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ver. 2.1 

 

Grau: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (EIA). 
Assignatura: Electrònica per a Àudio i Vídeo (EAV-EIA). Codi de l’Assignatura: 820242. 

Assignatura Optativa. Quadrimestre 7Q. Curs 2014/15. Quadrimestre de Tardor. 
 

Professor: Herminio Martínez (herminio.martinez@upc.edu) 
Departament: Enginyeria Electrònica (UPC) 

 

 
1.- OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA. 

 
 L’assignatura ‘Electrònica per a Àudio i Vídeo’ (EAV-EIA – 820242), presentada com 
assignatura optativa a 7è Quadrimestre de la titulació de Grau d’Enginyeria en Electrònica Industrial i 
Automàtica, està indicada a estudiants als que els hi agradi i apassioni l’Electrònica, així com el disseny 
i implementació de les seves aplicacions modernes. És la continuació lògica de les assignatures 
relacionades amb l’Enginyeria Electrònica estudiades a la carrera, però amb una vesant fortament pràctica 
dirigida cap a aplicacions dintre dels camps de l’àudio, del vídeo i de les comunicacions. 
 

EAVEIA té com a objectiu principal el presentar a l’estudiant les modernes tècniques analògiques 
i digitals emprades típicament als entorns i contextos de l’àudio, del vídeo i de les comunicacions per al 
processament lineal del senyal en baixa i gran potència, basades principalment en circuits integrats 
analògics específics, transistors bipolars (BJT), i transistors d’efecte de camp (MOSFET). 

 
A més a més, pretén aprofundir en diferents tòpics de les tècniques analògiques no estudiats en 

altres assignatures afins de la carrera, com són les tècniques de modulació en AM i FM per a 
comunicacions electròniques; circuits moduladors, demoduladors i mescladors utilitzats en sistemes 
emissors i receptors, etc. 
 

L’estudiant ha d’assolir una base tècnico–científica per poder, no només analitzar, sinó també 
dissenyar, sintetitzar, simular i implementar físicament estructures electròniques, dintre de l’àmbit del 
processament analògic, basades en aquests dispositius per a aplicacions en equips d’àudio, vídeo i 
comunicacions industrials. 

 
 

2.- DEDICACIÓ SETMANAL A L’ASSIGNATURA. 
 

 Hores setmanals de teoria i problemes: 3 h/set. 
 Hores setmanals de laboratori (pràctiques): 1 h/set. (agrupades en sessions de pràctiques 

quinzenals, en SS o SP, de 2 hores). 
 
 

3.- HORARI DE L’ASSIGNATURA. 
 

 Teoria i Problemes: dilluns, de 17:00 a 20:00 hores. 
 Laboratori: dilluns, de 15:00 a 17:00 hores (pràctiques en sessions quinzenals en SS o SP). 
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4.- PROFESSORS DE L’ASSIGNATURA. 

 
 Professor de Teoria i Problemes: Herminio Martínez (herminio.martinez@upc.edu). 
 Professor de Laboratori: A determinar. 

 
 

5.- TEMARI COMPLET DE L’ASSIGNATURA. 
 

A continuació es mostra en detall el temari (en forma de declaració d’intencions) de l’assignatura. 
La temporització assignada a cada tema correspon només a les hores de teoria, a raó de 3 h/set (=45 
h/quad.). Alguns d’aquests tòpics s’ampliaran a les corresponents classes de laboratori i activitats 
dirigides. Aquest temari es divideix en quatre blocs ben diferenciats: 

 
 Bloc I: tècniques d’alimentació. 
 Bloc II: tècniques d’amplificació i equalització en electrònica per a àudio i vídeo. 
 Bloc III: transmissió de la informació mitjançant tècniques de modulació, transmissors i receptors de 

ràdio. 
 Bloc IV: aplicacions dels sistemes de transmissió de la informació mitjançant tècniques de 

modulació. 
 

BLOC I.- TÈCNIQUES D’ALIMENTACIÓ (3 hores). 
 

1.- Reguladors i Referències de Tensió (3 hores). 

 
1.1.- Introducció. El díode zèner com element bàsic d’estabilització de tensió. 
1.2.- Fonts lineals amb transistor en sèrie i díode zèner. 
1.3.- Reguladors lineals amb realimentació. 
1.4.- Reguladors lineals sèrie estàndards i LDO comercialitzats en forma de circuit integrat monolític. 
1.5.- Reguladors lineals paral·lels. 
1.6.- Limitació del corrent màxim per la càrrega. 
1.7.- Proteccions contra curt–circuits. 
1.8.- Convertidors DC-DC i reguladors de tensió commutats. 

1.8.1.- Reguladors de tensió commutats comercialitzats en forma de circuit integrat monolític. 
1.9.- Circuits de supervisió de l’alimentació. 

1.9.1.- El circuit integrat MC3425 de Motorola com exemple. 
1.10.- Fonts de tensió monolítiques. 
1.11.- Referències de tensió. 

1.11.1.- La família de referències REFxxx, LM313 i LM399 com exemples. 
1.11.2.- Aplicacions. Fonts de tensió i de corrent. 
1.11.3.- Sensors de temperatura monolítics. Els circuits integrats LM335, LM35 i AD590 com 

exemples. 
1.12.- Inversors de tensió de capacitats commutades (‘charge pumps’ o ‘bombes de càrrega’). 

1.12.1.- Els circuits integrats SI7660, SI7661 i MAX660 com exemples. 
1.13.- Fonts de corrent. 
1.14.- Referències de corrent. 

1.14.1.- Els circuits integrats REF200 i LM334 com exemples. 
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BLOC II.- TÈCNIQUES D’AMPLIFICACIÓ I EQUALITZACIÓ EN ELECTRÒNICA 

PER A ÀUDIO I VÍDEO (12 hores). 
 

2.- Etapes de Sortida en Amplificadors de Potència i Elements Transductors 
(Micròfons i Altaveus) per a Àudio  (3 hores). 

 
2.1.- Introducció. Etapes de sortida en amplificadors. 
2.2.- Amplificadors de potència en classe A. 

2.2.1.- Estimació del rendiment màxim d’una etapa de potència en classe A. 
2.3.- Etapes de potència en contrafase. 
2.4.- Etapes de potència push–pull de simetria complementària en classe B. 

2.4.1.- Estimació del rendiment màxim d’una etapa de potència en classe B. 
2.5.- Etapes de potència push–pull de simetria complementària en classe AB. 
2.6.- Variacions de la configuració en classe AB. Etapes amplificadores de corrent i potència per a 

sortides de VFOAs. 
 2.6.1.- Etapes de sortida amb un únic transistor. 

2.6.2.- Etapes de sortida push–pull de simetria complementària. 
2.7.- Transistors MOS de potència. 
2.8.- Amplificadors de potència en classe D, AD, G i H. 
2.9.- Amplificadors d’alta fidelitat (Hi-Fi). 
2.10.- Micròfons. 

2.10.1.- Tipus de micròfons i els seus elements. 
2.10.2.- Característiques elèctriques i mecàniques dels micròfons. 

2.11.- Altaveus, baffles, i caixes acústiques. 
2.11.1.- Tipus d’altaveus i els seus elements: dinàmics, electrostàtics, i piezoelèctrics. 
2.11.2.- Característiques elèctriques i mecàniques dels altaveus. 
2.11.3.- Woofers, altaveus de midrange i tweeters. 
2.11.4.- Caixes acústiques i sistemes de vàries vies. 

 

3.- Amplificadors de Potència Integrats en Forma d’ICs Monolítics (3 hores). 

 
3.1.- Introducció. 
3.2.- Amplificadors operacionals específics per a previs (preamplificadors) en aplicacions d’àudio. 
3.3.- Amplificadors operacionals de potència i d’alta tensió. 

3.3.1.- Amplificadors operacionals d’alta tensió (OPA541, etc.). 
3.3.2.- Amplificadors operacionals d’alt corrent (LM12, OPA501, etc.). 
3.3.3.- Amplificadors operacionals d’alta potència (PA04, etc.). 
3.3.4.- Drivers de corrent (PB50, LH0033, EL2005, etc.). 

3.4.- Amplificadors de potència i baixa freqüència comercials en circuits integrats. 
3.4.1.- Estudi dels circuits integrats LM380, LM384 i LM386 com a exemples. 
3.4.2.- Estudi dels circuits integrats TDA2003, TDA2004 i TDA2005 com a exemples. 

3.5.- Amplificadors de potència en classe D i AD comercialitzats en forma de circuits integrats. 
3.6.- Amplificadors de potència en classe G i H comercialitzats en forma de circuits integrats. 
3.7.- Estructures amplificadores en pont. 
 

4.- Resposta en Freqüència d’Etapes Amplificadores per a Àudio, Vídeo i 
Comunicacions (3 hores). 

 
4.1.- Introducció. Principal problemàtica en electrònica de mitja i alta freqüència. 
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4.2.- Freqüències de tall inferiors d’un amplificador. Exemple de càlcul. 
4.3.- Modelització dels transistors BJT i MOSFET en alta freqüència. Capacitats paràsites associades. 
4.4.- Amplificadors transistoritzats en alta freqüència: modelització i anàlisi. 
4.5.- Freqüències de tall superior d’un amplificador. Exemple de càlcul. 
4.6.- Amplificadors de banda ampla comercials en circuits integrats. Amplificadors de vídeo, RF i IF. 
 

5.- Equalitzadors d’Àudio, Taules de Mescles i Circuits VU Meters (3 hores). 

 
5.1.- Introducció al filtrat de temps continu. 
5.2.- Introducció als filtres de temps continu amb sintonia automàtica (self-tuning filters). 
5.3.- Control de tonalitat del so (bass and treble control). 
5.4.- Equalitzadors per a sistemes d’àudio. 
 5.4.1.- Aspectes bàsics sobre els equalitzadors del senyal d’àudio. 
 5.4.2.- Classificació general dels equalitzadors d’àudio. 
 5.4.3.- Determinació dels factors de qualitat de les cèl·lules de l’equalitzador. 
 5.4.4.- Freqüències preferides de la ISO. 
 5.4.5.- Distribució de les freqüències centrals al llarg de l’espectre. 
5.5.- Taules de mescles. 
5.6.- Circuits vúmetres (VU meters o wumeters). 
 5.6.1.- Exemples de circuits integrats comercials per al disseny de VU meters: LM3914 i LM3915. 
 
BLOC III.- TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ MITJANÇANT TÈCNIQUES DE 

MODULACIÓ, TRANSMISSORS I RECEPTORS DE RÀDIO (24 hores). 
 

6.- Modulació Lineal: Modulació en Amplitud (A.M.) (4 hores). 

 
6.1.- Introducció. Necessitat de la transmissió de la informació a distància. 
6.2.- Evolució històrica de les comunicacions electròniques. 
6.3.- Medis físics de transmissió. Característiques generals i model elèctric d’una línia de transmissió. 
6.4.- Tipus de transmissió. 
 6.4.1.- Transmissió digital directa en banda base. 

6.4.2.- Transmissió amb modulació d’una portadora. Transmissió en banda ampla. 
  6.4.2.1.- Introducció al procés de modulació en un MÒDEM de comunicacions. 
6.5.- Espectre de les ones electromagnètiques. 
6.6.- Senyals periòdics complexos: recordatori sobre l’anàlisi i les sèries de Fourier. 
 6.6.1.- El teorema de Fourier. 
6.7.- Definició de ‘modulació’. 
6.8.- Tipus de modulació. 
6.9.- Definició de ‘modulació en amplitud’. 
6.10.- Estudi matemàtic del procés de modulació en AM. 
6.11.- Tipus de modulacions en amplitud. 

6.11.1.- Espectre freqüencial de la modulació en amplitud amb doble banda lateral i portadora 
(DSBLC o double side band with large carrier). 

6.11.2.- Avantatges de la supressió de la portadora: modulació en amplitud amb portadora 
suprimida (DSBSC o double side band with suppressed carrier). 

6.11.3.- Avantatges i desavantatges dels sistemes de modulació en banda lateral única (SSB o 
single side band). 

6.11.4.- Modulació amb banda lateral residual o vestigial. 
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7.- Circuits i Sistemes Electrònics per a Equips Transmissors i Receptors amb 
Modulació A.M. (4 hores). 

 
7.1.- Introducció als circuits i sistemes electrònics per a equips transmissors i receptors amb modulació 

AM. 
7.2.- Teorema de la translació en freqüència i teorema de la modulació. 
7.3.- Circuits moduladors d’AM. 

7.3.1.- Moduladors en amplitud amb portadora suprimida. 
7.3.2.- Moduladors en doble banda lateral. 
7.3.3- Moduladors en banda lateral única. 

7.4.- Circuits demoduladors d’AM. 
7.4.1.- Demodulació o detecció síncrona o coherent. 
7.4.2.- Detector d’envoltant amb díode o transistor i xarxa RC (demodulació asíncrona). 

7.5.- Circuits receptors de ràdio. 
 7.5.1.- Introducció històrica als receptors de ràdio. 

7.5.2.- Tècniques antigues de disseny de receptors: receptors homodins, de radiofreqüència 
sintonitzada (RFS) o tuned radio frequency (TRF). 

 7.5.3.- Tècniques modernes de disseny de receptors de ràdio. Receptors superheterodins. 
7.5.4.- Estructura completa de receptors de ràdio per a AM. 

 

8.- Modulacions Angulars o Exponencials: Modulació en Freqüència (F.M.) i 
Modulació en Fase (P.M.) (5 hores). 

 
8.1.- Definició de ‘modulació angular’. 
8.2.- Tipus de modulacions angulars. 
 8.2.1.- Modulació en freqüència (FM). 
  8.2.1.1.- FM de banda estreta. 
  8.2.1.2.- FM de banda ampla. 
 8.2.2.- Modulació en fase (PM). 
8.3.- Estudi matemàtic del procés de modulació en FM. 
 8.3.1.- Espectre freqüencial de la FM. 
 8.3.2.- Modulació amb un senyal modulador sinusoïdal. 

8.3.2.1.- Potència total transmesa. 
8.3.2.2.- Repartiment de potència entre els diferents components de l’espectre en FM. 

 8.3.3.- Modulació amb un senyal modulador rectangular. 
8.3.4.- Estimació aproximada de l’amplada de banda d’un senyal en FM en el cas d’una ona 

moduladora qualsevol. Regla de Carson. 
 

9.- Circuits i Sistemes Electrònics per a Equips Transmissors i Receptors amb 
Modulació F.M. (5 hores). 

 
9.1.- Introducció als circuits i sistemes electrònics per a equips emissors i receptors amb modulació FM. 
9.2.- El díode varicap (o varactor). 

9.2.1.- Funcionament i característiques. 
9.2.2.- Circuits d’aplicació en Electrònica i Comunicacions. 

9.3.- Circuits moduladors d’FM. 
9.3.1.- El VCO com a modulador bàsic d’FM. 
9.3.2.- Circuits d’aplicació del díode varicap en moduladors d’FM. 

9.4.- Llaços d’enclavament de fase o PLLs (phase–locked loops). 
9.4.1.- Introducció als circuits PLL. 
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9.4.2.- Descripció, diagrama de blocs i classificació de circuits PLL. 
9.4.3.- Principi de funcionament d’un circuit PLL. 
9.4.4.- Corba de transferència i definició de paràmetres. 
9.4.5.- Funcionament a la fase d’adquisició. 
9.4.6.- Aplicacions de circuits PLL. Estudi de sistemes electrònics amb circuits PLL. 

9.4.6.1.- Multiplicadors, divisors i sintetitzadors de freqüència. 
9.4.6.2.- Detectors de tons i filtrat de senyal en ambient sorollosos. 
9.4.6.3.- Aplicacions en comunicacions electròniques. Modulació i demodulació del 

senyal. 
 9.4.7.- Circuits PLL típics comercialitzats en forma de circuits integrats. 

9.4.7.1.- Els circuits integrats LM565 i HEF4046 com a exemples. 
9.4.8.- Limitacions pràctiques de circuits PLL. 

9.5.- Circuits demoduladors d’FM. 
9.5.1.- Detector de pendent o per discriminador. 
9.5.2.- Detector de pendent balancejat i discriminador de Foster-Seeley. 
9.5.3.- Demodulació de senyals d’FM basat en circuits PLL. 

9.6.- Sistema múltiplex monoestèreo d’FM (FM estèreo). 
9.7.- Estructura completa de receptors de ràdio per a FM. 
 

10.- Introducció a la Propagació de les Ones de Ràdio (3 hores). 

 
10.1.- Introducció. 
10.2.- Ones electromagnètiques i radiació electromagnètica. 
10.3.- Propagació de les ones de ràdio a l’espai lliure 
10.4.- Atenuació i pèrdues de les ones de ràdio. 
10.5.- Horitzons òptic i de ràdio.  
10.6.- Comportament de les ones de ràdio: reflexió, refracció, difracció i dispersió d’ones de ràdio. 
10.7.- Modes de propagació de les ones de ràdio. 

10.7.1.- Propagació d’ones terrestres o superficials (GW o ground wave propagation). 
10.7.2.- Propagació ionosfèrica o d’ones de cel (SW o sky wave propagation). 
10.7.3.- Propagació per línia de vista, troposfèrica o d’ona espacial (LOS o line-of-sight 

propagation). 
10.8.- Propagació en un ambient mòbil i portàtil. 
10.9.- Repetidors i sistemes cel·lulars. 
10.10.- Altres modes de propagació. 
10.11.- Esvaïment (fading) dels senyals de radi. 

 

11.- Introducció a les Antenes Transmissores i Receptores (3 hores). 

 
11.1.- Introducció. 
11.2.- Antena simple. 
11.3.- Característiques de les antenes: polarització i patró de radiació d’una antena, impedància i 

resistència característica d’una antena. 
11.4.- Altres antenes simples. 

11.4.1.- Dipol de mitja ona. 
11.4.2.- Antena aterrada. 

11.5.- Components d’una antena i elements reflectors. L’arranjament Yagi (sistema Yagi-Uda). 
11.6.- Càrrega de l’antena. 
11.7.- Antenes per a UHF, microones i telefonia mòbil. 
11.8.- Guies d’ona. 
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BLOC IV.- APLICACIONS DELS SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE LA 

INFORMACIÓ MITJANÇANT TÈCNIQUES DE MODULACIÓ (6 hores). 
 

12.- Aplicacions de les Tècniques de Modulació als Sistemes Electrònics de 
Comunicació (1,5 hores). 

 
12.1.- Tècniques de multiplexació. 

12.1.1.- Multicanalització o multiplexació per divisió de freqüències (FDM). 
12.1.2.- Multicanalització per divisió de temps (TDM). 

12.2.- Aplicacions principals dels sistemes de banda lateral única. 
12.2.1.- Transmissió de senyals simultànies a través d’un cable coaxial amb FDM. 
12.2.2.- Transmissió de senyals d’alta freqüència a través de línies d’alta tensió. 

12.3.- Canals assignats a diferents serveis de ràdio i TV. 
12.4.- Comunicacions d’FM industrials. Bandes assignades a altres serveis de comunicació. 
 

13.- Modulacions Digitals i MÒDEMs de Comunicacions (1,5 hores). 

 
13.1.- Introducció. Elements que formen un mòdem de comunicació. 
13.2.- Classificació dels mòdems de comunicació. 
13.3.- Funcionament i modulacions bàsiques dels mòdems de baixa velocitat. 
 13.3.1.- Modulacions ASK (amplitude shift keying) i OOK (on-off keying). 
 13.3.2.- Modulació FSK (frequency shift keying). 
 13.3.3.- Modulació PSK (phase shift keying). 
13.4.- Principals tipus de modulació digitals que s’utilitzen en els mòdems d’alta velocitat. 
 13.4.1.- Modulació per desplaçament de fase en quadratura (QPSK). 
 13.4.2.- Modulació per desplaçament de fase d’M estats (M-PSK). 
 13.4.3.- Modulació per desplaçament d’amplitud i de fase d’M estats (M-APK). 
13.5.- Mòdems asíncrons i síncrons. 
 13.5.1.- Tipus de mòdems asíncrons. 
 13.5.2.- Mòdems síncrons. Recomanacions V.xx. 
13.6.- Connexions del mòdem a l’ordinador. 
 

14.- Principis Bàsics de Televisió (1,5 hores). 

 
14.1.- Introducció. Evolució històrica de la TV. 
14.2.- Amplades de banda estàndards associades als canals comercials de TV. 
14.3.- Principis de funcionament de la TV monocromàtica. 

14.3.1.- Conversió de llum en un corrent elèctric proporcional. 
14.3.2.- Conversió d’un corrent elèctric en una imatge de pantalla. 
14.3.3.- Determinació de l’amplada de banda del senyal d’imatge associat a un canal de TV. 

14.4.- Diagrama de blocs d’un emissor de TV. 
14.5.- Diagrama de blocs d’un receptor de TV. 
14.6.- Principis de funcionament de la TV a color. 
14.7.- El futur de la TV: TV digital per satèl·lit, TV per cable i TDT. 
 

15.- Principis Bàsics de Telefonia Mòbil (1,5 hores). 

 
15.1.- Introducció. Principis de xarxes cel·lulars. 
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15.2.- Evolució històrica de la telefonia mòbil. 
15.3.- Fonaments del servei de telefonia pública mòbil o cel·lular. 
15.4.- Elements que formen el servei de telefonia pública mòbil. 
15.5.- Estructura cel·lular del servei de telefonia pública mòbil. 
15.6.- Handover o handoff entre cèl·lules adjacents. 
15.7.- Tipus de handover o handoff entre cèl·lules adjacents. 

15.7.1.- Soft handover. 
15.7.2.- Softer handover. 
15.7.3.- Hard handover. 

15.8.- Roaming entre xarxes GSM. 
15.9.- Generacions de telefonia mòbil. 
 
 

6.- PRÀCTIQUES PROPOSADES. 
 
1.- Disseny i realització de font amb reguladors lineals sèrie per transistor i monolítics (2 h). 
2.- Disseny i realització d’etapes d’àudio en classe B i AB amb transistors. Estudi del rendiment (2 h). 
3.- Disseny i realització d’etapes d’àudio amb circuit integrat monolític (2 h). 
4.- Demodulació d’AM basada en díode semiconductor de germani (2 h). 
5.- Estudi de diferents tipus de modulacions en AM mitjançant simulació amb OrCAD®-PSpice®. 
6.- Modulacions i demodulacions d’AM utilitzant multiplicador analògic. 
7.- Modulació en freqüència (FM) amb VCO (voltage-controlled oscillator). 
 
 

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA. 
 
6.1.- Part d’Audio i Vídeo (Bloc I). 
 
 Valero, Diego; Juan D. Aguilar. ‘Amplificadores de Potencia. Teoria y Problemas’. Madrid: Ed. 

Paraninfo. 1993. 
 Altre material docent: col·lecció de problemes, fotocòpies d’apunts de classe, articles diversos i 

catàlegs de fabricants. 
 
6.2.- Part de Comunicacions (Blocs II i III). 
 
 Els dos llibres bàsics que s’utilitzen com a bibliografia bàsica, especialment per a aquells temes 
relacionats amb les comunicacions, són els següents: 
 
 Blake, Roy. ‘Sistemas Electrónicos de Comunicaciones’. México: Ed. Thomson. 2ª Edición. 2004. 
 Tomasi, Wayne. ‘Sistemas de Comunicaciones Electrónicas’. México: Ed. Prentice Hall 

Hispanoamericana / Pearson Educación. 4ª Edición. 2003. 
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Altra bibliografia adient per al seguiment de l’assignatura pot ser: 
 

 Faúndez Zany, Marcos. ‘Sistemas de Comunicaciones’. Barcelona: Ed. Marcombo, S.A. 2001. 
 Faúndez Zany, Marcos. ‘Circuitos Electrónicos para Sistemas de Comunicaciones’. Barcelona: Ed. 

Cano Pina S.L. / CEYSA. 2004. 
 Jardón Aguilar, Hildeberto. ‘Fundamentos de los Sistemas Modernos de Comunicación’. México: 

Ed. Marcombo, S.A. / Alfaomega Grupo Editor, S.A. 2002. 
 Altre material docent: col·lecció de problemes, apunts i transparències de classe, articles diversos i 

catàlegs de fabricants. 
 
 

8.- BIBLIOGRAFIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA REFERENT A L’ASSIGNATURA. 
 
 Bodanis, David. ‘El Universo Eléctrico. La Sorprendente Aventura de la Electricidad’. Barcelona: 

Ed. Planeta, S.A. 2006. 
 Clarke, Arthur C. ‘El Mundo es Uno. De Telégrafo a los Satélites’. Barcelona: Ediciones B, S.A. 

Grupo Zeta, 1996. 
 De la Peña, José. ‘Historias de las Telecomunicaciones. Cuando Todo Empezó’. Barcelona: Ed. 

Ariel, S.A. 2003. 
 www.eurocommuseum.com. Pàgina web dedicada al món i història de les comunicacions 

electròniques des dels seus orígens fins al present. 
 
 

9.- CD–ROM DE L’ASSIGNATURA. 
 

Les primeres setmanes del curs es facilitarà a l’estudiant un CD–ROM o DVD que tindrà 
pràcticament tota la documentació en format electrònic imprescindible per seguir l’assignatura 
(pràctiques, transparències del curs, apunts, datasheets de fabricants, etc.), així com el possible software 
d’interès per a l’assignatura. Els estudiants hauran de fer-se la seva còpia, per disposar sense problemes 
de tota la informació al llarg del curs. També es farà servir puntualment la Intranet Docent de 
l’assignatura a Atenea. 
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10.- PREREQUISITS. 

 
 Cap en especial, més enllà dels propis de les assignatures ja cursades a la carrera. Convindria que 
l’alumne/a estigui cursant simultàniament (o hagi ja cursat) l’assignatura ‘Electrònica Analògica’ 
(EAEIA-820222) del quadrimestre 6Q, del Grau d’Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica 
(EIA). En concret, per poder seguir aquesta assignatura sense problemes ha de tenir mínimament assolits 
els coneixements corresponents a les següents assignatures o eines: 
 
 Els continguts bàsics de les assignatures pròpies de l’especialitat d’Electrònica. 
 La teoria i eines d’anàlisi de circuits. 
 Els coneixements donats a les diferents assignatures de Matemàtiques dels primers cursos de la 

Carrera (sèries i transformada de Fourier, transformada de Laplace, etc.). 
 
 

11.- SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA. 
 
 L’Assignatura s’avaluarà amb la següent ponderació: 
 

Activitat dirigida: disseny, simulació i realització del prototip electrònic d’un 
amplificador d’àudio (*): 

 
50 % 

Treball teòric més presentació oral (**): 30 % 
Pràctiques de laboratori: 20 % 

 
 (*) El muntatge d’un prototip electrònic (activitat dirigida, AD) correspondrà al disseny i 

implementació d’un sistema electrònic relacionat amb el contingut de l’assignatura; per exemple, 
un sistema amplificador complet per a aplicacions d’àudio, de forma que l’estudiant connecti 
l’MP-3 a la seva entrada, i pugui escoltar el senyal d’àudio amplificat en un altaveu o caixa 
acústica. Alternativament, podria ser la construcció d’un emissor o un receptor de ràdio per a 
comunicacions a la banda comercial d’AM (d’ona mitja, curta o llarga), o d’FM. 

 
(**) El treball teòric més la presentació oral consistiran en escollir un tema relacionat amb les 

comunicacions electròniques (per exemple, MODEMs de comunicacions, comunicacions via 
satèl·lit, etc.), i realitzar un treball teòric sobre el mateix, més la seva exposició (si es vol, en 
anglès) a classe. Els detalls i possibles temes es donaran a classe al llarg del quadrimestre. 
L’assignatura no contempla la realització d’exàmens parcials o final. 

 
Per tant, com no hi haurà examen final de l’assignatura, la presentació oral es farà el mes 

de juny, en dia i hora a concretar al llarg del quadrimestre. 
 

 
Professor: Herminio Martínez 

Departament d’Enginyeria Electrònica 
EUETIB / UPC 

 
Barcelona, juliol de 2014 

 
 


