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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

Coneixements bàsics de comunicacions per fibra òptica i comunicacions digitals

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 dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
3.  Capacitat  per  a  l'elaboració,  direcció,  coordinació,  i  gestió  tècnica  i  econòmica  de  projectes  sobre:  sistemes,  xarxes,
infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent la supervisió i coordinació de projectes parcials d'obra aliena; infraestructures
comunes  de  telecomunicació  en  edificis  o  nuclis  residencials,  incloent  els  projectes  sobre  la  llar  digital;  infraestructures  de
telecomunicació en transport y medi ambient; amb les seves corresponents instal.lacions de subministrament d'energia i avaluació de
les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica.
4. Capacitat per implementar sistemes per cable, línia i satèl¿lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
5. Capacitat per realitzar la planificació, presa de decisions i empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions considerant la qualitat de
servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, així
com gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.

Transversals:
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

- Clases
- Programació en Matlab
- Informes científics
- Presentacions orals
- Prova de resposta curta

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquest curs és formar als estudiants en mètodes d'anàlisi, disseny, dimensionament i avaluació del rendiment dels
sistemes de comunicació de fibra òptica moderns.

Els resultats esperats de l'assignatura són:

- Capacitat per dissenyar i implementar sistemes de comunicació de fibra òptica d'última generació.
- Capacitat per analitzar i modelar els blocs que componen les xarxes modernes de fibra òptica.
- Capacitat per avaluar el rendiment de les tecnologies avançades de fibra òptica.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 13,0 10.40

Hores aprenentatge autònom 86,0 68.80

Hores grup petit 26,0 20.80

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció

Descripció:
- Introducció al curs
- Introducció al entorn de simulació

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

2. Propagació de polsos en fibra òptica

Descripció:
- Atenuació
- Dispersió temporal: dispersió modal, dispersió cromàtica jo dispersió en mode polarització (PMD)
- Efectes no lineals: modulació autofàsica (SPM), modulació multifàsica (XPM) and barreja de quatre ondes (FWM)

Dedicació: 39h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 27h



Data: 21/11/2022 Pàgina: 3 / 4

3. Descripció de transmissió i detecció del senyal òptic

Descripció:
- El modulador IQ
- El receptor coherent
- Formats de modulació complexes: QAM, Nyquist OFDM, etc.
- Multiplexació del senyal: longitud d'ona / polarització / espacial
- Modelatge del soroll: emissió espontània amplificada (ASE) / soroll tèrmic / soroll de fase
- Anàlisi i avaluació del sistema: estimació de la taxa d'error de bits (BER)

Dedicació: 39h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 27h

3. Amplificació del senyal óptica

Descripció:
- Amplificadors òptics semiconductors (SOA)
- Amplificadors de fibra dopats d'erbi (EDFA)
- Amplificadors Raman

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

5. Processament digital del senyal per a la descripció de comunicacions òptiques

Descripció:
- Compensació de dispersió cromàtica
- Recuperació de freqüència i fase
- Seguiment de polarització
- Recuperació del senyal de rellotge

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

ACTIVITATS

Coding

Descripció:
Disseny i avaluació d'un sistema avançat de comunicacions de fibra òptica mitjançant Matlab.

Dedicació: 48h
Aprenentatge autònom: 48h
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Technical Reports

Descripció:
Informes científics en paper sobre la implementació del codi jo els resultats obtinguts.
- 2 Informes intermedis
- 1 Informe final

Dedicació: 30h
Aprenentatge autònom: 30h

Oral Presentation

Descripció:
Presentació oral basada en diapositives de l'informe final.

Dedicació: 9h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 8h

Final Exam

Descripció:
Examen final de l'assignatura.

Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Examen final: 40%
Informes científics: 45%
Presentació oral: 15%
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