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METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aconseguir que l’estudiant comprengui la problemàtica particular dels sistemes informàtics industrials, i les característiques que els
diferencien d’altres sistemes informàtics. S’aprendran els mètodes més importants que s’utilitzen per transferir informació en els
sistemes informàtics industrials, especialment els aspectes relatius a la sincronització de les accions, l’arquitectura dels computadors
industrials i l’organització del programari i la seva aplicació. Es contemplaran de forma especial les aplicacions de control de processos
i  es  mostrarà  la  metodologia  per  dissenyar  i  desenvolupar  aquestes  aplicacions.  S’utilitzaran  algunes  eines  (llenguatges  de
programació i sistemes operatius) adequades per a la realització de sistemes informàtics industrials i s’estudiaran els conceptes
teòrics necessaris per abordar la realització de sistemes informàtics amb un comportament temporal determinista.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Teoria

Descripció:
Continguts
1. INTRODUCCIÓ
Introduir l’alumne en el món de les aplicacions de la informàtica en l’àmbit de la indústria, a través d’identificar les
característiques que són pròpies dels sistemes de control, així com els diferents elements que constitueixen un sistema informàtic
industrial
1.1. El computador en els sistemes de control.
1.2. Evolució històrica dels sistemes de control.
1.3. Estructura d'un sistema de control.
1.4. Característiques i necessitats dels sistemes de control.
1.5. Exemple de sistema de control.
2. EL PROCÉS FÍSIC
Identificar els diferents tipus de procés físic i les diferents maneres de descriure’ls. Es presentaran les etapes per realitzar el
control analògic i digital d’un procés continu així com els diferents tipus de control propi de l’àmbit de la informàtica industrial.

2.1. Classificació i descripció de processos.
2.2. Control analògic de processos continus.
2.3. Control digital de processos continus.
2.4. Processos discrets.
3. ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR INDUSTRIAL
Descriure les arquitectures i configuracions possibles d’un computador industrial. Caracteritzar les interfícies amb el procés per a
la transferència de dades a través dels perifèrics del computador industrial. Es descriuran especialment les tècniques de
transferència de dades per a la sincronització de les accions a executar en un computador industrial.
3.1. Introducció.
3.2. Estructura del computador.
3.3. Tècniques de transferència de dades.
3.4. Interfícies amb el procés.
3.5. Interfícies de comunicació.
3.6. Sistemes basats en busos.
4. PROGRAMACIÓ DEL COMPUTADOR INDUSTRIAL
Aprendre a diferenciar i descriure els diferents tipus de programació d’aplicacions de control. S’abordaran aspectes relatius als
sistemes operatius i als llenguatges de programació d’aplicacions de control amb requeriments temporals.
4.1. Tipus de programació.
4.2. Sistemes operatius.
4.3. Llenguatges de programació.
5. EL PC: UN EXEMPLE DE COMPUTADOR INDUSTRIAL
Conèixer l’arquitectura específica del PC com a computador industrial. S’abordaran els aspectes relatius als registres interns del
processador, l’estructura de la memòria i l’accés d’entrada i sortida amb els perifèrics.
5.1. Arquitectura del PC.
5.2. Memòria del PC.
5.3. Perifèrics del PC.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 30h
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Laboratori

Descripció:
Objectius
L'objectiu fonamental és aprendre a programar solucions a problemes propis de l’àmbit de la informàtica industrial. Treballarem
sobre una plataforma d’electrònica oberta per a la creació de prototips basats en software i hardware flexibles i fàcils d’usar:
Arduino UNO R3. Aprendrem a gestionar les seves entrades i sortides digitals, a programar les interrupcions externes i les
temporitzacions, i a usar els perifèrics analògics. Finalment, programarem sobre la plataforma de desenvolupament, diverses de
les solucions d’aplicació dissenyades (els problemes concrets a implementar es triaran de manera específica cada curs).
Continguts
1. Introducció a l’entorn de treball Arduino.
2. El ports digitals d’entrada i sortida.
3. Les interrupcions externes.
4. Els temporitzadors.
5. El comparador analògic i el convertidor analògic a digital.
6. Problema 1: el sistema d’il·luminació.
7. Problema 2: el caracteritzador de la marxa.
8. Problema 3: la torradora.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 30h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs. La qualificació final s'obté d'aplicar la fórmula
següent:
NF=MAX(0,2·EP+0.3·EF,0.5·EF)+0.4·√(PL*EL)+0.1·MP
on: EP = nota de l'examen parcial, EF = nota de l'examen final, PL = nota de les pràctiques de laboratori, EL = nota dels exàmens de
laboratori, MP = nota del miniprojecte i NF = nota final de l'assignatura.
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