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GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

101808 - TRACTAMENT DEL SENYAL AVANÇAT PER A LA INDÚSTRIA 4.0

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Pablo Alb. Genovese
Curs: Quart
Trimestre: Tercer
Crèdits: 6
Professorat: 

Joan Triadó Aymerich  <triado@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

La impartició és en català però això no exclou  haver de llegir textos en castellà o anglès. 

Competències que es treballen

Específica

Aplicar la informática industrial y las comunicaciones

Descripció

L'assignatura tractarà d'ítems relacionats  amb els sistemes ciberfísics, sistemes programables que treballen prop dels sistemes de planta per tal de controlar, 
monitoritzar i diagnosticar el seu comportament.

Per tant es farà una breu contextualització d'aquests sistemes dins la Industria 4.0 i i destacaran allò que els caracteritza. Es tractaran els sistemes ciberfísics 
. Seguidament es parlarà de com tractar el senyals digitals dels quals els sensors ens proveiran i del tractament que es pot fer amb ells a partir de filtres 
digitals i tractament de dades.

 

Les pràctiques estaran dirigides a desenvolupar parts d'un d'aquests sistemes ciberfísics.

 

Resultats d'aprenentatge

Aprendre el concepte Indústria 4.0
Reconèixer les funcions dels sistemes ciberfísics
Desenvolupar algunes de les parts d'un sistema ciberfísic
Desenvolupar tècniques de tractament del senyal

Metodologia de treball
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Metodologies docents usades a l'assignatura:

Classes teòriques.
Aprenentatge dirigit: pràctiques de laboratori on es plantegen problemes pràctics i on l'estudiant dirigit per un guió i pel professor resol alguns 
dissenys.
Aprenentatge autònom: resolució d’exercicis, lectures, cerca d’informació.

Continguts

1. Introducció. La Indústria 4.0 i els sistemes ciberfísics

2. Sistemes Ciberfísics.

2.1 Introducció i característiques

2.2 Multi sensòrica: càmeras, pantalles tàctils, sensors intel·ligents, etc

2.3 Mecanismes de comunicació.

2.4 Aplicacions

3. Processadors per al tractament del senyal

3.1. Microcontroladors

3.2 DSP

3. 3 PLD (xips programables)

4: Tractament digital del senyal

4.1 Mostreig i senyals digitals

4.2 Filtres digitals

4.3 Tractament de dades

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge

Activitats individuals de l'estudiant

Assistència a classes teòriques
Estudi del desenvolupament teòric de l'assignatura
Solució d'exercicis (dins i fora de l'aula)  i exàmens
Desenvolupament d'informes de pràctiques i d'exercicis (fora de l'aula)

Activitats en grup

Resolució d'exercicis (dins i fora de l'aula)
Resolució de les pràctiques (a l'aula) 

Sistema d'avaluació

Dos examens de teoria (60% de la nota final) .

Primer examen:40% de la nota de teoria
Segon examen: 60% de la nota de teoria

Pràctiques (30% de la nota final)

Exercicis (10% de la nota final)

L'examen de teoria haurà de superar el 4, en cas contrari, la nota de l'assignatura serà la nota de Teoria

L'assistència a pràctiques és obligatòria. Si no s'assisteix a un 80% de les sessions es suspendran les pràctiques, com a molt la nota podrà ser un 4.

 

Recursos
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Bàsics

Bibliografies

Oppenheim, Alan & Schafer, Ronald (1975). Digital Signal Processing. New Jersey: Prentice Hall

Ziemer, Rodger & Tranter, William & Fannin, Ronnald (2014). Signal and Systems: Continuous and Discrete. Essex. Pearson Educated Limited

 

Complementaris

Bibliografies

 Khaitan, Siddhartha & McCalley, James(2014). Design Techniques and Applications of Cyber Physical Systems: A Survey. IEEE Systems Journal.

 

 Fellow
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