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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
12 CPE N3. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit
TIC. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic, crític i creatiu.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes d'aplicació
Classes expositives
Classes laboratori
Treball en grup (no presencial)
Treball individual (no presencial)
Exercicis
Proves de resposta llarga (Control)
Proves de resposta llarga (Examen Final)
Pràctica de laboratori
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'estudiant ha de poder entendre les diferents especificacions de les arquitectures bàsiques de transmissors i receptors en sistemes de
comunicacions, així com dels seus circuits constituents. Amb aquest curs es pretén capacitar a l'estudiant amb els coneixements
necessaris per a realitzar el disseny de circuits de comunicacions i entendre com les diferents no idealitats d'un determinat circuit
influeixen al comportament global del sistema.

Resultat de l'aprenentatge: l'estudiant, en finalitzar l'assignatura, serà capaç de:
- Descriure i entendre els requeriments i paper de cada circuit constituent d'un terminal de comunicacions (receptor i transmissor),
"wired" i "wireless".
- Descriure, entendre i analitzar les diferents solucions circuitals per realitzar aquests blocs, les limitacions circuitals i tecnològiques
per les seves realitzacions integrades, els diferents compromisos de les seves prestacions i criteris realistes considerats per dissenyar-
los.
- Entendre les limitacions freqüencials de les estructures circuitals estudiades a classe, així com poder estimar el seu ample de banda i
conèixer alguna tècnica bàsica d'extensió de la la resposta freqüencial.
- Entendre i avaluar qualitativament les conseqüències de les no idealitats dels circuits en la prestació del sistema.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 26,0 17.33

Hores grup gran 39,0 26.00

Hores aprenentatge autònom 85,0 56.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1. Aspectes generals dels circuits de comunicacions

Descripció:
1. Introducció als circuits de comunicacions.
2. Conceptes bàsics en circuits de comunicacions.
3. Figures de mèrit. No linealitats, interferències, soroll, sensibilitat i marge dinàmic.
a. Estimació dels paràmetres de soroll
b. Linealitat, comportament en gran senyal i rang dinàmic lliure d'espuris (IP3 i SFDR).
4. Efectes de les no-idealitats a nivell de sistema.
5. Passive RLC networks (ressonant and impedance transformers)

Dedicació: 17h 55m
Grup gran/Teoria: 3h 27m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h 28m



Data: 08/07/2022 Pàgina: 3 / 6

Tema 2. Etapes bàsiques realitzades amb transistors

Descripció:
1. El transistors MOS. Models en gran i petit senyal.
a. Configuracions en porta, drenador i sortidor comú.
2. Mirall de corrent.
3. Parell diferencial.
4. El transistor BJT. Models en gran i petit senyal.
a. Configuracions bàsiques amb el transistor BJT.

Dedicació: 56h 21m
Grup gran/Teoria: 8h 54m
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 33h 27m

Tema 3. Amplificadors per a receptors de comunicació

Descripció:
1. Tècniques d'estimació d'ample de banda.
2. Tècniques d'extensió d'ample de banda.
3. Amplificadors sintonitzats.
4. Amplificadors de baix soroll (LNA).
5. Adaptació de impedància d'entrada.
6. Amplificadors de transimpedància per aplicacions de comunicacions òptiques.

Dedicació: 22h 33m
Grup gran/Teoria: 5h 24m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 13h 09m

Tema 4. Amplificadors de potència

Descripció:
1. Consideracions generals.
a. Figures de mèrit.
b. Adaptació d'impedàncies.
2. Amplificadors de potencia bàsics. Classe A, Classe B, Classe AB y Classe C.
3. Amplificadors commutats: Classe D, Classe E y Classe F.
4. Técniques de Linealització

Dedicació: 22h 33m
Grup gran/Teoria: 5h 24m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 13h 09m
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Tema 5. Generadors de senyal

Descripció:
1. Fonaments de disseny d'oscil·ladors.
a. Funció descriptiva.
2. Topologies bàsiques LC i sintonitzats per cristall.
3. Multivibradors.
4. Oscil·ladors de freqüència variable controlada per tensió.

Dedicació: 7h 12m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 12m

Tema 6. Sintetitzadors de freqüència

Descripció:
1. Consideracions generals. Figures de mérit.
2. Phase-Locked Loops: PLL Bàsic.
3. PLLs de primer i segon ordre. N-integer PLLs
4. Charge-Pump PLL.
5. Detector de fase

Dedicació: 4h 27m
Grup gran/Teoria: 4h 27m

ACTIVITATS

Proves de resposta llarga (Control)

Descripció:
Cap a la meitat del curs es realitza un control en la sessió d'una hora, per tal que l'estudiant tingui una realimentació fidedigna
del seu nivell assolit fins el moment.

Dedicació: 0h 50m
Grup gran/Teoria: 0h 50m

Exercicis

Descripció:
Cada setmana l'estudiant rep una tasca o sèrie de tasques curtes relacionades amb el temari vist a classe de teoria que ha de
resoldre a casa de forma individual. Té una setmana per resoldre-les. A la següent setmana el resultat de les tasques és
comentat a classe, fent el professor incís en els errors més importants comesos (si és el cas).

Objectius específics:
Aplicació dels conceptes vistos durant la setmana a classe de teoria.

Lliurament:
A través d'Atenea, una o dues tasques curtes setmanals. Dedicació màxima requerida: aproximadament 30 minuts setmanals.

Dedicació: 6h 40m
Grup gran/Teoria: 6h 40m
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P1: Tutorial (transistor MOS i amplificador CS)

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

P2: Etapes amplificadores bàsiques.

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

P3: Estimació i extensió d’ample de banda.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

P4: Parell diferencial

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

P5: LNA sintonitzat: disseny

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

P6: LNA sintonitzat: soroll i linealitat

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

P7: Amplificador lineal de potència

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

P8: VCOs i generadors de senyal

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

Prova de resposta llarga (Examen Final)

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Qualificació final en funció de les qualificacions respectives de la part de teoria (60% del total) i de la part de laboratori (40% del
total).
- La part de teoria consta d'un d'un examen final integrador de tot el temari vist (40% del total de la nota final), més la part
d'avaluació continuada (20% del total de la nota final) que s'obté d'un control a mig quadrimestre (15%) més altres activitats que es
fan durant el curs (5%): petits treballs, lliurament de taques resoltes a casa, etc. Si la nota de l'examen final és superior a la
d'aplicació només es considera la nota del l'examen final (60%).
- La part de laboratori (40% del total de la nota final) consta de la nota corresponent a les pràctiques guiades (30% de la nota final)
més la nota d'un control que es fa juntament amb l'examen final de teoria (10% del total).

En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:
- Treball en equip (Nivell Mitjà)
- Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d' enginyeria (Nivell Alt)
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