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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 22378 - Radiocomunicacions / 4
Titulació Grau d'Enginyeria Telemàtica - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

11:30 13:30 Dijous 02/09/2019 31/07/2020 D-117José Luis Ferrer Gomila

Responsable
jlferrer@uib.es

11:30 13:30 Dilluns 02/09/2019 31/07/2020 D-117

Jaume Ramis Bibiloni
jaume.ramis@uib.es

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

Contextualització

Radiocomunicacions és una assignatura opcional adreçada als estudiants del grau d'Enginyeria Telemàtica.
El seu objetiu és proporcionar una visió dels aspectes tecnològics de les radiocomunicacions i els elements
necessaris per realitzar-les, així com els radioenllaços terrestres i els espacials.

Requisits

De manera genèrica és convenient haver cursat les assignatures de xarxes dels cursos fins a tercer.

Recomanables
Es recomana haver cursat i aprovat l'assignatura  Propagació, Emissors i Receptors

Competències

Específiques
* CBI3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,

termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería

http://www.uib.cat/personal/ABDI2MjQ
http://www.uib.cat/personal/ABTE5MjY5
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* CCT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de
comunicaciones

* CCT8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores

Genèriques
* CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas
* CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos

complejos
* CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica

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

Continguts temàtics
1. Introducció
2. Antenes
3. Radiopropagació
4. Radioenllaços terrestres
5. Radioenllaços espacials

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Explicar els continguts de l'assignatura.

Es treballaran les competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1.

30

Classes pràctiques Laboratori Grup mitjà (M) Realitzar sessions pràctiques sobre els continguts de
l'assignatura.

Es treballaran les competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1,
CG2, CG5.

12

Classes pràctiques Problemes Grup mitjà (M) Realitzar sessions de resolució de problemes sobre els
continguts de l'assignatura.

Es treballaran les competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1,
CG2, CG5.

18

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Obtenir els coneixements teòrics de l'assignatura, realitzar les col.leccions
de problemes, i realitzar les pràctiques.

Es treballaran les competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1, CG2, CG5.

90

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

Per a l'itinerari A (alumnes a temps complert):

Col·leccions d'exercicis (30%)

Memòria de la pràctica (40%)

Presentació de la pràctica (20%)

Participació en les classes (10%)

Per a l'itinerari B (alumnes a temps parcial) el 10% de participació a classe passa un 5% als exercicis i un
5% a la memòria de la pràctica.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Explicar els continguts de l'assignatura. Es treballaran les competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1.
Criteris d'avaluació Es valorarà la participació a les sessions de classe amb intervencions raonades sobre la matèria explicada

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Laboratori

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Realitzar sessions pràctiques sobre els continguts de l'assignatura. Es treballaran les competències CBI3,

CCT4, CCT8, CG1, CG2, CG5.
Criteris d'avaluació Es plantejarà un projecte que s'haurà d'anar realitzant al llarg del curs. S'haurà de lliurar una memòria i fer una

presentació. De la memòria es valorarà l'exactitud dels resultats i la metodologia aplicada (40% a itinerari A,
45% a itinerari B). De la presentació es valorarà la qualitat de la mateixa i demostració de coneixement dels
resultats presentats (20% en ambdós itineraris)

Percentatge de la qualificació final: 60% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 65% per a l'itinerari B

Problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Realitzar sessions de resolució de problemes sobre els continguts de l'assignatura. Es treballaran les

competències CBI3, CCT4, CCT8, CG1, CG2, CG5.
Criteris d'avaluació Al llarg del curs es plantejaran un conjunt de col·leccions de problemes que els alumnes hauran de lliurar en

la data que s'indiqui.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

"Transmisión por radio", 5 ed., José María Hernando Rábanos, Ed. Universitaria Ramón Areces
Material disponible a Aula Digital

Bibliografia complementària

Recomanacions de la ITU-R


