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Guia docent
230662 - CSAS - Sistemes Intel·ligents Adaptatius

Última modificació: 10/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (Pla 2013). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES AVANÇADES DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2019). (Assignatura
optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (Pla 2022). (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

Disseny digital basat en microprocessadors
Llenguatge de programació C

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. 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.

2. 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.

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.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes magistrals
- Classes de laboratori
- Treball pràctic de laboratori
- Treball en grup (no presencial)

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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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura:

Els sistemes adaptatius intel·ligents personalitzats, com a part del conegut enfocament "Sistema intel·ligent", permetran entendre les
diferents etapes que constitueixen un sistema electrònic capaç de reunir dades en brut procedents d'un gran nombre de fonts de
detecció i integrar-les en un sistema de presa de decisions a alt nivell. Els mètodes presentats proporcionen les característiques
adaptatives que permetran que el sistema funcioni en condicions canviants o desconegudes, o fins i tot en presència de fallades,
mitjançant  la  configuració  autònoma  dels  seus  paràmetres  o  estructura.  Un  altre  objectiu  important  consistirà  a  escollir  la
implementació eficient del sistema final tenint en compte característiques rellevants com la capacitat de memòria i l'ample de banda,
el rendiment i el consum d'energia. Les metodologies intel·ligents per al tractament de les dades recollides es consideraran com a part
del pas necessari per a l'"extracció automàtica del coneixement" de les dades.

L'assignatura presentarà els principis de les parts respectives, amb un projecte que integri tota la cadena per a una aplicació
determinada.

Resultats d'aprenentatge de l'assignatura:

- Capacitat per comprendre i diferenciar els principals blocs que constitueixen un sistema adaptatiu intel·ligent.
- Capacitat per aplicar tècniques d'extracció i selecció de característiques, així com tècniques de fusió de dades per tal de facilitar la
implementació de tasques de decisió.
- Capacitat per analitzar i implementar mètodes adaptatius capaços de resoldre tasques de processament de senyal.
- Capacitat per triar una alternativa d'implementació correcta per a un sistema adaptatiu, tenint en compte les limitacions del sistema
com ara l'amplada de banda i la capacitat de la memòria, el rendiment i el consum d'energia.
- Capacitat per desenvolupar tècniques de disseny, anàlisi i avaluació de sistemes electrònics en aplicacions com l'automatització,
l'aeroespacial, la distribució i generació d'energia, l'electrònica de consum, la biomedicina, etc.
-  Capacitat  per  sintetitzar  i  resoldre problemes relacionats  amb la  disciplina de l'enginyeria  electrònica,  per  aplicar  tècniques
d'aprenentatge en contextos complexos i múltiples, per aplicar els coneixements previs a noves situacions i contextos, així com
capacitat de coordinació i treball en equip.
- Capacitat per dissenyar sistemes electrònics capaços d'integrar dades en brut procedents de sensors i construir una infraestructura
de decisió d'alt nivell.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 13,0 10.40

Hores aprenentatge autònom 86,0 68.80

Hores grup gran 26,0 20.80

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció

Descripció:
- Arquitectura d'un sistema adaptatiu a mida
- Components del sistema
- Principals reptes d'un sistema adaptatiu a mida

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h
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2. Extracció i selecció de característiques

Descripció:
- Anàlisi de components principals
- Anàlisi de discriminants linials
- Anàlisi de components independents

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 18h

3. Tècniques de fusió de dades

Descripció:
- Promitjat de dades
- Agrupació de dades
- Separació cega de fonts

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 20h

4. Mètodes adaptatius

Descripció:
- Aprenentatge no supervisat
- Aprenentatge supervisat
- Principis evolutius
- Mètodes d'auto-reparació

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

5. Principis d'implementació

Descripció:
- Alternatives d'implementació
- Capacitat i ample de banda de memòria
- Prestacions del sistema
- Consium de potència

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h
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ACTIVITATS

LABORATORI

Descripció:
- Presentació de casos d'estudi
- Xarxes Neuronals Artificials
- Sistemes electrònics bio-inspirats

Dedicació: 26h
Grup petit/Laboratori: 26h

PRESENTACIÓ ORAL

Descripció:
Presentación de trabajos en grupo

Dedicació: 16h
Aprenentatge autònom: 16h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Treballs d'auto-estudi en grup: 50%
Pràctiques de laboratori: 30%
Projecte personal: 20%
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