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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d'utilitzar i programar una la Targeta Arduino Due com a 
sistema d'adquisició de dades o com a interfície per comunicar-se amb el món exterior amb senyals analògics i digitals. 

També ha de ser capaç d'implementar, mitjançant la Targeta Arduino Due, diferents tipus de controladors digitals 
(Control Digital Directe) aplicats al control de sistemes reals (posició i velocitat d'un motor i d'altres tipus)
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GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
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Titulació:

Professorat

Específiques:
CEE10. CEE10: Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta d'un mínim de dues hores setmanals de sessions amb el grup gran i un màxim de dues hores 
setmanals de tipus pràctic, que es faran en els laboratoris  corresponents, amb el grup petit.  L'assistència a les sessions 
de pràctiques és obligatòria. 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 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

Coneixements bàsics de microprocessadors i d'electrònica digital.
Coneixements de Teoria de Sistemes Lineals.
Estar familiaritzat amb els Diagrames de Blocs i el Graf de Flux de Senyal.
Estar familiaritzat amb l'entorn Matlab-Simulink 
Coneixements bàsics de Control de Processos
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L'estudiant aprendrà a utilitzar eines de software per a l'anàlisi i disseny de Filtres Digitals , programes com el Matlab 
(Toolbox de Tractament digital del senyal)

Igualment aprendrà a implementar  Filtres Digitals en temps real utilitzant la targeta Arduino Due.
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Continguts

Tema 1: Arduino

Tema 2:  Aplicacions de Control Digital Directe

Dedicació: 36h 

Dedicació: 49h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 10h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Família de targetes Arduino. Visió genèrica.  Història.
Targeta Arduino Due. Hardware, Arquitectura.
Entorn de Programació. Llenguatge de programació.
Processador Atmel SAM3X8E, principals característiques.
Convertidor Analògic-Digital, Convertidors Digital-Analògics, Timers. Control directe a baix nivell. Modes de 
funcionament.
Funcionament amb Interrupcions. Exemples de programació de Timers i de  control dels Convertidors utilitzant 
interrupcions.

Conceptes de control: Sistema realimentat, Llaç Obert, Llaç tancat. Controladors.
Models matemàtics: Funcions de Transferència en Z i models en Variable d'Estat.
Controladors digitals: Disseny de controladors digitals, PIDs (diferents estructures),  Assignació de pols, Temps 
mínim. Funcions de Transferència en Z i Equacions en Diferències.
Simulació de controladors i sistemes: Simulink. Disseny de controladors per a models de sistemes del laboratori: 
Feedback PCS i Feedback 33.
Implementació dels controladors digitals amb la Targeta Arduino Due.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctiques P1 i P2
Examen

Pràctiques P3, P4 i P5
Examen
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Tema 3: Aplicacions de Filtres Digitals Dedicació: 65h 

Grup gran: 12h 
Grup petit: 10h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Definicions basiques de senyals de tipus discret. Seqüències.  Sistemes Lineals i Invariants en el Tempsl Teorema
del mostreig. Mostreig i reconstrucció de senyals.
Transformada de Fourier d?una seqüència. Transformada Discreta de Fourier (DFT). Transformada Ràpida de 
Fourier (FFT).
Filtres analògics: especificacions, tipologies bàsiques.
Eines informàtiques d'analìsi i disseny: Matlab. Exemples.
Filtres digitals: Funcions de Transferència, Estructures fonamentals
Disseny de filtres tipus IIR a partir de filtres analògics
Estructures d'implementació de filtres IIR.
Implementació de filtres IIR amb la Targeta Arduino Due.
Disseny de filtres tipus FIR amb finestres. Estructures per a FIR
Implementació de filtres FIR amb la Targeta Arduino Due

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques P6, P7 i P8
Examen
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Planificació d'activitats

Pràctiques Tema 1: P1 i P2

Pràctiques Tema 2: P3, P4 i P5

Descripció:

Descripció:

 Pràctica 1. Coneixement d'Arduino DUE
En aquesta pràctica es farà un primer contacte amb la tarjeta d'Arduino DUE i el software per a proqramar-la. Es 
faran exercicis bàsics per a treballar les entrades i sortides digitals i analògiques  a través de procediments 
diversos.
Pràctica 2. Coneixement d'Arduino DUE
En aquesta pràctica es treballarà amb els Timers  i Conversors analògic-digitals i digitals-analògics per tal de 
poder començar a treballar en temps real.

 Practica 3. Aplicacions de Control Digital Directe. Control PID
Disseny i implementació amb la Targeta Arduino Due d?un controlador digital tipus PID, amb sintonia empírica, 
aplicat a control de posició i control de velocitat d?un motor DC.

Practica 4. Aplicacions de Control Digital Directe. Controladors Analítics.
Disseny i implementació amb la Targeta Arduino Due d?un controlador digital de Temps Mínim i un d?Assignació 
de Pols, aplicat a la maqueta Feedback PCS i al control de posició d?un motor DC.

Practica 5. Aplicacions de Control per Retorn d?Estat.
Disseny i implementació amb la Targeta Arduino Due d?un Control per Retorn d?Estat aplicat a la maqueta 
Feedback PCS i al control de posició d?un motor DC.

Material de suport:
Ordinadors del Laboratori. 
Bancada d'equips electrònics del Laboratori.
Targetes Arduino Due i programari adient.
Hardware d'acondicionament de senyals.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Validació en el Laboratori
Informe de la Pràctica

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Fer totes les connexions de la targeta Arduino Due amb l'ordinador i la instrumentació
- Editar i compilar un programa i transferir-lo a la targeta
- Programar un Timer de la targeta
- Utilitzar els CDA i CAD i les E/S digitals
- Treballar amb les interrupcions

Aprenentatge autònom: 10h 
Grup petit: 6h 

Aprenentatge autònom: 15h 
Grup petit: 10h 

Dedicació: 16h 

Dedicació: 25h 
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Pràctiques Tema 3: P6, P7 i P8

Descripció:
 Pràctica 6. Filtres digitals FIR
En aquesta pràctica es dissenyaran i prototiparan filtres digitals FIR a través de Matlab i seguidament s?adaptaran
i s?aplicaran a la Tarjeta Arduino DUE; s?aplicaran en el disseny d?aplicacions per a àudio tals com reverberacions
o filtres freqüencials.

Pràctica 7. Filtres digitals IIR
En aquesta pràctica es dissenyaran i prototiparan filtres digitals IIR a través de Matlab i seguidament s?adaptaran
i s?aplicaran a la Tarjeta Arduino DUE; s?aplicaran en el disseny d?aplicacions per a àudio com a filtres 
freqüencials.

Pràctica 8. FFT
En aquesta pràctica es dissenyarà i prototiparà a través de Matlab un programa que haurà de calcular l?espectre 
d?un senyal a través de la FFT. Seguidament s?adaptarà el programa i s?aplicarà en la Tarjeta Arduino DUE. 

Material de suport:

Material de suport:

Ordinadors del Laboratori 
Bancada de Equips Electrònics del Laboratori
Targetes Arduino Due i programari adient
Hardware d'acondicionament de senyals
Maquetes de Sistemes. Feedback PCS i Feedback 33

Ordinadors del Laboratori 
Bancada de Equips Electrònics del Laboratori
Targetes Arduino Due i programari adient
Hardware d'acondicionament de senyals
Equips Auxiliars

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Validació en el Laboratori
Informe de la Pràctica

Validació en el Laboratori
Informe de la Pràctica

Objectius específics:
Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Dissenyar un controlador PID
- Dissenyar un controlador de Temps Mínim i d?Assignació de Pols
- Dissenyar un Controlador per Retorn d?Estat
- Simular aquests controladors amb el Simulink
- Implementar i verificar els diferents controladors amb la Targeta Arduino Due

Aprenentatge autònom: 15h 
Grup petit: 10h 

Dedicació: 25h 
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Exàmens

Les pràctiques de laboratori (grup petit) valen un 50% de la nota final. L'assistència a les sessions de pràctiques és 
obligatòria.
L'examen o exàmens fets durant el curs valen en total un 50% de la nota final.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les normes de les proves són les mateixes que estableix la universitat. Tanmateix, abans de les proves es marcarà de 
forma clara la normativa extra adaptada a l'examen que s'estigui a punt de fer.

Descripció:
 Prova o proves escrites d'avaluació sobre els continguts que s'han desenvolupat

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova

Objectius específics:

Objectius específics:

Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- obtenir la funció de transferència d'un filtre segons unes especificacions donades
- implementar aquest filtre sobre la Targeta Arduino Due
- passar un senyal a través d'aquest filtre i comprovar-ne el funcionament
- analitzar els resultats

Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Dissenyar un controlador segons unes especificacions determinades
- Dissenyar un filtre digital, segons unes especificacions donades.
- Verificar-ho analíticament.
- Obtenir el codi per implementar-ho sobre la targeta

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 50h 
Activitats dirigides: 8h 

Dedicació: 60h 
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