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GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

101807 - DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Pablo Alb. Genovese
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Salvador Alepuz Menéndez  <alepuz@tecnocampus.cat>
Virginia Espinosa Duro  <espinosa@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Específica

Capacitar para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia

Descripció

L’assignatura Disseny de Sistemes Electrònics té com a finalitat la capacitació dels estudiants del Grau Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica per 
tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar les tasques més habituals en projectes de disseny electrònic, en totes les seves etapes, des de la 
seva concepció i inicia, fins a la realització del cirucit imprès.

Resultats d'aprenentatge

Utilitza software de simulació i disseny electrònic.

Utilitza les eines i instrumentació de la bancada de laboratori.

Analitza el comportament de components electrònics amb eines de simulació electrònica.

Analitza, dissenya, optimitza i construeix circuits electrònics complexos.

Metodologia de treball

L’assignatura consta de sis hores setmanals de classes, totes en el laboratori, essencialment pràctiques amb petites excursions teòriques. El treball al 
laboratori constarà de breus sessions teòriques (quan s’escaigui) amb suport de pissarra o projector i software de disseny electrònic; sessions per la pràctica 
i l’aprenentatge del software de disseny electrònic; i sessions pràctiques de treball sobre protoboard.

Està programada la realització d’un projecte de disseny electrònic i d’una placa de circuit imprès.

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

Continguts

 

Títol contingut 1: INTRODUCCIÓ AL DISSENY ELECTRÒNIC.

Descripció

Descripció dels aspectes i eines rellevants en les diferents fases de desenvolupament del 
disseny electrònic.

Eines de simulació i realització de circuits impresos.

Activitats vinculades

Simulació de components electrònics

Simulació de circuits electrònics analògics

Simulació de circuits electrònics digitals

Projecte

 

Títol contingut 2: REQUERIMENTS DEL DISSENY ELECTRÒNIC.

Descripció

Condicionament del senyal.

Selecció de components.

Ample de banda.

Aïllament.

Altres consideracions (aspectes tèrmics, etc,...).

Activitats vinculades

Simulació de components electrònics

Simulació de circuits electrònics analògics

Simulació de circuits electrònics digitals

Projecte

 

Títol contingut 3: SIMULACIÓ DE COMPONENTS.

Descripció

Simulació de components electrònics discrets.

Corbes característiques.

Comportament estàtic i transitori.

Activitats vinculades
Simulació de components electrònics

Projecte

 

Títol contingut 4: SIMULACIÓ ANALÒGICA.

Descripció

Simulació de circuits analògics.

Simulació en corrent continu i altern.

Transitoris.

Anàlisi freqüencial.

Altres anàlisis.
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Activitats vinculades
Simulació de circuits electrònics analògics

Projecte

 

Títol contingut 5: SIMULACIÓ DIGITAL.

Descripció
Simulació de circuits digitals.

Circuits combinacionals i seqüencials.

Activitats vinculades
Simulació de circuits electrònics digitals

Projecte

 

Títol contingut 6: PROJECTE.

Descripció
Definició de continguts d’un projecte de disseny electrònic. Objectius. Espeficicacions 
tècniques. Condicionament de senyal. Entrades/sortides.

Activitats vinculades Projecte

 

Títol contingut 7: DISSENY DE CIRCUITS IMPRESOS.

Descripció

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

Eines informàtiques de disseny de circuits impresos.

Activitats vinculades Disseny de circuits impresos

 

Activitats d'aprenentatge

 

Títol de l’activitat 1: SIMULACIÓ DE COMPONENTS ELECTRÒNICS

Descripció general Realització de diverses simulacions de components electrònics.

Material de suport
Software de simulació.

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

Lliurable 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 10% de la nota final.

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.

 

Títol de l’activitat 2: SIMULACIÓ DE CIRCUITS ANALÒGICS
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Descripció general Realització de diverses simulacions de circuits electrònics analògics.

Material de suport
Software de simulació.

Eventualment, l’esquema dels circuits a simular.

Lliurable 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 10% 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 analògic sota estudi i analitzar-ho, 
utilitzant eines de simulació.

 

Títol de l’activitat 3: SIMULACIÓ DE CIRCUITS DIGITALS

Descripció general Realització de diverses simulacions de circuits electrònics digitals.

Material de suport
Software de simulació.

Eventualment, l’esquema dels circuits a simular.

Lliurable 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 10% 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.

 

Títol de l’activitat 4: PROJECTE DE DISSENY ELECTRÒNIC

Descripció general

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

-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

Software de simulació i disseny de circuits impresos.

Enunciat del projecte.

Bancada de treball de laboratori.
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Lliurable i vincles amb l’avaluació

L’estudiant haurà de lliurar:

-un informe escrit,

-fitxers de simulació.

 

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

 

Aquesta activitat representa un 35% 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.

 

Títol de l’activitat 5: DISSENY DE CIRCUITS IMPRESOS

Descripció general

Aquesta activitat consisteix en la realització d’una placa de circuit imprès. 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

-disseny del circuit imprès

-placa i muntatge

-demostració experimental del circuit en placa

 

Caldrà elaborar un informe.

Material de suport

Software de simulació i disseny de circuits impresos.

Enunciat del treball.

Bancada de treball de laboratori.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

L’estudiant haurà de lliurar:

-un informe escrit,

-fitxers de simulació i del circuit imprès.

-placa final

 

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

 

Aquesta activitat representa un 35% 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.

 

Sistema d'avaluació

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades.

5 / 6



Simulació de components electrònics, 10%.

Simulació de circuits electrònics analògics, 10%.

Simulació de circuits electrònics digitals, 10%.

PCB, 35%.

Projecte, 35%.

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

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.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

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

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

Complementaris

Bibliografies

- "Printed Circuit Board Basics". Dan Beaulieu. Ed. UP Media Group Inc.

- "Printed Circuit Board Basics: An introduction to the PCB Industry (Quick & Easy Guide)". Michael Flatt. Ed. Backbeat Books.
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