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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Utilitzar software de simulació i disseny electrònic.
- Utilitzar les eines i instrumentació de la bancada de laboratori.
- Analitzar el comportament de components electrònics amb eines de simulació electrònica.
- Analitzar, dissenyar, optimitzar i construir circuits electrònics complexes.

Altres: VIRGINIA ESPINOSA DURO

Responsable: SALVADOR SIMON ALEPUZ MENENDEZ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

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

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de quatre hores setmanals de classes teòrico/pràctiques. El treball a classe es dividirà en classes 
teòriques amb suport de pissarra i software de disseny electrònic; sessions per la pràctica i l'aprenentatge del software de
disseny electrònic; i sessions pràctiques de laboratori.

Està programada la realització d'un projecte de disseny electrònic.

Els estudiants hauran de dedicar el temps no presencial per l'aprenentatge i pràctica del sotware de disseny electrònic, 
així com per la realització del projecte.

Metodologies docents

Horari: Els horaris d'atenció es publicaran a Atenea a l'inici de curs.

Horari d'atenció
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

-INTRODUCCIÓ AL DISSENY ELECTRÒNIC

-REQUERIMENTS DEL DISSENY ELECTRÒNIC

Dedicació: 2h 

Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 2h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció dels aspectes i eines rellevants en les diferents fases de desenvolupament del disseny electrònic.
Eines de simulació i realització de circuits impresos.

Condicionament del senyal.
Selecció de components.
Ample de banda.
Aïllament.
Altres consideracions (aspectes tèrmics, etc,...).

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Simulació de components electrònics
Simulació de circuits electrònics analògics
Simulació de circuits electrònics digitals
Projecte

Simulació de components electrònics
Simulació de circuits electrònics analògics
Simulació de circuits electrònics digitals
Projecte
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-SIMULACIÓ DE COMPONENTS

-SIMULACIÓ ANALÒGICA

Dedicació: 28h 

Dedicació: 33h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Simulació de components electrònics discrets.
Corbes característiques.
Comportament estàtic i transitori.

Simulació de circuits analògics.
Simulació en corrent continu i altern.
Transitoris.
Anàlisi freqüencial.
Altres anàlisis.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Simulació de components electrònics
Projecte

Simulació de circuits electrònics analògics
Projecte
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-SIMULACIÓ DIGITAL

-TÈCNIQUES I EINES DE LABORATORI

-DISSENY DE CIRCUITS IMPRESOS

Dedicació: 29h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 32h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 4h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Simulació de circuits digitals.
Circuits combinacionals i seqüencials.

Funcions avançades de la instrumentació de laboratori.
Oscil·loscopi.
Descripció i funcionament de l'analitzador lògic.

Tècniques de disseny de circuits impresos. Amplada i traçat de les pistes. Plans de massa. Distribució 
components.
Eines informàtiques de disseny de circuits impresos.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Simulació de circuits electrònics digitals
Projecte

Projecte

Projecte
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Planificació d'activitats

SIMULACIÓ DE COMPONENTS ELECTRÒNICS

SIMULACIÓ DE CIRCUITS ANALÒGICS

SIMULACIÓ DE CIRCUITS DIGITALS

Descripció:

Descripció:

 Realització de diverses simulacions de components electrònics.

 Realització de diverses simulacions de circuits electrònics analògics.

Material de suport:

Material de suport:

Software de simulació.
Full de característiques del/s component/s a simular.

Software de simulació.
Eventualment, l'esquema dels circuits a simular.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de la simulació realitzada.
Fitxer de simulació.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de la nota final.

Informe de la simulació realitzada.
Fitxer de simulació.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Avaluar el comportament estàtic i dinàmic de components electrònics utilitzant eines de simulació, contrastant-ho 
amb el full de característiques.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Escolir les eines adients d'anàlisi en funció del circuit electrònic analògic sota estudi i analitzar-ho, utilitzant eines 
de simulació.

Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Dedicació: 23h 

Dedicació: 21h 

Dedicació: 23h 
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PROJECTE DE DISSENY ELECTRÒNIC

Descripció:

Descripció:

 Realització de diverses simulacions de circuits electrònics digitals.

 Aquesta activitat consisteix en la realització d'un projecte de disseny electrònic. Es realitzarà preferentment amb 
caràcter individual. El tema serà proposat pel/per la professor/a.

El projecte constarà obligatòriament de:
-estudi teòric del circuit proposat
-simulació
-muntatge protoboard
-optimització del disseny sobre el protoboard
-disseny de la placa de circuit imprès

i , de forma eventual:
-realització i muntatge de la placa de circuit imprès
-demostració experimental de funcionament

Es valorarà de forma opcional:
-propostes de millora i/o ampliació del disseny, en afegir funcionaitats addicionals a la proposta inicial

Caldrà elaborar un informe del projecte.

Material de suport:

Material de suport:

Software de simulació.
Eventualment, l'esquema dels circuits a simular.

Software de simulació i disseny de circuits impresos.
Enunciat del projecte.
Bancada de treball de laboratori.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Informe de la simulació realitzada.
Fitxer de simulació.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de la nota final.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Escolir les eines adients d'anàlisi en funció del circuit electrònic digital sota estudi i analitzar-ho, utilitzant eines de 
simulació.

Grup petit/Laboratori: 10h 
Aprenentatge autònom: 45h 

Dedicació: 55h 
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La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades.

Simulació de components electrònics, 20%.
Simulació de circuits electrònics analògics, 20%.
Simulació de circuits electrònics digitals, 20%.
Projecte, 40%.

No s'estableixen condicions de nota mínima en cap de les activitats.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat s'informarà de la normativa a seguir i de les condicions particulars que les regeixin.

No s'acceptaran activitats fora dels terminis establerts.

Bibliografia

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
L'estudiant haurà de lliurar:
-un informe escrit,
-fitxers de simulació i de disseny del circuit imprès.
-eventualment la placa realitzada

Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar aquesta activitat.

Aquesta activitat representa un 40% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de
Realitzar un disseny electrònic complet, en totes les seves fases.

Bàsica:

Complementària:

Price, T. E.. Analog Electronics, an integrated PSpice approach. 3a. Regne Unit: Prentice Hall, 1997. ISBN : 978-0132428439.

Carr, J.. Elements of Electronic Instrumentation and Measurement. 3a. Regne Unit: Prentice Hall, 1996. ISBN 978-
0133416862.

Flatt, M.. Printed Circuit Board Basics: An introduction to the PCB Industry (Quick & Easy Guide).   Backbeat Books,  

Beaulieu, Dan. Printed Circuit Board Basics.   UP Media Group Inc,  


