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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

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

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s'ha estructurat en dues parts: una part teòrica (39 temes de teoria i problemes) i una part pràctica (5 pràctiques sobre
circuits que s'hauran de muntar i provar experimentalment). Cadascuna d'aquestes parts comporta activitats presencials, activitats no
presencials dirigides i activitats d'avaluació.
Les activitats presencials de la part teòrica consistiran en classes de teoria i problemes. Alguns temes no s'exposaran a classe,
lliurant-se material perquè l'estudiant els estudiï pel seu compte.
Les activitats presencials de la part pràctica consistiran en 5 pràctiques que es realitzaran en equips de dos estudiants al Laboratori
d'Electrònica I, situat a la planta 9, porta 35.
Cada pràctica presenta un conjunt de tasques que cal realitzar com a preparació prèvia de la pràctica. És important realitzar amb
deteniment la preparació prèvia de la pràctica, ja que facilita la seva comprensió i agilitza la seva realització al laboratori. A fi de
realitzar i verificar la preparació prèvia de les pràctiques, es publicarà un quadern on l'estudiant haurà de reflectir el desenvolupament
de les esmentades tasques de preparació prèvia de les pràctiques. Aquest quadern es lliurarà al professor al principi de cada sessió de
pràctiques i el professor el retornarà a l'estudiant amb els visats corresponents a la preparació de la pràctica del dia, si aquesta
preparació s’han realitzat. També caldrà presentar-lo al professor a la prova d'avaluació de la part pràctica de l'assignatura, perquè
aquest anoti el nombre de visats obtinguts, nombre que intervé en la qualificació de l'assignatura.
Per tal de facilitar l'estudi de l'assignatura, s'indicarà a l'estudiant tot tipus de material que li pugui ser útil, com ara llibres de text,
col·leccions de problemes, col·leccions de preguntes d'examen, material emprat a les classes, etc. Part d'aquest material estarà
disponible a Atenea.
L'assignatura té una càrrega lectiva de 7,5 crèdits ECTS, el que equival a una dedicació de l'estudiant de 187,5 hores. 74 d'aquestes
hores corresponen a activitats presencials (57 d'assistència a classes de teoria i problemes, 10 d'assistència a pràctiques de laboratori
i 7 per a avaluacions). Les altres 113,5 hores corresponen a activitats no presencials (13,5 per a la lectura de certs documents, 10
per a la realització de simulacions i 90 d'estudi, que inclouen la resolució d'exercicis i la preparació de les pràctiques).
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectiu general:
Conèixer els diferents tipus de sistemes electrònics, llur funcionalitat, llurs components i llur aplicabilitat en l'entorn industrial

Objectius específics:
Conèixer l'essència dels sistemes electrònics i  els diferents tipus de sistemes electrònics: sistemes analògics, sistemes digitals,
sistemes d'electrònica de potència i sistemes d'instrumentació electrònica.
Conèixer els principals components emprats en els sistemes electrònics.
Conèixer els models de funcionament dels principals components electrònics.
Conèixer algunes tècniques d'anàlisi i de síntesi de circuits electrònics.
Conèixer els principals sistemes analògics i les seves aplicacions més rellevants.
Conèixer els principals sistemes digitals i les seves aplicacions més rellevants.
Conèixer els principals sistemes d'electrònica de potència i les seves aplicacions més rellevants.
Conèixer els sistemes d'instrumentació electrònica i les seves aplicacions més rellevants.
Familiaritzar-se amb l’ús d’instruments comuns d'un laboratori d'electrònica.
Saber interpretar la informació dels fulls de característiques dels components electrònics.
Conèixer el vocabulari bàsic per comunicar-se amb enginyers especialistes en electrònica.
Saber especificar sistemes electrònics.
Saber analitzar i dissenyar sistemes electrònics senzills.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 60,0 32.00

Hores aprenentatge autònom 112,5 60.00

Hores grup petit 15,0 8.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Mòdul 0: Presentació de l'assignatura (0,5 h + 0 h)

Descripció:
Presentació dels objectius, metodologia i avaluació de l'assignatura.

Dedicació: 0h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m

Mòdul 1: Introducció a l'electrònica (5,5 h + 1,5 h)

Descripció:
T1. Definició, classificació i característiques dels sistemes electrònics (2,5 h + 0 h)
T2. Disseny de sistemes electrònics (1,5 h + 1,5 h)
T3. Semiconductors (1,5 h + 0 h)

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h 30m
Activitats dirigides: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 09/02/2023 Pàgina: 3 / 7

Mòdul 2: Dispositius i circuits bàsics (15 h + 3,5 h)

Descripció:
T4. Introducció als dispositius electrònics i a l'anàlisi dels circuits electrònics (2,5 h + 1,5 h)
T5. Díodes (3 h + 0,5 h)
T6. Transistors d'efecte de camp (2,5 h + 0 h)
T7. Transistors de junció bipolar (2,5 h + 0 h)
T8. Amplificadors amb transistors (1 h + 1 h)
T9. Interruptors amb díodes i transistors (1,5 h + 0 h)
T10. Tiristors (1 h + 0 h)
T11. Dispositius fotoelectrònics (1 h + 0,5 h)

Dedicació: 37h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Activitats dirigides: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 18h 30m

Mòdul 3: Sistemes analògics (7 h + 1 h)

Descripció:
T12. Introducció als sistemes analògics (0,5 h + 0 h)
T13. Amplificador operacional (1 h + 0 h)
T14. Processament lineal bàsic (1,5 h + 1 h)
T15. Processament lineal avançat (1,5 h + 0 h)
T16. Processament no lineal (1,5 h + 0 h)
T17. Generació de senyal (1 h + 0 h)

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 8h

Mòdul 4: Sistemes digitals (19,5 h + 3,5 h)

Descripció:
T18. Introducció als sistemes digitals (1 h + 0 h)
T19. Codis (1,5 h + 1 h)
T20. Funcions lògiques (2 h + 1 h)
T21. Implementació de funcions lògiques bàsiques: portes lògiques (1,5 h + 0 h)
T22. Implementació de funcions lògiques amb portes lògiques (2,5 h + 0 h)
T23. Operadors aritmètics (1 h + 0,5 h)
T24. Camins de dades (1 h + 0 h)
T25. Memòries ROM (1,5 h + 0,5 h)
T26. Estructura, classificació i representació de sistemes seqüencials (1,5 h + 0 h)
T27. Biestables (1,5 h + 0 h)
T28. Anàlisi i síntesi d'autòmats síncrons (3 h + 0 h)
T29. Registres comptadors i registres de desplaçament (1,5 h + 0 h)
T30. Memòries RAM (0 h + 0,5 h)

Dedicació: 46h
Grup mitjà/Pràctiques: 19h 30m
Activitats dirigides: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 23h
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Mòdul 5: Sistemes d'electrònica de potència (5 h + 2 h)

Descripció:
T31. Introducció als sistemes d'electrònica de potència (1 h + 0,5 h)
T32. Conversió cc-cc (1 h + 0,5 h)
T33. Conversió cc-ca (1 h + 0 h)
T34. Conversió ca-cc (1 h + 0 h)
T35. Conversió ca-ca (1 h + 0 h)
T36 Exemples d'aplicació de l'electrònica de potència (0 h + 1 h)

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

Mòdul 6: Sistemes d'instrumentació electrònica (4,5 h + 2 h)

Descripció:
T37. Introducció als sistemes d'instrumentació electrònica (0,5 h + 1 h)
T38. Cadena d'adquisició (2,5 h + 1 h)
T39. Cadena d'actuació (1,5 h + 0 h)

Dedicació: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 6h 30m

Pràctiques de laboratori (10 h)

Descripció:
Pràctica 1: Introducció als instruments bàsics d'un laboratori d'electrònica (2 h)
Pràctica 2: Experimentació de circuits amb dispositius discrets (2 h)
Pràctica 3: Experimentació de sistemes analògics (2 h)
Pràctica 4: Experimentació de sistemes digitals (2 h)
Pràctica 5: Experimentació de sistemes d'electrònica de potència i de sistemes d'instrumentació electrònica (2 h)

Dedicació: 40h
Grup petit/Laboratori: 10h
Activitats dirigides: 10h
Aprenentatge autònom: 20h

Avaluació de l'assignatura (7 h + 0 h)

Descripció:
Tres proves parcials de teoria + problemes.
Dues proves de laboratori (simulació i muntatge).
Una prova global extraordinària de teoria + problemes.

Dedicació: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La part teòrica s'avaluarà de forma ordinària mitjançant tres proves de caràcter individual: una primera prova parcial a meitat de
quadrimestre, una segona prova parcial a tres quarts del quadrimestre i una tercera prova parcial després d'haver acabat les classes
del curs. La part teòrica es tornarà a avaluar, de forma global, mitjançant una única prova extraordinària que es realitzarà en
finalitzar el període d'exàmens ordinaris del quadrimestre de primavera.
La part pràctica s'avaluarà mitjançant una prova de caràcter individual, al final del quadrimestre. En cap cas la part pràctica es
tornarà a avaluar en finalitzar el període d'exàmens ordinaris del quadrimestre de primavera, mantenint-se per al càlcul de la
qualificació a actes la darrera qualificació de les proves de pràctiques del curs o cursos que donin dret a tornar a avaluar la part
teòrica.

La qualificació a actes serà igual a la major de les quatre notes següents:

Nfinal1 = A1d[0,20·Npp1 + 0,25·Npp2 + 0,35·Npp3 + 0,20·Nlabm]
Nfinal2 = PE[A1d[Nfinal1 + 0,03·Nvpp]]
Nfinal3 = A1d[0,80·Nrev + 0,20·Nlabm]
Nfinal4 = PE[A1d[Nfinal3 + 0,03·Nvpp]]

on:

Npp1: Nota prova parcial teoria 1
Npp2: Nota prova parcial teoria 2
Npp3: Nota prova parcial teoria 3
Nrev: Nota prova reavaluació
Nlabm: Nota prova de pràctiques
Nvpp: Nombre de visats de preparació de pràctiques
A1d[x]: Arrodoniment de x a un decimal
PE[x]: Part entera de x (truncament)

Només constaran com a no presentats a les actes aquells estudiants que presentin qualificacions de no presentat a totes les proves
d'avaluació corresponents a dites actes. Als estudiants que constin com no presentats en alguna d'aquestes proves d'avaluació, però
no en totes elles, se'ls calcularà la nota a actes substituint les qualificacions de no presentat per zeros. No es guardarà la qualificació
de cap prova per als següents quadrimestres. Els estudiants que hagin aprovat la part pràctica en el curs 2018-19 o posterior podran
demanar per correu electrònic dirigit al coordinador que se'ls qualifiqui aquesta part amb una nota d'aprovat (5) sense haver de visar
el quadern de laboratori ni de realitzar la prova de caràcter individual esmentada més amunt.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La primera prova parcial  de la  part  teòrica  durarà una hora i  quart,  consistint  en una sèrie  de preguntes objectives  sobre,
aproximadament, els temes T1 a T11 del temari indicat en els continguts. Es farà en la data i l'hora establertes per Planificació
d'Estudis per a l'examen parcial de l'assignatura.
La segona prova parcial de la part teòrica durarà una hora i tres quarts, consistint en una sèrie de preguntes objectives sobre,
aproximadament, els temes T12 a T25 del temari indicat en els continguts. Es farà el dijous de la setmana 11 del quadrimestre, de
19:15 a 21:00 hores.
La tercera prova parcial  de la part  teòrica durarà dues hores i  quart,  consistint  en una sèrie de preguntes objectives sobre,
aproximadament, els temes T26 a T39 del temari indicat en els continguts. Es farà en la data i l'hora establertes per Planificació
d'Estudis per a l'examen final de l'assignatura.
La prova de pràctiques durarà una hora i es farà durant la setmana 13 del quadrimestre. Consistirà, bàsicament, en la realització d'un
dels muntatges de les pràctiques i preguntes sobre aquest. Tindrà lloc al Laboratori d'Electrònica I.
Es publicarà la convocatòria de la prova de pràctiques amb la suficient antelació, especificant-se el dia i l'hora de la prova a cada
estudiant. L'horari de la prova serà l'habitual de cada grup de pràctiques, si bé la meitat del grup serà convocat a la primera hora de
la sessió i l'altra meitat a la segona hora de la sessió.
La prova extraordinària de la part teòrica durarà tres hores, consistint en una sèrie de preguntes objectives sobre tot el temari indicat
en els continguts. Es farà en la data i l'hora establertes per Planificació d'Estudis per a l'examen extraordinari de l'assignatura.
No es podrà portar cap tipus de documentació, dispositiu d'emmagatzematge massiu d’informació (disquet, CD, DVD, llapis de
memòria, etc.) ni aparell de comunicació (telèfon mòbil, etc.) a cap de les proves d'avaluació. L'estudiant haurà de portar el seu DNI,
passaport o qualsevol altre document oficial d'identificació. La violació d'aquestes normes comportarà l'expulsió de la prova que
s'estigui fent.
Les qualificacions de les proves es publicaran a Atenea juntament amb el seu termini de revisió. El termini de revisió de les
qualificacions de les proves de laboratori finalitzarà el dia abans al de la tercera prova parcial de la part teòrica. No s’admetrà cap
sol·licitud de revisió de les qualificacions amb posterioritat a aquests terminis.
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RECURSOS

Altres recursos:
E. Lupon et. al. Pràctiques d'Electrònica - A Atenea

E. Lupon et. al. Quadern de preparació de les pràctiques d'Electrònica - A Atenea


