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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: ROBERT SAFONT i SISA
VIRGÍNIA ESPINOSA i DURÓ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEEM12: Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Aquesta assignatura té dues parts: una primera part dedicada a l'Automatització impartida pel professor Robert Safont, i 
una segona part dedicada al Control Automàtic impartida per la professora Virgínia Espinosa. Cada una de les dues parts 
compta un 50 % en la nota de l'assignatura.
La part d'Automatització consta de dues hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores setmanals de 
pràctiques al laboratori. La part de Control consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores 
quinzenals de pràctiques de laboratori.
A l'aula s'alternarà l'exposició dels conceptes teòrics i la resolució d'exercicis. Al laboratori els estudiants treballaran en 
grups de dues o tres persones.
Els estudiants disposaran de documentació per seguir l'assignatura: apunts, exercicis resolts i guió de pràctiques.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i 
informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics d'electricitat i electrònica.
Coneixement del funcionament i la connexió de màquines elèctriques.
Estar familiaritzat amb els conceptes de la lògica digital.
Coneixements d'equacions diferencials i càlcul operacional.

Requisits

És recomanable haver cursat les assignatures de Matemàtiques 1 i 2 de primer curs, i Matemàtiques 3, Electrònica Bàsica 
i Sistemes Elèctrics del nivell 2A.
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar els conceptes fonamentals d'un sistema automàtic i descriure les principals tecnologies utilitzades.
Reconèixer i explicar el funcionament dels elements i circuits fonamentals de la lògica cablejada elèctrica, així com 
dibuixar i interpretar els seus esquemes.
Reconèixer i explicar el funcionament dels elements fonamentals de les instal·lacions pneumàtiques, així com dibuixar i 
interpretar els seus esquemes.
Descriure l'arquitectura d'un autòmat programable, la connexió dels diversos tipus d'entrades i sortides i el funcionament 
del seu cicle d'operació.
Utilitzar els softwares d'edició de programes i de comunicació amb els autòmats programables. Programar aplicacions 
simples d'automatització amb autòmats programables utilitzant les instruccions bàsiques, temporitzadors i comptadors.
Utilitzar la metodologia Grafcet com a eina per planificar la programació de l'autòmat programable en automatismes 
seqüencials.
Fer un model d'un sistema lineal de tipus continu.
Caracteritzar un sistema en llaç tancat.
Obtenir les respostes temporal i freqüencial d'un sistema lineal utilitzant eines informàtiques tipus CACSD.
Treballar en el LGA.
Saber analitzar l'estabilitat d'un sistema en llaç tancat.
Calcular controladors continus tipus PID.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Introducció als automatismes elèctrics.
Dispositius.
Automatismes de control de motors elèctrics.

Introducció als autòmats programables.
Arquitectura dels autòmats programables.
Sensors i actuadors. Connexió d'entrades i sortides.
Funcionament dels autòmats programables.
Programació ladder.
Instruccions bàsiques.
Temporitzadors i comptadors.
Grafcet.
Exercicis d'aplicació.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 1: Lògica cablejada.
Examen parcial d'Automatització.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 2: RSLogix5000 i RSLinx.
Pràctica 3: Marxa / Aturada + connexió d'un motor.
Pràctica 4: Semàfors.
Pràctica 5: Vaivé.
Examen parcial d'Automatització.

Descripció:

Descripció:

1.- Lògica cablejada.

2.- Autòmats programables.

3.- Pneumàtica.

Dedicació: 11h 

Dedicació: 50h 

Dedicació: 11h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 9h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 
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Elements d'una instal·lació pneumàtica.
Cilindres, vàlvules i sensors.
Esquemes pneumàtics.

Sistemes de Control Automàtic. Terminologia bàsica: llaç obert, llaç tancat, error, controlador, acció de control, 
referència, sensor, actuador.
Models matemàtics de Sistemes: Funcions de transferència, Diagrames de blocs, Simplificació. Graf de flux de 
senyal, Mason. Exemples: Sistemes mecànics, elèctrics, motors, sistemes de tancs.
Funcions de transferència, Transformada de Laplace, resposta temporal.
Sistemes de primer ordre, sistemes de segon ordre, sistemes d'ordre superior.
Especificacions de la resposta temporal.

Estudi de l'error dinàmic d'un sistema en llaç tancat.
Tipus del sistema. Funció de transferència en llaç obert.
Índexs de funcionament basats en l'error.
Coeficients d'error estàtic.
Controladors tipus PID: Control proporcional, control integral, control derivatiu, PI, PD i PID.
Mètode de sintonia. Sintonia empírica, en llaç tancat i en llaç obert. Taules de sintonia.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 6: Maqueta pneumàtica.
Examen parcial d'Automatització.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 7: Pràctica 1 de Control.
Examen parcial de Control.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 8: Pràctica 2 de Control.
Examen parcial de Control.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

4.- Característiques dels Sistemes de Control. 
Models matemàtics de Sistemes Lineals. 
Resposta temporal.

5.- Estudi de l'error. Índexs de funcionament. 
Coeficients d'error estàtic. Controladors tipus 
PID.

Dedicació: 26h 

Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 4h 20m
Grup petit/Laboratori: 4h 20m
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 4h 20m
Grup petit/Laboratori: 4h 20m
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 16h 
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Planificació d'activitats

Concepte d'estabilitat.
Estabilitat i el pla s. Lloc geomètric de les arrels (LGA).
Dibuix del LGA. Condició de mòdul i condició d'angle. Altres regles.
Disseny amb el LGA segons especificacions temporals. Utilització de Matlab.
Dibuix i interpretació dels diagrames de Bode, Nichols i Nyquist. Utilització de Matlab.
Estabilitat en el domini de la freqüència. Criteri de Nyquist. Marge de fase i marge de guany.
Disseny treballant amb els marges d'estabilitat. Ús de Matlab.

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 9: Pràctica 3 de Control.
Examen parcial de Control.

Descripció:

6.- Estabilitat de Sistemes en llaç tancat. Mètode 
del LGA. Mètodes freqüencials.

Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 4h 20m
Grup petit/Laboratori: 4h 20m
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 16h 
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PRÀCTIQUES D'AUTOMATITZACIÓ

Descripció:
 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.
La pràctica de Lògica Cablejada consisteix en el muntatge dels circuits de maniobra i de potència de tres 
automatismes de control de motors asíncrons utilitzant les maquetes de lògica cablejada.
Les pràctiques amb els autòmats programables són essencialment de programació de l'autòmat programable. La 
maqueta de l'autòmat programable permet comprovar el funcionament de l'aplicació programada mitjançant 
interruptors i leds. Ocasionalment podem connectar els dispositius reals a les entrades i sortides de l'autòmat.
La pràctica amb la maqueta pneumàtica consisteix en el muntatge del circuit pneumàtic de potència i el control de
l'aplicació amb l'autòmat programable, la qual cosa inclou la programació i les connexions elèctriques entre 
l'autòmat i la maqueta pneumàtica.
Totes les pràctiques es validen comprovant que el seu funcionament s'ajusta exactament a les especificacions de 
l'enunciat.
Cal lliurar un informe posterior de cada pràctica amb tot el treball desenvolupat per l'estudiant per arribar a 
solucionar l'exercici; això pot incloure els esquemes de les connexions, la representació grafcet i el programa 
ladder, així com les explicacions adients.

Material de suport:
Equipament del laboratori.
Guions de les pràctiques subminstrats pel professor.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Validació de les pràctiques.
Informes de les pràctiques.
La qualificació de les pràctiques d'Automatització representa un 20 % de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Fer funcionar correctament els diversos equips utilitzats en les pràctiques, connectar-los i interconnectar-los.
Utilitzar correctament els softwares de programació i comunicació dels autòmats programables.
Comprovar el funcionament de l'aplicació programada.

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 12h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 24h 
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EXAMEN PARCIAL D'AUTOMATITZACIÓ

PRÀCTIQUES DE CONTROL

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1, 2 i 3.

 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.
Com a sistemes físics s'utilitzen unes maquetes que permeten estudiar sistemes de control de velocitat i posició. 
Aquests elements seran la base de l'experimentació de tots els continguts teòrics, com ara els següents:
Anàlisi de la resposta temporal, anàlisi de l'error, comparació entre els valors calculats i els obtinguts amb la 
instrumentació del laboratori.
Utilització de controladors tipus P, PI, PD i PID. Sintonia dels seus paràmetres.
Construcció experimental del LGA i del diagrama de Bode. Verificació de les mesures d'estabilitat.

Material de suport:
Equipament de laboratori.
Dossier explicatiu subministrat pel professor.
Web de l'assignatura.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova.
La qualificació de la prova representa un 30 % de la nota final de l'assignatura.

Informe de la pràctica.
La qualificació de les pràctiques representa un 10 % de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 1, 2 i 3.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar els diferents equipaments i instruments de mesura del laboratori.
Comparar resultats experimentals amb càlculs teòrics i treure conclusions al respecte.
Redactar un informe detallat de l'activitat.
Acabar de relacionar tots els conceptes teòrics amb la realitat del món físic.

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 12h 
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EXAMEN PARCIAL DE CONTROL

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:
Pràctiques d'Automatització: 20 %.
Examen parcial d'Automatització: 30 %.
Pràctiques de Control: 10 %.
Examen parcial de Control: 40 %.
Avaluació de la competència genèrica Tercera Llengua: Totes les comunicacions de l'estudiant cap al professor hauran de 
ser en anglès: preguntes o intervencions orals a classe i correus o missatges escrits.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

L'examen parcial d'Automatització comprèn els temes (continguts) 1, 2 i 3.
L'examen parcial de Control comprèn els temes (continguts) 4, 5 i 6.

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 4, 5 i 6.

Material de suport:
Formulari.
Taules i material complementari quan sigui necessari.
Ordinador i programari adient per a la part d'exercicis.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova.
Aquesta prova representa el 40 % de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa.

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 42h 

Dedicació: 48h 
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