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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Reconèixer els recursos matemàtics que s'utilitzen en l'anàlisi de sistemes lineals continus i discrets
Modelitzar un sistema amb equacions matemàtiques
Descriure  les especificacions de la resposta temporal d'un sistema discret
Descriure les especificacions de la resposta freqüencial d'un sistema discret
Verificar l'estabilitat d'un sistema discret

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Optativa) 

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. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de sessions amb el grup gran i dues hores quinzenals de tipus pràctic, que 
es faran en els laboratoris  corresponents, amb el grup petit. En els laboratoris els estudiants  treballaran en equips de 
dues o tres persones. 
El grup gran treballarà a l'aula on hi haurà  sessions de tipus expositiu per part del professor i sessions de treball en 
grups parcials i posada en comú.
Els alumnes disposaran de documentació per seguir l'assignatura del tipus de: apunts, transparències, exercicis proposats
i resolts, gràfiques i taules d'especificacions i manuals d'usuari de sistemes i programes.
Els alumnes hauran de dedicar un temps addicional no presencial a la preparació d'exercicis, pràctiques i proves escrites 
i/o orals que de vegades s'hauran de dur a terme conjuntament dins d'un equip amb altres persones.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Habilitat en el formalisme de les equacions algebraiques i equacions diferencials.
Lleis bàsiques de la Física en el camp elèctric, mecànic i hidraúlic.
Coneixements de programari específic per a càlculs en Física i Matemàtiques

Requisits

CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATIZACIÓ
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Dissenyar un sistema de control digital de tipus PID
Dissenyar un sistema de control digital  amb controladors de tipus analític
Verificar el funcionament d'un sistema de control digital
Utilitzar eines informàtiques d'anàlisi i disseny de sistemes de control 
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Continguts

Repàs de sistemes elèctrics ,mecànics i hidràulics . Funcions de Transferència de sistemes continus. 
Transformada de Laplace.
Diagrames de blocs. Graf de flux de senyal. Graf de transició d'estat.
Sistemes en llaç tancat. Elements funcionals del llaç.
Linealització de sistemes no lineals. 
Eines d'anàlisis i simulació de sistemes dinàmics.
Utilització de l'entorn Matlab-Simulink.

Sistemes amb mostrador. Mostrador ideal. Teorema del Mostreig. Sistemes amb temps discret i amb amplitud 
discreta.  
Reconstrucció de senyals. Retenidor d'ordre zero.
Equacions en diferències. Transformada Z. Propietats. Funcions de transferència d'impulsos.
Blocs amb mostradors en sèrie. Obtenció de funcions de transferència d'impulsos per a sistemes en llaç tancat.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P1
Primer Examen
Segon Examen

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P1
Primer Examen
Segon Examen

Descripció:

Descripció:

1-Introducció a l' Anàlisi  i Modelització de 
sistemes. Models matemàtics. Simulació

2-Sistemes lineals en temps discret. Models 
matemàtics de sistemes discrets

3-Resposta temporal de sistemes en temps 
discret. Eines CACSD

Dedicació: 18h 

Dedicació: 19h 

Dedicació: 19h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
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Resposta temporal per a sistemes discrets.  Eines CACSD.
Transformació del pla s al pla z. 
Especificacions temporals per a sistemes en temps discret, correspondència entre sistemes continus i discrets, 
ubicació dels pols en els dos plans per a sistemes de segon ordre. Cas de sistems d'ordre superior.
Error estàtic per a sistemes discrets en llaç tancat. Coeficients d'error estàtic

Anàlisi de l'estabilitat en el pla z.  Criteri de Jury.
Transformació bilineal. Pla w. Criteri de Routh .
Anàlisi utilitzant el Lloc Geomètric dels Arrels (LGA), 
Mètodes freqüencials.  Especificacions en el domini de la freqüència. Criteri de Nyquist.  Amb i sense 
tranformació bilineal.
Marge de Fase i Marge de Guany.
Disseny amb el L.G.A. Utilització d'eines CACSD
Sistemes amb retard pur, modelització pel cas discret. Estabilitat.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P2
Primer Examen
Segon Examen

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P2
Primer Examen
Segon Examen

Descripció:

Descripció:

4-Estudi de l'estabilitat de sistemes en temps 
discret. LGA. Mètodes freqüencials .Eines CACSD

5-Disseny de controladors digitals

Dedicació: 19h 

Dedicació: 47h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 29h 
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Planificació d'activitats

5.1 Disseny de controladors d'avenç i de retard per a sistemes continus i per a sistemes discrets utilitzant el pla 
w, amb especificacions freqüencials.
Càlculs segons especificacions en règim permanent , d'estabilitat i de rapidesa. Pel cas d'avenç i de retard. 
Procediments.
Per els controladors digitals, equivalència entre les equacions en diferències i les funcions de transferència en z.
5.2 Dissenys de controladors digitals tipus PID. 
Equacions en diferències i funcions de transferència en z  de PID' s segons diferents estructures.
Sintonia empírica i sintonia analítica , especificacions de tipus freqüencial, per l'estabilitat.
5.3 Controladors analítics.
Controladors per cancel·lació.
Realitzabilitat de controladors digitals.
Controladors de Temps Mínim.
5.4 Implementació física de controladors digitals mitjançant sistemes d'adquisició de dades treballant en temps 
real. Control Digital Directe.

Models en variable d'estat contínua
Solució a les equacions d'estat
Controlabilitat i observabilitat
Llaç tancat: controlador per retorn d'estat i assignació de pol.
Models de variable d'estat en temps discret
Retorn d'estat per  sistemes en temps discret.
Utilització de recursos CACSD

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P3
Practica P4
Segon Examen

Sessions expositives teòriques per part del professor
Resolució d'exercicis a mà i amb ordinador
Pràctica P5
Segon Examen

Descripció:

Descripció:

6-Models en Variable d'Estat continus i discrets Dedicació: 28h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 
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PRACTIQUES DE LABORATORI PRIMERA 
PART

Descripció:
 Les pràctiques estan relacionades amb els continguts teòrics de l'assignatura, i tenen com a finalitat 
complementar i reforçar els conceptes i habilitats adquirits a la part teòrica.
En aquesta part es treballa amb software d'anàlisi i simulació de sistemes de control. Entorn Matlab-Simulink.
Enumeració dels continguts de les pràctiques:
P1 Introducció a l'entorn Simulink . Realització d'exercicis de simulació de models lineals o amb certes no 
linealitats. 
P2 Modelització i anàlisi d'un sistema físic. En el domini del temps , en el pla z i en el domini de la freqüencia. 
Utilització de l'entorn Matlab-Simulink.

Material de suport:
Programari del Laboratori d'Informàtica. Eines CACSD.
Instrumentació del Laboratori. 
Targeta d'adquisició de dades National PCI 6014
Maquetes didàctiques de sistemes de control

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Informe de la pràctica.
La qualificació correspon a un 6% de la nota final de l'assignatura

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar els recursos de software d'anàlisi i disseny de sistemes de control.
Utilitzar la instrumentació de laboratori i el programari d'adquisició de dades per la targeta d'adquisició.
Fer les mesures per a construir un model d'un sistema real.
Generar un model matemàtic del sistema.
Obtenir les respostes temporals i freqüencials del model generat.
Estudiar l'estabilitat d'aquest model.
Redactar un informe detallat de l'activitat

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Dedicació: 7h 
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PRACTIQUES DE LABORATORI SEGONA 
PART

Descripció:
 Les pràctiques estan relacionades amb els continguts teòrics de l'assignatura, i tenen com a finalitat 
complementar i reforçar els conceptes i habilitats adquirits a la part teòrica.
En aquesta part s'apliquen els coneixements adquirits sobre uns sistemes físics en el laboratori.
P3 Control digital de sistemes. Aplicació a un sistema físic on podem controlar la posició i la velocitat d'un eix. 
Implementació de diferents estructures tipus PID digital, sintonia empírica, estudi dels canvis en la resposta 
segons el Temps de Mostreig. Utilització d'una targeta d'adquisició i sortida de dades amb el Real Time Workshop 
de Matlab.
P4 Control digital de sistemes. Aplicació al mateix sistema anterior, implementant en aquest cas controladors de 
tipus analític: Avenç/retard, temps mínim, PID analític. Utilització d'una targeta d'adquisició i sortida de dades 
amb el Real Time Workshop de Matlab.
P5 Control digital de sistemes. Modelització  en variable d'estat. Disseny del controlador per retorn d'estat. 
Implementació d'aquest controlador amb el Real Time Workshop i la targeta d'adquisició i sortida de dades.

Material de suport:
Programari del Laboratori d'Informàtica. Eines CACSD.
Instrumentació del Laboratori. 
Targeta d'adquisició de dades National PCI 6014.
Programari Real Time Workshop de Matlab
Maquetes didàctiques de sistemes de control

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Informe de la pràctica.
La qualificació correspon a un 12% de la nota final de l'assignatura

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar els recursos de software d'anàlisi i disseny de sistemes de control.
Utilitzar la instrumentació de laboratori i el programari d'adquisició de dades per la targeta d'adquisició.
Dissenyar diferents estratègies de control de les maquetes.
Posar en pràctica aquestes estratègies mitjançant el PC, la targeta d'adquisició i sortida de dades i el programari 
de temps real.
Comparar els resultats experimentals amb els càlculs teòrics i treure conclusions.
Redactar un informe detallat de l'activitat

Grup petit/Laboratori: 8h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 14h 
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PRIMER EXAMEN

SEGON EXAMEN

Contribució de les activitats avaluables:
Pràctiques Primera Part: 6%
Primer Examen: 41%
Pràctiques Segona Part: 12%
Segon Examen: 41%

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1,2,3 i 4

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 5 i 6

Material de suport:

Material de suport:

Documentació adient: Taules, gràfiques i material complementari.
Formulari i resum de les ordres del programari.
Ordinador i programari adient per resoldre els exercicis

Documentació adient: Taules, gràfiques i material complementari.
Formulari i resum de les ordres del programari.
Ordinador i programari adient per resoldre els exercicis

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

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

Resolució de la prova
Aquesta prova representa el 41% de la nota de l'assignatura

Resolució de la prova
Aquesta prova representa el 41% de la nota de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és obtenir informació de l'estat de l'aprenentatge dels estudiants i valorar els seus 
coneixements.

L'objectiu d'aquesta activitat és obtenir informació per l'avaluació sumativa

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 41h 

Dedicació: 46h 

Dedicació: 47h 
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Normes de realització de les activitats

El Primer Examen comprèn els temes: 1,2,3 i 4
El Segon Examen comprèn els temes: 5 i 6 amb possibilitat de recuperació del Primer Examen

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Franklin, Gene F.;Powell, J. David. DIGITAL CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS. 3a.  Ellis-Kagle Press, 1998. ISBN ISBN13: 
978-0-9791226-1-3.

Dorf, Richard C; Bishop, Robert H.. Sistemas de Control Moderno. 10a.  Pearson-Prentice-Hall, 2005. ISBN 8420544019.

Phillips,Charles L.;Nagle. Sistemas de Control Digital. Análisis y diseño.  Barcelona: Gustavo Gili, 1993. ISBN 9788425213359.

Roca, Miquel. Apuntes de control digital.     

Roca, Miquel. Recopilació de Taules de Sintonia de PID.     

Barambones, Oscar. Sistemas digitales de control.   Universidad del Pais Vasco, 2004. ISBN 8483736411.

Ogata, Katsuhiko. Ingenieria de Control Moderna. 5a.  Pearson-Prentice Hall, 2010. ISBN 9788483226605.

Ogata, Katsuhiko. Problemas de Ingenieria de Control.   Prentice Hall, 1998. ISBN 9788483220467.

Astrom, Karl Johan; Wittenmark, Björn. Sistemas controlados por computador.   Prentice Hall, 1988. 


