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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2013). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES AVANÇADES DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2019). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

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

CAPACITATS PRÈVIES

Conceptes fonamentals sobre propagació d'ones electromagnètiques i enginyeria de microones. Teoria de línias de transmissió i
parèmetres de dispersió (S).
Conceptes bàscis relatius als processos de generació i detecció fotònica i de propagació d'ones mitjançant fibra òptica.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, així com electrònica d'alta freqüència.
2. Capacitat per dissenyar i fabricar circuits integrats.
3. Capacitat per desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelat de canals, càlcul
d'enllaços i planificació.
4. Capacitat per implementar sistemes per cable, línia i satèl¿lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.

Transversals:
5. 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.

6. 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.

7. 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.

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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METODOLOGIES DOCENTS

- Classes teòriques
- Sessions d'aplicació
- Sessions de laboratori
- Treball pràctic al laboratori

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

-Objectius d'aprenentatge de l'assignatura:

Métode per a l'anàlisi de circuits i sistemes de radiofrecuència, microones i fotónica, i estudi de la tecnología a aquestes freqüències.
Aplicació al diseny de prototips que es caracteritzen al laboratori.

Resultats de l'aprenentatge de l'assignatura:

- Conceptes i tècniques bàsics relacionats amb aplicacions de la propagació d'ones electromagnètiques a freqüències de microones i
fotóniques en comunicacions, satèl·lit i sensat remot.
- Coneixement dels components electrònics i fotònics (passius i actius), materials i processos industrials fonamentals per a les
aplicacions en aquestes bandes de freqüència.
- Tècniques específiques per a l'anàlisi de circuits i sistemes de radiofreqüència i freqüències òptiques i la seva aplicació al diseny de
circuits passius i actius (línees de transmissió, guíes d'ona, filtres, acobladors, divisors de potència, fonts de senyal, amplificadors,
detectors, mescladors, moduladors).
- Comprensió dels fenòmens bàsics involucrats en la generació, detecció i conversió de freqüències de les ones electromagnètiques en
aquestes bandes de freqüència.
- Tècniques específiques per a la simulació numèrica de cirscuits i sistemes en radiofreqüència, microones i freqüències òptiques
mitjançant programes CAD.
- Diseny i fabricació de circuits i sistemes ( amplificadors, filtres, detectors, sistemes de visualització electromagnètica).
- Tècniques específiques per a la mesura de circuits i sistemes a aquestes freqüències.
- Caracterització experimental dels prototips disenyats al laboratori.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 86,0 68.80

Hores grup gran 39,0 31.20

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

(CAT) 1. Anàlisi lineal de circuits de microones i RF

Descripció:
Linees de transmissió planars. Anàlisi, diseny i simulació de circuits passius ( acobladors, híbrids, filtres) i circuits actius (
amplificadors de baix soroll). Tècniques CAD. Tècniques per a la mesura de circuits de microones al laboratori. Tècniques de
caracterització al laboratori mitjançant l'ús d'instrumentació específica per a sistemes de microones i RF. Mesura de circuits
disenyats, simulats i fabricats durant el curs.

Dedicació: 67h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 46h
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(CAT) 2. Dispositius i Aplicacions de Fotònica de Microones

Descripció:
Conceptes, métodes, eines i components per a aplicacions de la fotònica a freqüències de microones. Transmissió i distribució de
senyals de microone mitjançant fibra òptica. Ràdio sobre Fibra. Exemples pràctics de fotònica de microones: Filtres de
radiofreqüència sintonitzables, xarxes de retard per a l'alimentació de distribucions d'antenes amb control de gir del feix. Radars
assistits fotònicament. Exercicis pràctics de diseny mitjançant simulació numèrica i optimització combinats amb treball
experimental.

Dedicació: 58h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 40h

ACTIVITATS

(CAT) LABORATORI

Descripció:
- Sessions de laboratori per entendre la operació i les tècniques de calibració d'instruments de mesura específics per a la
caractertzació de circuits de microones, RF i fotónica.
- Sessions de laboratori per a caracteritzar experimentalment circuits i sistemes que s'han disenyat, simulat i optimitzat en un
projecte en grup.

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

(CAT) EXERCICIS

Descripció:
Exercisis per a reforçar l'aprenentatge dels conceptes teòrics i les tècniques CAD per a la simulació de circuits i sistemes.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h

(CAT) presentacions a la classe

Descripció:
Presentació dels projectes en grup. Comparació entre resultats esperats i mesures experimentals. Discussió.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

(CAT) Examen de resposta extendida (Examen Final)

Descripció:
Examen Final.

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

- Examen final: 30%
- Feina individual: 20%
- Feina en grup: 50%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- Examen amb apunts
- Exercicis de diseny i preguntes de tria entre múltiples respostes.
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