
 

 
 

Control industrial 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Control industrial  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica – Grau en Enginyeria Mecànica  
 
Curs: 2015-2016 / 3 
 
Idioma d’ impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Joan Triadó (triado@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar els conceptes fonamentals d'un sistema de control automàtic i descriure les principals 
tecnologies utilitzades. 
Fer un model d'un sistema lineal de tipus continu. 
Caracteritzar un sistema en llaç tancat. 
Obtenir les respostes temporal i freqüencial d'un sistema lineal utilitzant eines informàtiques tipus 
CACSD. 
Analitzar l’estabilitat i dissenyar controls amb el Lloc geomètric de les arrels i amb la resposta 
freqüencial. 
Calcular i realitzar controladors continus tipus PID. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
CE 12. Conèixer els fonaments dels automatismes i dels mètodes de control. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma 
professional i tinguin les competències per elaborar, defensar arguments i resoldre problemes dins de la seva 
àrea d’estudi. 
 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 30% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 

Aprenentatge autònom  60 60% 



 

 
Continguts 

1. Característiques dels Sistemes de Control. 
Models matemàtics de Sistemes Lineals. 
Resposta temporal. 

Dedicació: 30h 
 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 
18h 
 

Descripció Sistemes de Control Automàtic. Terminologia bàsica: llaç obert, llaç tancat, error, 
controlador, acció de control,referència, sensor, actuador... 
Models matemàtics de Sistemes: funcions de transferència, diagrames de blocs, 
simplificació de diagrames de blocs, graf de flux de senyal, fórmula de Mason... 
Exemples: Sistemes mecànics, elèctrics, motors, sistemes de tancs. 
Funcions de transferència, Transformada de Laplace, resposta temporal. 
Sistemes de primer ordre, sistemes de segon ordre, sistemes d'ordre superior. 
Especificacions de la resposta temporal. 
 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis. 
Pràctica 1. 
Primera prova parcial. 
Prova de pràctiques. 
 

 
2. Estudi de l'error. Índexs de funcionament. 
Coeficients d'error estàtic.  
 

Dedicació: 20h 
 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 
12h 
 

Descripció Estudi de l'error dinàmic d'un sistema en llaç tancat. 
Tipus del sistema. Funció de transferència en llaç obert. 
Índexs de funcionament basats en l'error. 
Coeficients d'error estàtic. 
 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis. 
Pràctica 2. 
Primera prova parcial. 
Prova de pràctiques. 
 

 
3. Controladors tipus PID. Dedicació: 18h 

 
Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 
12h 
 

Descripció Controladors tipus PID: Control proporcional, control integral, control derivatiu, PI, 
PD i PID. 
Mètode de sintonia. Sintonia empírica, en llaç tancat i en llaç obert. Taules de 
sintonia. 
 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis. 
Pràctica 2. 
Prova de pràctiques. 
Segona prova parcial. 
 

 
 

4. Estabilitat de Sistemes en llaç tancat. Mètode 
del Lloc geomètric de les arrels i mètodes 
freqüencials. 

Dedicació: 32h 
 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 
18h 
 

Descripció Concepte d'estabilitat. 
Estabilitat i el pla s. Lloc geomètric de les arrels (LGA). 
Dibuix del LGA. Condició de mòdul i condició d'angle. Altres regles. 
Disseny amb el LGA segons especificacions temporals. Utilització de Matlab. 
Dibuix i interpretació dels diagrames de Bode, Nichols i Nyquist. Utilització de 
Matlab. 



 

Estabilitat en el domini de la freqüència. Criteri de Nyquist. Marge de fase i marge 
de guany. 
Disseny treballant amb els marges d'estabilitat. Ús de Matlab. 
 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis. 
Pràctica 3. 
Prova de pràctiques. 
Segona prova parcial. 
 

 
 

 
Planificació d’activitats  

1. Primera prova parcial (continguts dels temes 1 i 2).  
 

Dedicació: 
22h 
Grup gran: 2h 
Aprenentatge 
autònom: 20h 

 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representarà un 35% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 1 i 2. 
Resoldre exercicis corresponents als temes 1 i 2. 
 

 
2. Segona prova parcial (continguts dels temes 2 i 3).  
 

Dedicació: 
22h 
Grup gran: 2h 
Aprenentatge 
autònom: 20h 

 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representarà un 35% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 3 i 4. 
Resoldre exercicis corresponents als temes 3 i 4. 
 

 
 

3. Pràctiques de laboratori (continguts dels temes 1 a 4). Dedicació: 
20h 
Grup petit: 10h 
Aprenentatge 
autònom: 10h 

 

Descripció general Caldrà realitzar experiments al laboratori relacionats amb els continguts de 
l’assignatura, segons un guió proporcionat pel professor, i redactar un informe 
posterior amb els resultats de les mesures realitzades i les conclusions de 
l’estudiant. 
 

Material de suport Guions de les pràctiques proporcionats pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe i prova de pràctiques 
La qualificació de les pràctiques representarà un 10% de la nota del curs. 
Relacionat, també, amb la prova de pràctiques. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular els instruments i material de laboratori, obtenir mesures pràctiques, 



 

realitzar càlculs amb els resultats d’aquestes mesures i extreure’n conclusions. 
 

 
3. Prova de Pràctiques (continguts dels temes 1 a 4). Dedicació: 3h 

Grup gran: 1h 
Grup petit:  
Aprenentatge 
autònom: 2h 

 

Descripció general Caldrà realitzar un experiment al laboratori relacionats amb els continguts de 
l’assignatura, segons un guió proporcionat pel professor. 
 

Material de suport Enunciat de la prova proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació de la prova de pràctiques representarà un 10% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular els instruments i material de laboratori, obtenir mesures pràctiques i 
extreure’n conclusions. 
 

 
 

4. Exercicis (continguts del tema 1 a 4). Dedicació: 8h 
Grup petit: 
Aprenentatge 
autònom: 8h 

 

Descripció general Caldrà realitzar exercicis relacionats amb els continguts de l’assignatura a classe o a 
casa de forma individual  
 

Material de suport Guions dels exercicis proporcionats pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 les pràctiques. 
La qualificació dels exercicis representarà un 10% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Modelitzar, analitzar i dissenyar sistemes de control. 
 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
Primera prova parcial: 35% 
Segona prova parcial: 35% 
Pràctiques de laboratori: 10% 
Prova de laboratori: 10% 
Exercicis: 10% 
Examen de recuperació: 70% 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs, corresponent als temes 1 i 2, i una segona prova parcial a 
final de curs, corresponent als temes 3 i 4. 
Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 20% de la qualificació sobre les 
activitats relacionades amb les pràctiques i el 10% de la qualificació d’exercicis. Es farà un examen de 
recuperació global que valdrà el 70% de la nota. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura combina classes presencials a l'aula i classes pràctiques al laboratori. A l'aula s'aniran alternant 
l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del professor, i 
ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants. Al 
laboratori els estudiants realitzaran experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura. Els estudiants 
hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració d'informes de les 
pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites de teoria i de pràctiques. 



 

 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Dorf, Richard C. - Bishop, Robert H. Sistemas de Control Moderno. 10ª. Pearson - Prentice Hall, 2005. ISBN 
8420544019. 
Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de Control Moderna. 5ª. Pearson - Prentice Hall, 2010. ISBN 9788483226605. 
 
 
Complementària:  
 
Ogata, Katsuhiko. Problemas de Ingeniería de Control. 1ª. Prentice Hall, 1998. ISBN 9788483220467. 
 
Altres recursos:  
 
Roca i Cisa, Miquel. Recopilació de taules de sintonia de PID's. 
Manuals dels equips utilitzats en les pràctiques. 
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