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OBJECTIUS FORMATIUS GENERALS 
 
L'objectiu d'aquesta assignatura és estudiar el problema d'anàlisi, disseny e implementació 
de sistemes de control realimentats per plantes d'una entrada i una sortida.  El control de 
sistemes és una matèria interdisciplinària que s'imparteix en tots els currículums 
d'enginyeria. Donat que l'assignatura té uns fonaments matemàtics molt forts, un enfoc de 
l'assignatura podria ser des d'un punt de vista estrictament teòric, a base de teoremes i 
demostracions. Tanmateix, l'enfoc que utilitzarem  consistirà en presentar una metodologia 
de control de sistemes que, basant-se en fonaments matemàtics, es refermi en el modelat de 
sistemes físics i en el disseny de sistemes de control pràctics amb especificacions realistes.  
 
RECOMANACIONS SOBRE CONEIXEMENTS PREVIS 
 
Aquesta assignatura només té com a prerequisit haver fet un curs bàsic en 
sistemes i senyals. 
 
 
TEMARI 
 
1. Introducció als sistemes de control (10h) 



• Història del control 
• Control en llaç obert i tancat 
• Models matemàtics de sistemes  
• El problema general de control  

 
 
2. Anàlisi de sistemes de control realimentat (20h) 

• Característiques dels sistemes de control realimentats 
• Concepte d'error del sistema 
• Rendiment d'un sistema de control  
• Estabilitat dels sistemes de control  

 
3.Disseny de sistemes de control 15h) 

• Objectius de control  
• Estratègies de control: síntesi directa,... 
• Disseny de filtres d'avanç-retard 
• Disseny de controladors PID  

 
 
4. Control Seqüencial (10h) 

• Processos seqüencials 
• Aplicació dels autòmats programables (PLC) 
•  Programació de PLC’s 

  
 
5.Sistemes de control digital (5h) 

• El computador en el llaç de control  
• Sistemes mostrejats 
• Disseny de controladors digitals 

 
 
 
METODOLOGÍA DOCENT 
 
S'utilitzaràn  les següents tècniques: 
 

•  Classe magistral + lectura d'un text 
•  Discussió en grup 
•  Resolució de problemes tipus pel professor +   exercicis en grup + exercicis 

individuals + laboratori guiat 
Les classes amb el professor de teoria es faràn  a un aula i la resta al laboratori 
del departament. 
 
 
AVALUACIO 



 
Es podrà optar per una avaluació continuada o per un examen final. Si s'opta per 
l'avaluació continuada caldrà lliurar un treball cada divendres al començament de 
classe (12 en total). Un mínim de 10 treballs han de tenir una nota APTE. Un 
treball no serà apte si no està ben feta la feina al treball o si es lliura fora de 
termini. A més, els estudiant portaran sempre a classe la carpeta de curs que 
contindrà tonts els treballs lliurats així com  tot el material produït personalment per  
a l'assignatura.  
 
L'altra forma de superar l'assignatura avaluarà separadament els continguts 
teòrics i pràctics. Els teòrics s'avaluaran amb un examen escrit que suposarà el 
75% de la nota final. L'avaluació de les pràctiques es farà directament a les 
sessions de pràctiques i suposaran el 25% de la nota final.  
 
Criteris d’avaluació:  Es valorarà l'habilitat de l'alumne per analitzar i dissenyar  
controladors, així com, la qualitat dels treballs lliurats i la participació a classe. 
 
 
Avaluació continuada: Caldrà lliurar un treball cada divendres al començament 
de classe (12 en total). Un mínim de 10 treballs han de tenir una nota APTE. Un 
treball no serà apte si no està ben feta la feina al treball o si es lliura fora de 
termini. A més, els estudiant portaran sempre a classe la carpeta de curs que 
contindrà tonts els treballs lliurats així com  tot el material produït personalment per  
a l'assignatura.  
 
 
Avaluació de les pràctiques:  
 
La teoria, els problemes  i les pràctiques s'avaluen conjuntament, donat el caràcter 
pràctic de l'assignatura. 
 
 
ESTIMACIO DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS DOCENTS 
 
El temps que cal dedicar a l'assignatura és de 120 hores. D'aquestes hores, 60 
seràn presencials, 30 a l'aula i 30 al laboratori del departament. Les 60 hores 
restants es dedicaràn a llegir textos, a preparar els treballs previs i a fer informes. 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 
 
 
El primer llibre de la llista que es presenta a continuació es el que s'utilitzarà com text bàsic 
del curs i, per tant, es recomana que els alumnes disposin d'ell.    
 
DORF, R. C.  Sistemas de Control Moderno  Prentice Hall 
OGATA, K. Ingeniería de control moderna. Prentice-Hall 



FRANKLIN G.E., Powell J.D. Digital control of dinamic systems. Addison Wesley 
OGATA, K. Sistemas de control en tiempo discreto. Prentice-Hall 
 
 


