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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11583 - Instrumentació Electrònica
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 3,8 de no presencials (95 hores) 5 de totals (125

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Jaume Verd Martorell
jaume.verd@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 01/12/2016 01/06/2017 F-103 (Mateu
Orfila)

Contextualització

Aquesta assignatura permet formar-se en el coneixement dels sistemes d'instrumentació electrònica per a
l'automatització de mesures i el desenvolupament d'instrumentació virtual. A tal fi, s'analitzen entre d'altres,
el condicionament de senyal per diferents transductors, l'adquisició i conversió de senyals, les targetes
d'adquisició de dades, els busos d'instrumentació, el control d'instruments de generació i mesura de senyals
així com el soroll i interferències en sistemes de mesura.

Requisits

Recomanables
Pel correcte seguiment de l'assignatura, es molt recomanable haver adquirit uns conceptes i competències
mínimes durant els estudis de grau, principalment en:

* Anàlisi de circuits elèctrics passius i actius (transistors).
* Anàlisi amb amplificadors operacionals.
* Anàlisi de la resposta temporal de sistemes lineals.
* Concepte de filtre i resposta freqüencial d'un sistema.
* Concepte de mostreig d'un senyal.

Competències
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Específiques
* (CETT14) Capacitat per a desenvolupar instrumentació electrònica, així com transductors i sensors.

Genèriques
* (CG11) Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions -i els coneixements i raons

últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambigüitats..
* (CG12) Tenir habilitats per l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom..
* (CG7) Capacitat per la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i

de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per les persones i béns, la qualitat final dels productes
i la seva homologació..

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

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
I. Introducció: sistemes de mesura

II. Instrumentació Virtual

III. Adquisició i automatització de les mesures

IV. Transductors i condicionament del senyal

V. Fonaments d'Instrumentació RF

VI. Soroll i interferències en sistemes de mesura

VII. Laboratori d'Instrumentació Avançada

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu el professor establirà els
fonaments teòrics així com l'exemplificació pràctica dels
diferents temes que constitueixen l'assignatura.

En aquesta activitat es treballen les competències: CETT14,
CG7

16

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Classes de
Problemes

Grup mitjà (M) Mitjançant el mètode de ressolució d'exercisis i problemes
s'aplicaran els fonaments teòrics a casos concrets i
s'interpretaran els resultats obtinguts.

En aquesta activitat es treballen totes les competències.

5

Classes de
laboratori

Pràctiques de
Laboratori

Grup mitjà 2 (X) Es realitzaran diferents sessions de pràctiques de laboratori
on els alumnes hauran de realitzar una sèrie d'exercisis
pràctics sota la tutela i supervisió del professor. Aquestes
sessions permetran complementar els conceptes teorico-
pràctics exposats dins l'aula en el control d'equips de
mesura i generació de senyals així com el desenvolupament
d'instrumentació virtual.

En aquesta activitat s'avaluen i es treballen les competències:
CETT14, CG11, CG12

6

Classes de
laboratori

Treball de
Pràctiques

Grup mitjà 2 (X) Una vegada realitzades les pràctiques de laboratori, es
destinarà una sessió de laboratori per proposar i començar a
treballar en un treball de pràctiques (TP) que es realitzarà en
grup.

Per la realització del treball l'alumne requerirà d'hores no
presencials (sense el professor). En tot cas, a part de la sessió
presencial per la seva proposta, es disposarà d'una sessió de
Tutoria ECTS pel seu seguiment.

En aquesta activitat es treballen totes les competències.

2

Tutories ECTS Seguiment del TP Grup mitjà 2 (X) Seguiment i tutorització del TP per part del professor. Els
alumnes exposaran les qüestions i dubtes sobre el TP que estan
realitzant i el professor en cas de necessitat els orientarà al
respecte.

En aquesta activitat s'avaluen i es treballen les competències:
CET14, CG11.

1

Avaluació Examen Final (EF) Grup gran (G) Es realitzarà un examen final que consistirà en la ressolució
de diferents problemes amb la finalitat d'avaluar l'adquisició
dels coneixements.

En aquesta activitat s'avaluen les competències: CET14, CG7,
CG11.

0

Avaluació Qüestionari Final
(QF)

Grup gran (G) Es realitzarà un qüestionari final tipus test amb tres
alternatives de resposta on les qüestions plantejades abarcaran
absolutament tots els continguts de l'assignatura (conceptes
teòrics i aplicats així com en relació a les activitats de
laboratori desenvolupades). La finalitat és avaluar si l'alumne
ha adquirit i sap aplicar els conceptes teoricopràctics tractats
en l'assignatura.

En aquesta activitat s'avaluen les competències: CET14, CG7,
CG11.

0

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.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i realització de
problemes

Aquesta activitat contempla principalment la profundització i estudi de
la materia exposada pel professor, la resolució dels diferents problemes
inclosos en la col·lecció de problemes i la lectura i preparació de les sessions
de laboratori.

En aquesta activitat es treballen totes les competències.

67

Estudi i treball
autònom en grup

Realització del TP Aquesta activitat contempla principalment la realització del TP fora de les
sessions presencials així com l'elaboració de l'informe corresponent.

En aquesta activitat es treballen i s'avaluen totes les competències.

28

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

S'obtindrà una qüalificació numèrica entre 0 i 10 punts per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada
segons el seu pes indicat a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Per superar l'assignatura s'hauran de complir dues condicions indispensables:

1 Obtenir un mínim de 5 punts en la suma ponderada de totes les activitats previstes.
2 Que la mitja de les notes de l'examen final i el qüestionari final sigui major o igual a 5.0. A més la nota

de cada una d'aquestes proves ha de ser superior a 4.0.
Pràctiques de Laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Es realitzaran diferents sessions de pràctiques de laboratori on els alumnes hauran de realitzar una sèrie

d'exercisis pràctics sota la tutela i supervisió del professor. Aquestes sessions permetran complementar
els conceptes teorico-pràctics exposats dins l'aula en el control d'equips de mesura i generació de senyals
així com el desenvolupament d'instrumentació virtual. En aquesta activitat s'avaluen i es treballen les
competències: CETT14, CG11, CG12

Criteris d'avaluació Assistència i correcte realització dels exercisis pràctics proposats a cada sessió de pràctiques de laboratori.

Percentatge de la qualificació final: 15%
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Seguiment del TP

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Seguiment i tutorització del TP per part del professor. Els alumnes exposaran les qüestions i dubtes sobre

el TP que estan realitzant i el professor en cas de necessitat els orientarà al respecte. En aquesta activitat
s'avaluen i es treballen les competències: CET14, CG11.

Criteris d'avaluació Assistència i grau de capacitat per saber presentar i comunicar aspectes relatius al TP que estan realitzant.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen Final (EF)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es realitzarà un examen final que consistirà en la ressolució de diferents problemes amb la finalitat d'avaluar

l'adquisició dels coneixements. En aquesta activitat s'avaluen les competències: CET14, CG7, CG11.
Criteris d'avaluació Adequació dels procediments utilitzats per a la ressolució dels problemes i exactitud dels resultats obtinguts.

També es valorarà la correcció de les interpretacions i raonaments emesos a l'hora de resoldre el problema.

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 4

Qüestionari Final (QF)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Es realitzarà un qüestionari final tipus test amb tres alternatives de resposta on les qüestions plantejades

abarcaran absolutament tots els continguts de l'assignatura (conceptes teòrics i aplicats així com en relació
a les activitats de laboratori desenvolupades). La finalitat és avaluar si l'alumne ha adquirit i sap aplicar els
conceptes teoricopràctics tractats en l'assignatura. En aquesta activitat s'avaluen les competències: CET14,
CG7, CG11.

Criteris d'avaluació Percentatge de les respostes correctes amb penalització de les respostes incorrectes.

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 4

Realització del TP

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Aquesta activitat contempla principalment la realització del TP fora de les sessions presencials així com

l'elaboració de l'informe corresponent. En aquesta activitat es treballen i s'avaluen totes les competències.
Criteris d'avaluació * Prestacions i correcte funcionament del VI desenvolupat: qualitat/aspecte del panell

frontal, claretat i estructuració del diagrama de blocs, correcte utilització dels drivers
i funcions disponibles, optimització de les comunicacions/transferències (via GPIB o
DAQ).

* Estructura de l'informe i/o de la presentació, redacció i ús adequat del llenguatge tècnic.
Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Bibliografia bàsica

* Miguel A. Pérez y otros, “Instrumentación Electrónica”,Editorial Thomson, 2004. ISBN:8497321669.
* J.R. Lajara y J. Pelegría, “LabVIEW: entorno gráfico de programación”, Marcombo

S.A.,2007,ISBN:9788426716965. (recurs on-line dins la UIB)
* Robert A. White, "Spectrum and Network Measurements, 2nd Edition",SciTech Publishing Inc , 2014.
* P.J.Riu, J.Rosell, J.Ramos,“Sistemas de instrumentación”, Ediciones UPC,1996,ISBN:8476535791.

Bibliografia complementària

* A.M. Lázaro, “LabVIEW 7i. Programación gráfica para el control de instrumentación”,
Ed.Paraninfo,2005.ISBN:8497323912

* R.Pallás,“Adquisición y Distribución de Señales”,Marcombo (Boixareu
Editores),1993(9ªEd.).ISBN:9788483220856

* A.Manuel y otros,“Instrumentación virtual. Adquisición, procesado y análisis de señales”,Edicions UPC,
2001.ISBN:8483014734

* R. Pallás, “Sensores y acondicionadores de señal”, Marcombo S.A., 2004 (4ª Ed.). ISBN:8426713440.

Altres recursos

S'utilitzarà Campus Extens per posar a disposició dels alumnes el diferent material que el professorat cregui
oportú així com per realitzar tutories virtuals.


