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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

2. CEE7: Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.

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

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, practiques 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

Modelització de sistemes lineals utilitzant funcions de transferència treballant amb la Transformada de Laplace (sistemes 
continus) i la Transformada Z (sistemes discrets).
Estar familiaritzat amb els Diagrames de Blocs i el Graf de Flux de Senyal. Reconèixer els principals indicadors de la 
resposta temporal i la resposta freqüèncial.
Saber aplicar les tècniques bàsiques d'anàlisi de l'estabilitat de sistemes lineals com ara el Lloc Geomètric dels Arrels i els 
mètodes freqüèncials.
Saber dissenyar controladors lineals en l'àmbit de les funcions de transferència, com ara: controladors tipus PID empírics i
analìtics, Avenç i Retard de Fase, Temps Mínim i Assignació de Pols.
Està familialitzar amb l'entorn Matlab i Simulink i Real Time Work Shop de Matlab.

Requisits

Haver cursat les assignatures de Control Avançat i Automatizació i Control Digital de Sistemes.
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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.
Descriure  i aplicar les tècniques d'anàlisi de sistemes no lineals.
Intepretar tots el elements d'un projecte de simulació.
Modelitzar un sistema continu i discret utilitzant el mètode de la variable d'estat.
Linealitzar un sistema no lineal.
Utilitzar un entorn de simulació de sistemes dinàmics.
Reconèixer les característiques principals dels entorns de simulació d'esdeveniments discrets.
Dissenyar una llei de control per un sistema no lineal utlitzant els recursos d'anàlisi i simulació de sistemes dinàmics.
Identificar i categoritzar els diferents mètodes d'integració que podem utilitzar en simulació digital.
Utilitzar algunes tècniques de control de processos de tipus no lineal.  Control adaptatiu, control difús, etc.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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

-Tema1: Simulació de Processos Continus

-Tema2: Simulació de Sistemes d'esdeveniments 
discrets.

Dedicació: 33h 

Dedicació: 23h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Models de Sistemes,  Simulació, Projecte de Simulació, Tipus de Simuladors. Simuladors Digitals. Mètodes 
d'Integració. Utilització d'entorns de simulació per al disseny de sistemes de control.

Característiques generals d'un model orientat a Esdeveniments Discrets. Utilització de variables aleatòries.  
Sistemes de Tasques i Cues. Indicadors de les prestacions d'un sistema d'esdeveniments discrets. Utilització de 
Sistemes d'esdeveniments discrets.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctiques  P1 i P2 sobre Simulació de Sistemes Dinàmics de aplicades sobre sistemes no lineals. Obtenció de 
Models Lineals.
Primer Examen
Segon Examen

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica P3 sobre Simulació de Sistemes d'Esdeveniments Discrets.
Primer Examen
Segon Examen
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-Tema 3: Models i controladors en Variable 
d'Estat 1

-Tema 4: Models i controladors en Variable 
d'Estat 2

Dedicació: 22h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Modelització. Equacions d'Estat. Solució a les equacions d'estat. .Llaç tancat. Control per Retorn d'estat i 
Assignació de pols.
Observadors. Observadors d'ordre reduït. Control per Retorn d'Estat + Observador.
Sistemes augmentats. Incorporació d'un integrador. Control per retorn d'estat amb i sense observador per 
sistemes amb integrador. 
Cas de sistemes discrets. Diferents tipus d'observadors per a sistemes discrets. Implementació dels controladors 
anteriors pel cas de sistemes discrets

Control Optim Multivariable de sistemes a l'espai d'estat:  Control LQR. Control LQG. Filtre de Kalman

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica P4  sobre disseny de controladors en Variable d'Estat
Primer Examen
Segon Examen

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica P5 sobre disseny de controlador avançats sobre Variable d'Estat
Segon Examen



Última modificació: 22-04-2013

840269 - CONTSIMUL - Control i Simulació de Processos Industrials

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 9

-Tema 5: Disseny de controladors no lineals: 
Control Difús.

-Tema 6: Estructures de Control.  Eines d'anàlisi i 
disseny de sistemes no lineals.

Dedicació: 29h 

Dedicació: 14h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Lógica Difusa. Funcions de Pertanyença. Variables lingüístiques. Regles de Producció. Mètodes de Fuzzyficació i 
Defuzzuficació. Aplicacions a disseny de controladors difusos. Utilització del Matlab.

Estructures de Control. Control en Cascada. Control FeedForward Control Ratio. Control Split Range.
Sistemes no lineals, caracterització. Funcio Descriptiva. Mètode del Pla de Fase.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica  P6 sobre disseny i implementació de controladors difusos
Segon Examen

Exposició teòrica amb resolució d'exercicis.
Treball sobre les estructures de control
Segon Examen
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Planificació d'activitats

PRACTIQUES DE LABORATORI PRIMERA 
PART

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.
Enumeració dels continguts de les pràctiques
P1 Introducció a la Simulació Digital de Sistemes Dinàmics. Simulació de sistemes no lineals senzills. Model 
matemàtic expressat en forma d'esquacions diferencials amb no linealitats. Codificació i simulació.
P2 Simulació digital de sistemes complexes. Utilització de diferents simuladors. Linealització de sistemes.
P3 Simulació de sistemes d'esdeveniment discrets. 
P4 Control de sistemes modelitzats en forma de variable d'estat. Control per retorn d'estat. Retorn 
d'estat+observador. Retorn d'estat + observador redüit. Incorporació d'integradors. Treball en entorn Matlab-
Simulink. Implementació amb el Real Time Workshop del Matlab.

Material de suport:
Simulador digital de processos contínus de tipus professional
Instrumentació del Laboratori. 
Targeta d'adquisició de dades National PCI 6014
Maquetes didàctiques de sistemes de control
Software d'adquisició de dades.

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  ha de ser capaç de:
Dissenyar un projecte de simulació d'un sistema a partir del model matemàtic i de les mesures experimentals.
Dissenyar un controlador en entorn de variable d'estat i implementar-lo pràcticament.
Utilitzar els recursos de software de simulació i 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.
Redactar un informe detallat de l'activitat

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

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

Dedicació: 14h 

Dedicació: 7h 
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PRIMER EXAMEN

Descripció:

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.
Descripció de les pràctiques realitzades
P5 Controladors avançats en entorn de variable d'estat. Controladors LQR i LQG. Entorn Matlab-Simulink. 
Implementació amb el Real Time Workshop del Matlab.
P6 Disseny de controladors difusos en entorn Matlab-Simulink. Implementació amb el Real Time Workshop del 
Matlab.

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

Material de suport:

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
Software d'adquisició de dades.

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

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:
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  i implementar un controlador complexe en entorn de variable d'estat sobre les maquetes de sistemes 
reals del laboratori
Dissenyar i implementar  un control difus sobre les maquetes de sistemes reals del laboratori
Redactar un informe detallat de l'activitat

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

Dedicació: 46h 
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SEGON EXAMEN

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

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

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

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

Material de suport:
Documentació adient: Tauies, gràfiques i  material complementari.
Formulari i resum de les ordres del programari
Ordinador i programari 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 de l'estat de l'aprenentatge dels estudiants i valorar els seus 
coneixements

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

Dedicació: 47h 
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