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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22431 - Disseny i Simulació Electrònica
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 5, 2S, GEEI (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Anglès

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Bartomeu Alorda Ladaria
tomeu.alorda@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Pedro José Pons Bonafé Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Assignatura Optativa que està dirigida a estudiants interessats a desenvolupar les seves habilitats en la
concepció, el disseny, la implementació i la operació de dispositius electrònics en un entorn simulat d'empresa/
industrial. L'assignatura pretén aportar coneixements per al disseny i la construcció de prototips electrònics,
i adquirir d'aquesta forma destreses per passar de la idea a la realització real.

Requisits

Essencials
Aquesta assignatura es planteja com una aplicació directa de tots els coneixements adquirits en els diferents
cursos, per tant els requisits d'aquesta assignatura són haver entès i saber aplicar de forma correcta, la majoria
de conceptes d’electrònica analògica i digital tractats en cursos i assigntures anteriors.

Segon curs: Electrònica Digital, Components i Sistemes Electrònics i Electrònica Analògica

Tercer curs: Tecnología Electrònica

Quart cus: Sistemes Electrònics Digitals

Recomanables
Es recomanable tenir destresa en la programació de microcontroladors (preferentment microcontroladors PIC)
i capacitats pel disseny analogic, així com coneixements de comunicacions sense fils a nivell de comunicació
punt a punt entre nodes sensors.
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Addicionalment, serà necessari posar-hi ganes en la recerca de nous conceptes o aplicacions no tractats en
anteriors assignatures de la titulació.

Competències

Específiques
* E1. Conèixer i saber aplicar els problemes i les possibles solucions relacionades amb el renou electrònic i

les interferències electromagnètiques en els sistemes electrònics basats en plaques de circuits imprès..
* E2. Conèixer i saber utilitzar les tècniques bàsiques de disseny i fabricació de plaques de circuits impresos

per aplicacions analògiques, digitals i de potència..
* E3. Conèixer de forma pràctica les etapes en l'execució d'un disseny de placa de circuits impresos y saber

utilitzar eines (software) d'ajuda al disseny..

Genèriques
* G1. Capacitat de presentar oralment en públic coneixements, idees i informes..
* G2. Capacitat per a treballar de forma autónoma.
* G3. Capacitat per a resoldre problemes aplicant els coneixements a la pràctica.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb saber conèixer i identificar els efectes i les possibles
solucions relacionades amb el renou electrònic i les interferències electromagnètiques presents en els sistemes
electrònics basats en plaques de circuits impreses.

Conèixer i saber utilitzar les tècniques bàsiques de disseny i fabricació de plaques de circuits impresos per
aplicacions analògiques, digitals i de potència.

Conèixer de forma pràctica les etapes en l'execusió d'un disseny de placa de circuits impressos i saber utilitzar
eines (software) d'ajuda al disseny.

Continguts temàtics
1. Evolució de la tecnologia electrònica i principals característiques que afecten a la fabricació de
circuits impressos

Descripció de l'estat actual dels sistemes elctrònics i detall de les principals característiques
físiques que afecten al disseny i contrucció de prototips electrònics.

2. Introducció al Disseny de prototips electrònics
Descripció dels circuits integrats des del punt de vista d'integradors de plaques de circuits
impresos. Definició de font de renou electrònic i interferències electromagnètiques en prototipus
electrònics.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Presentació del projecte a realitzar.

Introducció al programa de disseny de plaques de circuit imprès EAGLE (tutorial inicial)

Presentació de les adreces web de distribuïdors de components electrònics i fabricants de
prototipus electrònics

3. Conceptes bàsics de Plaques de Circuits Imprès
Tècniques per minimitzar el soroll en plaques de circuit imprès.

Solucions a nivell de PCBs

4. Aprofundim!
Conceptes relacionats amb PCBs

Desacoblament i Filtres

Separació de pistes

Calcular la longitud elèctrica de les pistes

Metodologia docent

L'adquisició de les competències i capacitats es realitzarà mitjançant una metodologia basada en CDIO
(Concebre, Disseny, Implementar i Operar), permetent a l'estudiant adquirir un aprenentatge significatiu
mitjançant la pràctica i la necessitat.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Continguts Teòrics Grup gran (G) El contingut teòric s'exposarà en classes presencials de teoria
basades en textos de referència amb els quals l'alumne
aprendrà les principals problemàtiques relaciones amb la
implementació de prototipus electrònics.

Es treballaran les competències: E1, E2, G2 i G3

20

Classes pràctiques Desenvolupament
d'un projecte

Grup mitjà (M) La finalitat d'aquesta activitat és aplicar tots els coneixements
teòrics mitjançant el desenvolupament d'un projecte real.

Els alumnes treballaran en petits grups per col·laborar i
aprendre de forma conjunta treballant sobre el projecte.

Es treballaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

30

Avaluació Presentació del
Projecte

Grup gran (G) La finalitat és avaluar el resultat final del projecte i la seva
implementació com a producte final.

Els grups presentaran en una sessió d'avaluació final
el producte realitzat aportant les proves necessàries per
determinar la funcionalitat de la solució aportada.

Es treballaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

6

Avaluació Proves teòriques Grup gran (G) Respondre als controls de verificació d'adquisició dels
coneixements teòrics. La metodologia usada es basarà en dos
qüestionaris de resposta múltiple que es realitzaran a l'aula

4
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
mitjançant l'accés a les eines d'avaluació digitals de campus
externs

S'avaluaran les competències: E1, E2, G2 i G3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les proves
teòriques

Mitjançant el material bàsic de la bibliografia i el material teòric, l'alumne
haurà de preparar-se per respondre als controls de verificació d'adquisició
dels coneixements teòrics.

Es treballaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

44

Estudi i treball
autònom en grup

Elaboració del projecte La finalitat d'aquesta activitat és avançar en la elaboració del projecte de
l'assignatura. S'haurà de dur a terme el disseny, integració de coneixements
d'altres assignatures i la programació del dispositiu realitzat per acabar la
proposta final.

El treball es realitzarà en petit grups de feina.

S'avaluaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

46

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Desenvolupament d'un projecte

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció La finalitat d'aquesta activitat és aplicar tots els coneixements teòrics mitjançant el desenvolupament d'un

projecte real. Els alumnes treballaran en petits grups per col·laborar i aprendre de forma conjunta treballant
sobre el projecte. Es treballaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

Criteris d'avaluació Els diferents grups de treball realitzaran diverses proves orals durant el curs (proposta, esquema, implementació)
que seran avaluades pels propis companys de l'aula i el professors de l'assignatura. Es valorarà la imatge de la
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presentació, la claretat dels continguts exposats, així com el grau d'innovació de la solució aportada per part
del grup.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Presentació del Projecte

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció La finalitat és avaluar el resultat final del projecte i la seva implementació com a producte final. Els grups

presentaran en una sessió d'avaluació final el producte realitzat aportant les proves necessàries per determinar
la funcionalitat de la solució aportada. Es treballaran les competències: E1, E2, E3, G1, G2 i G3

Criteris d'avaluació Cada grup presentarà el producte final a la resta de la classe essent aquest avaluat pels companys i pels
professors. Es valorarà la implentació feta i la documentació aportada.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Proves teòriques

Modalitat Avaluació
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (recuperable)
Descripció Respondre als controls de verificació d'adquisició dels coneixements teòrics. La metodologia usada es basarà

en dos qüestionaris de resposta múltiple que es realitzaran a l'aula mitjançant l'accés a les eines d'avaluació
digitals de campus externs S'avaluaran les competències: E1, E2, G2 i G3

Criteris d'avaluació Resolució de dos qüestionaris d'autoavaluació mitjançant les eines de campus extens. Així com la presentació de
la memòria final del projecte en format revista enginy@eps. Els criteris d'avaluació es centraran en la utilització
adequada de les tècniques de minimització de les interferències.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

M. I. Montrose, Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compliance: A Handbook for Designers,
Wiley-IEEE Press, ISBN: 978-0-7803-5376-3
B. Alorda, Microcontroladors i Microprocessadors, Col·lecció materials didàctics, Edicions UIB, ISBN:
978-84-8384-210-2

Bibliografia complementària

M. I. Montrose, EMC and the Printed Circuit Board: Design, Theory, and Layout Made Simple, Wiley-IEEE
Press, ISBN; 978-0-7803-4703-8

Altres recursos

J. Balcells i altres, Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos, Marcombo, 1991. ISBN:
84-267-0841-2
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Informació recollida a la página de l'assignatura de Campus Extens


