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Embedded systems spelen een groeiende rol in de samenleving. Embedded
systems tref je aan in auto's, beamers, hartslagmeters, MP4-spelers,
beveiligingscamera's, navigatiesystemen, speelgoed, kopieermachines en
huishoudelijke apparatuur; kortom in bijna alle apparaten. Het embedded
system zorgt er bijvoorbeeld voor dat het apparaat eenvoudiger te bedienen is
en zuiniger met energie omgaat. Apparaten met embedded systems reageren
zelfstandig op hun omgeving. Het samenspel van elektrotechniek
(configureerbare hardware) en technische informatica (embedded software) in
deze apparatuur maakt een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces
noodzakelijk. Na het volgen van deze minor kun jij helpen om apparaten in te
toekomst nog intelligenter te maken.
Deze minor geeft een compleet overzicht van het zogenoemde ESL (Electronic
System Level) ontwerpproces. Een deel van de minor richt zich op de eerste
stappen in het ontwerpproces: het modelleren van het systeem op
systeemniveau met behulp van de modelleringstaal SystemC. Ook wordt
aandacht besteed aan het verificatieproces met behulp van model-checking.
Een ander deel van de minor richt zich op de implementatie van zowel de hardals de software. Bij de software implementatie wordt ook het gebruik van een
Real-Time Operating System (RTOS) behandeld. Je zult een essay schrijven
waarbij je zelf kunt inzoomen op een specifiek aspect van Embedded Systems.
Bij de practica ga je onder andere een beeldbewerkingapplicatie die
geschreven is in C++ optimaliseren voor het DE2-70 ontwikkelbord. Dit kan
gedaan worden door de software te optimaliseren, maar ook door bepaalde
delen van de software in hardware te implementeren. Je ontwikkelt ook een
driver voor het RTOS µC/OS-II. Je werkt twee dagen per week aan een
bedrijfsproject op het gebied van embedded systems.
Studenten Elektrotechniek (E) en Technische Informatica (TI) in de eindfase
van hun opleiding.
Studenten dienen te beschikken over de volgende voorkennis: programmeren
in C en C++, logica of digitale techniek en microcontrollertechniek. E studenten
dienen te beschikken over kennis van VHDL en digitaal systeem ontwerpen. Dit
geldt echter uitdrukkelijk niet voor TI studenten. TI studenten dienen te
beschikken over kennis van operating systems en software engineering. Dit
geldt echter uitdrukkelijk niet voor E studenten.
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Een student die deze minor heeft doorlopen is in staat om:
•
Een design space exploration uit te voeren, voor een probleem dat met
een embedded system kan worden opgelost. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van hardware/software co-design. Mogelijke oplossingen
worden gespecificeerd en gesimuleerd met SystemC en geverifieerd
met behulp van model-checking.
•
Een embedded system gespecificeerd in SystemC te ontwerpen,
implementeren en testen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
hardware beschrijvingstaal, embedded software en (indien nodig) van
een embedded RTOS (Real Time Operating System). Dit zal leiden tot
een SOC (System On Chip)-ontwerp waarvan een prototype in een
FPGA geïmplementeerd kan worden.
2 schriftelijke toetsen, 2 practicumbeoordelingen, 1 essay en 1
projectassessment. Practica worden beoordeeld met O/V, de overige
onderdelen met een cijfer. Voor alle delen geldt een minimumcijfer van 4.5.
Eindresultaat is het naar studielast gewogen gemiddelde.
3 vakken (elk met college en practicum) elk met een studielast van 80 uur en
een project met een studielast van 160 uur.

13 contacturen/week: 6 uur college + 6 uur practica + 1 uur projectbegeleiding.
SystemC: From the Ground Up, Black & Donnovan (ISBN 9780387292403).
Diverse internetbronnen en wetenschappelijke artikelen.
TU Delft, NXP, Alphatron Marine, Thales en diverse andere bedrijven.
Minimaal 12 studenten (geen maximum)
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Mens en Cultuur
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Techniek en Design
Werk, Welzijn en Onderwijs
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