
 Control i Instrumentació  Curs 1998-99  

Objectius : 

• Introduir el concepte de dinàmica de sistemes i control de processos.  
• Presentar l’instrumental necessari en un bucle de control.  
• Analitzar la implementació del control en alguns casos senzills. 

Temari teòric : 

• Introducció 
o Incentius per a controlar un procés. Aspectes de disseny en un 

sistema de control de procesos. Maquinària. 
• Modelització del comportament estàtic i dinàmic d’un procés 

o Desenvolupament d’un model matemàtic per al control. 
• Anàlisis del comportament dinàmic de procesos 

o Sistemes de primer ordre. Sistemes de segon ordre. 
• Anàlisi i disseny de sistemes de control Feedback 

o Concepte de control feedback. Tipus de controladors. Instruments 
de mesura. Línies de transmissió. Elements final de control. 

o Comportament dinàmic. Anàlisis d’estabilitat. Disseny de 
controladors. Anàlisi de la resposta de freqüència.  

• Altres sistemes de control 
o Control feedforward. Control en cascada. Sistemes de control 

adaptatiu i inferencial. 

Temari pràctic : 

• Resolució numérica dels problemes corresponents als temes 2-4 del 
temari teòric 

• Realització de dues pràctiques (Sistema de control feedback i Vàlvules 
de control) al laboratori d’Enginyeria Química. 

Professors : Montse Sarrà (C7-036) Sarra@ uab-eq.uab.es 

     David Gabriel (C7-008) Gabriel@ uab-eq.uab.es 

Horari de tutoria pendent de determinació 

Sistema d’avaluació : 

Mitjançant examen que inclourà teoria i resolució de problemes 
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