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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Altres: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

REQUISITS

CIRCUITS I SISTEMES LINEALS - Precorequisit
MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ - Prerequisit

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
12 CPE N2. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit
TIC. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic, crític i creatiu.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes expositives
Classes pràctiques, resolució de problemes i ús de Matlab o similar per fer simulacions
Treball individual i en equip
Exercicis
Proves de resposta llarga (Control)
Proves de resposta llarga (Examen Final)
Programació amb Matlab o similar

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Un cop superada l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la freqüència, tant
per en un entorn analògic com digital.

Ha de saber fer l'anàlisi matemàtic i la implementació pràctica d'aplicacions concretes, treballant amb senyals analògics mostrejats i
processats digitalment fent servir Matlab (o un entorn de desenvolupament similar com Octave o SciLab).

L'anàlisi en el domini freqüencial es fa mitjançant la transformada de Fourier.

Dintre de l'ampli ventall d'aplicacions en Senyals i Sistemes es prestarà especial atenció a dues àrees de l'enginyeria; el processament
del senyal i els sistemes de comunicacions.

Resultat de l'aprenentatge: Un cop superada l'assignatura l'estudiant:

· És capaç d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

· Pot avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques per a la realització de sistemes de modulació
analògica.

· És capaç d'aplicar la representació freqüencial de senyals i sistemes per resoldre diverses aplicacions.

· Compren i utilitza senyals i sistemes en el domini discret.

És capaç d'avaluar filtres discrets i aplicar-los en sistemes reals.

Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resolució. Treballa
amb aproximacions.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 85,0 56.67

Hores grup gran 52,0 34.67

Hores grup petit 13,0 8.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Introducció. Senyals i sistemes en el domini temporal

Descripció:
Senyals i sistemes en el domini temporal. Anàlisi de senyals i sistemes analògics i digitals, definició, caracterització mesures
d'energia i potència mitjana, propietats, transformació de la variable independent, sistemes: propietats, sistemes lineals i
invariantes, resposta impulsional, convolució.

Activitats vinculades:
Simulació amb Matlab de diferents tipus de senyals i sistemes. Representació gràfica en t i n. Realització de mesures. Relació
entrada sortida.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 20h
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2. Senyals i sistemes en el domini freqüencial. La transformada de Fourier

Descripció:
Transformada de Fourier de senyals analògics : definició, propietats, teoremes. Interpretació freqüencial i representació de
funcions complexes. Resposta freqüencial de sistemes lineals invariants. Anàlisi de senyals periòdics. Relació entre la
transformada de Fourier i el desenvolupament en sèrie de Fourier. Conversió analògic-digital per senyals passa baixes: Teorema
de mostratge. Mostratge ideal, mostratge natural. Reconstrucció de senyals a partir de les seves mostres.

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics, tant resolució de problemes com desenvolupament de simulacions.

Dedicació: 54h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 30h

3. Transformada de Fourier de seqüències. DFT

Descripció:
Transformada de Fourier de senyals discrets : definició, propietats, teoremes. Transformada discreta de Fourier (DFT).

Dedicació: 42h
Grup gran/Teoria: 14h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

4. Correlació i Densitat Espectral.

Descripció:
Correlació i densitat espectral per a senyals d'energia finita i de potència mitjana finita.

Activitats vinculades:
Desenvolupament d'una aplicació completa amb Matlab

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 11h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació al llarg del curs (40%). Es fan dos o tres controls, distribuïts al llarg de les 15 setmanes del curs. Al llarg del curs es
recullen i avaluen un conjunt de resultats elaborats per l'estudiant. Poden ser respostes a qüestionaris, resolució de problemes i
exercicis de simulació amb Matlab.
Examen final: 60%. Prova escrita on s'avaluen els coneixements del curs complet.
Els alumnes amb una avaluació contínua excepcional poden optar a no realitzar l'examen final completant l'avaluació del curs amb
una activitat específica.
En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:
· Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d' enginyeria (Nivell Mitjà)
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