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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:
-Identificar els blocs d'un sistema electrònic general, i explicar la funció de cadascun d'ells.
-Calcular paràmetres dels circuits amplificadors.
-Seleccionar el circuit amplificador adequat per a cada aplicació.
-Relacionar les propietats d'un dispositiu semiconductor amb la seva estructura i composició.
-Analitzar i dissenyar circuits senzills amb díodes i transistors.
-Convertir dades numèriques entre diferents sistemes de numeració.
-Deduir la funció de circuits digitals senzills amb portes lògiques.
-Dissenyar circuits digitals que implementin funcions senzilles.
-Explicar la funció dels principals blocs digitals combinacionals i seqüencials.

Altres: VIRGINIA ESPINOSA DURO - VICENÇ DELOS COT

Responsable: ANDREU COMAJUNCOSAS FORTUÑO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
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:

Generals:

1. CEEM11: Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

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'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per 
part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels 
estudiants. Al laboratori els estudiants, en grups de dos o tres, realitzaran experiments relacionats amb els continguts de 
l'assignatura.

Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració d'informes de 
les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites.

Metodologies docents
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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

Sistemes electrònics.

Amplificadors.

Dedicació: 14h 

Dedicació: 32h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Magnituds analògiques i digitals.
Distorsió i soroll.
Mesura, sensors i actuadors.

Guany de tensió, corrent i potència.
Resistències d'entrada i sortida.
Circuit equivalent.
Resposta en freqüència.
Relació senyal/soroll.
Amplificadors en cascada.
Amplificadors operacionals.
Realimentació negativa.
Amplificadors inversor, seguidor, sumador, diferencial, integrador, diferenciador.
Realimentació positiva.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Primera prova parcial.
Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.
Resolució d'exercicis.
Pràctiques de laboratori.
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Components.

Sistemes digitals combinacionals.

Dedicació: 32h 

Dedicació: 38h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Díodes. Díodes Zener.
Circuits rectificadors i retalladors.
Transistors.
Circuits de polarització.
Circuits amplificadors.
Guanys de tensió, corrent i potència.
Resistències d'entrada i sortida.
Paràmetres en petit senyal.

Portes lògiques.
Àlgebra de Boole.
Simplificació de funcions lògiques.
Sistemes numèrics.
Aritmètica binària.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Primera prova parcial.
Resolució d'exercicis.
Pràctiques de laboratori.

Segona prova parcial.
Resolució d'exercicis.
Pràctiques de laboratori.
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Sistemes digitals seqüencials. Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Circuits multivibradors.
Bistables. SR, D, JK, T.
Monostables. Astables.
Registres de memòria i de desplaçament.
Comptadors asincrònics i sincrònics.

Descripció:

Activitats vinculades:
Segona prova parcial.
Resolució d'exercicis.
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Planificació d'activitats

PRIMERA PROVA PARCIAL

SEGONA PROVA PARCIAL

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs.

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs.

 Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova.

Enunciat de la prova.

Col·lecció d'exercicis.
Apunts, llibres i altre material de suport.

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

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

Resolució de la prova.
La qualificació representarà un 38% de la nota del curs.

Resolució de la prova.
La qualificació representarà un 38% de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents a la primera meitat del curs.
Resoldre exercicis corresponents a la primera meitat del curs.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents a la segona meitat del curs.
Resoldre exercicis corresponents a la segona meitat del curs.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 15h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 41h 
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DÍODE. PRÀCTICA DE LABORATORI.

DÍODE ZENER. PRÀCTICA DE LABORATORI.

Descripció:

Descripció:

 Mesura de la tensió llindar d'un díode amb polímetre. Obtenció de les dades experimentals per a representar la 
característica intensitat-tensió, i càlculs de paràmetres a partir de la característica (corrent de saturació, 
resistència dinàmica directa). Mesura de punt de treball i representació de la recta de càrrega. Muntatge de 
circuits rectificadors i retalladors.

 Obtenció de les dades experimentals per a representar la característica inversa intensitat-tensió, i càlculs de 
paràmetres a partir de la característica (tensió de conducció inversa, resistència dinàmica inversa). Muntatge d'un 
circuit estabilitzador de tensió. Representació de la recta de càrrega. Càlcul del factor de regulació. Muntatge de 
circuits retalladors i limitadors.

Material de suport:

Material de suport:

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

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

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

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

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà resolt pels estudiants dins de 
l'aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres estudiants, i exposat a la pissarra.
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva realització serà molt útil per a 
la preparació de les proves escrites.

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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TRANSISTOR BIPOLAR. PRÀCTICA DE 
LABORATORI.

POLARITZACIÓ I AMPLIFICACIÓ. PRÀCTICA 
DE LABORATORI.

Descripció:

Descripció:

 Identificació de terminals, polaritat, i tensió llindar amb polímetre. Mesura del guany en funció del corrent de 
col·lector. Identificació de les regions de treball (tall, activa i saturació). Muntatge del transistor bipolar com a font
de corrent.

 Muntatge de diversos circuits de polarització per a dos transistors bipolars (BC108 i BD137). Representació de les
rectes de càrrega. Muntatge d'un circuit amplificador. Mesura del guany de tensió, la resistència d'entrada, i la 
resistència de sortida. Càlcul dels paràmetres de petit senyal.

Material de suport:

Material de suport:

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

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

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

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

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

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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AMPLIFICADOR OPERACIONAL. PRÀCTICA 
DE LABORATORI.

CIRCUITS DIGITALS COMBINACIONALS. 
PRÀCTICA DE LABORATORI.

Descripció:

Descripció:

 Polarització d'un amplificador operacional. Muntatge de circuits no inversor, inversor i sumador. Ajust de l'offset.

 Muntatge d'una porta en protoboard i comprovació de la taula de veritat. Muntatge i comprovació d'un circuit 
combinacional senzill.

Material de suport:

Material de suport:

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

Guió de la pràctica proporcionat pel professor.

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

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

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.
La qualificació representarà un 4% de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització gràfica de les 
dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió 
de les dades.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

4% cadascuna de les 6 pràctiques de laboratori.
38% primera prova parcial
38% segona prova parcial

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs. El mateix dia de la segona 
prova parcial, un cop acabada aquesta, es farà una recuperació de la primera.

La competència genèrica s'avaluarà amb la mitjana de les qualificacions de les sis pràctiques de laboratori.

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Storey. Electrónica, de los sistemas a los componentes.   Addison-Wesley, 1995. ISBN 0-201-62572-5.

Malvino. Principios de electrónica.   McGraw-Hill, 1994. ISBN 84-481-1999-1.

Hayes. Introducción al diseño lógico digital.   Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-62590-3.

Cogdell. Fundamentos de electrónica.   Pearson, 2000. ISBN 978-968-444-470-6.

Hambley. Electrónica.   Pearson, 2001. ISBN 84-205-2999-0.

Savant, Roden, Carpenter. Diseño electrónico, circuitos y sistemas.   Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-62925-9.

Gajski. Principios de diseño digital.   Prentice Hall, 1997. ISBN 84-8322-004-0.

Floyd. Fundamentos de sistemas digitales.   Pearson, 2006. ISBN   9788483220856.


