
 1 

 

UIB  
U n i  v e r  s i  t a t 

  d e 
  l  e s 

I  l  l  e s 
  B a l  e a r  s 

 
 

Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Instrumentació i Adquisició de Dades 
Codi: 10109 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1 
Semestre: 2 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 

 
Professorat: 

Professor/a responsable 
Nom: Miquel Roca Adrover   Contacte: miquel.roca@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Eugeni Isern Riutort   Contacte: eugeni.isern@uib.es 

 
Prerequisits:  

Llicenciat en Ciències, Enginyeria Industrial, Enginyeria Electrònica, Enginyeria de 
Telecomunicacions. 

 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 
Sensors. Condicionament de senyal. Equips de mesura. Sistemes d’adquisició automàtica 
 
 

Objectius 
Específics: 

1. Selecció dels sensors més adequats per a una determinada aplicació. 
2. Ús correcte de l’electrònica de condicionament apropiada segons el tipus de sensor. 
3. Adquisició de la capacitat de maneig de la conversió de senyals. 
4. Determinació del sistema de mesura més apropiat: instruments de mesura, mòduls de 

condicionament i/o sistemes d’adquisició de dades. 
5. Coneixement del maquinari i programari d’adquisició de dades. 
6. Maneig de programes d’ordinador específics per a l’adquisició i el tractament de dades. 
7. Familiarització amb conceptes essencials d’instrumentació virtual: programació i automatització 

de mesures. 
8. Ús d’entorns gràfics de programació específics i àmpliament estesos per desenvolupar 

instrumentació virtual i automatització de mesures. 
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Genèrics: 
1. Cerca, anàlisi i sintetització d’informació de fonts diverses. 
2. Treball individual i en equip. 
3. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
4. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
5. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
6. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i 

d’investigació. 
 
 

Continguts 
 
• Introducció a la instrumentació electrònica 

o Variables i senyals 
o Característiques estàtiques 
o Característiques dinàmiques 

• Amplificació 
o L’amplificador operacional 
o Amplificadors d’instrumentació 
o Amplificadors d’aïllament 
o Altres tipus d’amplificadors 

• Filtratge analògic 
o Filtres passius 
o Filtres actius 
o Programes d’ajuda al disseny de filtres 

• Sensors i condicionament de senyal 
o Sensors resistius 

� Sensors potenciomètrics 
� Sensors de temperatura de resistència metàl·lica 
� Galgues extensiomètriques 
� Termistors 
� Fotoresistències 
� Altres sensors resistius 

 
o Condicionament de senyal per a sensors resistius 
o Sensors de reactància variable 

� Sensors capacitius 
� Sensors inductius 

o Condicionament de senyal per a sensors de reactància variable 
o Sensors electromagnètrics 
o Sensors optoelectrònics 
o Altres sensors 

• Equips i sistemes de mesura i generació de senyal 
o Conversió entre variables analògiques i digitals 
o Multímetre 
o Oscil·loscopi 
o Generador de funcions 
o Sistemes basats en targetes d’adquisició de dades 
o Sistemes basats en el bus GPIB. 

• Automatització de l’adquisició de dades 
o Introducció a la instrumentació virtual 
o Programari d’instrumentació: Labview 
o Adquisició i processat de dades amb Labview 
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Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 

 
Competències de 

la matèria 
Metodologia 

d’aprenentatge 
Tipus 

d’agrupació 
Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 3, 4 Classe presencial Mitjana 12 
1, 2, 3 Classe pràctica Mitjana   5 
5, 6, 7, 8 Laboratori Mitjana   9 
1, 2, 3, 4, 5 Tutoria Petita   2 
6, 7, 8 
 

Presentació de 
treball en grup 

Mitjana   2 

1, 2, 3, 4 Estudi teòric    25 
1, 2, 3 Treball pràctic    25 
5, 6, 7, 8 Treball de 

laboratori 
   40 

1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 
8 

Activitats 
complementàries 

     5 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Elaboració i presentació per part de l’alumne d’un projecte d’instrumentació automatitzada. 
2. Avaluació continuada partint de la participació en les classes pràctiques, laboratori, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 75% de la qualificació: projecte d’instrumentació. 
2. 50% de la qualificació: resolució de problemes en les classes pràctiques. 

 
Bibliografia 

 
FRADEN, J. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications (Handbook of 
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8426711715. 
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Material disponible en el web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 
 


