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OBJECTIUS GENERALS 
 
L'objectiu general del curs és que l'alumne conegui els principals materials, principis de 
transducció i actuació així com les seves característiques i la seva aplicació per la mesura de 
diferents magnituds. Que pugui treballar fàcilment amb els fulls de característiques. Que 
conegui els principals materials i tecnologies utilitzades en l’obtenció de sensors i actuadors. 
Sobretot es fa una especial incidència en materials utilitzats en sensors d'estat sòlid i 
microlectrònics per la seva importància en l’actualitat. 
 
TEMARI 
 
   1.- Introducció. Generalitats 
  2.- Sensors de temperatura 
   Resistències metàl·liques i semiconductores, sensors d’infraroig 
  3.- Sensors de força 
   cas estudi: materials per galgues extensomètriques 
  4.- Sensors de pressió 
   cas estudi: el silici com element mecànic 
   cas estudi: efecte piezoresistiu 
  5.- Tecnologia de micromecanització: mirosistemes 
   cas estudi: materials utilitzats en microsistemes, compatibilització CMOS 
   visita laboratori de microsistemes del CNM 
  6.- Acceleròmetres i giròscops. 
   cas estudi: materials per sensors capacitius 
   cas estudi: materials per sensors ressonants 
   cas estudi: materials per sensors pizoelèctrics 
   cas estudi: simulació FEM (ANSYS) 
  7.- Micròfons 
  8.- Sensors de flux 
   cas estudi: anemòmetre, aïllament tèrmic 
  9.- Sensors de desplaçament 
   cas estudi: materials per LVDT 
  10.- Sensors magnètics 
   cas estudi: efecte hall, magnetoresistències, GMR 
  11.- Sensors de gasos 
   cas estudi: òxids metàl·lics com a sensors de gasos 
   cas estudi: nassos electrònics 
  12.- Sensors químics i bioquímics 
   cas estudi: chip ADN 
   cas estudi: materials per sensor d’humitat 
  13.- Sensors òptics i de fibra òptica  
  14.- Microactuadors: principis d’actuació 
   cas estudi: materials piezoelèctrics, materials magnetostrictius,  
   fluids magnetorreològics 



 
PROBLEMES (CASOS PRÀCTICS):  
 
En cadascun dels temes es tractarà el cas d’estudi com un exercici pràctic 
 
Proposta de petit projecte de recerca:  A DETERMINAR 
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