
Data: 28/10/2020 Pàgina: 1 / 6

Guia docent
860017 - 22003CTR - Control Industrial i  Automatització

Última modificació: 03/02/2017
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada.

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: DANIEL ARUMÍ DELGADO

Altres: GRAU BAQUERO ARMANS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Coneixement sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
2. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

METODOLOGIES DOCENTS

Sessions expositives participatives: Sessions relacionades amb l'activitat 1 (sessions expositives) on el procés d'aprenentatge està
centrat en l'exposició oral per part del professor sobre els continguts de l'assignatura. L'exposició es realitza utilitzant la pissarra i/o
recursos informàtics. Quan es facin servir transparències, prèviament estaran disponibles a Atenea. S'introduiran activitats de curta
durada per fomentar la participació de l'estudiantat.
Resolució de problemes: Sessions relacionades amb la part presencial de l'activitat 2 (Resolució d'exercicis i realització de treballs) on
el procés d'aprenentatge està centrat en l'estudiantat. Es planteja un problema o exercici i l'estudiant o estudianta s'encarrega de
solucionar-lo mitjançant l'aplicació de rutines, fórmules o l'aplicació de procediments. L'estudiantat realitzarà aquests encàrrecs tant
de manera individual com en equip. Per a les activitats en grup, es faran servir estratègies per fomentar el treball cooperatiu.
Sessions pràctiques. Aquestes sessions es realitzaran a l'aula d'informàtica i al laboratori de l'assignatura en relació a l'activitat 3
(Laboratori de control industrial i automatització). L'aprenentatge consisteix en un procés guiat i pautat que l'estudiantat ha de seguir
per realitzar les diferents activitats.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Determinar la funció de transferència de sistemes dinàmics elèctrics, mecànics i químics
- Calcular la resposta temporal de sistemes dinàmics en funció del tipus d'excitació i de les condicions inicials.
- Explicar el concepte d'un sistema de control de llaç obert i de llaç tancat i identificar els elements que els conformen.
- Identificar i explicar el funcionament dels sensors més comuns.
- Dissenyar automatismes cablejats senzills.
- Explicar el funcionament i les aplicacions dels autòmats programables i programar tasques senzilles.
- Identificar i explicar els tipus de xarxes de comunicacions industrials més habituals.
- Estar habituat a treballar amb automatismes cablejats i programats a nivell de laboratori.
- Desenvolupar-se en el laboratori d'automatització.
- Treballar en equip realitzant un repartiment de feines adequat i resolent els possibles conflictes que sorgeixin durant la seva
realització.
- Utilitzar la terminologia científica de la matèria en anglès.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores activitats dirigides 10,0 6.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics

Descripció:
- Introducció als sistemes dinàmics
- Transformades de Laplace
- Funcions de transferència
- Diagrames de bloc
- Models dinàmics de sistemes de primer ordre
- Resposta d'un sistema de primer ordre
- Models dinàmics de sistemes de segon ordre
- Resposta d'un sistema de segon ordre

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 3: Laboratori de control industrial i automatització
Activitat 4: Prova parcial 1

Dedicació: 19h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 11h
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Sistemes de control realimentats

Descripció:
- Introducció
- Estabilitat
- Sistemes de control realimentat
- Error del sistema
- Instrumentació del llaç de control
- Reguladors PID
- Estructures de control

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 3: Laboratori de control industrial i automatització
Activitat 4: Prova parcial 1

Dedicació: 29h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 17h

Automatismes cablejats

Descripció:
- Introducció: interrupció corrent elèctric, tancament i material dels contactes elèctrics
- Dispositius de potència i maniobra: tipus, contactors i relès, IEC 60947-1, selecció contactors, temporitzadors
- Circuits de potència i de maniobra: tipus d'esquemes, simbologia, esquemes bàsics d'automatismes

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 3: Laboratori de control industrial i automatització
Activitat 5: Prova parcial 2

Dedicació: 18h 20m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 11h
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Automatismes programats

Descripció:
- Introducció: Lògica programada, PLC i CIM
- Sistemes de Control: tipus, arquitectura i altres components
- PLC: arquitectura, CPU, funcionament intern, components, mòduls E/S, connexió a motors
- HMI: Introducció, característiques, funcions i exemples
- Programació PLC: llenguatges, Guia GEMMA, programació

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 3: Laboratori de control industrial i automatització
Activitat 5: Prova parcial 2

Dedicació: 48h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 31h

Sensors i transductors

Descripció:
- Introducció
- Classificació
- Transmissió del senyal
- Característiques estàtiques i dinàmiques
- Tipus de sensors

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 5: Prova parcial 2

Dedicació: 15h 20m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 9h
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Xarxes industrials de comunicació

Descripció:
- Introducció
- Sistemes distribuïts
- Xarxes de comunicació industrials
- Sistemes de supervisió i control
- Control remot
- Registre i tractament de dades històriques

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions expositives
Activitat 2: Resolució d'exercicis i treballs
Activitat 3: Laboratori de control industrial i automatització
Activitat 5: Prova parcial 2

Dedicació: 19h 20m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 0h 20m
Aprenentatge autònom: 11h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura té en compte la qualificació de les diferents proves, el treball derivat de les sessions de laboratori i els
lliuraments dels diferents encàrrecs i exercicis. Es realitzaran dues proves parcials, que avaluaran els coneixements treballats fins al
moment. La qualificació final de l'assignatura tindrà els pesos següents:
Avaluació Pes
Prova parcial 1 25%
Prova parcial 2 40%
Exercicis i treball 15%
Pràctiques de laboratori 20%
En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

És condició necessària per superar l'assignatura realitzar les pràctiques i presentar els informes corresponents.
Si no es realitza alguna de les activitats objectes d'avaluació es considerarà qualificada amb zero
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