real,
2. Hardware para computação em tempo real.
3. Representação de sistemas em tempo real utilizando metodologias de engenharia de
software,
4. Conceitos de multitarefas e comunicação entre tarefas em redes de sistemas
distribuídos,
5. Requisitos de software para computação em tempo real rígido,
6. Características das linguagens C e Java para programação em tempo real.
7. Desenvolvimento de um sistema prático de tempo real crítico,
8. Exemplos de aplicação em sistemas de controle de plantas industriais, transportes e
aeronaves.
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