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PROFESSORAT

Professorat responsable: MAÑANAS VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Conocimientos de matemáticas y de dinámica de sistemas.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
2. Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.

Transversals:
3. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes de teoria i problemes.
Pràctiques informàtiques
Realització d'un projecte de l'assignatura

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és introduir a l'alumne en els fonaments de l'anàlisi i processament digital de senyals, amb especial èmfasi
en l'estudi de filtres digitals i conversió A/D-D/A. La assignatura es planteja des d'un punt de vista bàsic a fi de cimentar uns mínims
coneixements que permetin la comprensió del processament digital de senyal i matèries afins.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 45,0 40.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Senyals, sistemes i processament de senyal, classificació de senyals, concepte de freqüència (t. continu i t. discret), conversió
A/D i D/A, senyals de temps discret, sistemes de temps discret.

Objectius específics:
* Explicar l'origen i les particularitats associades als senyals biomèdiques.
* Conèixer i saber classificar els senyals segons la seva naturalesa

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques i laboratori

Dedicació: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h

Senyals i Sistemes de Temps Discret

Descripció:
* Senyals de temps discret. Teorema del mostreig
* Sistemes de temps discret i convolució dels senyals
* Correlació de senyals de temps discret

Objectius específics:
* Enumerar les etapes d'un sistema d'adquisició de senyals biomèdics.
* Entendre i saber aplicar el Teorema del mostreig.
* Calcular i interpretar la convolució, correlació i autocorrelació de senyals.

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques amb problemes i laboratori

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Transformada z

Descripció:
* Definició
* Propietats de la transformada Z
* Transformada Z racionals* Anàlisi en el domini Z dels sistemes LTI

Objectius específics:
* Identificar les propietats d'un sistema en temps discret.
* Explicar les característiques particulars d'un sistema lineal i invariant (LTI).
* Representar la funció de transferència i l'esquema de blocs d'un sistema LTI.
* Interpretar la Transformada Z, i associar els pols i zeros d'un sistema LTI amb l'efecte del filtre sobre el senyal d'entrada

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques amb problemes i laboratori

Dedicació: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m



Data: 18/05/2023 Pàgina: 3 / 5

Anàlisi freqüencial de senyals

Descripció:
* Anàlisi freqüencial de senyals de temps continu (periòdiques i aperiòdiques)
* Anàlisi freqüencial de senyals de temps discret (periòdiques i aperiòdiques)
* Propietats de la Transformada de Fourier de senyals de temps discret
* La Transformada de Fourier discreta (DFT)
* Anàlisi freqüencial de senyals utilitzant la DFT. Finestres temporals

Objectius específics:
* Explicar en què consisteix la representació freqüencial de senyals.
* Formular i representar gràficament la densitat espectral de potència (PSD) d'un senyal discret.
* Entendre les relacions del domini temporal i freqüencial, i ser capaç d'extreure informació rellevant de les senyals biomèdics en
els dos dominis.

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques amb problemes i laboratori.

Dedicació: 61h 40m
Grup mitjà/Pràctiques: 25h 40m
Aprenentatge autònom: 36h

Filtratge de senyals

Descripció:
* Sistemes LTI com filtres selectius en freqüència
* Filtres FIR
* Filtres IIR

Objectius específics:
* Entendre la funció de filtre d'un sistema LTI.
* Calcular i representar gràficament la resposta freqüencial d'un sistema LTI.
* Dissenyar diferents tipus de filtres en el domini discret.
* Aplicar filtres discrets a l'anàlisi i interpretació de senyals.

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques amb problemes i laboratori.

Dedicació: 24h 40m
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 14h 40m

Senyals i Sistemes de Temps Discret

Descripció:
* Senyals de temps discret. Teorema del mostreig
* Sistemes de temps discret i convolució dels senyals
* Correlació de senyals de temps discret

Objectius específics:
* Enumerar les etapes d'un sistema d'adquisició de senyals biomèdics.
* Entendre i saber aplicar el Teorema del mostreig.
* Calcular i interpretar la convolució, correlació i autocorrelació de senyals.

Activitats vinculades:
Classes d'explicacions teòriques amb problemes
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ACTIVITATS

SISTEMA DE MESURA DE PRESSIÓ ARTERIAL NO INVASIVA

Descripció:
Projecte de processament de senyals fisiològics què comprèn: Estimació de la pressió sistòlica i diastólica a partir de l'anàlisi
temporal i freqüencial del senyal de pressió i dels sons de Korotkoff

Objectius específics:
* Treball en equip, resolent possibles conflictes, prioritzant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
* Comparació dels resultats obtinguts amb diferents mètodes i extracció de conclusions
* Capacitat per a resoldre problemes, prendre iniciatives i compartir habilitats amb els altres membres de l'equip

Material:
* Coneixement de l'estat de l'art en el tractament de la pressió sistòlica i diastòlica així com els sons de Korotkoff
* Anàlisi dels senyals i determinació de la informació a extreure
* Desenvolupament d'algorismes per al processament dels senyals
* Escriptura de l'informe i presentació

Lliurament:
Al final del quadrimestre.

Competències relacionades:
06 URI. 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.

Dedicació: 30h
Activitats dirigides: 15h
Aprenentatge autònom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada mitjançant la valoració del desenvolupament i resultat del projecte de l'assignatura
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RECURSOS

Material informàtic:
- MATLAB. Programari Matlab


