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Objectius   
 
Aquesta assignatura introdueix a l’estudiant en la problemàtica del control de sistemes industrials en dues 

àrees ben diferenciades. En una primera part es treballen els sistemes de produccio ́ (Indu ́stria 

Manufactura) en base a l’automatitzacio ́ mitjanc ̧ant ‘Controladors Lo ̀gics Programables’ (PLCs), també 

coneguts com autòmates programables. En una segona part s’aborden els sistemes continus de control 

(Indu ́stria de Processos).  Els punts més importants a cobrir en cadascuna de les dues parts són: 

 
• Automatització industrial: 

o Automatització i PLCs 
o Programació de PLCs 
o Comunicacions industrials 

 
• Regulació automàtica: 

o Control realimentat: feedback 
o El controlador PID: mètodes de sintonia bàsics 
o Estructures de control complementàries 
o Control per computador 

 
Habilitats 

 

• Programacio ́ d’un PLC per a la resolucio ́ de problemes ba ̀sics d’automatitzacio ́ 

• Aplicacio ́ de te ̀cniques de programacio ́ estructurada per a problemes d’automatitzacio ́ complexes 

• Sintonitzacio ́ de controladors PID per a processos amb dina ̀miques de primer ordre 

• Suggerir estructures de control adequades 

 

Competències 

 

• Identificar les necessitats en haver d’automatitzar un sistema 

• Traduccio ́ de les especificacions de funcionament d’un sistema automatitzat al llenguatge formal 

per tal de resoldre el problema. Posterior traduccio ́ de la solucio ́ per tal de procedir a la seva 

implantacio ́ 

• Seleccio ́ del controlador adient a les necessitats d’automatitzacio ́ proposades 

• Implementació d’algorismes de control 
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Capacitats prèvies 
 

En la segona part de l’assignatura s’expliquen conceptes bàsics d’anàlisi i de disseny de sistemes de 

control. Per seguir aquesta part, és important tenir coneixements de sistemes lineals (funcions de 

transferència, estabilitat, transformada de Laplace, etc). També és recomanable, tot i que no 

imprescindible, haver cursat Control Automàtic.    

 

Continguts 
 
 
1. Introducció als Sistemes de Control    
 
Tipus d’indústries i problemes de control associats. Computadors i control de processos. 
Estructura d’un Sistema de Control. Elements.  
 
 
2. Automatització i comunicacions industrials  
 
Automatització: Introducció a l’automatizació. L’autòmat programable com element 
d’integració. Funcionament i programació d’un PLC: GRAFCET i LADDER. Programació 
estructurada: La guia GEMMA. 
 
Comunicacions: Normalització : l’esquema (OSI): Capes i tasques associades. Enllaç a nivell 
físic (Capa física): RS-232, RS-422 i RS-485. Protocols de comunicació (Capa d’enllaç): 
Classificació del protocols. Busos de camp. 
 
 
 
3. Control a nivell de llaç : regulació automàtica  
 
Introducció al problema de control: Control en llaç obert i en llaç tancat. El regulador PID: 
Accions P,I i D. Mètodes de sintonia. Estructures de control complementàries: Feedforward, 
Cascada, IMC, Predictor d’Smith, 2-DOF. Control per computador: discretització de controladors 
continus. Implementació d’algorismes de control. 
 
 

 
 
Metodologia docent 
 
 
La metodologia docent d’aquesta assignatura anirà encaminada a fomentar l’aprenentatge actiu de 
l’estudiant. Per aconseguir-ho, es combinaran classes magistrals amb classes més tutoritzades,  amb la 
finalitat de fomentar la participació activa dels estudiants. En les classes tipus magistrals es donaran els 
coneixements teòrics establers en el temari de l’assignatura. Aquests coneixements s’intentaran consolidar 
mitjançant classes de problemes on el paper del professor ja no és tant de lector sinó de tutor.  
 
En les classes tutoritzades, el professor explicarà amb detall, també,  les tasques que s’han de fer en els 
laboratoris. S’explicaran les pràctiques previstes i s’ajudarà els estudiants a què facin els treballs previs de 
cara a garantir un màxim aprofitament de les sessions de laboratori.  
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Avaluació 
 
Càlcul de la nota final: 

Nota_Final = Nota_examen * 0,6 + Nota_Pràctiques * 0,4 

on Nota_examen representa la nota obtinguda mitjançat l’examen final de teoria/problemes i 
Nota_Pràctiques representa la nota obtinguda mitjançant l’avaluació continuada de les pràctiques.  

Per aprovar, és imprescindible haver obtingut una nota de les dues parts (teoria i pràctiques). En cas 
contrari, la qualificació final serà de ‘No presentat’. És important també destacar que no cal tenir 
aprovades la teoria i les pràctiques per separat, de tal manera que aquestes es poden compensar. Així 
doncs, havent obtingut una nota tant a la teoria com a les pràctiques, l’únic requisit per aprovar és que 
Nota_Final sigui més gran o igual que 5. 

Per últim, noteu que no hi haurà examen de pràctiques, per tant, l’avaluació continuada de les pràctiques 
no és recuperable. Si algun alumne, per motius justificats, no pot assistir a les sessions de laboratori, 
haurà de posar-se en contacte amb el profesesor de teoria per tal d’intentar trobar una solució. 

Cal tenir present que l’avaluació s’enfoca en funció dels objectius i no pas en funció exclusiva del contingut 

o els temes del programa. 
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