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Guia docent
340609 - XACO-R2O44 - Xarxes de Comunicacions

Última modificació: 10/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 744 - ENTEL - Departament d'Enginyeria Telemàtica.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla
2012). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Rafael Vidal Ferré

Altres: Rafael Vidal Ferré
Rincon Rivera, David
León Abarca, Olga

CAPACITATS PRÈVIES

No hi han requisits

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. CEV03 - Analitzar i avaluar els diferents protocols de xarxes amb i sense fils en l'ambit de la robotica i dels sistemes automatics

5. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haura de
ser en gran mesura autodirigida o autonoma

6. CB7 - Que els estudiant sapiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problmes en nous entorns o
poc coneguts dins de contextes mes amplis (o multidisciplinars) relacionats amb el seu ambit d'estudi

7. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i etiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis

8. CB9 - Que els estudiants sapiguen comunicar les seves conclusions , coneixements i les raons ultimes que les sustenten a publics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambiguitats

9. CC08 - Adquirir conceptes i tecniques relacionades amb els mitjans quantitatius i experimentals per l'analisi i la presa de decisions

Transversals:
2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
4. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
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METODOLOGIES DOCENTS

Per una banda, es farà ús de les classes expositives per a introduir els conceptes teòrics, que aniran dels més bàsics a les tendències
més actuals, utilitzant materials preparats pels professors (transparències) i d’altres recursos complementaris (articles científics,
informació comercial, vídeos,...). Per altra, s’empraran metodologies més actives com ara classes de resolució de problemes, o el
treball en grup en forma d’aprenentatge col·laboratiu per a preparar la presentació d’un tema o per a realitzar les pràctiques al
laboratori.
A més, part de les activitats a realizar pel estudiants fomentaràn el treball  en equip entre els estudiants, utilitzant tècniques
col·laboratives actives com l'aprenentatge basat en problemes i / o l'aprenentatge col · laboratiu quan el tema a desenvolupar ho
requereixi en lloc d'exposicions orals.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Entendre les bases de funcionament de les xarxes de comunicacions. Conèixer els tipus que hi ha i els elements que les constitueixen.
Comprendre el funcionament de les arquitectures i tecnologies de xarxa més esteses (Internet i Ethernet) i d'aquelles solucions
específiques per a l'entorn industrial (busos de camp i Ethernet Industrial). Comprendre les implicacions a nivell  de xarxa del
paradigma d'Indústria 4.0 (sincronia en xarxes, TSN, xarxes sense fils, Internet de la Coses Industrial, ciberseguretat). Adquirir criteri
i eines analítiques sobre com avaluar i valorar el rendiment d'una xarxa atenent als requisits d'ús per a una solució d'automatització
industrial. Aprendre a realitzar un pla d'adreçament IP per a una xarxa industrial. Aprendre a configurar, testejar i analitzar el
funcionament d'una xarxa IP basada en Ethernet. Aprendre a implementar una solució basada en Internet de les Coses (IoT).
Conèixer i identificar els elements que formen la cadena de valor d'una solució (IoT).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 22,5 18.00

Hores grup petit 22,5 18.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Tema 1: Xarxes de comunicacions

Descripció:
Definició de conceptes. Components d’una xarxa i funcions bàsiques que realitza. Paràmetres fonamentals per a valorar el seu
funcionament. Tipologies de xarxes. Commutació. El retard (latència) en la comunicació, definició i estimació. Arquitectura d'una
xarxa de computadors. Model OSI de ISO. Equips d’interconnexió.

Activitats vinculades:
Resolució de problemes de transmissió: latència, control de flux i congestió

Dedicació: 22h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 14h
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Tema 2: Internet

Descripció:
Pila de protocols TCP/IP. Bases de funcionament (adreçament i encaminament). Capa de xarxa (protocols IP e ICMP, tipus
d’adreces, CDIR). Capa de transport (ports i connexions, UDP vs TCP) Capa d'aplicació (Web i DNS).

Activitats vinculades:
Xarxes IP basades en Ethernet
Disseny d'un pla d'adreçament IP

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 17h

Tema 3: Nivell d'enllaç de dades. LANs. Ethernet

Descripció:
Nivell d'enllaç de dades, subcapes (MAC i LLC) i funcionalitats (entramat, accés al medi, control d’errors de bit). Característiques
de les Local Area Networks (LANs). Normes IEEE 802. Xarxes Ethernet: capa MAC (entramat, format adreces, transport de
paquets IP), capa física (cablejat, prestacions, nomenclatura), commutadors (bases de funcionament, característiques bàsiques,
VLANs, agregació d’enllaços, PoE), disseny (cablejat estructurat, tipologies de commutadors, jerarquies, redundància).

Objectius específics:
IP networks based on Ethernet

Activitats vinculades:
IP networks based on Ethernet

Dedicació: 18h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

Tema 4: Xarxes industrials

Descripció:
Concepte, camps d’aplicació y característiques. Requeriments (capacitat, latència) en funció del nivell d’aplicació (planta, cel·la,
procés). Arquitectura de xarxa. Control de processos. Temps real. Accés al medi. Busos de camp: concepte, pila de protocols,
mecanismes d’accés al medi (determinisme) i paràmetres de qualitat de servei.

Activitats vinculades:
Dimensionat de xarxes industrials

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 12h
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Tema 5: Busos de camp i Ethernet Industrial

Descripció:
Evolució del mercat. Busos de camp (CAN i ProfiBus). Ethernet Industrial: tipologies i prestacions en funció de la seva
compatibilitat amb Ethernet convencional,bases de funcionament i arquitectura de les solucions més emprades (ProfiNet,
PowerLink, Sercos-III Ethernet/IP, EtherCAT).

Activitats vinculades:
Treball en grup

Dedicació: 16h 30m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

Tema 6: Indústria 4.0

Descripció:
Introducció sota la perspectiva de les xarxes de comunicacions. Identificació de tecnologies clau (TCP / IP i Ethernet). Reptes:
aconseguir sincronisme (TSN), facilitar la connectivitat mitjançant l'ús de xarxes sense fils (IEEE802.15.4, Wi-Fi, Bluetooth,
2G-5G, RFID, NFC, UWB, LPWANs, casos d'ús), implantació de la Internet de les Coses Industrial (elements que formen la cadena
de valor de IOT, casos d'ús), necessitat de la ciberseguretat (perills, filosofia, eines, organitzacions).

Activitats vinculades:
Treball en grup
Internet de les Coses

Dedicació: 24h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final serà el resultat de la mitjana de les activitats realitzades per l'alumne al llarg del curs:
50% Examen parcial (reevaluable)
25% Lliuraments individuals: exercicis i qüestionaris laboratori
25% Treball en grup

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Kurose, James F.; Ross, Keith W. Redes de computadores. Un enfoque descendente basado en Internet [en línia]. 7a ed. Madrid:
P e a r s o n ,  2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  2 2 / 0 4 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6752. ISBN 9788490355282.
- Castro Gil, Manuel-Alonso. Comunicaciones industriales : principios básicos [en línia]. Madrid: UNED, 2007 [Consulta: 10/11/2022].
Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3198983.  ISBN
9788436254600.
- Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores [en línia]. 7a ed. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004 [Consulta:
04/03/2022].  Disponible  a:  https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1245.  ISBN
9788483227589.

RECURSOS

https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6752
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3198983
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1245
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Altres recursos:
Es publicaran a atenea


