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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: Curs: 2016 Crèdits ECTS: 3.0
Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Josep Arasa (coord) - UPC

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE3. Màster en Fotònica:
Conèixer els fonaments de la física del làser, els tipus de làser i les seves principals aplicacions.
CE4. Màster en Fotònica:
Demostrar que coneix els fonaments de la formació d'imatge, de la propagació de la llum a través dels diferents mitjans i de l'Òptica
de Fourier.
CE7. Màster en Fotònica:
Capacitat d'entendre l'enginyeria òptica com una activitat econòmica i empresarial considerant, entre d'altres, aspectes socials, ètics i
de sostenibilitat.
CE9. Màster en Fotònica:
Capacitat per sintetitzar i exposar els resultats de recerca en fotònica segons els procediments i convencions de les presentacions
científiques en anglès.

Genèriques:
CG1. Màster en Fotònica:
Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en alguns àmbits de la fotònica com els
relacionats amb l'enginyeria fotònica, la nanofotònica, l'òptica quàntica, les telecomunicacions i la biofotònica.

CG2. Màster en Fotònica:
Capacitat  per a la  modelització,  càlcul,  simulació,  desenvolupament i  implantació en centres de recerca,  centres tecnològics i
empreses, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Fotònica.
CG4. Màster en Fotònica:
Capacitat per entendre el caràcter generalista i multidisciplinari de la fotònica veient la seva aplicació per exemple a la medicina,
biologia, energia, comunicacions o la indústria.

Transversals:
1. 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.

2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

3. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
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Bàsiques:
CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de
iddes, sovint en un context de recerca.
CB7. Màster en Fotònica:
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB8. Màster en Fotònica:
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus
coneixements i judici.
CB10. Màster en Fotònica:
Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigida o autònoma.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes magistrals
- Activitats

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquest curs es centra en el procés del disseny òptics, cobrint els aspectes optomecànics, començant en el concepte i acabant just
abans la manufactura. El curs també cobreix els límits en el disseny del procés produïts per la mecànica, detectors, emissors i
materials. La influencia d?aquests en el sistema òptic esta lligat a la funció de mèrit. Alguns temes relacionats como el testeig seran
introduïts només des de el punt de vista de les eleccions pròpies del disseny del sistema. Coneixements sobre les normes ISO i
softwares òptics també seran introduïts.  El  índex cobreix els diferents temes del  curso, no obstant,  la seva seqüencia queda
supeditada als coneixements dels estudiants sobre software.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 2,3 3.06

Hores aprenentatge autònom 50,3 66.98

Hores grup gran 22,5 29.96

Dedicació total: 75.1 h

CONTINGUTS

1. Disseny Òptic

Descripció:
1.1. Disseny Conceptual i mètode paraxial. Començant per l?Òptica geomètrica (considerada al curs ?Beam propagation & Fourier
Optics) les dues primeres etapes del disseny seran introduïts. Disseny Conceptual i mètode paraxial. Quatre exemples de
sistemes d?imatges òptics són utilitzats per solucionar problemes.
1.2. Fotomètrics, lents i obertures de camp com a elements de disseny òptic. Una vegada el disseny general a estat fixat, el pes
fotomètric serà considerat; els mateixos quatre exemples seran actualitzats.
1.3. Base de disseny d?aberracions. Les aberracions de Seidel seran desenvolupades (començant per el que s?ha donat a ?Beam
propagation & Fourier Optics?) i el requeriment del concepte de la funció de Mèrit serà introduït.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h



Data: 07/04/2022 Pàgina: 3 / 4

2. Restriccions mecàniques i de construcció

Descripció:
2.1. Restriccions materials. Introducció als materials utilitzats per construir lents. Les aberracions cromàtiques seran utilitzades
per explicar com seleccionar el material adient. La funció de mèrit serà actualitzada amb les noves restriccions.
2.2. Restriccions de manufactura i testeig. El procés de manufactura i de testeig fan que haguem de saltar-nos moltes de les
solucions, el curs para en aquest moment el procés de construcció.
2.3. Restriccions d?emissors i receptors. Emissors i receptor també introdueixen restriccions en el rendiment que est pot obtenir.
Aquestes restriccions es poden interpretar com a canvis en la funció de mèrit.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

3. Detalls del disseny opto-mecànic

Descripció:
3.1. Procés de redisseny. Procés d?optimització complet del sistema òptic, adequant el disseny a la disponibilitat del fabricant en
superfícies per testeig.
3.2. Anàlisi de la tolerància i muntatge. Índex del procés de fabricació. Us de compensadors.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

4. Entrega de dissenys opto-mecànics preparat per la impressió.

Descripció:
4.1. Norma ISO 10110. Norma International pel dibuix de dissenys òptics.
4.2. Informació addicional requerida.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

5. Software Òptic

Descripció:
5.1. Software Òptic. Capacitats del Software Òptic seran explicades al llarg del curs. El software no serà proveït pel curs.

Dedicació: 6h 30m
Grup gran/Teoria: 6h 30m

ACTIVITATS

Activitat

Descripció:
Una o més sessions per aplicar els continguts del curs tindrà lloc al CD6

Dedicació: 2h 18m
Grup gran/Teoria: 2h 18m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Entregues (set de 4 exercicis a entregar) 40%
- Examen 60%.
Per aprobar el curs només es requereix un nivell bastant assequible de coneixements, però per obtenir notes més altes, s'haurà de
demostrar un nivell més gran de profunditat.
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