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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
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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

- Teoria electromagnètica: equació d'ona, propagació TEM, TE i TM, condicions de contorn, conceptes d'energia i potència, mitjans
sense pèrdues i amb pèrdues, bon conductor
- Paràmetres de la línia de transmissió
- Anàlisi de línies de transmissió en estat estacionari sinusoïdal
- Carta de Smith aplicada al càlcul d'impedàncies/admitances de línies de transmissió i coeficients de reflexió
- Paràmetres S
- Conceptes bàsics de fibra òptica. Sistemes de modulació òptica
- Làsers i detectors òptics

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 desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelat de canals, càlcul
d'enllaços i planificació.
3. Capacitat per implementar sistemes per cable, línia i satèl¿lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
4. Capacitat per a la integració de tecnologies i sistemes propis de la Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter generalista, i en
contextos més amplis i multidisciplinaris com per exemple en bio-enginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia o telemedicina.

Transversals:
5. 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.

6. 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.

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

- Resolució individual d'exercicis teòrics.
- Projecte grupal consistent en el disseny, implementació i mesura d'un circuit/sistema de microones com un amplificador, utilitzant
les eines de programari ADS/Momentum i Disseny Bilateral d'Amplificadors (da2).
- Pràctica de laboratori realitzada per grups.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Tècniques específiques per a l'anàlisi de circuits de microones no lineals (Harmonic Balance)
- Aplicació a subsistemes actius (oscil·ladors i mescladors)
- Eines de programari avançades (disseny de filtres, simulació de circuits, simulació electromagnètica)
- Disseny, implementació (fabricació) i mesurament d'exemples de circuits passius i actius
- Tecnologia i aplicacions de Terahertz
- Mètodes òptics per a la generació de Terahertz

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 86,0 68.80

Hores grup gran 26,0 20.80

Hores grup petit 13,0 10.40

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Temes avançats en anàlisi de circuits de RF i microones

Descripció:
Cosimulació electromagnètica/circuit i optimització d'estructures planes. Tècniques avançades de disseny de circuits passius
(filtres de microones i circuits de combinació/divisió de potència). Anàlisi lineal i no lineal de circuits actius (amplificadors,
mescladors, oscil·ladors). Tècniques de caracterització de laboratori. Mesures de circuits dissenyats, simulats i fabricats durant el
curs.

Dedicació: 42h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 21h

1.1 Disseny avançat de filtres de microones

Descripció:
Anàlisi i síntesi de filtres de microones amb funció de transferència arbitrària mitjançant tècniques de matriu d'acoblament

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 10h



Data: 21/11/2022 Pàgina: 3 / 4

1.2 Anàlisi no lineal de circuits de microones

Descripció:
Anàlisi teòrica de sistemes no lineals i tècniques de simulació
Anàlisi i disseny de Mescladors i Oscil·ladors i tècniques de simulació

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 11h

2. Fotànica de Terahertz (THz)

Descripció:
Fonaments de la tecnologia i aplicacions THz: sistemes espectroscòpics en el domini del temps i freqüència, i aplicacions a la
imatge i les comunicacions. Característiques bàsiques dels diferents mètodes de generació i detecció de radiació THz: mètodes
purament electrònics com la multiplicació de freqüències, i mètodes purament òptics com els làsers en cascada quàntica (QCL).
Examen en profunditat dels sistemes fotoconductors i de rectificació òptica més omnipresents: centrar-se en exemples pràctics
quantitatius i configuracions experimentals.

Dedicació: 44h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 13h
Aprenentatge autònom: 22h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

E1: Probes escrites: 20%
E3: Treballs realitzats per l'estudiant: 80%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les probes escrites es fan a classe i requereixen eines de programari CAD.
Els treballs requereixen eines de programari CAD. Inclouen exercicis a casa i pràctiques de laboratori.
Les pràctiques de laboratori es realitzen en equips de 2-3 estudiants

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- González, G. Microwave transistor amplifiers: analysis and design. 2nd ed. Englewood Cliffs,  N.J.: Prentice-Hall,  1997. ISBN
0132543354.
-  Pozar,  D.M.  Microwave  engineering  [en  línia].  4th  ed.  Hoboken:  Wiley,  2012  [Consulta:  09/04/2021].  Disponible  a:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708. ISBN 9780470631553.

Complementària:
- Bahl, I.; Bhartia, P. Microwave solid state circuit design. 2nd ed. New York: Wiley-Interscience, 2003. ISBN 9780471207559.
- Cameron, R.J.; Kudsia, C.M.; Mansour, R.R. Microwave filters for communication systems: fundamentals, design, and applications.
Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007. ISBN 9780471450221.

RECURSOS

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708
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Altres recursos:
Apunts del curs i  presentacions corresponents als diferents temes tractats. Llicències individuals per a eines de programari de
simulació.  Les  notes  del  curs  s'entreguen  als  estudiants  inscrits  al  curs  a  través  del  campus  digital  UPC  Atenea
(http://atenea.upc.edu:8080/moodle/ )

http://atenea.upc.edu:8080/moodle/

