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Prerequisits

Es recomana haver assolit les competències de les assignatures dels cursos anteriors

Objectius

L'objectiu genèric de l'assignatura és aplicar l'electrónica com a a tecnologia de suport en altres camps i
activitats i no només a l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Es pretén que l'alumne conegui i profunditzi en el disseny, la fabricació i la caracterització de micro i
nanosistemes com a sensors i actuadors per aplicacions en diferents àrees (sensors/actuadors físics, químics
i biològics).

Els objectius concrets seràn:

1) Conèixer i analitzar els diferents tipus d'elements microelectromecànics i nanoelectromecànics (materials,
principis de transducció, estructures bàsiques, tècniques d'actuació i detecció)

2) Conèixer les tècniques de simulació-modelització, disseny-fabricació i caracterització per als
micro-nanosistemes.

3) Conèixer els diferents camps d'aplicació dels MEMS/NEMS i estudiar-ne exemples concrets

4) Aplicar els conceptes d'electrònica per dissenyar nous dispositius i sistemes basats en micro i
nanosistemes.

Competències

Actitud personal

Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques
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Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques
Aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de
telecomunicació i utilitzar les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori
Comunicació
Enfocar el diseño de aplicaciones y productos electrónicos de una manera sistémica.
Hàbits de pensament
Hàbits de treball personal
Treball en equip
Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i comunicar, tant per escrit com
oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb les telecomunicacions i
l'electrònica
Ètica i professionalitat

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
Adaptar-se a situacions imprevistes.
Aplicar la electrónica al control de sistemas de transformación energética, en especial en el campo de
las energías renovables.
Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de
dependència de l'equip.
Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal, si escau, que es derivi de la pràctica de
l'exercici professional.
Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns
professionals com davant de públics no experts.
Concebir y diseñar sistemas bioelectrónicos en un entorno de cooperación multidisciplinar.
Concebir y diseñar sistemas micro-nano//electromecánicos
Contribuir al benestar de la societat i al desenvolupament sostenible.
Desenvolupar el pensament científic.
Desenvolupar el pensament sistèmic.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
Estimar el posible impacto económico y social de un sistema electrónico.
Exponer de manera concisa tanto en español, catalán e inglés el proceso de diseño de un sistema
electrónico desde su planteamiento hasta los resultados e implementación.
Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.
Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i
analitzar les tendències de futur.
Identificar la legislació aplicable en el desenvolupament d'un sistema electrònic d'aplicació específica
Identificar las causas de impacto medioambiental de un sistema electrónico de aplicación específica.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera
professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
Plantear a nivel sistémico el proceso de diseño de un sistema electrónico de aplicación específica.
Prendre decisions pròpies.
Prevenir i solucionar problemes.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar cooperativament.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.
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Continguts

1) Elements microelectromecànics i nanoelectromecànics: classificació i descripció. Materials, principis de
transducció, estructures bàsiques, tècniques d'actuació i detecció,

2) Tècniques i eines de simulació, disseny, fabricació i caracterització

3) Aplicacions dels MEMS/NEMS: estudi d'exemples concrets

Metodologia

En aquesta assignatura del grau, es desenvoluparan sensors i actuadors emfatitzant sobretot aquelles
aplicacions més multidisciplinars com poden ser sensors químics i biològics, donant una visió diferent a la
vista fins ara pels estudiants. La metodología estarà basada en l'aprenentatge a partir de projectes, així se'ls
proposarà als estudiants una determinada problemática (cas específic) que hauran d'anar resolent al llarg del
curs.

Per aconseguir els objectius les activitats formatives inclouen:

Classes teòriques. Explicació per part del professor dels conceptes bàsics en funció del cas específic a
resoldre

Seminaris: discussió i anàlisi d'aspectes a resoldre i plantejats en funció del cas específic.

Classes de pràctiques. Realització de pràctiques en el laboratori específic en funció del cas a resoldre. Part
d'aquestes practiques inclouran l'ús d'eines de simulació

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 20 0,8 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 34

Pràctiques de laboratori 12 0,48 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

Seminaris 18 0,72 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34

Tipus: Autònomes

Estudi per a l'assimilació de
conceptes

44 1,76 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34

Preparació i redacció dels
treballs

44 1,76 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 31, 32, 34

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà 2 apartats diferenciats:
a) Informe escrit i/o presentació oral dels casos específics treballats a les classes de
teoria. Els treballs es realitzaran en grup i almenys una de les presentacións serà oral.

b) Informe escrit del treball desenvolupat al laboratori valorant-ne especialment la
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b) Informe escrit del treball desenvolupat al laboratori valorant-ne especialment la
interpretació i discussió dels resultats en comparació amb els esperats teòricament i/o
simulats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe i/o presentació
oral dels treballs

80% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Pràctiques 20 4 0,16 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 33
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