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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:
Utilitzar els softwares d'edició de programes dels controladors programables d'automatització.
Utilitzar els softwares de creació d'aplicacions amb les pantalles d'operador.
Utilitzar els softwares de configuració de variadors de velocitat de motors elèctrics.

Responsable: ROBERT SAFONT SISA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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:

Generals:

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

2. CEE11: Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

4. CEE8: Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.

3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de dues hores setmanals presencials a l'aula (grup gran) i dues hores setmanals de pràctiques de 
laboratori (grup petit). A l'aula s'alternarà l'exposició de 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 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 sobre el funcionament i la connexió de sensors i actuadors en sistemes d'automatització: captadors 
digitals, relés i contactors, motors elèctrics, electrovàlvules i actuadors pneumàtics.
Conèixer el funcionament dels controladors programables d'automatització.
Estar familiaritzat amb el software de programació dels controladors.
Coneixement bàsics sobre la metodologia grafcet.

Requisits

Tenir els coneixements corresponents a l'assignatura de Control Industrial i Automatització del nivell 2B.
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Configurar i utilitzar les comunicacions que intervenen en les aplicacions d'automatització.
Programar aplicacions d'automatització utilitzant tot el ventall d'instruccions disponibles en llenguatge ladder.
Programar aplicacions d'automatització de sistemes distribuïts, on en el projecte del controlador hi intervinguin elements 
com ara pantalles d'operador, mòduls d'entrades i sortides remotes, o variadors de velocitat, connectats a través de la 
xarxa Ethernet/IP.
Programar aplicacions d'automatització realitzant una correcta estructuració dels mòduls de programa i utilitzant diversos 
llenguatges de programació disponibles a la norma IEC61131-3.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

26h  

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1.- Instruccions de programació

2.- Pantalles d'operador

Dedicació: 39h 22m

Dedicació: 15h 41m

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 6h 30m
Activitats dirigides: 2h 10m
Aprenentatge autònom: 23h 42m

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 2h 10m
Activitats dirigides: 0h 55m
Aprenentatge autònom: 9h 36m

Temporitzadors i comptadors.
Entrades i sortides analògiques.
Instruccions de moviment de dades, aritmètiques i de comparació.
Exercicis d'aplicació.

Pantalles PanelView.
Software FactoryTalkView Studio.
Integració de PanelView en un projecte Logix.
Exercicis d'aplicació.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 1: Comptadors.
Pràctica 2: Control de temperatura.
Pràctica 3: Control de nivell d'un dipòsit.
Primera prova parcial.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 4: Control de temperatura amb PanelView.
Primera prova parcial.
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3.- Sistemes distribuïts

4.- Estructuració del programari en els projectes 
d'automatització

Dedicació: 19h 57m

Dedicació: 40h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 4h 20m
Activitats dirigides: 0h 55m
Aprenentatge autònom: 11h 42m

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 7h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Xarxes de comunicació industrial. Ethernet/IP.
Integració de mòduls d'entrades i sortides remotes Flex I/O en un projecte Logix.
Integració de variadors de velocitat PowerFlex40 en un projecte Logix.
Exercicis d'aplicació.

Possibilitats d'estructuració del programari en entorns de programació seguint IEC 61131
Modes de funcionament d'un automatisme
Disseny estructurat segons GRAFCET
Disseny estructurat segons ISA S-88

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 5: Projecte Logix amb la xarxa Ethernet/IP.
Primera prova parcial.

Classes d'explicació teòrica
Exercicis d'estructuració i la seva resolució
Pràctica 6: Escala mecànica



Última modificació: 22-04-2013

840117 - AUTPROG - Autòmats Programables

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 8

5.- Llenguatges de programació segons IEC 
61131-3

Dedicació: 35h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Introducció als llenguatges de programació seguint IEC 61131
Programació en llenguatge estructurat
Programació utilitzant gràfics funcionals seqüencials
Criteris de selecció del llenguatge a utilitzar

Descripció:

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica
Exercicis de programació i la seva resolució
Pràctica 7: Control d'un ascensor
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LA PRIMERA PART

PRÀCTIQUES DE LA SEGONA PART

Descripció:
 Les pràctiques de la primera part estan relacionades amb els temes teòrics dels continguts 1, 2 i 3 de 
l'assignatura.
Les tres primeres pràctiques són esencialment de programació del controlador programable. La maqueta del 
controlador permet comprovar el funcionament de l'aplicació programada mitjançant interruptors i leds. 
Ocasionalment podem connectar dispositius reals a les entrades i sortides del controlador.
La pràctica 4 suposa afegir una pantalla d'operador, que s'haurà de configurar i programar, a una de les 
pràctiques anteriors.
La pràctica 5 consisteix en configurar i programar una aplicació que inclou diversos elements connectats a través 
d'una xarxa Ethernet/IP.
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 de diagrames grafcet, el 
programa ladder del controlador, la configuració dels equips i les comunicacions i el disseny de les pantalles 
d'operador, així com les explicacions adients.

Material de suport:
Equipament del laboratori.
Guions de pràctiques subministrats 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 de la primera part 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 configuració, programació i comunicació dels controladors programables, 
de les pantalles d'operador i dels altres elements utilitzats.
Comprovar el funcionament de l'aplicació programada.

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 13h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 13h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Dedicació: 25h 36m

Dedicació: 25h 36m
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PRIMERA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

 Les pràctiques de la segona part estan relacionades amb els temes teòrics dels continguts 4 i 5 de l'assignatura. 
Les pràctiques 6 i 7 suposen la programació de dues aplicacions complexes: 
En la primera es buscarà plantejar una estructuració del programari i de les variables internes que faciliti el 
desenvolupament i el manteniment del programari atenent els modes de treball (GEMMA) i/o els estats de 
màquina (ISA S-88)
En la segona es buscarà treure profit de la tria adequada del llenguatge de programació de cada mòdul del 
programari, segons les característiques de les tasques i les declaracions de les variables internes.
En totes dues, la pràctica es valida (parcialment o total) comprovant que el seu funcionament s'ajusta exactament
a les especificacions de l'enunciat.
Cal lliurar un informe posterior de la 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 de diagrames grafcet i 
gemma, el programes dels diferents mòduls de programació, així com les explicacions adients.

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

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

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

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

Validació de les pràctiques.
Informes de les pràctiques.
La qualificació de les pràctiques de la segona part representa un 20 % de la nota final de l'assignatura.

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

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Planificar, estructurar i programar aplicacions complexes, que requereixin distribuir el programa en diferents 
mòduls i utiltizar llenguatges diversos.
Comprovar el funcionament de l'aplicació programada.

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.

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 32h 24m

Dedicació: 38h 24m
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SEGONA PROVA PARCIAL

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:
Primera prova parcial: 30 %
Segona prova parcial: 30 %
Pràctiques de la primera part: 20 %
Pràctiques de la segona part: 20 %

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

La primera prova parcial comprèn els continguts 1, 2 i 3.
La segona prova parcial comprèn els continguts 4 i 5.
Les pràctiques 1, 2, 3, 4 i 5 componen les pràctiques de la primera part.
Les pràctiques 6 i 7 constitueixen les pràctiques de la segona part.

Bibliografia

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

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.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 4 i 5.

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 32h 24m

Dedicació: 38h 24m

Bàsica:

 Apunts, exercicis i guions de pràctiques lliurats pel professor.     

 Manuals dels equips utilitzats en les pràctiques.     


