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Objectius de l’assignatura:  

            Introduir el concepte de dinàmica de sistemes i control de bioprocessos 

            Presentar l’instrumental necessari en un bucle de control 

            Analitzar la implementació del control en alguns casos senzills 

Temari teòric: 

1. Introducció al control de bioprocessos 
a. Necessitats i incentius per al control de processos 
b. Aspectes de disseny d’un sistema de control: classificació de variables, 

elements de disseny d’un sistema de control, implementació física d’un 
sistema de control 

c. Modelització de bioprocessos: aplicacions, metodologia, models de 
biorreactors 

2. Elements dels sistemes de control feedback en bioprocessos 
a. Concepte de control feedback 
b. Elements de mesura: classificació de les mesures, instrumentació en 

bioprocessos (mesura de paràmetres físics i químics, mesura de substrats 
i productes)  

c. Línies de transmissió i controladors 
d. Elements finals de control 

3. Anàlisi del comportament dinàmic de processos 
a. Dinàmica de processos: transformades de Laplace, funcions de 

transferència, sistemes de primer ordre, sistemes de segon ordre 
b. Control feedback: Anàlisi de resposta i estabilitat 
c. Selecció i ajust de paràmetres de controladors 

4. Altres sistemes de control 

 

 



Temari pràctic: 

1. Anàlisi de processos: simulació de sistemes de control amb Simulink i Commet 
2. Resolució numèrica de problemes 
3. Visites 

Sistema d’avaluació: 

Mitjançant examen que inclourà teoria i resolució de problemes 
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