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Guia docent
340098 - SEDI-D5O10 - Sistemes Electrònics Pel Disseny

Última modificació: 11/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009).
(Assignatura obligatòria).

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: Jordi Prat Tasias

Altres: Jordi Prat Tasias
Joaquín del Rio

CAPACITATS PRÈVIES

Tenir capacitat d'aprenentatge autònom i iniciativa en la resolució de problemes tècnics

REQUISITS

Haver cursat satisfactòriament les assignatures prèvies d'Equacions Diferencials, Calcul Avançat i Sistemes Elèctrics

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. CE11. Coneixements dels fonaments d'electrònica
9. CE32. Capacitat per a l'anàlisi de circuits elèctrics en tots els règims possibles.

METODOLOGIES DOCENTS

Mitjançant les sessions teòriques es donaran a conèixer els conceptes bàsics i es realitzaran activitats en forma de problemes i/o
exercicis, mentre que al laboratori  es consolidaran els conceptes adquirits a les sessions teòriques mitjançant el  muntatge de
prototips electrònics.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi els coneixements que li permetran tenir una visió general de
l'electrònica industrial, així com conèixer i dominar les tècniques d'anàlisi de circuits electrònics bàsics en el domini analògic.
En acabar el curs l'estudiant tindrà l'autosuficiència necessària per implementar sistemes electrònics a nivell de prototip.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 25.00

Hores grup gran 45,0 75.00

Dedicació total: 60 h

CONTINGUTS

-Mòdul 1 - Introducció als sistemes electrònics.

Descripció:
Aproximació històrica. Definicions de sistemes i de senyals. Introducció als sistemes electrònics. Sistemes industrials. Sistemes
electrònics d'instrumentació i de control.

Objectius específics:
Conèixer qué és un sistema electrònic i descriure exemples de sistemes electrònics a la industria.

Activitats vinculades:
- Sessions teòriques que inclouen exemples a mode d'exercicis i problemes
- Pràctiques de laboratori

PRÀCTICA 1: Instrumentació del laboratori d'Electrònica

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 13h

-Mòdul 2: Components discrets i anàlisi bàsic de circuits

Descripció:
Elements passius: resistència, condensador, bobina. Lleis de Kirchhoff. Superposició. Circuit equivalent de Thévenin. Anàlisi bàsic
de circuits resistius. Introducció al díode. Introducció al transistor BJT.

Objectius específics:
Aprendre l'anàlisi bàsic de circuits resistius i els teoremes fonamentals de circuits. Conèixer els semiconductors electrònics més
bàsics (díodes rectificadors, zeners, transistor bipolar)

Activitats vinculades:
- Sessions teòriques que inclouen exemples a mode d'exercicis i problemes
- Pràctiques de laboratori

PRÀCTICA 2: Resposta temporal de sistemes de primer ordre.
PRÀCTICA 3: Font d'alimentació AC-DC

Dedicació: 47h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 31h
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-Mòdul 3: Sistemes analògics

Descripció:
Amplificación. El amplificador operacional. Aplicaciones del AO lineales y no linelaes.

Activitats vinculades:
- Sessions teòriques que inclouen exemples a mode d'exercicis i problemes
- Pràctiques de laboratori

PRÀCTICA 4: Circuits amplificadors amb Amplificadors Operacionals

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 31h

-Mòdul 4: Disseny de sistemes electrònics

Descripció:
Descripció del principi de funcionament dels transformadors i paràmetres bàsics de disseny. Càlcul de dissipadors de potència.
Estudi dels tipus de bateries i característiques principals.

Objectius específics:
Conèixer els principis bàsics de funcionament dels transformadors, càlcul de dissipadors i aplicacions de cada tipus de bateria en
funció de les característiques de l'aplicació.

Activitats vinculades:
- Sessions teòriques que inclouen exemples a mode d'exercicis i problemes
- Pràctiques de laboratori

PRÀCTICA 5:Càlcul de dissipadors.

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 31h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Els coneixements adquirits per l'estudiant s'avaluen mitjançant proves escrites i de laboratori, que tindran un pes del 80% la part
teòrica i un 20% el laboratori.

L'apartat de teoria (80%) comptarà amb dues proves escrites: una es realitzarà a mitjans de curs i un altre a final del curs. La segona
prova escrita possibilitarà la recuperació de la primera. Aquestes proves podran ser reevaluades segons la normativa vigent de
l'Escola.

Per l'apartat de laboratori (20%) l'/la estudiant/a realitzarà activitats guiades i presentarà els resultats i mesures que s'han d'obtenir
en cadascuna d'elles.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Per la realització de les proves escrites es podrà usar calculadora científica, llapis o bolígraf blau/negre (el vermell es reserva per les
correccions del professor.
Està prohibit usar qualsevol tipus de dispositiu amb capacitat de connexió a Internet (telèfon mòbil, Tablet, etc) d'acord amb la
normativa vigent.
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