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Altres: Manuel Lopez Membrilla

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2011

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SISTEMES ELECTRÒNICS (Pla 
1995). (Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 1995). (Unitat docent 
Optativa) 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Pla 1995). (Unitat 
docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 1995). 
(Unitat docent Optativa) 

4,5 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Estudis

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Objectius
Dotar a l'estudiant de la capacitat de representar gràficament diferents elements o components a través d'un 
llenguatge gràfic mitjançant el suport del CAD. Coneixement de la norma UNE de representació gràfica. 
Introducció als sistemes CAD i les seves ordres bàsiques. Dibuix i representació normalitzada de diferents 
components i esquemes. 
Continguts
- Introducció al dibuix per ordinador. Elements bàsics d'un ìsistema CAD. - Representació gràfica normalitzada 
segons la norma UNE de ìpeces i símbols. - Ordres bàsiques de CAD: - Ordres de dibuix, edició i consulta - 
Visualització del dibuix i gestió de capes - Blocs, atributs i acotació - Aplicacions pràctiques 

Descripció:
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Avaluació continuada amb exercici pràctic final. 'Falta detallar el método de evaluación'

Sistema de qualificació

Bibliografia

Laboratori

Objectius
Aplicar els coneixement adquirits en sessions d'exercicis ìpràctics amb programes de CAD. 
Continguts
- Exercicis proposats pel professor. 

Descripció:
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Millorar la capacitat de l'estudiant per a raonar amb rigor i elegància respecte a la correctesa i eficiencia del 
programes.Aprendre a relacionar les estructures recursives amb el disseny de programes iteratius.Presentar a l'alumne les
principals estructures de dades, així com l'habilitat d'identificar els algorismes més adients sobre aquestes estructures.

Altres: Angels Hernandez Gomez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

723 - LSI - Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

2012

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SISTEMES ELECTRÒNICS (Pla 
1995). (Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 1995). (Unitat docent 
Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 1995). 
(Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Pla 1995). (Unitat 
docent Optativa) 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT DE MECÀNICA (Pla 1995). (Unitat docent 
Optativa) 

7,5 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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A partir de dos controls C1 i C2 es calcula la Nota de Teoria de la següent manera: MAX ((C1+C2)/2, C2) I la nota final 
serà : (0.8 Nota teoria + 0.2 Nota de Pràctica)

Sistema de qualificació

Continguts

Bibliografia

Teoria

Laboratori

Objectius
. La metodologia de la programació aporta una sèrie de tècniques que permeten desenvolupar accions més 
complexes a partir de les més simples, així com construir i treballar amb objectes més complexos a partir dels 
més simples. Aquestes tècniques permeten dur a terme aquestes tasques de forma correcta, còmoda i 
entenedora. . En el cas de les accions, la tècnica més simple vista fins ara és l'ús de les estructures algorísmiques
per construir accions no elementals: descomposició seqüencial, alternativa i iterativa. . En aquest curs es 
repassaran i veuran altres tècniques com són: - disseny mitjançant seqüències - disseny descendent . Pel que fa 
als objectes, fins ara també s'han vist els constructors de tipus següents: - Taula: Unió d'objectes homogènis (del
mateix tipus) - Tuple: Unió d'objectes heterogenis. . Com a tècniques noves, es veurà com definir nous tipus de 
dades, especificant les operacions que s'hi poden fer. Es treballarà l'especificació d'un tipus de dades, les seves 
possibles implementacións i el seu ús des de determinats algorismes. 
Continguts
1. Esquemes algorísmics 1.1. Introducció 1.2. Abstracció i Seqüències 1.3. Esquema de Recorregut 1.4. Esquema 
de Cerca 1.5. Esquema de Cerca en taules 2. Anàlisi Descendent 2.1. Introducció 2.2. Problema exemple 1 2.3. 
Problema exemple 2 2.4. Problema exemple 3 3. Introducció a les Estructures de Dades 3.1. Introducció 3.2. 
Matrius. Especificació i implementació 3.3. Matrius Disperses 3.4. Taula de Freqüències 4. Apuntadors i Memòria 
Dinàmica 4.1. Apuntadors 4.2. Gestió dinàmica de memòria 4.3. Apuntadors a apuntadors. Taules d'apuntadors. 
4.4. Matrius semidinàmiques 5. Aplicacions al Càlcul Numèric 5.1. Resolució de Sistemes d'Equacions Lineals. 5.2.
Mètode de Gauss 5.3. Mètodes Iteratius 

Objectius
· Aprofondir el coneixement del llenguatge de programació C. S'aprofondirà en el coneixement d'aquest 
llenguatge mitjançant les classes pràctiques i el desenvolupament de petits exercicis. 
Continguts
(7 sessions de dues hores) S1: Repàs del Llenguatge C. S2: Compilació : Desenvolupar la pràctica 9 de Pràctiques
de laboratori. S3: Llibreries : Desenvolupar la pràctica 10 de Pràctiques de laboratori S4 S5 S6 S7: Pràctica 

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 07-05-2012

14705 - SEPE-S6P10 - Sistemes Electrònics de Potència per a Energia Renovable

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 4

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2012

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SISTEMES ELECTRÒNICS (Pla 
1995). (Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 1995). 
(Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

4,5 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts
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Mòdul 1.

Objectius
En les últimes dècades existeix una creixent preocupació mundial respecte als temes relacionats amb la 
generació, emmagatzematge, transport i consum de l'energia. A grans trets pot afirmar-se que aquesta inquietud
es deu fonamentalment a dos aspectes diferents. El primer està associat amb la paulatina disminució de les 
reserves existents de combustibles fòssils enfront d'una demanda creixent d'energia, mentre que la segona està 
relacionada amb els efectes contaminants sobre el medi ambient del tractament d'aquestes fonts primàries. Com 
principal alternativa al tractament de fonts primàries constituïdes per combustibles fòssils sorgeixen amb força les
energies renovables, sostenibles i ecològiques. Els avantatges de les energies renovables són sobradament 
conegudes i entre aquestes poden ressaltar-se: 
- La seva capacitat de preservació de les fonts primàries al ser sostenibles. 
- La seguretat del subministrament energètic a causa de la diversitat de fonts d'energia renovable. 
- El seu poc o nul impacte ambiental, contribuint d'aquesta manera a la protecció del medi ambient. 
- Una clara tendència a la baixa en costos dels equips processadors d'energies renovables. 
- L'ús d'una tecnologia de tipus modular i distribuïda que permet ampliar i desenvolupar la infraestructura de 
forma gradual i conforme als requeriments del consum. L'assignatura pretén introduir a l'estudiant en el 
processat d'energies alternatives per al seu magatzematge o distribució en la xarxa elèctrica. Dintre d'aquest 
ampli concepte la matèria es centra en la descripció, anàlisi i disseny dels sistemes convertidors de potència, 
sense perdre de vista els aspectes econòmics i mediambientals. Dintre d'aquesta descripció genèrica poden 
detallar-se els següents punts: 
Es presenten, en el primer tema, diversos sistemes d'energia renovable com són els eòlics, fotovoltaics, hidràulics
o biomassa, encara que l'assignatura es centra, posteriorment, en la conversió fotovoltaica-elèctrica (tema 2) i 
l'eòlica-elèctrica (tema 3). 
Es descriuen les maneres de funcionament, així com els components, dels sistemes de conversió. Es presenten 
les problemàtiques associades a cadascun d'aquests sistemes i es mostren les eines per a la seva anàlisi. Es 
detallen els convertidors i màquines de potència requerits per a la realització de la conversió d'energia. 
Es dissenyen els controladors que garanteixen un correcte funcionament en el magatzematge o el lliurament de 
l'energia a la xarxa elèctrica. 
Es realitzen exemples i exercicis de dimensionament i pressupostat dels sistemes de conversió energètica a nivell 
instal·lador. 

Continguts
Programa de l'assignatura 
Tema 1. Sistemes d'energia renovable. 
1.1. Fuentes d'energia renovable. Conceptes bàsics. 
1.2. Sistemes distribuïts d'energia. 
Tema 2. Sistemes electrònics de potència aplicats a l'energia fotovoltaica. 
2.1. Principi de funcionament d'una cèl·lula fotovoltaica. Paràmetres generals. 
2.2. Mòduls i agrupacions fotovoltaiques. Diagrama de radiació. Ombres i seguiment del punt de màxima 
potència. 
2.3. Composició d'un sistema fotovoltaic. 
2.4. Sistemes fotovoltaics aïllats i sistemes connectats a xarxa elèctrica. 
2.5. Reguladors de tensió, bateries i carregadors de bateries. 
2.6. Factors de qualitat en la connexió a xarxa elèctrica. Inversors. 
2.7. Normativa i legislació en instal·lacions fotovoltaiques. 
2.8. Disseny, dimensionament, muntatge i manteniment de sistemes de conversió elèctrica-fotovoltaica. 
Tema 3. Sistemes electrònics de potència aplicats a l'energia eòlica. 
3.1. Composició d'un sistema de generació eòlica. Principis bàsics. 

Descripció:
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Nota Final=0.2*Nota Avaluació Laboratori+0.8*Nota Avaluació Teoria 
on: 
Nota Avaluació Teoria = MAX (0.7*Nota Prova Final + 0.3*Nota Prova Parcial, Nota Prova Final)

Sistema de qualificació

Bibliografia

3.2. Aerogeneradores. Tipus. Paràmetres generals. Dimensionament. 
3.3. Màquines asíncrones i síncrones.

Bàsica:

Complementària:

Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la 
energía solar fotovoltaica.   Madrid : Ministerio de Ciencia y Tecnologia : Ciemat, 2004. 

M. Ibáñez Plana, J.R. Rosell Polo, J.I. Rosell Urrutia. Tecnología solar.   Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2005. 

Khalil Denno. Power System Design Applications for Alternative Energy Sources.   Prentice Hall, 1989. 
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Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Teoria

Laboratori

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Objectius
Aquesta assignatura s'orienta a l'estudi de convertidors i sistemes de l'electrònica de potència. La seva principal 
comesa es el disseny de convertidors i sistemes de potència, partint de la seva anàlisis estàtic i dinàmic. Es 
pretén al mateix temps que s'adquireixin coneixements suficients per al disseny pràctic de convertidors de 
potència, es a dir, l'elecció i disseny de components magnètics, i el disseny de circuits de comandament i 
protecció de dispositius actius

Continguts
1) Introducció. Tipus de convertidors. Anàlisis en règim estacionari. 
2) Rectificadors amb alt factor de potència 
3) Modelatge i control de convertidors. Aplicació a fonts commutades 
4) Convertidors d'estructura ressonant 
5) Disseny de inductores i transformadores. Circuits de comandament i protecció d'interruptors. Circuits pràctics.

Objectius
L'objectiu bàsic consisteix a complementar a nivell experimental les bases teòriques impartides en l'assignatura. 

Continguts
Practica 1: Introducció al Simulink: Simulació de convertidors DC-Dc. 
Practica 2: Simulació d'un rectificador Boost con alt factor de potència. 
Practica3: Regulador Lineal i regulador Commutat. Formes d'onda i comparança del rendiment.

Descripció:

Descripció:
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Es tracta d'una avaluació progressiva de l'assignatura, con una prova de teoria i problemes (TEO) i la realització d'un 
treball en grup (TRA). Les pràctiques de l'assignatura seràn part de l'avaluació final (LAB). 
La nota final es calcularà mitjançant l'expressió: 
NFINAL = 0.3*TEO + 0.4*TRA + 0.3*LAB

Sistema de qualificació

Bibliografia
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L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és introduir l'alumne en el disseny i la implementació de sistemes digitals 
complexes d'aplicació industrial. L'asssignatura es centra en el disseny basat en llenguatges de descripció hardware 
(HDL) i en sistemes microprocessadors. Es fa èmfasi en la implementació física dels sistemes i amb el problemes 
hardware relacionats.

Altres: Mariano Lopez Garcia

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Tema 1: Introducció als sistemes electrònics digitals

Objectius
Aquest primer tema introductori pretén que l'alumne adquireixi una visió general sobre el disseny de sistemes 
digitals i la seva aplicació al món industrial. S'introdueixen també els conceptes i la terminologia habitualment 
utilitzada, així com alguns exemples que ajuden a ubicar i definir els continguts temàtics de l'assignatura. 
Continguts
1 Introducció. 
1.2 Etapes, criteris i alternatives de disseny.
1.3 Definició de conceptes bàsics i eines software.
1.4 Exemples de sistemes electrònics digitals aplicats a l'entorn industrial.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne haurà de ser capaç de:
·         Assimilar la complexitat i conèixer l'evolució que ha experimentat el disseny de sistemes 
digitals en les darreres dècades.
·         Entendre les diferents fases involucrades en el processos de disseny actualment utilitzats.
·         Conèixer la definició de conceptes i terminologia emprada, així com les eines software, 
conjuntament amb les seves principals avantatges i limitacions. 
·         Comprendre la necessitat dels sistemes electrònics digitals en l'àmbit de la robótica, les 
comunicacions,   
      el control i com a solució per un ampli ventall d'aplicacions industrials.

Planificacio
1 de presentació de l'assignatura + 3 hores 
Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint els capítols introductoris de les referències bibliogràfiques [1], [2] i [3].

Descripció:
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Tema 2: Alternatives hardware en aplicacions industrials

Objectius
L¿objectiu d'aquest bloc temàtic és que l'alumne adquireixi criteris per seleccionar la plataforma hardware òptima
com a solució a un problema específic de disseny digital. És descriuen resumidament les diferents alternatives 
que existeixen, així com les prestacions més importants que ofereixen cadascuna d'elles. És fa èmfasi en la 
diversitat de solucions i en la seva idoneïtat en funció de les característiques específiques de cada aplicació. 
Continguts
2.1 Introducció. 
2.2 Microprocessadors i microcontroladors digitals.
2.3 Processadors digitals de senyal (DSP).
2.4 Dispositius lògics programables (CPLD i FPGA)
2.5  Comparativa de prestacions: Complexitat, preu, velocitat, consum, immunitat al soroll ...

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne haurà de ser capaç de:
·         Conèixer les diferents plataformes hardware utilitzades en disseny digital.
·         Conèixer les prestacions genèriques de cadascuna d'elles, així com els aspectes particulars i 
diferenciadors en el cas dels micropocessadors i els dispositius programables. 
·         Capacitar l'alumne per seleccionar l'alternativa de disseny adient per una casuística concreta.

Planificacio
4 hores. 
Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint diferents capítols de les referències bibliogràfiques [4], [5] i [6].

Descripció:
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Tema 3: Síntesis d'alt nivell de sistemes digitals

Objectius
En aquest tema es fa una introducció al llenguatge VHDL, com a eina bàsica de disseny que permet descriure 
sistemes digitals complexos amb un llenguatge d'alt nivell. S'introdueixen les estructures i estils de descripció més
adients segons la casuística, així com les pautes a seguir per tal d'aconseguir una programació clara i 
estructurada. El tema finalitza presentant diferents alternatives de disseny, on es posen de relleu els aspectes 
més importants que permeten obtenir una correcta síntesi. 
Continguts
3.1 Introducció: els llenguatges de descripció hardware d'alt nivell.
3.2 El llenguatge VHDL.
      3.2.1 Exemples bàsics i estils de descripció.
      3.2.2 Elements sintàctics del llenguatge. Programació 
               secuencial i concurrent.
      3.2.3 Descripció de fluxa de dades.
      3.2.4 Descripció comportamental algorísmica.
      3.2.5 Descripció estructural.
      3.2.6 Paquets i biblioteques.
3.3 Exemples de disseny.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
·         Descriure sistemes digitals de forma estructurada amb un llenguatge d'alt nivell com VHDL. 
·         Conèixer el diferents estils de descripció que proporciona VHDL.
·         Avaluar la idoneïtat i utilitat de cadascun d'ells, depenent de la complexitat i de l'etapa 
implicada en el disseny.
·         Aprofitar i aplicar metodologia de disseny jeràrquic. Descriure sistemes mitjançant VHDL que 
permetin la seva reutilització formant part d'altres sistemes més complexos.

Planificacio
12 hores de teoria + 2 hores de problemes. 
Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint els capítols de les referències bibliogràfiques [1]-[3] i [12]. Tanmateix en 
aquestes mateixes referències es poden trobar exemples i exercicis.

Descripció:
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Tema 4: El llenguatge VHDL orientat a síntesi i simulació.

Objectius
Els objectius d'aquest tema son varis. Per un costat es pretén que l'alumne assimili certes regles i estils de 
programació que facilitin la feina i evitin errors en el procés de síntesi. Es destaca especialment la descripció per 
obtenir circuits combinacionals i secuencials. Tanmateix, es dedica un punt a parlar sobre el disseny de sistemes 
sincrons i asincrons, destancant, mitjançant alguns exemples, els problemes associats i la seva solució. 
Per altre banda es tracta el llenguatge VHDL com eina de simulació per a circuits digitals. S'introdueixen elements
que únicament tenen significació en un entorn de simulació: retards, senyalitzacions, bancs de proves, etc. 

Continguts
4.1 Introducció. 
4.2 Restriccions i estructures bàsiques. 
      4.2.1 Lògica combinacional.
      4.2.2 Lògica secuencial.
4.3 Sistemes síncrons i asíncrons.
4.4 Descripció d'una màquina d'estats.
4.4 Simulació i bancs de proves.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
·         Descriure en VHDL circuits que el sintetitzador pugui interpretar sense ambigüitats com a 
combinacionals o secuencials.
·         Comprendre l'importancia dels dissenys síncrons per evitar problemes reals de funcionament 
(metaestabilitat, clock skew, etc.).
·         Conèixer la descripció correcta de maquines d'estat finites (FMS) en VHDL. Saber interpretar 
quan un circuit digital es pot enfocar i dissenyar com a tal.
·         Utilitzar el elements que permet el llenguatge per verificar el funcionament del circuits en 
simulació.
·         Emprar els bancs de proves per al test funcional dels dissenys VHDL.

Planificacio
8 hores + 2 hores de problemes + 6 hores intervenció de grups. 
Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint les referències bibliogràfiques [1]-[3] i [7]. Tanmateix en aquestes 
mateixes referències es poden trobar exemples i exercicis.

Descripció:
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Tema 5: Conceptes avançats en disseny digital.

Objectius
Aquest darrer capítol té un doble objectiu. En primer lloc que l'alumne conegui els temes més actuals en el 
disseny microelectrònic digital, i per altre banda servir de plataforma per aquells estudiants que vulguin cursar 
l'assignatura optativa de Disseny Digital Avançat. Es concret, s'inicia el tema presentant les FPGA reconfigurables 
dinàmicament; dispositiu que permet augmentar la densitat funcional d'una aplicació concreta (processat per 
unitat d'àrea) en comparació amb una implementació estàtica sobre un ASIC o dispositiu no reconfigurable. En el 
següent punt s'introdueixen els nuclis (IP) reutilitzables, com a recurs que permet abordar dissenys digitals 
complexos sense un augment del temps de desenvolupament (prototipat ràpid). Per acabar, es descriuen els 
¿System on Chip¿, és a dir, circuits formats per varis subsistemes integrats en un mateix chip (FPGA, micros, 
cooprocesadors, encriptadors etc.) que desenvolupant tasques molt específiques de forma concurrent. 
Continguts
5.1 Introducció.
5.2 Reconfigurabilitat dinàmica.
5.3 Mòduls IP (Intelectual propety).
5.4  Sistemes en un chip (System on Chip) 
5.5 Exemple de sistema: Targetes intel·ligents per accés
      restringit.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
·         Tenir una visió clara de l'estat actual del disseny microelectrònic digital, i conèixer cap a on 
està evolucionant.
·         Assimilar la utilitat dels mòduls software en dissenys complexes.
·         Entendre la potencialitat dels dispositius reconfigurables dinàmicament, els sistemes integrats 
i identificar les seves aplicacions en el món industrial.

Planificacio
3 hores. 
Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint les referències bibliogràfiques [4] i [6].

Descripció:
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La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs, prova o proves escrites i les 
pràctiques.  En concret, la qualificació s'obté aplicant:

Nota final =  C1*0.2+C2*0.6+C3*0.2

C1= Treballs individuals i intervencions a classe 
C2= Nota de teoria (la nota de teoria es deriva de una o més proves escrites realitzades durant el quadrimestre)
C3= Nota de pràctiques

Sistema de qualificació

Pràctiques

Objectius
Les pràctiques de l'assignatura pretenen que l'alumne refermi els coneixements obtinguts a les classes de teoria. 
El contingut del programa de pràctiques s'ha orientat al disseny en VHDL de sistemes digitals de complexitat 
mitja. S'ha triat com a entorn de treball les eines software de Mentor Graphics i les plaques hardware de 
Digilent per a la programació de FPGA i CPLD així com la placa de dessenvolupament PICDEM 2 plus.
Continguts
Pràctica 1. Introducció a l'eina software FPGA Advantage i al llenguatge VHDL (2 sessions)
Pràctica 2. Disseny i implementació d'un cronòmetre digital (2 sessions)
Pràctica 3. Control d'una pantalla LCD (2 sessions)
 
Pràctica 4. Disseny d'un divisor fent servir un microcontrolador PIC (1sessió)

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Conèixer i utilitzar de forma efectiva les eines software que Mentor ofereix per la programació de dispositius 
programables. Iniciar-se en el disseny de sistemes digitals mitjanament complexes en VHDL. Reforçar els 
coneixements sobre l'estructura interna i principi de funcionament dels micropocessadors
Comentaris
El material bibliogràfic per realitzar aquestes pràctiques és el mateix que el descrit per al programa de teoria. A 
més es poden fer servir les referències bibliogràfiques i el material que apareix a la guia docent per l'assignatura 
de Sistemes Digitals II de la titulació Sistemes electrònics.

Descripció:
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Bibliografia
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Complementària:
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L'assignatura 'Enginyeria de Control' pretén:
·        L'estandarització dels coneixements primers de l'alumnat en Enginyeria de Control, sobre l'anàlisi de 
sistemes de control en temps continu en el domini temporal i freqüencial, així com en temps discret.
·        Fer apte a l'alumnat en les tècniques d'anàlisi de sistemes de control en espai de estats i la seva 
aplicació en el control de processos per computadors.
·        Fer apte a l'alumnat en el disseny d'un sistema de control automàtic digital dins un entorn industrial 
basant-se en especificacions inicials sobre qualsevol tipus de sistema.
Fer conscient a l'alumnat de les repercusions mediambientals derivades de la seva actuació en el disseny i millora de 
sistemes de regulació i control.

Altres: Cecilio Angulo Bahon

Responsable: Pau Martí i Colom
Manel Velasco

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

12 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Horari: Dilluns 12h-14h
Dilluns 15h-19h

Horari d'atenció
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Continguts

Control automàtic en l'espai d'estat. Sistemes continus

Objectius
L'objectiu específic del tema és mostrar la possiblitat d'utilitzar un espai d'estat per tal de definir amb la mínima 
informació necessària el comportament d'un procés, així com determinar quines possibilitats existeixen de poder 
controlar-lo i observar-lo des de l'exterior.
 
Continguts
1 Model d'estat.
2 Mètodes d'obtenció del model d'estat.
3 Solució de l'equació d'estat de sistemes lineals.
4 Controlabilitat.
5 Observabilitat.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Descriure els sistemes de control en temps continu per mitjà de variables d'estat.
· Solucionar equacions d'estat per a sistemes en temps continu.
· Formular les representacions externa i interna en variables d'estat.
· Determinar el subsistema controlable dins un sistema de control.
· Determinar el subespai no-observable dins un sistema de control. 

Comentaris
El desenvolupament del tema es pot seguir a través de [Dom02]. Un complement teòric, així com d'exercicis i 
exemples són [Oga98], [Oga99] i [Bro91]

Descripció:
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Control automàtic per realimentació d'estat. Sistemes continus

Observadors d'estat. Sistemes continus

Objectius
L'objectiu específic del tema és dissenyar estructures de control a través de la realimentació d'estat. Els elements 
necessaris es poden calcular a través de tècniques ben diferents. 

Continguts
1 Realimentació d'estat.
2 Control de sistemes monovariables.
3 Control de sistemes multivariables. 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Calcular la matriu de realimetació.
· Dissenyar sistemes de control per mitjà de realimentació de l'estat.
· Dissenyar elements de control per assignació de pols i estimació de l'estat.
· Dissenyar sistemes de control per a sistemes parcialment controlables.
· Dissenyar sistemes de control per a sistemes amb consigna no nul·la.

Comentaris
El desenvolupament del tema es pot seguir a través de [Dom02]. Un complement teòric, així com d'exercicis i 
exemples són [Oga98], [Oga99] i [Bro91]

Objectius
L'objectiu específic del tema és introduir la idea d'observador d'un sistema, i com la introducció d'aquest element 
modifica el comportament inicial del procés.
 
Continguts
1 Definició d'observador.
2 Comportament del conjunt sistema-observador.
3 Càlcul de l'observador en sistemes monovariables.
4 Càlcul de l'observador en sistemes multivariables.
5 Observadors d'ordre reduït

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Definir un observador.
· Dissenyar observadors tot determinant el comportament  del conjunt sistema-observador.
· Dissenyar observadors d'ordre reduït.

Comentaris
El desenvolupament del tema es pot seguir a través de [Dom02]. Un complement teòric, així com d'exercicis i 
exemples són [Oga98], [Oga99] i [Bro91]

Descripció:

Descripció:
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Control automàtic en l'espai d'estat. Sistemes discrets

Control automàtic per realimentació d'estat. Sistemes discrets

Objectius
L'objectiu específic del tema és redefinir la tècnica de l'espai d'estat per a sistemes mostrejats. 

Continguts
1 Solució de l'equació homogènia
2 Càlcul de la matriu de transició.
3 Solució de l'equació completa.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Formular els sistemes de control en temps discret per mitjà de variables d'estat.
· Solucionar equacions d'estat per a sistemes en temps discret.

Comentaris
El desenvolupament del tema es pot seguir a través de [Dom02]. Un complement teòric, així com d'exercicis i 
exemples són [Oga98], [Oga99] i [Bro91]

Objectius
L'objectiu específic del tema és recuperar les característiques de controlabilitat i observabilitat per al cas de 
sistemes mostrejats. Igualment es trasllada la idea de realimentació en sistemes mostrejats. 

Continguts
1 Controlabilitat en temps discret.
2 Observabilitat en temps discret.
3 Matriu de realimentació.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Estudiar la controlabilitat d'un sistema.
· Determinar la no-observabilitat d'un sistema.
· Determinar la matriu de realimentació de sistemes mostrejats de control.

Comentaris
El desenvolupament del tema es pot seguir a través de [Dom02]. Un complement teòric, així com d'exercicis i 
exemples són [Oga98], [Oga99] i [Bro91]

Descripció:

Descripció:
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Anàlisi de sistemes no lineals

Control de sistemes no lineals

Objectius
L'objectiu específic del tema és realitzar una anàlisi dels conceptes d'estabilitat i d'equilibri en el sentit de 
Lyapunov. 

Continguts
1 Lineal versus No lineal
2 Anàlisi del pla de fase
3 Estabilitat de sistemes no lineals: local i global
4 Oscil·lacions i Funció descriptiva

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Construir i analitzar el pla de fase.
· Aplicar els conceptes d'estabilitat i d'equilibri de Lyapunov per a sistemes no lineals. 

Comentaris
L'estudi d'aquest tema és un clàssic, i pot servir de referència [Isi95] i [Slo91]

Objectius
L'objectiu específic del tema és realitzar unestudi de control basat en mètodes de Lyapunov i de linealització 
feedback, tant per sistemes en temps continu, com en discret.

Continguts
1 Control basat en mètodes de Lyapunov
2 Linealització per feedback
3 Funció descriptiva
4 Estabilitat de sistemes discrets
5 Linealització feedback de sistemes discrets

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumnat haurà de ser capaç de:
· Aplicar els conceptes d'equilibri de Lyapunov per al control de sistemes no lineals.
· Aplicar els conceptes de linealització feedback.

Comentaris
L'estudi d'aquest tema és un clàssic, i pot servir de referència [Isi95] i [Slo91]

Descripció:

Descripció:
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La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs, i alhora dóna una oportunitat final 
d'elecció d'avaluació a aquells estudiants que no hagin seguit el curs amb prou dedicació. En concret, la qualificació s'obté
escollint la segona prova parcial o la prova final

4/15 C1 + 4/15 C2 + 4/15 C3 + 3/15 C4
ó
12/15 C5 + 3/15 C4

on:
C1=nota de la primera prova parcial. C2=nota de la segona prova parcial.
C3=nota de la tercera prova parcial.
C4=nota mitja de les pràctiques de laboratori.C5=nota de la prova final.
 
 

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Dominguez, Sergio ... [et al.]. Control en el espacio de estado. 2a ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2006. ISBN 8483222973.

Dominguez, Sergio ... [et al.]. Control en el espacio de estado. 2a ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2002. ISBN 8483222973.

Isidori, Alberto. Nonlinear control systems. 3rd ed. Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 2001. ISBN 3-540-19916-0.

Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. 4a ed. Madrid: Pearson Educación, 2003. ISBN 84-205-3678-4.

Vaccaro, Richard J. Digital control : a state-space approach.  New York [etc.]: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-066781-0.
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Els sistemes mecànics són la base material dels automatismes, per tant, un enginyer en Automàtica i Electrònica 
Industrial, haurà de comprendre el seu moviment, la transmissió d'aquest i les causes que el generen. L'objectiu 
d'aquesta assignatura és el de transmetre a l'alumne aquestes capacitats.

Altres: Maurici Sivatte Adroer

Responsable: MAURICI SIVATTE ADROER

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes de teoria i problemes.
Pràctiques de laboratori.

Metodologies docents

Horari: dimarts 17 a 18 h.
dimacres 17 a 19 h.

Horari d'atenció
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Continguts

Introducció als sistemes mecànics

El moviment en els sistemes mecànics

Objectius
L¿objectiu del tema és introduir l'alumne a la simbologia dels sistemes mecànics i obtenir els coneixements per 
tal de determinar el nombre d'accionaments que faran possible el moviment desitjat del sistema.

Continguts
1.1 Parells cinemàtics. Classificació.
1.2 Cadenes cinemàtiques, obertes i tancades.
1.3 Mecanismes, plans i espacials. Concepte de referència.
1.4 Graus de llibertat i de mobilitat dels mecanismes.
1.5 Esquema cinemàtic i equivalència cinemàtica.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Adquirir els conceptes de màquina, mecanisme, cadena cinemàtica, element i parell cinemàtic.Identificar i 
classificar els parells d'un mecanisme.Calcular i analitzar els graus de llibertat i la mobilitat d'un 
mecanisme.Entendre el significat de sistema de referència.Capacitar-se per a l'esquematització cinemàtica de 
mecanismes.Dominar el concepte d'equivalència cinemàtica

Planificacio
Aquest mòdul és l'introducció a la cinemàtica de mecanismes, i con a tal es imprenscidible per entendre la resta 
de l'assignatura. 

Objectius
L¿objectiu és entendre i calcular el moviment general dels mecanismes, des de un punt de vista cinemàtic.

Continguts
2.1 Càlcul de velocitats en mecanismes.
2.2 Càlcul d'acceleracions en mecanismes.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Calcular les velocitats angulars i lineals de mecanismes, tant plans com espacials.Calcular les acceleracions 
angulars i lineals de mecanismes, tant plans com espacials.De resoldre problemes de moviment relatiu en 
mecanismes.

Planificacio
A part de l'interés propi d'aquest mòdul per coniexer el moviment del sistemes mecànics, utilitzarem els seus 
resultats per fer els càlculs estàtics i dinàmics posteriors 

Descripció:

Descripció:
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Causes del moviment en els sistemes mecànics

Transmissions

Objectius
L¿objectiu és entendre i calcular els esforços que causen el moviment en els sistemes mecànics.

Continguts
3.1 Moviment permanent i transitori.
3.2 Diagrama del cos lliure.
3.3 Resolució de problemes d'estàtica.
3.4 Resolució de problemes de dinàmica mitjançant teoremes vectorials (Newton).
3.5 Resolució de problemes de dinàmica mitjançant forces fictícies d'inèrcia (d'Alembert).
3.6 Resolució de problemes de dinàmica mitjançant treballs virtuals.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Identificar les causes del moviment.Representar i interpretar vectorialment el estat de solicitacions exteriors d'un 
sistema mecànic.Resoldre el càlcul dels esforços que causen el moviment en els sistemes mecànics.

Objectius
L¿objectiu d'aquest tema és el de conèixer diferents famílies de mecanismes habitualment utilitzats en la 
transmissió del moviment en els sistemes mecànics.

Continguts
4.1 Corretges i cadenes.
4.2 Trens d'engranatges.
4.3 Cargols de transmissió.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Conèixer les característiques i camps d'aplicació dels sistemes de transmissió objecte del tema.Calcular-los i 
dimensionar-los cinèticament.

Descripció:

Descripció:
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Selecció d'accionaments

Components comercialitzats dels sistemes mecànics

Objectius
L¿objectiu és el de conèixer diferents tipus d'accionaments utilitzats en els sistemes mecànics automatitzats i els 
criteris de selecció.

Continguts
5.1 Receptors. Característica mecànica.
5.2 Accionaments lineals. Cilindres pneumàtics i hidràulics.
5.3 Accionaments de rotació. Motors elèctrics.
5.4 Accionaments ràpids.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Conèixer els paràmetres que defineixen els requeriments d'entrada al sistema mecànic per tal d'obtenir la 
funcionalitat desitjada.Seleccionar els accionaments més adients per aconseguir els requeriments 
d'entrada.Analitzar el comportament de resposta del conjunt i comparar-lo amb les especificacions inicials.

Objectius
L¿objectiu és el de donar a conèixer les diferents famílies d'elements comercialitzats emprats en els sistemes 
mecànics i la seva implementació.

Continguts
6.1 Guies per al moviment de rotació: coixinets i rodaments.
6.2 Guies per al moviment lineal.
6.3 El mecanisme de cargol.
6.4 Arbres i eixos.
6.5 Acoblaments.
6.6 Frens.
6.7 Embragatges.
6.8 Lleves.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Conèixer aquests elements, les seves aplicacions i els principals paràmetres que els defineixen.Implementar 
aquests elements en els sistemes mecànics.

Descripció:

Descripció:
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Vibracions Mecàniques

Obtenció de la corba característica d'un accionament de rotació

Objectius
L¿objectiu és el remarcar la importància de les vibracions mecàniques en el món industrial, la seva mesura, 
control i aplicació.

Continguts
Es descriuen els aparells bàsics de mesura de vibracions i es formula la matemàtica associada al seu càlcul. Amb 
això, l'alumne realitzarà diferents adquisicions i les analitzarà.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Saber la problemàtica apareguda davant de fenòmens de vibracions no desitjades.Conèixer els diferents sistemes
de mesura de vibracions mecàniques.Entendre i avaluar el fenòmen de la resonància mecànica i la determinació 
de freqüències i modes propis de vibració.

Comentaris
L'alumne elaborarà un informe en cada una de les sessions de pràctiques, que formarà part de l'avaluació 
continuada.

Objectius
L¿objectiu és el fixar els conceptes més elementals de la dinàmica dels sistemes mecànics i la seva aplicació 
pràctica.

Continguts
S'obté la lectura d'un encóder, situat en l'eix d'un motor elèctric, durant el transitori d'arranc. Es realitza 
l'experiment amb dues configuracions de volant d'inèrcia i s'analitzen els càlculs de les característiques de 
velocitat, acceleració, parell i potència del motor, així com, la situació de desacceleració i frec del sistema

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Calcular el parell d'un motor de forma experimental.Entendre i avaluar la formulació teòrica corresponent.Raonar 
les diferències dels resultats obtinguts a diferents velocitats i amb diferents volants.

Comentaris
L'alumne elaborarà un informe en cada una de les sessions de pràctiques, que formarà part de l'avaluació 
continuada.

Descripció:

Descripció:
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La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs. La qualificació final (QF) de 
l'assignatura s'obté a partir de la següent expressió:
QF =0,2 x Qualificació Pràctiques + 0,3 x Examen Parcial + 0,5 x Examen Final.
On els actes avaluatius i el seu pes corresponent son:
1er acte avaluatiu (pes 0,2):
Pràctiques (realitzades al laboratori de mecànica en grups de dos alumnes amb el suport del professor. Posteriorment es 
lliura un informe que serveix per la qualificació.)2on acte avaluatiu (pes 0,3):
Examen Parcial (inclou els 2 primes temes)3er acte avaluatiu (pes 0,5):
Examen Final. (inclou tota la matèria) 
Els alumnes que no superin l'assignatura amb l'avaluació continuada tindran un examen de recuperació, que inclou tot el 
temari.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Sense documentació.
Sense calculadora.

Equilibrat de volants

Objectius
L¿objectiu és el d'exposar la problemàtica apareguda en un eix mòbil desequilibrat i la seva resolució, tant teòrica
com pràctica.

Continguts
Es mostrarà un volant desequilibrat i es realitzarà el seu equilibrat dinàmic situant masses compensatòries en dos
plans.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Mesurar les vibracions aparegudes en un eix giratori desequilibrat.Conèixer la formulació aplicada als fenòmens 
de vibració mecànica.Determinar el valor de les masses de compensació i la situació on cal situar-les per 
equilibrar el sistema.

Comentaris
L'alumne elaborarà un informe en cada una de les sessions de pràctiques, que formarà part de l'avaluació 
continuada.

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Moliner P.R.. Vibracions.   CPDA,  

Roque Calero Pérez, José Antonio Carta González. Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros.   Madrid [etc.] : 
McGraw-Hill, 1999. 

Salvador Cardona Foix, Daniel Clos Costa. Teoria de máquinas.   Barcelona : Edicions UPC, 2001. 

Arthur G. Erdman, George N. Sandor. Mechanism design : analysis and synthesis.   Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997. 

Joaquim Agulló i Batlle. Mecànica de la partícula i del sòlid rígid.   Barcelona : OK Punt, 2002. 

Moliner P.R.. Cinemática de Máquinas.   CPDA,  

Moliner P.R.. Dinámica de Máquinas.   CPDA,  

William F. Riley, Leroy D. Sturges. Engineering mechanics : dynamics.   New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1993. 

William F. Riley, Leroy D. Sturges. Engineering mechanics : statics.   New York [etc.] : John Wiley & Sons, Inc., 1993. 
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Estudiar els sistemes d'instrumentació basats en ordinador des del punt de vista industrial d'adquisició, transmissió, 
registre, processat i anàlisis de dades.

Altres: Joaquim Del Rio Fernandez

Responsable: Joaquin del Río Fernandez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

Estructura i especificació del sistema de mesura. Teoria bàsica d'errors.

Anàlisi i reducció del soroll de les interferències en electrònica per a instrumentació.

Tècniques de disseny d'equips i sistemes electrònics.

Instrumentació virtual i automatització de mesures.

Sistemes cablejats de comunicació industrial.

Disseny i verificació de sistemes d'adquisició remota de dades

Introducció als llenguatges de programació orientats a Instrumentació

Tractament estadísitc de la mostra. Anàlisi d'errors i la seva reducció amb LabVIEW.

Sistemes d'Adquisició de dades. DAQ plug-in boards

Utilització dels Bussos de comunicació pel control d'instruments i processos 
industrials.

Internet/Intranet com a nou element de la cadena de mesura
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L'assignatura consta d'una part teòrica i una part pràctica al laboratori. El pes sobre la nota final de la part teòrica és del 
70% i un 30% la part de laboratori. La part teòrica s'avalua amb un examen parcial eliminatori i un examen final. La part 
de laboratori s'avalua en funció de la nota de les pràctiques.

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Antoni Manuel, Joaquin del Rio. LabVIEW 7.1.   Thomson, 2005. 

R. Pallas, R. Bragos, O. Casas. Sensores e Interfaces. Problemas Resueltos.   Ed. UPC,  

Ramon Pallas. Teoria Basica d'Errors.     

A. Manuel, D. Biel, J. Olive, J. Prat, F.J. Sanchez. Instrumentació Virtual: Adquisició, processat i anàlisis de senyals.   Alfaomega, 
Ed. UPC,  

Joaquin del Rio. Col.lecció de Problemes de l'Assignatura.     

P.J Riu, J.Rosell, J.Ramos. Sistemas de Instrumentación.   Ed. UPC,  
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Aquesta assignatura tracta del modelat i simulació de sistemes d'esdeveniments discrets i processos logístics. Els 
conceptes estocàstics hi jugan un paper important, i s'utilitza fonamentalment la teoria de xarxes de Petri. Les dues parts 
es desenvolupen en paral.lel. En acabar el curs, l'estudiant ha après algunes tècniques bàsiques de modelat i de simulació
de  sistemes logístics i de producció, i les seves limitacions, i també com aprofondir en els temes propis de la màteria. 

Altres: ABEL TORRES CEBRIAN

Responsable: ABEL TORRES CEBRIAN

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

9 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Introducció als sistemes d'esdeveniments discrets

Modelat mitjançant xarxes de Petri

Objectius
L¿objectiu d'aquest primer mòdul és definir què és introuir qué és sistema d'esdeveniments discrets, com és pot 
modelar i simular aquest tipus de sistema i perquè és útil i necessari el modelat i la simulació d'aquest tipus de 
sistemes. 
La simulació de sistemes d'esdeveniments discrets és una eina de reconegut valor afegit en el disseny, avaluació i
optimització de sistemes flexibles de fabricació, d'emmagatzematge i transport, sistemes de computadores i 
comunicacions, sistemes logístics, etc.  Veurem exemples introductoris de sistemes d'esdeveniments discrets.

Continguts
1. Introducció a la simulació digital de sistemes d'esdeveniments discrets
            1.1 Tipus de sistemes
            1.2 Tipus de models
            1.3 Models de simulació de sistemes d'esdeveniments discrets
                        1.3.1 Etapes en un model de simulació
                        1.3.2 Tipus de models de simulació
            1.4 Alternatives de simulació de sistemes d'esdeveniments discrets
            1.5 Avantatges i inconvenients de la simulació
            1.6 Exemples de simulació de sistemes d'esdeveniments discrets

Comentaris
Documentació Campus Digital: Transparències apunts, llistat de problemes

Objectius
Característiques del modelat de sistemes d'esdeveniments discrets mitjançant xarxes de Petri. Introducció a les 
xarxes de Petri acolorides. Tècniques d'anàlisi qualitatiu.

Continguts
2. Modelat mitjançant xarxes de Petri
            2.1 Formalització de models conceptuals
            2.2 Teoria de coles
            2.3 Xarxes de Petri (XdP)
                        2.3.1 Definicions
                        2.3.2 Programació Bottom-Up
                        2.3.3 Anàlisi de xarxes de Petri
            2.4 Xarxes de Petri acolorides (XdPC)
                        2.4.1 Definicions
                        2.4.2 Avantatges del formalisme de les XdPC
            2.5 Exercicis

Comentaris
Documentació Campus Digital: Transparències apunts, llistat de problemes

Descripció:

Descripció:
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Modelat d'efectes aleatoris

Objectius
Conceptes bàsics de probabilitats i estadística (mitjana, variància, intervals de confiança, distribucions de 
probabilitat, ...). Selecció de les distribucions d'entrada (BestFit), diagrames i tests. Aleatorietat als sistemes de 
fabricació. Averies.

Continguts
3.1 Definicions
3.2 Descripció d'un sistema amb característiques estocàstiques
3.3 Distribucions de probabilitat
            3.3.1 Definicions
3.3.1.1 Funció densitat de probabilitat
3.3.1.2 Funció de distribució acumulativa
            3.3.2 Histogrames i diagrames de barra
3.4 Generació de dades aleatòries fent servir una distribució de probabilitat
            3.4.1 Generadors de congruències lineals
            3.4.2 Mètode de la transformada inversa
3.5 Adquisició i anàlisi de dades
            3.5.1 Independència i homogeneïtat de les dades
            3.5.2 Ajustament a una família de distribucions
            3.5.3 Avaluació de la qualitat del ajustament (bondat de l'ajustament)
3.6 Selecció de la distribució en absència de dades
3.7 Simulació d'avaries i aturs de màquines
3.8 Anàlisi de les entrades fent servir l'ARENA

Comentaris
Documentació Campus Digital: Transparències apunts, llistat de problemes 
En finalitzar el mòdul 10 és realitzarà un primer examen parcial
amb els continguts dels móduls 8, 9 i 10  (mòduls 1-3 de teoria de la part II)  

Descripció:
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Simulació de sistemes d'esdeveniments discrets

Objectius
Definicions. Simulació de models discrets. Mecanismes d'avanç de temps. Components i organització d'un model 
discret. Simulació a mà. Introducció a la simulació de sistemes de fabricació.

Continguts
4. Simulació de sistemes d'esdeveniments discrets
4.1 Elements d'un model de simulació
            4.1.1 Entitats, entitats temporals i recursos
            4.1.2 Atributs
            4.1.3 Activitats
            4.1.4 Esdeveniments
            4.1.5 Coles
4.2 Elements i estratègies de simulació
            4.2.1 Estructura lògica d'un model de simulació
            4.2.2 Elements d'un simulador
                        4.2.1 Programació d'esdeveniments
                        4.2.2 Interacció de processos
                        4.2.3 Exploració d'activitats
            4.2.3 Simulació utilitzant un llenguatge de programació
4.3 Simulació manual i mesures de comportament
            4.3.1 Taula de programació d'esdeveniments
            4.3.2 Taula d'interacció de processos
            4.3.3 Retard promig a les cues
            4.3.4 Grandària promig de les cues
            4.3.5 Grau d'utilització dels recursos
            4.3.6 Altres mesures estadístiques d'interès

Comentaris
Documentació Campus Digital: Transparències apunts, llistat de problemes

Descripció:
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Anàlisi de resultats

Laboratori de simulació de sistemes d'esdeveniments discrets mitjançant ARENA

Objectius
Transitori i règim permanent a sistemes estocàstics. Comparació d'alternatives de funcionament.

Continguts
5. Anàlisi de resultats
            5.1 Simulacions amb condició de finalització
            5.2 Simulacions en règim estacionari
            5.3 Determinació d'intervals de confiança
            5.4 Comparació entre dos sistemes
            5.5 Comparació entre més de dos sistemes
            5.6 Anàlisi de resultat utilitzant l'ARENA
Comentaris
Documentació Campus Digital: Transparències apunts, llistat de problemes

Objectius
Les pràctiques de laboratori es realitzaran a l'aula informàtica, utilitzant un programari de simulació basada en 
esdeveniments discrets (ARENA). L'assistència a les pràctiques és obligatòria per poder ser avaluat de 
l'assignatura.
Al final de cada sessió de pràctiques s'haurà de presentar un informe mitjançat el qual es realitzarà l'avaluació de
les pràctiques.

 

Comentaris
La referència bàsica per aquest mòdul és el guió de les pràctiques, disponibles al Campus Digital, així com l'ajuda
del software ARENA.
La avaluació d'aquest mòdul és realitzarà a partir dels informes que s'hauran d'entregar al final de cada sessió de
pràctica.

 

Descripció:

Descripció:
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Nota global de l'assignatura:

NF = 0.6 * NT + 0.05 * NL + 0.35 * MP

on NF és la nota final de l'assignatura, NT és la nota de teoria, NL és la nota de laboratoris i MP és la nota del 
miniprojecte

La nota de teoria (NT) es el promig de les dos proves d'avaluació escrites:

NT = 0.5 * EP1 + 0.5 EP2

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Miniprojecte de simulació d'un sistema d'esdeveniments discrets

      

Antoni Guasch ... [et al.]. Modelado y simulación : aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios.   Barcelona : Edicions 
UPC, 2003. 

Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg. System dynamics : modeling and simulation of mechatronic systems.   
New York [etc.] : Wiley, 2000. 

W. David Kelton, Randall P. Sadowski, David T. Sturrock. Simulation with Arena.   Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. 

Objectius
Durant el curs es realitzarà un treball o miniprojecte individual, on s'hauran de posar en pràctica part dels 
coneixements adquirits i relacionats amb els continguts de l'assignatura. 

El projecte consisteix en un estudi de simulació en el qual s'utilitzarà l'entorn de simulació ARENA. La versió 
d'estudiant de l'ARENA estarà a disposició de l'estudiant al campus digital, així com un manual-guió d'utilització 
del software.

Els treballs s'exposaran oralment la darrera setmana del quadrimestre
 

Comentaris
Documentació Campus Digital

Descripció:
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L'objectiu principal de l'assignatura és estudiar els motors i accionaments elèctrics més habituals des d'un punt de vista 
basat en els principis de la conversió electromecànica de l'energia i de l'electrònica de potència i de control.

Altres: Pere Andrada Gascon

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

709 - EE - Departament d'Enginyeria Elèctrica

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Principis bàsics de la conversió electromecànica de l'energia

Objectius
L¿objectiu del tema és presentar les lleis de l'electromagnetisme,  els principis de la conversió 
electromecànica de l'energia, aixi com les estructures básiques de les màquines elèctriques.

Continguts
1.1 Circuits magnètics.
1.2 Materials magnètics.
1.3 Llei de Faraday.
1.4 Transformadors.
1.5 Estructures bàsiques de màquines elèctriques rotatives.
1.6 Conversió de l'energia.
1.7 Pèrdues  escalfament

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Saber analitzar circuits magnètics.
Conèixer els materials magnètics que s'utilitzen actualment.
Saber utilitzar les lleis bàsiques de la conversió electromecànica.
Identificar les diferents estructures que conformen les màquines elèctriques.
Saber quines variables tenen una influència directa en les pèrdues i en el rendiment dels sistemes 
electromecànics 

Comentaris
·         [JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002. 
·         [FRA05] J.Fraile Mora  and  J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 
2005

·         FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D. Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw ¿Hill, Sexta 
edición, 2004
·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·         [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989.
      [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Convertidors electrònics de potència per accionaments elèctrics

Objectius
L¿objectiu del tema és presentar els interruptors estàtics i les topologies de convertidors estàtics més utilitzats en
l'alimentació dels accionaments elèctrics. 
Continguts
2.1 Interruptors estàtics.
2.2 Convertidors electrònics de potència.
2.3 Aplicacions.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
.
Conèixer els interruptors estàtics més utilitzats actualment.
Identificar les diferents topologies de convertidors estàtics i la seva utilització en l'alimentació d'accionaments 
elèctrics.
Saber quines són les aplicacions principals dels convertidors estàtics.

Comentaris
·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·    [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Accionaments de corrent continu

Objectius
L¿objectiu del tema és l'estudi del motor de corrent continu, les variables que tenen incidència en el seu control i 
com efectuar la regulació electrònica de velocitat.

Continguts
3.1 Estructura.
3.2 Principis d'operació i de funcionament.
3.3 Circuit equivalent en règim permanent i en règim transitori.
3.4 Reversibilitat, frenat i variació de velocitat.
3.5 Regulació electrònica de velocitat del motor de corrent continu.
3.6 El motor de corrent continu sense escombretes 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Estudiar les formes constructives dels accionaments actuals.
Entendre el principi de funcionament del motor de corrent continu.
Identificar les variables de control en la regulació de velocitat del motor.
Estudiar les topologies dels convertidors estàtics electrònics utilitzades en els accionaments de corrent continu.
Analitzar el comportament del conjunt convertidor-màquina en la regulació de velocitat electrònica dels 
accionaments de corrent continu.

Planificacio
·         [JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002. 
·         [FRA05] J.Fraile Mora  and  J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 
2005

·         FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D. Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw ¿Hill, Sexta 
edición, 2004
·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·         [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989.
     [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Accionaments de corrent altern amb motors asíncrons

Objectius
L¿objectiu del tema és l'estudi del motor asíncron, les variables que tenen incidència en el seu control i com 
efectuar la regulació electrònica de velocitat.

Continguts
4.1 Estructura i classificació.
4.2 Principis d'operació i de funcionament.
4.3 Circuit equivalent.
4.4 Reversibilitat, frenat i variació de velocitat.
4.5 Regulació electrònica del motor d'inducció.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Estudiar les formes constructives dels accionaments actuals.
Entendre el principi de funcionament del motor d'inducció.
Identificar les variables de control en la regulació de velocitat del motor.
Estudiar les topologies dels convertidors estàtics electrònics utilitzades en els accionaments asíncrons.
Analitzar el comportament del conjunt convertidor-màquina en la regulació de velocitat electrònica dels 
accionaments asíncrons.

Comentaris
·         [JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002. 
·         [FRA05] J.Fraile Mora  and  J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 
2005
·         FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D. Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw ¿Hill, Sexta 
edición, 2004
·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·         [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989.
     [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Accionaments de corrent altern amb motors síncrons

Objectius
L¿objectiu del tema és l'estudi del motor síncron, les variables que tenen incidència en el seu control i com 
efectuar la regulació electrònica de velocitat.

Continguts
5.1 Estructura i classificació.
5.2 Principis d'operació i de funcionament.
5.3 Circuit equivalent.
5.4 Variació de velocitat.
5.5 Regulació electrònica de motors síncrons amb imants.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Estudiar les formes constructives dels accionaments actuals.
Entendre el principi de funcionament del motor síncron.
Identificar les variables de control en la regulació de velocitat del motor.
Estudiar les topologies dels convertidors estàtics electrònics utilitzades en els accionaments síncrons.
Analitzar el comportament del conjunt convertidor-màquina en la regulació de velocitat electrònica dels 
accionaments síncrons.

Comentaris
·         [JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002. 
·         [FRA05] J.Fraile Mora  and  J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 
2005

·         FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D. Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw ¿Hill, Sexta 
edición, 2004
·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·         [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989.
     [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Altres tipus d'accionaments elèctrics

Objectius
L¿objectiu del tema és l'estudi d'accionaments elèctrics més específics, utilitzats en determinades aplicacions 
industrials.

Continguts
6.1 Motors d'inducció monofàsics.
6.2 Motors pas a pas.
6.3 Motors de reluctància autocommutats 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Estudiar les formes constructives i les aplicacions del motor d'inducció monofàsic.
Analitzar el funcionament del motor pas a pas.
Estudiar el comportament del motor pas a pas conjuntament  amb la electrònica associada pel seu control.
Estudiar el comportament del motor de reluctància conjuntament  amb la electrònica associada pel seu control 

Comentaris
·         [FRA05] J.Fraile Mora  and  J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 
2005

·         [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
·         [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989.
      [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

Descripció:
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Pràctiques de Laboratori

Treballs d'avaluació

Objectius
Verificar experimentalment els models teòrics de les màquines elèctriques.
Verificar experimentalment els fonaments de regulació de velocitat dels motors elèctrics..
Familiaritzar amb la manipulació dels equips de regulació de velocitat d'ús industrial més habituals. 
Fomentar el treball en equip.
Millorar la capacitat d'expressió escrita.

Continguts
S.1. Transformadors. Funcionament en buit i en càrrega.
S2. Formes constructives de motors elèctrics. Diferents estructures d'estator i de rotor.. Generació del camp 
magnètic giratori
S3. Motor de corrent continu. Principis bàsics de funcionament, regulació electrònica de velocitat.
S4. Motor d'inducció. Principis bàsics de funcionament, circuit equivalent.
S5. Regulació i control del motor d'inducció. Engegada, regulació electrònica de velocitat.
S6. Motor pas a pas. Principi de funcionament, tipus i possibilitats de funcionament segons l'electrònica utilitzada.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Efectuar el connexionat i posta en funcionament de diversos accionaments elèctrics.
Obtenir característiques de funcionament dels motors elèctrics i contrastar teòricament els resultats obtinguts en 
els assaigs.
Efectuar la regulació de velocitat electrònica de motors elèctrics utilitzant equips industrials. 

Objectius
Realitzar una sèrie de treballs que incideixin sobre diferents aspectes de les màquines i dels accionaments 
elèctrics i que requereixin a més a més un esforç de recerca bibliogràfica. 
Continguts
Els temes dels treballs que es proposen són:
Disseny de transformadors amb nuclis normalitzats.
Disseny dels reguladors de corrent i de velocitat d'un variador de velocitat.
Consideracions tècniques i econòmiques dels accionaments elèctrics de velocitat variable en la indústria..

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Desenvolupi habilitats de recerca bibliogràfica.
Es familiaritzi amb la literatura de tipus tècnic.
S'enfronti amb problemes pràctics que requereixin utilitzar coneixements donats en aquesta assignatura i en 
altres assignatures de la titulació. 

Descripció:

Descripció:
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Modul 9

Comentaris
J.Sanz. Máquinas Eléctricas. Prentice Hall, 2002
J.Fraile Mora  and  J.Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas
Ned Mohan. Electric Drives. MNPERE, 2000.
R.Sanjurjo. Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill 1989
G.Sxlemon. Electric Machines and Drives, Addison and Wesley, 1992.
A. E. Fitzgerald, Ch Kingsley, S.D.Umans. Máquinas Eléctricas , 2004

Descripció:
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Es farà una prova parcial (de 2 hores de duració) amb un contingut que inclourà els móduls 1,2 i 3 
Es farà una prova final ordinària (de 2 hores de duració) amb un contingut que inclourà els móduls 1,2, els móduls 
1,2,3,4.5 i 6 
Es farà una prova de validació de pràctiques (d'1hora de duració) amb un contingut que inclourà el módul 7
Es farà una prova final extraordinària (de 2 hores de duració) amb un contingut que inclourà els móduls 1,2,3,4.5 i 6 

La nota final, NF, s'obtindrà a partir de la següent expressió:

NF = 0,25 C1 + 0,45 C2 + 0.15 P + 0,15 TA
Amb:

C1, Nota de la prova parcial. 
C2, Nota de la prova final ordinària.
P, Nota de pràctiques de laboratori (0,6 MP+ 0,4 VP, MP Mitjana de les notes de cada pràctica, VP Nota de validació de 
pràctiques)
TA, Nota de treball d'avaluació (Mitjana de les notes de cada treball)

 Prova extraordinària:

La nota final, NF, serà la més alta de:
 
NF = màx(N1, N2)
Amb:
N1 = 0,25 C1 + 0,45 EX + 0.15 P + 0,15 TA

N2 = 0,7 EX + 0.15 P + 0,15 TA

Ex, Nota prova extraordinària.

 
NOTA : Els estudiants que repeteixin l'assignatura poden optar per no fer les pràctiques de laboratori (módul 7), però cal 
que facin la validació de practiques, la nota de pràctiques, en aquest cas, serà la nota  obtinguda en la prova de 
validació.
 
 
 
 
 

Sistema de qualificació
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Javier Sanz Feito. Máquinas Elérctricas.   Prentice Hall, 2002. 

Jesús Fraile Mora & Jesús Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas.   McGraw-Hill, 2005. 

Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics.   Casmpus Digital EPSEVG,  
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Máquinas Eléctricas. Rafael Sanjurjo.   McGraw-Hill, 1989. 

Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics.   Campus Digital EPSEVG,  

Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics.   Casmpus Digital EPSEVG,  

Ned Mohan. Electric Drives.   MNPERE, 2000. 
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Es pretén que l'estudiant conegui la importància que representa el manteniment industrial en els sistemes de producció, 
així com les diferents tècniques de suport que poden utilitzar-se per  tal de detectar avaries, amés de l'estudi de 
fiabilitat dels components, equips i sistemes que formen un sistema productiu.

Responsable: Jose Antonio Sanchez Lopez

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

709 - EE - Departament d'Enginyeria Elèctrica

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura



Última modificació: 18/10/2011

16207 - MAIF-U2O09 - Manteniment Industrial i Fiabilitat

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 10

Principis bàsics del manteniment industrial

Objectius
Domar a conneixer la finalitat del manteniment, els tipus de manteniment segons les característiques del sistema 
industrial i les eines pel seu control. 

Continguts
1.1 Introducció al manteniment.
1.2 Tipus de manteniment.
1.3 Estudi de les faltes.
1.4 Analis se costos de manteniment.
1. 5 Dades a recollir.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Identificar la finalitat del manteniment.
Poder aplicar en cada cas el tipus de manteniment més adient.
Aplicar les eines de control de forma correcta.

Planificacio
Aquest mòdul es el bàsic i té una relació directa amb els altres mòduls. 

Comentaris
Aquest mòdul es trova resumit en el capíto 1 del llibre de la bibliografiaM. Fernández Cabanas y otros Técnicas 
para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas

Descripció:



Última modificació: 18/10/2011

16207 - MAIF-U2O09 - Manteniment Industrial i Fiabilitat

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 10

Fiabilitat

Objectius
Aplicar el calcul de fiabilitat en conceptes de manteniment industrial. 

Continguts
2. 1 Conceptes de fiabilitat.
2.2 Fiabilitat amb tassa de fallo constant. Model exponencial.
2.3 Fiabilitat amb tassa de fallo no constant. Model Weibull.
2.4 Fiabilitat de sistemes.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aplicar els conceptes de fiabilitat dins del manteniment.
Treballar amb un programa de càlcul de fiabilitat, (Minitab).
Observar la potencia d'aquest elements de càlcul.
Identificar els resultat amb la realitat industrial.

Planificacio
Encara que aquest mòdul es independent, ens pot ajudar a pendre decisions respecte al que parlarem en altre 
mòduls. 

Comentaris
Capitol 12 del llibre 
R. Companys, A. Corominas  Organización de la producción y diseño de sistemas productivos .
El llibre
Eulàlia Grifull Fiabilidad Industrial 
D'aquest llibre es basaran les practiques de fiabilitat que es faràn con a treball a casa.

Descripció:
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Tècniques de mesura

Analisi de vibracions

Objectius
Conèixer les diferents tècniques per mesurar els paràmetres més importants que s'utilitzen en el manteniment.

Continguts
3.1 Equips electrònics.
3.2 Equips per l'anàlisi de l'aïllament.
3.2 Transductors.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Diferenciar els diferents equips que es troben al mercat.
Determinar qui equip es el més adequat segons les seves prestacions 

Planificacio
Te relació directa amb tots els moduls . 

Comentaris
Capitol 3 
M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas

Objectius
Introduir les tècniques de l'analis vibracions aplicades al manteniment.  

Continguts
4.1 Anàlisi de vibracións.
4.2 Anàlis de les característiques.
4.3 Interpretació de les dades.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Identificar els principals paràmetres de l'anàlisi de les vibracions.
Aplicar aquest paràmetres als possibles defectes.
Analitzar els resultats obtinguts.

Planificacio
Té relació am el modul 1 i 2 

Comentaris
Capitol 4 del llibre: 
M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas

Descripció:

Descripció:
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Altres técniques de manten¡ment

Objectius
Utilitzar les diferents tècniques de manteniment que existeixen actualment dins del mercat, per tal de aplicar la 
més adient a cada cas.

Continguts
5.1 Termografia.  
5.2 Anàlisi de corrents.
5.3 Acústica.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Identificar les tècniques de manteniment existents en el mercat.
Analitzar la seva utilitat.
Relacionar cadascuna d'aquestes tècniques en el casos reals.

Planificacio
Te relació amb el mòdul 1 i modul 6 

Comentaris
Capítol 5 
M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas.

Descripció:
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Implantació d'un sistema de manteniment

Objectius
Planificar la implantació d'un sistema de manteniment a partir d'un exemple seguint el passos correctes, per tal 
de que la seva implantació sigui efectiva.

Continguts
6.1 Descripció de la planta.
6.2 Passos per implementar el sistema.
6.3 Selecció de les tècniques.
6.4 Organització de la implantació.
6.5 Valoració del sistema.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Panificar la implantació d'un sistema de mantniment en una indústria concreta.
Organitzar les diferenta etapes.
Avaluar el sistema  proposat respecte del sistema actual.

Planificacio
Té relació amb tots els móduls anteriors. 

Comentaris
M. Fernández Cabanas y otros 
P. Vas 
Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas Parameter estimation, condition 
manitoring and diagnosi of electrical machines

Descripció:
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Practiques de fiabilitat

Objectius
Resoldre diferents exercicis sobre fiabilitat, que ajudaran a comprendre les explicacions teòriques.

Continguts
P1 Representació de la tassa de fallo.
P2 Resolució d'un  exercici amb el programa Excel
P3 Resolució d'un exercici amb el programa Minitab
P4 Dades censurades. Excel.
P5 Dades censurades. Minitab

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Diferenciar els diferents mecanismes de càlcul.
Resoldre exercicis de fiabilitat.
Deduir les dades obtingudes.
Relacionar-les en casos d'aplicació al manteniment.

Planificacio
Relació directe amb el mòdul 2

Comentaris
Manual de practiques de fiabilitat.
Eulalia Grifull  Fiabilitat industrial

Descripció:
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Pràctiques de vibracions

Objectius
Aplicar els conceptes teòrics de l'anàlisi de vibracions a la pràctica amb un simulador de faltes i el seu equip 
d'anàlisi de vibracions.  

Continguts
7.1 Descripció dels equips.
7.2 Funcionament normal. Obtenció del patrons.
7.3 Desequilibri.
7.4 Desaliniació
7.5 Faltes en rodaments i engranatges.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Manipular un equip real d'anàlisi de vibracions.
Obtenir el resultats de les mesures.
Analitzar el resultats comprovant amb el patró obtingut.
Detectar la falta a que correspon la mesura.

Planificacio
Te relació amb el mòdul 4 

Comentaris
Manual de pràctiques (Campus digital) 
Capitol 4 del llibre: 
M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas

Descripció:
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NF= 0,30 C1 + 0,5 C2 + 0,1 P + 0,1 T
C1 = Nota de la prova parcial.
C2 = Nota de la prova final.
P = Nota paractiques.
T = Treball en grup.

Sistema de qualificació

Treball sobre un dels temes proprosats

Objectius
Aprofundir en un dels temes de l'assignatura que es proposen a principi de curs. Aquest treball es realitzarà en 
equip i constarà d'una presentació oral por parts del membres de l'equip. 

Continguts
Els treballs a escollir per cada grup seràn:
Termogafía.
Anàlisi de vibracions.
Acútica.
Anàlisis de corrents.
Manteniment TPM.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aprofundir en un tema.
Aplicar el treball en equip.
Realitazar una presentació oral.

Planificacio
Te relació amb el moduls anterirors, i sobre tot amb el mòdul corresponent al tema triat. 

Comentaris
Es tracta de buscar bibliografia específica del tema seleccionat.

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Eulàlia Grifull. Fiabilidad Industrial.   Edicions UPC, 2001. 

M. Ferandes Cabanas y otros. Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas.   Marcombo, 1998. 

M. Fernández Cabanas y otros.      
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R. Companys, A. Corominas. Organización de la producción y diseño de sistemas productivos.   Edicions UPC, 1994. 

J. A. Nachlas. Fiabilidad.   Isdepe, 1995. 

P. Vas. Parameter estimation, condition manitoring and diagnosi of electrical machines.   Oxford University Press, 1993. 



Última modificació: 07-05-2012

16208 - SITR-U2T07 - Sistemes Informàtics en Temps Real

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 4

Responsable: Francesc Xavier Parra Llanas

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts
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Teoria

Objectius
L'objectiu de l'assignatura és aconseguir que l'estudiant comprengui la problemàtica particular dels sistemes de 
temps real, i les característiques que els diferencien d'altres sistemes informàtics.
S'aprendran els mètodes més importants que s'utilitzen per desenvolupar sistemes de temps real amb un elevat 
grau de fiabilitat, especialment els que es refereixen a la mesura del temps, la planificació de l'ús dels recursos, la
prevenció i la tolerància a fallades, i l'organització del programari i la seva aplicació. Es contemplaran de forma 
especial les aplicacions de control de processos. Es plantejaran diverses tècniques per desenvolupar aquestes 
aplicacions i s'establiran els mecanismes necessaris per avaluar-ne les seves prestacions. Es mostraran algunes 
eines (llenguatges de programació i sistemes operatius) adequades per a la realització de sistemes de temps real 
i s'estudiaran els conceptes teòrics necessaris per abordar la realització de sistemes informàtics amb un 
comportament temporal determinista. 

Continguts
1. Introducció als sistemes informàtics de temps real.
1.1 Definició de sistema de temps real. 
1.2 Exemples de sistemes de temps real. 
1.3 Característiques dels sistemes de temps real. 
1.4 Tipus de sistemes de temps real
1.5 Programació dels sistemes de temps real: sistemes operatius i llenguatges de programació. 
2. Sistemes operatius multiprogramats 
2.1 Introducció. 
2.2 RTOS. Idea de deadline. 
2.3 Memòria. 
2.4 Entrada/Sortida. 
2.5 Processos, concurrència i comunicació. 
2.6 Llenguatges i sistemes operatius de temps real. 
3. Sistemes cíclics. 
3.1 Conceptes i metodologia
3.2 Planificació cíclica
3.3 Segmentació de tasques
3.4 Construcció del pla d'execució cíclic
3.5 Programació de l'executiu cíclic
4. Gestió del temps 
4.1 Sistemes de referència de temps
4.2 Rellotges, retards i límits temporals
4.3 Requeriments temporals
4.4 Tolerància a fallades
5. Planificació de tasques
5.1 Conceptes i metodologia
5.2 Planificació amb prioritats fixes
5.3 Interacció entre tasques
5.4 Planificació amb prioritats dinàmiques
5.5 Model de tasques generalitzat
6. Multiprogramació
6.1 Gestió de processos i memòria
6.2 Sincronització i comunicació entre preocessos

Descripció:
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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 = 0.35 Q1 + 0.35 Q2 + 0.3 Q3 
on: 
Q1=nota de la primera prova parcial. 
Q2=nota de la segona prova parcial. 
Q3=nota de les pràctiques de laboratori. 
NF=nota final de l'assignatura. 

Sistema de qualificació

Bibliografia
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L'assignatura  pretén
·         La formació de l'estudiant des del punt de vista del tractament multidisciplinar de continguts
·        Fer apte a l'estudiant com a enginyer expert en aspectes tecnològics de supervisió i automatització 
·         Aplicació de l'aprenentatge basat en problemes/projectes PBL a l'àrea de l'automatització 
·         Incidir en l'aspecte d'integració de sistemes des del nivell jeràrquic de supervisió fins al nivell inferior
de planta

Responsable: Pere Ponsa Asensio

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Capacitats prèvies

Es recomana tenir coneixements previs en automatització industrial.
L'assigtnatura SPIN disposa d'un lloc web amb continguts docents de suport.
Enllaç URL: http://bibliotecnica.upc.es/factoria/projectes/epsevg/spin/

Requisits

Haver cursat prèviament les assignatures ENCO i MOSS.
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FONAMENTS

SUPERVISIÓ HUMANA DINS SALA DE CONTROL

1 Fonaments
1.1 Definició d'automàtica, automatització i producció
1.2 Sistemes de fabricació integrats (CIM)
1.3 Gestió de la producció
1.4 Presentació de les activitats pràctiques de l'assignatura

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En fer aquest mòdul l'estudiant ha de saber:
- identificar els agents que intervenen en un sistema productiu
- valorar el treball cooperatiu multidisciplinar en projectes industrials reals

Planificacio
El mòdul és una introducció bàsica necessaria per focalitzar clarament els continguts de l'assignatura 
Comentaris
Es recomana la lectura de revistes especialitzades del sector com per exemple:
- Automática e Instrumentación
I es recomana la lectura del capítol 2 'Conceptos Generales de Gestión de la Producción' de la referència
- Carlos Ochoa. 'Gestión de la Producción', Ed. Donostiarra, 1996

2 Supervisió humana dins sala de control
2.1 Definicions de monitorització, supervisió, SCADA
2.2 Sala de control industrial
2.3 Disseny d'interfície de supervisió
2.4 Formació d'operaris en sala de control
2.5 Exemples industrials

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En acabar aquest mòdul l'estudiant ha de ser capaç de reconèixer els problemes que es troben en les sales de 
control industrials, aportar especificacions per a la millora de la seguretat dels sistemes de supervisió i aprendre a
dissenyar noves interfícies amb criteris metodològics.

Planificacio
Aquest mòdul complementa les explicacions ofertades en els mòduls anteriors i permet contemplar el flux 
d'informació entre planta i els sistemes encarregats de la gestió de la producció. 
Comentaris
Hi ha pocs llibres en aquesta matèria.
Un dels més recomenables és algun capítol puntual del llibre 'Practical SCADA for industry' de D. Bailey.
Respecte a l'entrenament d'operaris cal citar el cas del simulador del CTA, dirigit pel Dr. César de Prada, on es 
mostra un exemple de simulador per a l'entrenament d'operaris de sala de control industrial.

Descripció:

Descripció:
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PROGRAMACIO d'SCADA In TOUCH

GUIA GEMMA

3 Programació d'SCADA In TOUCH
3.1 Edició i animació d'objectes
3.2 Monitorització del sistema modular de producció
3.6 Disseny d'interfícies amb SCADA In TOUCH
3.7 Monitorització d'un reactor químic amb In TOUCH
3.8 Comunicacions de programari In TOUCH amb altres recursos (PLC, MATLAB, servidor OPC)
3.9 Control remot amb In TOUCH

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En acabar aquest mòdul l'estudiant ha de ser capaç d'identificar les estacions de treball que s'integren en el 
sistema modular de producció i valorar la necessitat de dissenyar interfícies de monitorització i supervisió a mida.

Comentaris
A destacar les memòries de PFC realitzats prèviament per altres estudiants com per exemple:
- Posta en marxa de controlador lògic programable CJ1M i integració en xarxa de PLC's mitjançant DEVICENET. 
Xavier Parladé
- Puesta en marcha de PLCs SIEMENS S7-300 con comunicación PROFIBUS DP.Alejandro Cortés 

4 Guia GEMMA
4.1 Metodologia
4.2 Representació gràfica
4.3 Estudi de situacions
4.4 Valoració de la utilització de la guia

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En acabar aquest mòdul l'estudinat ha d'assimilar un nou mètode que li permeti la millora dels sistemes 
productius aplicant la guia GEMMA de forma rigurosa 
Planificacio
Aquest mòdul està relacionat amb el mòdul 5 on s'apliquen els conceptes a estudi de casos 
Comentaris
És important destacar una sèrie de llocs web que oportunament seran indicats pel professor.

Descripció:

Descripció:
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GUIA GEMMA APLICADA DINS PLC i PC

5 Guia GEMMA aplicada dins PLC i PC
5.1 Modes de marxa i aturada
5.2 Verificació amb ordre/desordre
5.3 Disseny de panell de comandament
5.4 Procés de tractament del fil en bobina (PIRELLI CABLE)

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En finalitzar aquest mòdul l'estudiant ha de:
- resoldre problemes d'automatització tot aplicant la guia GEMMA

Planificacio
Veure Mòdul 4

Comentaris
Veure Mòdul 4

Descripció:
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SISTEMES DE FABRICACIÓ FLEXIBLE (SFF)

6 Sistemes de fabricació flexible (SFF)
6.1 Definició
6.2 Mètodes de treball: Flow Shop, Job Shop i SFF
6.3 Integració de cèl·lules i estacions en sistemes SFF
6.4 Transport i magatzems automatitzats
6.5 Sistema modular de producció
6.6 Exemples

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En acabar aquest mòdul l'estudiant ha de ser capaç de tenir una perspectiva professional sobre els sistemes de 
fabricació industrials. 
Ha d'aprendre a valorar la importància del treball multidisciplinar per a la realització de sistemes automatitzats 
complexes.

Planificacio
El mòdul és per una part una introducció acadèmica i formal, però contempla també exemples de sistemes 
industrials que enriqueixen la visió acadèmica.Aquest mòdul està relacionat amb el mòdul 7 on s'apliquen 
tècniques de disseny i anàlisi de sistemes de fabricació.

Comentaris
Es recomana la relectura del llibre
- Modelado y simulación de Toni Guasch, M. A. Piera, Edicions UPC
en els passatges que fa referència a modelat amb Xarxes de Petri i simulació amb ARENA
Es recomana també la recerca bibliogràfica des de scholargoogle enl'area de
- Discrete-even simulation

Descripció:
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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 = 0,25 M3 + 0.30 M5 + 0,45 TEMES  on: M3=nota del treball realitzat amb el Mòdul 3; 
M5=nota del treball realitzat amb el Mòdul 5; TEMES=nota de l'Examen amb tots els Mòduls del programa, fins i tot de
la part pràctica de l'assignatura; NF=nota final de l'assignatura. 
Els mòduls pràctics contemplen el treball individual o en grup, la resposta a questionaris, la solució acurada d'exercicis 
pràctics, i la documentació adicional a mode de confecció de dossier.

Sistema de qualificació

DISSENY I ANALISI DE SFF

CONCLUSIONS

7 Disseny i anàlisi de SFF
7.1 Disseny de sistema modular de producció 
7.2 Disseny de laboratori d'automatització
7.3 Gestión de la producció d'una Màquina-Eina
7.4 Estació robotitzada: modelat amb Xarxa de Petri, simulació amb ARENA
7.5 Estudi d'estació formada per màquines en seqüència 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En acabar aquest mòdul l'estudiant ha de demostrar la seva competència en l'habilitat de dissenyar sistemes de 
fabricació i d'emprar eines de modelat i simulació per analitzar el comportament de sistemes productius i aportar 
línies de millora.

Planificacio
Veure la planificació del Mòdul 6 
Comentaris
Veure comentaris del Mòdul 6

8 Conclusions
8.1 Empreses del sector industrial
8.2 Projectes 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'estudiant ha de ser capaç de reconèixer aquelles empreses relacionades amb els mòduls comentats al llarg de 
l'assignatura
Planificacio
Aquest mòdul és la cloenda de tot el que s'ha explicat a l'assignatura

Descripció:

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:
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edited by Sanjay B. Joshi and Jeffrey S. Smith. Computer control of flexible manufacturing systems : research and development.   
London : Chapman & Hall, 1994. 
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L'objectiu d'aquesta assignatura es: Permetre a l'alumne aprofundir en les tècniques de control que permeten una 
programació en alt nivell del robot, proporcionant-li una major autonomia. Aquestes tècniques possibiliten entorns de 
treball més flexibles i un ventall més ampli d'aplicacions.
  L'assignatura es decanta clarament cap als robots manipuladors, de gran     presència industrial, tot i que també
dedica un tema a l'emergent mercat de robots mòbils.

Altres: Luis Miguel Muñoz Morgado

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes expositives, aprenentatge actiu, realització de problemes individuals i en grup.

Metodologies docents
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Continguts

FONAMENTS

CONTROL CINEMATIC

CONTROL DINAMIC

CONTROL DE FORÇA

PROGRAMACIO DE ROBOTS

Continguts
Comunicació home-màquina. Sistemes de comandament.   Evolució històrica del control i programació de 
robots. Panorama actual.

Continguts
Modelització de robots, Problema cinemàtic directe i invers. Generació de trajectòries. Espai cartesià vers espai 
articular. Interpolació de trajectòries. Control per Jacobià

Continguts
Formalisme d'Euler- Lagrange. Formalisme matricial. Control de parell calculat (feed-forward). Altres tècniques de
control avançades

Continguts
Espai de configuracions. Marc d'acomodació de la tasca. Control de força. Control híbrid posició-força

Continguts
Programació Gestual v.s. programació textual. Llenguatges estructurats. Programació avançada de robots. 
Cooperació entre robots. Exemples aplicats 

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Examen parcial (30%) a la meitat del curs, examen final (30%) al final del curs, Practiques, i examen practic (40%) (al 
final del curs)

Sistema de qualificació

TELEROBOTICA i ROBOTS MOBILS

Problema cinematic directe-invers

Generació de trajectòries

Simulació de problemes dinàmics

Programacio amb Simulador

Realització de programes en diferents aplicacions industrials

Aplicació de pal·letitzat amb un robot industrial

Continguts
Vehicles autònoms: aplicacions i arquitectures. Necessitats sensorials. Algorismes de navegació. Interacció entre 
múltiples vehicles. Robots d'exploració i actuació remota. Teleoperació

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Barrientos, Antonio ... [et al.]. Fundamentos de robótica. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156367.

Craig, John J. Introduction to robotics : mechanics and control. 3rd ed. Upper Saddle Hall: Pearson Educacion Internacional, 2005.
ISBN 0-13-123629-6, 0-201-54361-3.

Fu, K. S.; González, Rafael C.; Lee, C.S.G. Robótica : Control, detección, visión e inteligencia.  Madrid, etc: McGraw-Hill, 1993. 
ISBN 84-7615214-0.

Ollero Baturone, Aníbal. Robótica : manipuladores y robots móviles.  Barcelona: Marcombo Boixareu, 2001. ISBN 84-267-1313-0.
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L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir tenir un conèixement general dels diferents tipus de sensors existents. 
Sensors utilitzats per mesurar els paràmetres del mon real, ja sigui de forma directa o indirecta. Així mateix analitzarem el
posterior  condicionament, tractament i processat dels senyal obtingut, per tal de saber amb l'exactitud requerida la 
millor forma de presentar i integrar la informació.

Altres: FRANCESC XAVIER ROSET JUAN

Responsable: JOAQUIN DEL RIO FERNANDEZ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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L'assignatura consta d'una part teòrica i una part pràctica al laboratori. El pes sobre la nota final de la part teòrica és del 
70% i un 30% la part de laboratori. La part teòrica s'avalua amb un examen parcial eliminatori i un examen final. La part 
de laboratori s'avalua en funció de la nota de les pràctiques.

Sistema de qualificació

Continguts

Sensors Electrònics.    Tipus de sensors. Principis físics del sensat. Classificació de 
sensors. Silicon Sensors

Condicionadors i Interface de sensors. Tipus de senyals. Estructures de 
condicionament analògic.Transmissió de senyal i soroll en sensors i circuits 
condicionadors

Tècniques de processat digital del senyal. Sistemes i senyals discretes.

Xarxes de sensors. Sensors intel.ligents (Smart Sensors). Norma IEEE P1451.  
Intel·ligència Aplicada

Tractrament de Dades via TCP-IP i UDP-IP

Introducció a l'adquisició d'Imatges i el seu processat mitjançant LabVIEW.

Dessenvolupament d'aplicacions de processat d'imatges



Última modificació: 30-07-2012

16211 - SIPE-U3T10 - Sistemes de Percepció

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 3

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

A.Mànuel, D.Biel, J.Olivé, J.Prat, F.Sànchez. Instrumentació virtual. Adquisició, processament i análisi de senyals.     

Antoni Manuel, Joaquin del Rio. LabVIEW 7.1.   Thomson, 2005. 

J.W. Gardner John. Microsensors.   Wiley and Sons Ltd, 1994. 

R. Pallas, R. Bragos, O. Casas. Sensores e Interfaces. Problemas Resueltos.   Ed. UPC,  

Ramon Pallas. Teoria Basica d'Errors.     

A. Manuel, D. Biel, J. Olive, J. Prat, F.J. Sanchez. Instrumentació Virtual: Adquisició, processat i anàlisis de senyals.   Alfaomega, 
Ed. UPC,  

A.V. Oppenheim, R.W.Schafer. Discrete Time Signal Processing.   Prentice Hall, 1989. 

Anna Hac. Wireless Sensor Network Designs.   Wiley, 2003. 

B.Patton. Sensors, transducers& Labview.   Prentice Hall,  
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Els objectius d'aquesta assignatura són:
- fer  una introducció a l'optimització, en concret, als mètodes deterministes de programació lineal,
- estudiar el Càlcul de les Variacions,
- exposar els controls òptims per a sistemes controlables 

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

743 - MA IV - Departament de Matemàtica Aplicada IV

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Introducció a la programació lineal

Objectius
L'objectiu és explicar què és un problema de programació lineal i introduir la formulació general. A més, es 
presentarà la resolució gràfica de problemes bidimensionals els quals ens permetran introduir alguns conceptes 
bàsics de programació lineal. Finalment, es recordaran alguns conceptes bàsics d'àlgebra lineal.
 
Continguts
1. Introducció: motivació i aplicacions de la programació lineal.
2. Definició d'un problema de programació lineal. 
3. Formulació d'un problema de programació lineal.
4. Resolució gràfica de problemes de programació lineal bidimensionals. Casos especials.  
5. Conceptes bàsics d'àlgebra lineal: mètode de Gauss-Jordan. 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Entendre que és un problema de programació lineal.
- Reconèixer els problemes que poden ser formulats amb programació lineal.
- Formular un problema de programació lineal
- Entendre com es resolen gràficament problemes de programació lineal bidimensional.
- Conèixer els quatre tipus de solucions en un problema de programació lineal.
- Recordar alguns conceptes bàsics d'àlgebra lineal. 

Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint el capítol 3 de Wayne L. Winston, .  Es poden trobar molts exercicis, 
exemples i aplicacions  en el capítol 1 de S.P. Bradley.

Descripció:
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L'algorisme del Simplex

Objectius
En el tema anterior es va veure com es podien resoldre problemes de programació lineal de dos variables de 
manera geomètrica. En aquest, donarem un mètode per resoldre un PL amb més de dues variables. 
Analitzarem, doncs, el funcionament de l'algorisme del simplex i veurem com queda reflexat en aquest diferents 
tipus de problemes lineals que sen's poden presentar: solució única, solucions múltiples, no acotats, degenerats, 
etz. Serà de vital importància la introducció de l'ús d'algún tipus de paquet informàtic com el WINQSB . 

Continguts
1. Forma estàndard d'un PL: variables de decisió, de folgança i d'exès. Solucions bàsiques factibles. Propietats. 
Adjacencia.
2. Algorisme del Simplex: variables entrants i sortints. Solucions óptimes alternatives. Problemes no acotats. 
Degeneració i convergència de l'algorisme del simplex.
3.  Mètode de la M gran i/o Mètode de las dos fases. 
4. Variables sense restriccions de signe.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de :
- Formalitzar un problema de PL de forma estàndard.
- Resoldre'l en els diferents casos que es pot presentar.
- Interpretar-lo amb els resultas obtinguts.
- Resoldre problemes del simplex mitjançant l'ús del programa WinQSB

Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint el capítol 4 de Wayne L. Winston.  Es poden trobar molts exercicis, 
exemples i aplicacions  en el capítol 4 de S.P. Bradley, .

Descripció:
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Anàlisi d'estabilitat i el problema dual

Objectius
Amb l'anàlisi d'estabilitat es preten examinar l'efecte que tenen els canvis en els paràmetres del model sobre la 
solució optima.  S'introdueixen els conceptes de preu ombra i costos reduits.
En aquest tema també es presenta el problema dual i les seves propietats i es mostra la ventatge que pot tenir 
aquest respecte el problema original, com pot ser l'eficiència computacional. 

Continguts
1. Un exemple amb l'anàlisi gràfic de la sensibilitat.
2. Preus ombra, costos reduits i noves activitats. 
3. Canvis en els coeficients de la funció objectiu.
4. Canvis en els valors del costat dret.
5. Solucions òptimes alternatives i preus ombra.
6. Definició del problema dual. Cas general.
7. Relació entre el problema dual i el primal.
8. Interpretació econòmica de la dualitat.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Saber què significa fer una anàlisi d'estabilitat i perquè s'usa.
- Reconeixer els dos tipus d'anàlisi d'estabilitat: variant els coeficients de la funció objectiu i variant els valors de 
la part dreta de les restriccions.
- Calcular els rangs d'estabilitat en els dos casos: variant els coeficients de la funció objectiu i variant els valors 
de la part dreta.
- Definir i comprendre els conceptes de preu ombra i costos reduits.  Relacionar-los amb els resultats obtinguts 
pel mètode del símplex.
- Realitzar un anàlisi d'estabilitat amb el programa WinQSB.
- Definir el problema dual a partir d'un problema primal general.
- Reconeixer la relació que hi ha entre els resultats obtinguts (solució òptima i valor de la funció objectiu) del 
problema primal i del dual.
- Reconeixer els casos en que el problema dual és més eficaç computacionalment que el problema primal.

Comentaris
Els continguts es desenvolupen seguint el capítol 4 de H.A. Taha i els capítols 3 i 4 de S.P. Bradley .

Descripció:
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Problema del transport, d'assignació i de transbordament.

Objectius
Analitzarem tres tipus específics de problemes de programació lineal: el problema del transport, el problema 
d'assignació i el problema de transbordament. Per als tres models donarem algorismes més eficients que 
l'algorisme del simplex. 

Continguts
1. Introducció: problema del transport. Definició i formulació. Equilibri.
2. Búsqueda d'una solució bàsica fàctible inicial: mètode de la cantonada noroest, mètode de cost mínim i 
mètode d'aproximació de Vogel.
3. Mètode simplex del transport.
4. Problema d'assignació. Matriu de costos.
5. Mètode húngar.
6. Problema de transbordament. Punts de transbordament.
 
Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Definir, reconèixer i formular un problema de transport.
- Entendre l'importància del equilibri en un problema de transport.
-  Saber utilitzar el mètode simplex del transport amb el paquet WinQSB. En particular, saber trobar una solució 
bàsica fàctible inicial mitjançant alguns dels tres mètodes clàssics (cantonada noroest, cost mínim i aproximació 
de Vogel).
- Reconèixer un problema d'assignació i saber formular-lo.
- Resoldre'l utilitzant el mètode húngar.
- Reconèixer i formular un problema de transbordament. Resoldre'l utilitzant el mètode simplex del transport.

Comentaris
Aquest tema es pot desenvolupar emprant el capítol 7 de Wayne L. Winston. Mès exemples i exercicis es poden 
trobar al capítol 5 H.A. Taha.

Descripció:
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Models de xarxes

Objectius
Presentarem dos models d'optimització els quals poden ser analitzats millor utilitzant la seva representació gràfica
en forma de xarxa: el problema del camí mínim i el problema del flux màxim. Veurem com l'algorisme de 
Dijkstra per al primer dels problemes i l'algorisme de Ford-Fulkerson per al segon resulten mès eficaços que el 
del simplex. 

Continguts
1. Introducció: problema del transport. Definició i formulació. Equilibri.
2. Búsqueda d'una solució bàsica fàctible inicial: mètode de la cantonada noroest, mètode de cost mínim i 
mètode d'aproximació de Vogel.
3. Mètode simplex del transport.
4. Problema d'assignació. Matriu de costos.
5. Mètode húngar.
6. Problema de transbordament. Punts de transbordament.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Definir, reconèixer i formular un problema de transport.
- Entendre l'importància del equilibri en un problema de transport.
- Saber utilitzar el mètode simplex del transport amb el paquet WinQSB. En particular, saber trobar una solució 
bàsica fàctible inicial mitjançant alguns dels tres mètodes clàssics (cantonada noroest, cost mínim i aproximació 
de Vogel).
- Reconèixer un problema d'assignació i saber formular-lo.
- Resoldre'l utilitzant el mètode húngar.
- Reconèixer i formular un problema de transbordament. Resoldre'l utilitzant el mètode simplex del transport.

Comentaris
Aquest tema es pot desenvolupar emprant el capítol 7 de Wayne L. Winston. Mès exemples i exercicis es poden 
trobar al capítol 5 H.A. Taha.

Descripció:
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Introducció al  Control Optim

Objectius
L'objectiu central del tema és presentar amb diversos problemes els diferents conceptes que desenvoluparem en 
l'assignatura. Es dóna també una petita revisió històrica d'aquesta.

Continguts
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Conèixer les diferències i les similituds entre un problema de maximitzar funcions i un de càcul de variacions.
- Conèixer exemples de sistemes amb control.
- Conèixer els conceptes de control admissible i trjectòria admissible.
- Saber què és un problema de control òptim.

Comentaris
Els continguts i exemples es desenvolupen seguint el capítol 1 de [Z].

Descripció:
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Càlcul de Variacions

Objectius
L'objectiu central del tema és establir les condicions necessàries
per a què el problema de trobar una funció escalar que maximitzi o 
minimitzi una integral definida tingui solució. Es tracten alguns casos particulars i finalment es generalitza a 
funcions de vàries variables

Continguts
2.1 Presentació del problema pel cas escalar.
2.2 Teoria bàsica. Funcios admissibles. 
2.3 Teorema: condició necessària d'Euler -Lagrange per tal que una funció admissible maximitzi (minimitzi) un 
funcional. 
2.4 Casos particulars. Obtenció de la condició necessària.  Exemples.
2.5 Generalització a funcions de diverses variables.
2.6 Classes de problemes (Bolza, Mayer, Lagrange).
2.7 Generalització al cas en què intervenent les derivades
d'ordre superior.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Reconèixer un problema de càlcul de variacions.
- Saber què són les funcions admissibles.
- Conèixer en quines condicions s'aplica el Teorema d'Euler-Lagrange i saber-lo usar.
- Calcular derivades parcials.
- Conèixer les diferents aplicacions del teorema segons el tipus de
funcional. 
- Aplicar-ho tan al cas escalar com en els cas de vàries variables.
- Conèixer les diferents classes de problemes del Càlcul de Variacions.

Comentaris
Per a l'estudi d'aquest tema es poden emprar el capítol 2 de [Z]. Pel que fa a exemples i exercicis, poden servir el
capítol 3 de [P] .

Descripció:



Última modificació: 18/10/2011

16212 - OPCO-U3T43 - Optimització i Control Òptim

Universitat Politècnica de Catalunya9 / 12

Optimització amb lligams o restriccions

Control Optim I

Objectius
L'objectiu del tema és aplicar els multiplicadors de Lagrange per trobar els extrems d'un funcional que està 
sotmés a restriccions o lligadures.

Continguts
1. Introducció a la teoria dels multiplicadors de Lagrange per trobar els extrems d'una funció de divereses 
variables amb restriccions. Condicions necessàries.
2. Trobar les condicions necessàries per determinar els extrems d'un funcional sotmés a restriccions donades per 
equacions diferencials. Exemples.
3. Trobar les condicions necessàries per determinar els extrems d'un funcional sotmés a restriccions donades per 
integrals. Exemples.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Utilitzar els multiplicadors de Lagrange per determinar les condicions necessàries per trobar els extrems de 
funcions de vàries variables sotmeses a restriccions.
      
Comentaris
Per desenvolupar aquest tema es pot emprar el capítol 4 de [Z] i els capítols 1 i 3 de [P].  Es poden obtenir 
exercicis i més exemples del capítol 1 i 3 de [P].

Objectius
L'objectiu d'aquest tema és donat un sistema de control saber trobar les condicions necessàries per a què un 
control admissible que verifica el sistema, sigui un extrem d'un cert funcional

Continguts
1. Plantejament del problema. Definició del Hamiltonià.  Enunciat del principi del màxim (mínim) de Pontryagin's
(condicions necessàries). 
2. Exemples, entre ells el plantejat al tema 1: resolució del problema de la distància mínima.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Saber què és un problema de control òptim.
- Saber què és un Hamiltonià.
- Aplicar el principi de Pontryagin's per resoldre un problema 
de control òptim.

Comentaris
Aquest tema es pot desenvolupar emprant el capítol 6 de [Z]. Pel que fa a exemples i exercicis, es poden trobar 
al capítol 4 de [P] .

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 18/10/2011

16212 - OPCO-U3T43 - Optimització i Control Òptim

Universitat Politècnica de Catalunya10 / 12

Control Òptim II

Aplicacions

Objectius
L'objectiu d'aquest tema és establir les condicions suficients per saber si un control, que és un extrem, és un 
màxim o un mínim.

Continguts
1. Propietat del Hamiltonià: conservació de l'energia al llarg de les
solucions òptimes.
2. Condicions de segon ordre per establir si la solució òptima és un màxim o un mínim.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Conèixer i aplicar les condicions de segon ordre (derivades parcials segones) per determinar la naturalesa d'un 
control que se sap òptim.

Comentaris
El tema es pot consultar en el capítol 7 de [Z] en el capítol 4 de [P]

Objectius
L'objectiu d'aquest tema és tres aplicacions dels temes 5 i 6 (el problema LQP, el cas de controls admissibles 
discontínus i el control d'energia mínima). 

Continguts
1. Presentació del problema lineal quadràtic (LQP). Presentació del cas especial en què el temps és infinit.  
2. Principi del màxim/mínim per a controls admissibles discontínus, amb discontinuïtats de salt.
2.1 Problema temporal òptim amb controladors acotats.                          
Obtenció del 'bang-bang'-control que és discontinu. 
Presentació del cas singular. Exemples.
2.2 Enunciat del principi del màxim/mínim per controls discontinus.
3. Control d'energia mínima 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Conèixer les tres aplicacions proposades.
- Conèixer l'existència de controladors òptims discontínuos i saber-los trobar.

Comentaris
El tema està desenvolupat al capítol 5 de [P] i el capítol 8 de [Z]

Descripció:

Descripció:
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Nom
Contingut
Duració

Primera prova parcial
Temes 1,2,3,4,5. 
2 hores
 
Segona prova parcial
Temes 6,7,8,9,10,11
2 hores

Prova final
 
QUALIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA 
La qualificació de l'assignatura és
Màx{ 0.5 C1 +0.4 C2 + 0.1 E , PF}

on:
C1=nota de la primera prova parcial.
C2=nota del segon parcial.
E=exercicis entregats, sortides a la pissarra, etc.
PF=Nota de la prova final

Sistema de qualificació

Pràctiques amb WinQSB

Objectius
Fomentar en l'estudiant la utilització d'eines de software que permeten resoldre problemes de dimensió gran de 
manera interactiva; en particular, treballar amb WinQSB per resoldre problemes de programació lineal.

Continguts
1. Introducció a WinQSB i l'algorisme Simplex.
2. Anàlisis de sensibilitat  i dualitat
3. Problemes de transport, d'assignació i de transbordament.
4. Models de xarxes.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
- Aprendre a usar WinQSB per resoldre problemes de programació lineal  

Comentaris
[CYL] és un manual de l'aplicació WinQSB.

Descripció:
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Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

736 - PE - Departament de Projectes d'Enginyeria

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Estudis

Objectius 
Aquesta assignatura pretén introduir a l'estudiant en el món de la comunicació oral i escrita en l'àmbit propi dels 
professionals de l'enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial. Així, els objectius de l'assignatura són millorar
el nivell de competència lingüística en anglès de l'estudiant i proporcionar-li els recursos necessaris per a una 
comunicació oral i escrita efectiva en l'entorn professional. Concretament, es tractaran les àrees següents: 
Tècniques i estratègies per a la comunicació professional tant oralment com per escrit. Pràctica en la comprensió 
i expressió oral i escrita en anglès, a través dels documents propis de l'enginyer. Aprenentatge de les 
convencions i la retòrica pròpia de documentació professional de l'enginyer. Pràctica en la presentació oral 
d'informació i documentació professional de l'enginyer. Introducció de l'estudiant en l'escriptura colaborativa de 
projectes 
NIVELL META DE L'ASSIGNATURA SEGONS EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: 
C1 (usuari experimentat domini funcional efectiu) 

UNITAT 1: COMUNICACIÓ EFICAÇ TÈCNICA EN ANGLÈS. 
1.1 Comunicació tècnica: definició i característiques 
1.2 Principis de comunicació tècnica 
1.3 Una introducció als documents tècnics més comuns. 

UNITAT 2: COMUNICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL: L'ETAPA DE PLANIFICACIÓ. 
2.1 Etapes principals en el procés de comunicació: planificació, perfiladura, bosquejar, revisar 
2.2 Elements a considerar quan planifiquem un document: audiència, objectiu, to, i estil 
2.3 L'etapa de planificació 
Pràctiques 1 i 2: 
Disseny d'un document: la fulla de pla 

UNITAT 3: Escriptura de Comunicació 
3.1 ESCRITA: del contorn a l'esbós 
3.2 Elements d'organització de text: el paràgraf i l'oració 
3.3 Revisar el text: llengua i estil 
Pràctiques 3 i 4: 
Escriptura d'un text. 

UNITAT 4: COMUNICACIÓ ORAL. 
4.1 Els trets de discurs d'anglès: unes directrius 
4.2 Comunicació oral en el lloc de treball: estratègies i tècniques 
4.3 Pràctica en situacions comunes comunicatives 
4.4 Disseny de presentacions tècniques 
Pràctiques 5 i 6: Simulacions 

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ: ESCRIPTURA D'UN DOCUMENT I PRESENTACIÓ D'AIXÒ ORALMENT

Descripció:
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Laboratori

Durant aquestes sessions els estudiants posaran en pràctica les habilitats i estratègies apreses pels diferents 
mòduls. Així, l'objectiu principal de les sessions pràctiques és permetre a estudiants desenvolupar diferents 
tasques tècniques de comunicació, tant en el discurs com l'escriptura, el parar esment especial als principis i 
accessos repassats en la classe. AL final de les sessions pràctiques, els estudiants haurien de: Haver adquirit 
certes tècniques i estratègies per a la comunicació eficaç professional, tant en el discurs com l'escriptura. Haver 
fet la pràctica extensa en l'enteniment i la producció de textos tècnics (tant en el discurs com l'escriptura) 
relacionat amb el seu camp d'enginyeria. Haver après sobre les convencions i la retòrica dels documents 
professionals més comuns en el seu camp. Haver fet la pràctica extensa en la presentació i la discussió de la 
informació tècnica oral. Ser familiar amb la dimensió de col·laboració d'escriptura en les professions tècniques. 

Continguts 
Sessions pràctiques 1 i 2: 
Els estudiants inventaran una fulla de pla, un document que hauria de permetre'ls definir i acostar-se a la tasca 
de comunicació tècnica, si això és després d'un document escrit o una presentació oral. Per a desenvolupar la 
fulla de pla, els estudiants tindran els principis en compte de comunicació tècnica repassada en el primer mòdul. 

Sessions pràctiques 3 i 4: 
Després de fer el mòdul 3 (la comunicació escrita), els estudiants treballaran sobre un document tècnic relacionat
amb el seu camp d'estudi. Aquestes activitats requeriran que ells examinin les etapes diferents del procés 
d'escriptura (la perfiladura, el bosquejar, el revisar), parant esment als elements de llengua i estil així com a la 
retòrica dels documents específics tècnics del camp. 

Sessions pràctiques 5 i 6: 
Després del funcionament sobre el mòdul 4 (la comunicació oral) els estudiants participaran en simulacions 
diferents. Ells tindran l'oportunitat de practicar i desenvolupar una varietat d'habilitats i estratègies per a la 
participació encertada en les situacions comunicatives del seu propi camp (reunions, presentacions, descripcions 
tècniques, demostracions, etc.). 

Planificació 
Descripció 
Temps 
Sessió pràctica 1 
Preparació per a comunicació tècnica: la fulla de pla (I) 
2 hores 
Sessió pràctica 2 
Preparació per a comunicació tècnica: la fulla de pla (2) 
2 hores 
Sessió pràctica 3 
Escriptura del document tècnic 
2 hores 
Sessió pràctica 4 
Escriptura del document tècnic 
2 hores 
Sessió pràctica 5 
Pràctica de comunicació Oral: Simulacions 
2 hores 
Sessió Pràctica 6 

Descripció:
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L'avaluació de curs és així: 
· 1a prova escrita = el 30 % de la nota final. 
· 2a prova escrita = el 30 % de la nota final. 
· Projecte De col·laboració = el 30 % de la nota final. 
· Assistència i participació activa en l'aula: El 10 % de la nota final. 
Nota final: El 30 % + el 30 % + el 30 % + el 10 % la nota final és resultat de l'addició dels quatre percentatges 
diferents: 1a prova escrita + 2a prova escrita + Projecte De col·laboració + Assistència i participació activa.

Sistema de qualificació

Bibliografia

Pràctica de comunicació Oral: Simulacions 
2 hores 

Total 
10 hores
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Aquesta assignatura té com a objectiu que els estudiants siguin capaços de plantejar, realitzar i dirigir projectes 
industrials a l'àrea de l'automàtica, a partir de l'aplicació de coneixements científics i tècnics, d'aptituds i procediments, un
cop s'hagin identificat i valorat els seus condicionats. L'assignatura està dividida en tres parts: a la primera s'explicaran les
bases per al plantejament, anàlisi, avaluació i direcció d'un projecte; a la segona, s'analitzaran projectes industrials reals 
plantejats com a casos; i a la tercera, els estudiants desenvoluparan un mini-projecte de l'especialitat d'automàtica.

Responsable: Enric Xavier Martin Rull

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica
707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Obligatòria) 

6

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

ELEMENTS D'UN PROJECTE D'ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA

ESTUDI DE CASOS DE PROJECTES A L'ÀREA DE L'AUTOMÀTICA

Objectius
L'estudiant aprèn el plantejament, anàlisi, avaluació i direcció d'un projecte d'enginyeria.

Continguts
1. El concepte de projecte.
2. Metodologia i tipus de projectes.
3. Abast i fases d'un projecte.
4. Cicle de vida.
5. Estudis previs: viabilitat d'un projecte.
6. Pressupost i programació d'un projecte.
7. Gràfic de Gantt y mètode PERT.
8. Organització i direcció d'un projecte.
9. Tipus d'execució d'un projecte.
10. Seguiment i control d'un projecte.
11. Pla de qualitat. Documentació.
12. Aspectes legals.
13. Repercussions medi-ambientals.
14. Projectes I + D

Objectius
Estudiar projectes específics en automatització, els seus enfocs i solucions adoptades 

Continguts
Estudi de diversos projectes a l'àrea de l'automàtica i les seves etapes:
1. Plantejament del projecte
2. Obtenció i anàlsi de les dades
3. Estudi de viabilitat
4. Pressupost preliminar i temps de realització
5. Selecció de la millor alternativa
6. Anàlisi detallat del projecte seleccionat
7. Programació del projecte
8. Organització i direcció del projecte
9. Pla de seguiment i control del projecte
10. Pla de qualitat
11. Documentació

Descripció:

Descripció:
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Anàlisi i desenvolupament de miniprojectes (setmanes 3,4 i 5, 20% Nota)

Presentació Avantprojecte del treball a fer (setmana 9, 25% Nota)

Defensa del Projecte realitzat (setmanes 13 i 14, 30% Nota)

Memòria del Projecte realitzat (setmanes 13 i 14, 25% Nota)

Sistema de qualificació

Bibliografia

DESENVOLUPAMENT DE MINI-PROJECTES A L'ÀREA DE L'AUTOMÀTICA

Objectius
Desenvolupar un mini-projecte a l'àrea de l'automàtica.

Continguts
1. Definició i distribució de mini-projectes
2. Estudi del mini-projecte 
3. Desenvolupament del mini-projecte
4. Redacció del mini-projecte
5. Defensa pública del mini-projecte.

Descripció:

Bàsica:

Eliseo Gómez-Senent Martínez. Introducción al proyecto.   Valencia : Universidad Politécnica, 1989. 

Manuel de Cos Castillo. Teoría general del proyecto.   Madrid : Síntesis, 1995. 
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La assignatura introdueix els principals àmbits d'aplicació dels sistemes electrònics de potencia, des de la regulació de 
corrent continua, rectificació amb reduït contingut harmònic fins a la generació de senyals d'alterna de potencia per a 
diverses aplicacions industrials.

Altres: Miguel Castilla Fernandez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

Aplicacions de l'Electrònica de Potència

Laboratori

Projecte

Objectius
Es pretén que l'estudiant conegui les principals aplicacions actuals i les tendències futures dels circuits electrònics
de potència i les seves càrregues típiques. També es desitja que sigui capaç de seleccionar la configuració més 
adient per a una aplicació determinada, tant pel que fa al circuit de potència com al circuit de control. 
Continguts
1. Reguladors de CC per a l'alimentació de microprocessadors d'altes prestacions.2. Reguladors de CC per a 
aplicacions aerospacials.3. Circuits rectificadors amb baix contingut harmònic.4. Filtres actius de potència.5. 
Onduladors pel control de motors d'alterna.6. Onduladors pel control de cuines d'inducció.7. Onduladors d'alta 
freqüència per a sistemes d'il·luminació.8. Sistemes fotovoltaics amb connexió a la xarxa elèctrica.9. Sistemes 
eòlics amb connexió a la xarxa elèctrica.

Objectius
Aplicar eines de simulació per al estudi, anàlisi, disseny i avaluació de sistemes electrònics de potència.

Continguts
1. Alimentació del microprocessador Intel Pentium IV.2. Càrregues no lineals amb baix contingut 
harmònic.3. Alimentació de sistemes d'il·luminació.4. Sistema fotovoltaic amb conexió a la xarxa elèctrica.

Objectius
Aplicar els coneixements teòrics i les eines de simulació per al disseny d'un sistema electrònic de potència. 
Avaluar les prestacions del sistema estudiat.
Continguts
Es planteja l'estudi detallat d'una aplicació actual de l'Electrònica de Potència, escollida d'entre una serie de 
propostes. El treball serà realitzat en grup. Cada grup pot estar format per dos o tres estudiants. Es pretén seguir
totes les fases típiques d'un projecte: recollida d'informació, selecció del circuit de potència, disseny i simulació 
del sistema electrònic (circuit de potència i circuit de control), verificació experimental, conclusions. El projecte de
l'assignatura serà valorat pel professor de teoria.

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Nota = 0.6*(Nota Projecte)+0.4*(Nota Laboratori)
Nota Laboratori = 0.25*P1+0.25*P2+0.25*P3+0.25*P4 

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Mohan, Ned; Undeland, Tore M.; Robbins, William P. Power electronics : converters, applications, and design. 3rd ed. New York 
[etc.]: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-22693-9, 0-471-42908-2.

Krein, Philip T.. Elements of power electronics.  New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 0195117018.

Erickson, Robert W.; Maksimovic, Dragan. Fundamentals of power electronics. 2nd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 
2001. ISBN 0-7923-7270-0.
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Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Estudis

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Objectius
L'objectiu primer d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant dels coneixements bàsics que li permetin enfrontarse 
a situacions de malfuncionament dels equips, sistemes de comunicació, etc. en entorns industrials fortament 
contaminats electromagnèticament. Com a dissenyador se li donarà la formació necessària per avançar-se a 
aquests problemes i fer dissenys robustos i segurs. El segon objectiu aniria encaminat a conèixer la legislació en 
quant a compliment de la directives europea de Compatibilitat Electromagnètica dels productes i les posibilitats 
d'integrar aquest control de qualitat en la cadena de producció. El seguiment podrà ser NO PRESENCIAL AMB 
TUTORIES adaptables als horaris dels alumnes, tret és clar de les sessions de laboratori que no son però 
obligatòries.

Continguts
Tema1. Introducció a la Assignatura 
Tema2. Interferències per Impedància Comuna. Disseny compatible de circuits Impresos o cablejats. 
Tema3. Interferències Conduïdes en la Xarxa de Baixa Tensió. 
Tema4. Interferències en línies de Transmissió. 
Tema5. Filtres per interferències Conduïdes. 
Tema6. Interferències Radiades i Apantallaments. 
Tema7. Legislació en matèria de Compatibilitat Electromagnètica. 
Tema8. Assaigs de Compatibilitat Electromagnètica.

Descripció:
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Nota de laboratori (30 %) Exercicis o petits treballs de cada tema (70%)

Sistema de qualificació

Bibliografia

Laboratori

Objectius
Donar la cobertura pràctica necessària als temes de teoria. Introduir conceptes que són més entenedors quan es 
veuen a la pràctica.

Continguts
Pràctica 1. Introducció a les Interferències Electromagnètiques 
Pràctica 2. Commutació de Càrregues Inductives. Eliminació de Sobretensions i Guspires. 
Pràctica 3. Acoblaments i Diafonia. Apantallament de Cables. 
Pràctica 4. Anàlisi Espectral de les Interferències. 
Pràctica 5. Disseny, Simulació, Construcció i Mesura d'un Filtre de BT.

Descripció:
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Capacitar a l'alumne en el càlcul i disseny de màquines aplicant eines informàtiques d'última generació, tant al modelat 
tridimensional, com al càlcul mitjançant el mètode dels elements finits i cinètic.

Altres: MAURICI SIVATTE ADROER

Responsable: MAURICI SIVATTE ADROER

La qualificació de l'assignatura s'obté de la fórmula següent: 0.25 C1 + 0.15 C2 + 0.60 C3 on: C1=nota de la primera 
prova parcial. Teoria i problemes (Temes 1 i 2) C2=nota de la segona prova parcial. Informes de pràctiques dels alumnes.
C3= nota de la prova final. Teoria, problemes i pràctiques.

Sistema de qualificació

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Tensió i deformació. Càrrega Axial

Torsió i Flexió

Càrregues conbinades

Cinemàtica

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes en aules informàtiques.
Pràctiques en ordinadors.

Metodologies docents
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Bibliografia
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L'assignatura ENRE pretén donar a conèixer l'estat de la planificació energètica europea, les institucions implicades, els 
principis fonamentals de les més importants energies renovables, aprofundint en les implementacions amb les energies 
solar fotovoltàica i eòlica per tal de poder assolir projectes relacionats amb aquestes dues fonts renovables.

Altres: Antonio Miguel Lopez Martinez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica
709 - EE - Departament d'Enginyeria Elèctrica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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La qualificació s'obté escollint el màxim de 0.5 C5 + 0.25 C3 + 0.25 C4 i 0.25 C1 + 0.25 C2 + 0.25 C3 + 0.25 C4 on: 
C1=nota de la primera prova parcial. C2=nota de la segona prova parcial. C3=nota mitja del treball pràctic . C4=nota del 
mini projecte/treball. C5=nota de la prova final. 

Sistema de qualificació

Continguts

Bibliografia

Teoria

Laboratori

Objectius
L'assignatura ENRE pretén donar a conèixer l'estat de la planificació energètica europea, les institucions 
implicades, els principis fonamentals de les més importants energies renovables, aprofundint en les 
implementacions amb les energies solar fotovoltàica i eòlica per tal de poder assolir projectes relacionats amb 
aquestes dues fonts renovables. 
Continguts
Tema 1.- Introducció: panorama energètic. Tema 2.- Recursos energètics. Tema 3.- Energia solar fotovoltàica. 
Tema 4.- Energia eòlica. Tema 5.- Altres energies renovables: solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, 
minihidràulica, i mareomotriu. 

Objectius
Apropar a l'estudiant al càlcul, muntatge pràctic i avaluació de resultats en els projectes d'energia solar 
fotovoltàica i d'energia eòlica. 
Continguts
Practica 1: 1. Simulació de tecnologies del silici, pressa de característiques de plaques fotovoltàiques. 2. Muntatge
d'un sistema solar fotovoltàic. Pràctica 2: 1. Planificació per implantar un sistema o parc eòlic. 2. Simulació i 
disseny d'un sistema eòlic. 

Descripció:

Descripció:

Bàsica:

Jarabo Friedrich, Francisco; Elortegui Escartín, Nicolás; Jarabo Uzcátegui, Jenny. Fundamentos de tecnología ambiental.  Madrid: 
S.A.P.T. Publicaciones Técnicas, 2000. ISBN 84-86913-06-3.

García-Badell, José Javier. Calculo de la energia solar.  Madrid: Bellisco, 2003. ISBN 84-95279-72-X.

Juana Sardón, José María de ... [et al.]. Energias renovables para el desarrollo.  Madrid: ITES-Paraninfo, 2003. ISBN 84-283-
2864-1.
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L'objectiu es capacitar a l'alumne per tal d'integrar els coneixements adquirits de les diverse branques de l'enginyeria 
cursades a la Titulació: mecànica, electrònica, inform'atica i control.Durant el curs es dissenyarà, construirà, avaluarà i 
documentarà un projecte mecatrònic.

Altres: Luis Miguel Muñoz Morgado

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica
712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica
707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

PRESENTACIO

Passos cap a un disseny mecànic

Disseny definitiu

Modelització del disseny escollit

CAD/CAM

Continguts
Demostració de dispositius mecatrónics
Especificacions bàsiques del projecte mecatrònic que realitzarem durant el curs.
Dimensionar principals elements estructura mecànica.
Càlculs bàsics cinemàtics i dinàmics.

Continguts
Plantejament d'una part del disseny que realitzarem.
Treball dels alumnes en grup: perfilar el disseny plantejat i acotar-lo tenint en compte les especificacions, el 
procés de fabricació i el posterior muntatge.

Continguts
Demostració del mòdul CAM d'UNIGRAPHICS. 
Tornejat d'alguna de les peces al taller de fabricació.
Muntatge del conjunt mecànic

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Elements electrònics. Conceptes generals

Eines informàtiques de disseny electrònic

Continguts
Elements electrònics. Conceptes generalsPassius: resistències condensadors i bobines.
Semiconductors bàsics: diodes, transistors i amplificadors operacionals.
Dispositius especials: semiconductors de potència i altres circuits integrats
Característiques dels senyals elèctrics més rellevants.
Discusió de les característiques dels ¿Datasheet¿ més rellevant: petit senyal vs. gran senyal, concepte d'ample de
banda, etc.
Procesos de fabricació de circuits electrònicsProcesos i tècniques uttilitzades en la fabricació de circuits impresos.
Consells per a la soldadura i ensamblatge de prototips electrònics.
SMD i altres tecnologies recents.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquesta sessió l'aumne haurà après la utilitat pràctica dels principals elements que poden tenir els 
circuits electrònics per afrontar el seu disseny, així com els procesos de fabricació dels mateixos

Continguts
Procès de disseny electrònic: disseny gràfic (SCH), simulació (Spice) i traçat de pistes (PCB)
Software de disseny electrònic.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquesta sessió l'alumne s'haurà familiaritzat amb el software de disseny electrònic que utilitzarà per a
la implemntació del/s dispusitiu/s electronic/s que s'utilitzarà en l'estructura mecànica. 

Descripció:

Descripció:
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Dispositius electrònics que interaccionen amb l'entorn

Aspectes sobre microcontroladors i altres dispositius especial

Implementació del sistema electrònic

Continguts
Els sensors i actuadors en els sistemes mecànicsClassificació de sensors i actuadors
Característiques generals i específiques per a la selecció del sensor/actuador adequat.
Acondicionament de sensors i actuadors
Altres dispositius especials: Càmeres de video, CCD¿s entre d'altres.
Elecció de sensors i actuadors.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aquesta sessió està destinada als elements electrònics que tenen més relació amb el món de l'enginyeria 
mecànica i que, d'alguna manera, s'utilitzen per interactuar amb aquest tipus de sistemes, ja sigui agafant 
informació o actuant en el seu entorn físic.Al finalitzar aquesta sessió els alumnes han de ser capaços 
d'interpretar les característiques més importants dels sensors/actuadors que l'han de portar a fer una selecció el 
més óptima posible d'aquests. Al mateix temps se¿ls hi proporciona els coneixements bàsics per poder fer el seu 
acondicionament. 

Continguts
Exemples pràctics d'integració de circuits electrònics en sistemes mecànicsSistemes mecànics. Robótica
Hidràulica
Etc.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En aquesta sessió l'alumne adquirirà els coneixements generals necessaris per poder implementar físicament 
estructures basades en micro-procesador que, a priori, ha d'adquirir les dades del sensor i ha de proporcionar la 
senyal corresponent a l'actuador. Per altra banda, i mitjançant exemples, es pretèn fer a l'alumne reflexionar 
sobre aspectes de disseny electrònic que condicionen a les tres enginyeries en el desemvolupament de projectes 
en mecatrònica: mecànica i control

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aquesta sessió està destinada a debatir les propostes presentades per escollir aquella que sigui més óptima i 
deixar llest el sistema sencer per implementar l'algorisme que controli el comportament cinemàtic del mateix

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Modelització i sintonia de controladors

Control i errors

Continguts
Del model teòric al model real. Identificar i obtenir els paràmetres i rangs de valors necessaris per pogué 
controlar el sistema.
 

Especificacions. Tornar a revisar les especificacions inicials del sistema i la seva concordança o discrepància amb 
les característiques i no linealitats del model.
 

Sintonia de controladors. A partir del model del sistema es seleccionarà el tipus de control mes adient.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En aquesta sessió els alumnes hauran d'obtenir els paràmetres identificatius del sistema així com els rangs de 
funcionament dels sensors i actuadors partint de l'estudi de la part mecànica i electrònica. A partir d'aquest 
model es dissenyarà el controlador de les variables d'interès i l'estructura de control

Continguts
Control digital. Estudi de les etapes del control i creació de l'algorisme en diferencies que implementarà el control
dissenyat per poder ser executat al microprocessador.
 

Errors i depuració. Sintonia i minimització dels errors i pertorbacions no considerades inicialment que fan que el 
sistema s'allunyi de les especificacions inicials.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En aquesta sessió els alumnes hauran de obtenir les equacions discretitzades dels algorismes continus. Les 
equacions s'implementarà al microcontrolador estructurant adientment les etapes de control dintre del període de
mostreig.  

Descripció:

Descripció:
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Avaluació del Projecte (45%)
Presentació individual (25%)
Avaluació Laboratori (30%)

Sistema de qualificació

Bibliografia

Control a baix nivell

Integració

Continguts
Control en baix nivell. Desenvolupament d'algorismes de control de variables en baix nivell: posició, velocitat, 
parell.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
En aquesta sessió els alumnes dissenyaran i desenvoluparan els algoritmes que els hi permeti realitzar 
moviments amb trajectòries predefinides

Objectius
Posta en marça d'un sistema mecatrónic.

Descripció:

Descripció:

Bàsica:

Complementària:

D.A. Bradley ... [etc.]. Mechatronics : electronics in products and processes.   Cheltenham : Nelson Thornes, 2002. 

Dan Necsulescu. Mechatronics.   Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 

Manuel de Cos Castillo. Teoría general del proyecto.   Madrid : Síntesis, 1995. 

Michael B. Histand and David G. Alciatore. Introduction to mechatronics and measurement systems.   Boston [etc.] : WCB/McGraw-
Hill, 1999. 

W. Bolton. Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica.   Barcelona : Marcombo, 2001. 

Eliseo Gómez-Senent Martínez. Introducción al proyecto.   Valencia : Universidad Politécnica, 1989. 
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Continguts

Teoria

Laboratori

Objectius
Aprofundir en la modelització i en el control electrònic dels accionaments elèctrics. Es dedicarà especial atenció 
a la simulació, utilitzant programes comercials com PSPICE i SIMULINK i a las pràctiques de laboratori en les 
quals s'introduirà als estudiants en les tèniques de prototipatge ràpid. 
Continguts
1.- Introducció a la modelització dels accionaments elèctrics.
2.-  Model amb fasors espacials de les màquines elèctriques de corrent altern.
3.- Control vectorial dels accionaments elèctrics amb motors asíncrons.
4.- Control vectorial dels accionaments elèctrics amb motors síncrons
5.- Control de motors de reluctància

Objectius
Les pràctiques es subdividiran en:
Pràctiques de simulació.
Tenen per objectiu simular el comportament dels accionaments elèctrics a partir dels models presentats en les 
classes de teoria,  utilitzant el programas comercials PSPICE i SIMULINK
Pràctiques de Laboratori.
Tenen per objectiu comprovar experimentalment els models teorics desenvolupats a classe de teoria, familiaritzar
amb els equips industrials de regulació i control de máquines elèctriques i introduir en les tècniques de 
prototipatge ràpid.

Continguts
Pràctiques de simulació:
1.-Introducció a la simulació d'accionaments elèctrics amb PSPICE
2.-Introducció a la Simulació d'accionaments eèctrics amb SiMULINK
3.-Simulació amb PSPICE d'un accionament de c.c. amb trossejador
4.-Simulació amb SIMULINK d'un accionament de c.c. amb trossejador
5.-Simulació d'un motor de c.c. sense escombretes (Brushless D.C.motor)
6.-Simulació d'un inversor trifàsic SV-PWM
7.- Simulació d'un accionament amb motor d'inducció i control vectorial
Pràctiques de laboratori
1.-Control vectorial d'un motor asincron trifàsic
2.-Control vectorial d'un motor sincron amb imants permanents
3.-Introducció al Hardware associat al control digital d'accionaments
4.-Control d'un motor de reluctancia autocommutat  

Descripció:

Descripció:
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L'assignatura sàvaluarà mitjançant la següent expressió:
NOTA FINAL = 0.2 C1 + 0.25 C2 + 0.2 PS + 0.2 PL + 0.15 T
Amb
C1 Nota prova parcial
c2 Nota prova final
PS Nota pràctiques simulació
PL Nota prèctiques laboratori
T Nota treball en grup

Sistema de qualificació

Bibliografia



Última modificació: 07-05-2012

16233 - SDAV-U3P10 - Sistemes Digitals Avançats

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 3

L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir al estudiant en el coneixement dels processadors digitals de senyal (DSP) 
com a eina per el prosseament digital de senyal i per l'implementació d'algorismes de control en temps real i d'alta 
velocitat. L'enfocament de la assignatura es centrarà en la descripció de la arquitectura interna de la DSP i la seva 
programació i en la implementació de filtres digitals (FIR o IIR), i algoritmes de control PI i PID.

Responsable: Jose Matas Alcala

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

Teoria

Laboratori

Objectius
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir al estudiant en el coneixement dels processadors digitals de senyal 
(DSP) com a eina per el prosseament digital de senyal i per l'implementació d'algorismes de control en temps real
i d'alta velocitat. L'enfocament de la assignatura es centrarà en la descripció de la arquitectura interna de la DSP i
la seva programació i en la implementació de filtres digitals (FIR o IIR), i algoritmes de control PI i PID. 

Continguts
1). Introducció a les DSP (Arquitectura interna, Perifèrics, DSP de control, coma fixe i flotant. 
2). Programació en C i joc d'instruccions (Subrutines, instruccións en ensamblador, enllaços, etc..).
3). Programació de filtres IIR. (Obtenció a partir de la transformada bilineal i a partir del MATLAB), Filtratje de 
senyal amb la DSP, etc.
4). Programació de algoritmes de control tipus PI o PID. Discretització del control, implementació, etc.
5) Programació de filtres FIR. (Obtenció de coeficients amb MATLAB, etc..)

Objectius
Fer que l'estudiant conegui i faci ús de la eina software Code Composer Studio que el fabricant Texas 
Instruments dona per treballar i simular amb les seves DSP de la família TMS320. 

Continguts
S1. Sessió introductòria al Code Composer Studio. Descripció de l'entorn del software. Ubicació de registres. 
Generació, compilació i linkament de programes. Realització de petits programes en llenguatge ensamblador i el 
seu equivalent en llenguatge C.
S2. Starter Kit eZdsp DSK TMS320LF2407. Connexió i ús de la eZdsp amb el l'entorn del Code Composer. Edició, 
compilació i linkament de programes. Recursos interns. Estructura de memòria de la eZdsp i programació en C. 
Configuració d'interrupcions i ús del A/D intern de la DSP.
S3. Filtres FIR. Disseny amb Matlab d'un filtre FIR simètric. Implementació en algorisme. Programació i pas al 
format Q15. Constatació del resultats teòrics amb els pràctics de la eZdsp.
S4. Filtres IIR. Disseny amb Matlab. Realització en algorisme. Programació i pas al format Q15. Programació en C
i enllaç del ensamblador com a subrutina de ràpida. Constatació del resultats teòrics amb els pràctics de la eZdsp.
S5. Controlltre PI i PID. Disseny d'un filtre adaptatiu per la supressió del soroll i validació amb Matlab. 
Implementació amb algorisme i programació en C. Constatació amb els resultats pràctics de la eZdsp. Disseny de 
un PID i discretització. Implementació en C i validació amb la eZdsp.

Descripció:

Descripció:
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La qualificació es fará tenin en compte a aquells estudiants que no hagin seguit el curs amb prou dedicació, uferint-los un
prova final. En concret, la qualificació s'obté escollint el màxim de 
Nota= 0.2 Prac + 0.2 C1 + 0.25 C2 + 0.35 C3
on:
C1=nota de la primera prova parcial. 
C2=nota de la segona prova parcial.
C3=nota de la prova final.
Prac=nota mitja de les práctiques.
La avaluació normal consistirá en una serie de treballs que se encarregaran a clase.

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis. Digital signal processing : principles, algorithms, and applications.   New Jersey : Prentice-
Hall International, Inc., 1996. 

Kun-Shan Lin, editor (Digital Signal Processing, Semiconductor Group, Texas Instruments). Digital signal processing applications
with the TMS320 family.   Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1987. 

Nasser Kehtarnavaz, Burc Simsek. C6X-based digital signal processing.   Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000. 

Rulph Chassaing. Digital signal processing with C and the the TMS320C30.   New York [etc.] : John Wiley and Sons, 1992. 

Sanjit K. Mitra. Digital signal processing : a computer-based approach.   Boston [etc.] : McGraw Hill, 2002. 

Richard G. Lyons. Understanding digital signal processing.   Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2004. 

Sen M. Kuo, Bob H. Lee. Real-time digital signal processing : implementations, applications, and experiments wiht the TMS320C55X.  
Chichester [etc.] : John Wiley & sons, 2001. 

Vinay K. Ingle, John G. Proakis. Digital signal processing using Matlab.   Pacific Grove : Brooks/Cole, 2000. 
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Responsable: Rafael Ramon Ramos Lara

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:
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Introducció als sistemes programables avançats

Objectius
En aquest tema es descriuen les diferents tecnologies de realització pràctica de sistemes digitals i els criteris que 
permeten seleccionar la tecnologia més adequada per a una determinada aplicació. Es fa un repàs de les 
característiques i arquitectura dels dispositius programables digitals i s'indiquen els paràmetres generals que 
permeten seleccionar el dispositiu més idoni. Finalment es fa una breu descripció dels dispositius analògics 
programables. 

Continguts
1.1. Introducció als PLDs 
1.1.1. Alternatives de disseny de sistemes digitals. Disseny amb PLDs. 
1.1.2. Estructures bàsiques 
1.2. PLDs d'alta capacitat 
1.2.1. Arquitectura de les CPLDs 
1.2.2. Arquitectura de les FPGAs (família XC4000 de Xilinx) 
1.3. Dispositius Programables de Xilinx 
1.3.1. Família Spartan II 
1.3.2. Família Virtex II 
1.3.3. Família XC9500 
1.4. Dispositius Analògics Programables (FPAD) 
1.4.1. TRAC de FAS 
1.4.2. ispPAC de Lattice 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al  finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Identificar les possibles realitzacions pràctiques d'un sistema digital. 
- Determinar la solució tecnològica més adequada per a la realització d'una aplicació digital. 
- Identificar quina és l'arquitectura i la capacitat d'un PLD més idònia per a portar a terme un disseny. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 1 de SDIC'

Descripció:
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Arquitectura dels sistemes basats en dispositius digitals programbles

Objectius
Aquest tema tracta sobre els diferents aspectes associats al disseny del maquinari d'un sistema digital. El tema es
divideix en dues parts: en una primera part es descriuen els components més habituals que acompanyen als 
dispositius digitals en aplicacions generals, particularitzant a continuació per a aplicacions d'instrumentació i 
control; en la segona part s'expliquen les consideracions pràctiques a tenir en compte en la realització de 
l'aplicació en referència a atenuació de soroll, interferències electromagnètiques i disseny de PCB. 

Continguts
2.1. Blocs bàsics d'un sistema digital avançat per a aplicacions industrials 
2.1.1. Entrades-sortides analògiques. Acondicionadors de senyal 
2.2.1. Propagació de senyals 
2.2.2. Tècniques de disseny de PCB 
2.1.2. Entrades-sortides digitals 
2.1.3. Sistema de configuració i test 
2.1.4. Sistema d'alimentació 
2.2. Consideracions elèctriques 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Determinar els components electrònics més idonis per a una aplicació basada en PLD. 
- Conèixer els mecanismes de programació i verificació del maquinari de l'aplicació digital. 
- Dissenyar el PCB de l'aplicació digital tenint en compte consideracions de compatibilitat electromagnètica. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 2 de SDIC'

Descripció:
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Disseny de subrutines aritmètiques

Objectius
En aquest tema s'introdueixen les característiques, anàlisis i disseny dels elements que componen el subsistema 
aritmètic. Es descriuen els elements de processat aritmètic-lògic més habituals i les diferents arquitectures 
d'implementació dels mateixos proporcionant els criteris bàsics que permeten seleccionar l'element i arquitectura 
més adequada a la funció a realitzar i al dispositiu lògic que implementarà aquesta funció. S'explica també la 
implementació de funcions complexes, arbitràries i sèries de potències. 

Continguts
3.1. Formats de representació numèrica 
3.2. Arquitectures sèrie, paral·lel i pipelined 
3.3. Sumadors/restadors 
3.3.1. Sumadors/restadors Sèrie 
3.3.2. Sumadors/restadors Paral·lel 
3.4. Multiplicadors 
3.4.1. Multiplicadors Array (Paral·lel) 
3.4.1.1. Multiplicadors Array Unsigned 
3.4.1.2. Multiplicadors Array c.a.2 
3.4.2. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel 
3.4.2.1. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel Unsigned amb algorisme CSAS 
3.4.2.2. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel Unsigned amb algorisme FSP 
3.4.2.3. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel c.a.2 amb algorisme CSAS 
3.4.2.4. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel c.a.2 amb algorisme FSP 
3.4.2.5. Multiplicadors Sèrie-Paral·lel MSB-primer 
3.4.3. Multiplicadors Sèrie Seqüencial 
3.4.4. Multiplicadors Sèrie-Sèrie 
3.4.5. Multiplicadors Pipelined 
3.4.6. Algorisme LBooth 
3.4.7. Multiplicadors de maquinari reduït 
3.5. Divisors 
3.5.1. Divisor Paral·lel-Paral·lel 
3.5.2. Divisor seqüencial 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Conèixer els formats habituals de representació d'informació numèrica amb el sistema de numeració binari. 
- Seleccionar el format numèric mes adequat en relació a les característiques de la informació a processar. 
- Conèixer les diferents arquitectures i estratègies de realització d'elements aritmètics-lògics bàsics, així com les 
seves característiques en relació a ocupació i temps de procés. 
- Dissenyar i combinar diferents elements aritmètics realitzats amb diferents arquitectures per a portar a terme 
una funció específica ajustant-se a un nivell d'ocupació i temps de procés concret. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 3 de SDIC'

Descripció:
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Disseny de subsistemes de temporització y comunicació

Objectius
En aquest tema s'expliquen el disseny i implementació pràctica de circuits auxiliars utilitzats habitualment a 
aplicacions de control digital com poden ser els temporitzadors/comptadors i watchdogs, modulador d'amplària 
de polsos i sistemes de comunicació sèrie/paral·lel. 

Continguts
4.1. Temporitzadors, comptadors i watchdos
4.2. Modulador d'amplària de polsos (PWM) digital 
4.2.1. Modulador de simple rampa 
4.2.2. Modulador de doble rampa 
4.3. Sistemes de transmissió de dades 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Dissenyar un temporitzador/comptador i conèixer les seves possibles aplicacions. 
- Dimensionar adequadament el temporitzador/comptador necessari per a una aplicació concreta. 
- Conèixer l'estructura bàsica dels moduladors d'amplària de polsos digitals. 
- Dissenyar el circuit PWM en funció de la precisió requerit per l'aplicació. 
- Conèixer els sistemes habituals de transmissió de dades, la seva utilitat i organització. 
- Dissenyar ports de comunicació sèrie/paral·lel. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 4 de SDIC'

Descripció:
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Disseny de subsistemes de control

Objectius
En aquest tema s'explica la funció dels subsistemes de control dintre d'un disseny digital. S'indiquen les diferents 
tècniques d'implementació basades en bàscules, portes lògiques i memòries. Es comenten els diferents tipus de 
codificació d'estats (binària canònica, one-hot i Gray), les seves característiques principals i la seva realització 
pràctica amb PLDs. S'expliquen els problemes de disseny més habituals relacionats amb el disseny i funcionament
dels subsistemas de control, així com la solució a adoptar en cada cas. 

Continguts
5.1. Unitats de control seqüencial 
5.2. Màquina d'estats 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Conèixer la funcionalitat del subsistema de control dintre d'un disseny digital. 
- Determinar l'arquitectura més adequada del sistema de control sobre la base de les característiques de la 
seqüència de control a generar. 
- Dissenyar la màquina d'estats que controli el funcionament i seqüenciació d'operacions de la resta de 
components del sistema digital. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 5 de SDIC'

Descripció:
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Sistemes digitals de control en temps discret

Objectius
Aquest primer tema de la segona part de l'assignatura SDAV està dedicat a la realització d'aplicacions en l'àmbit 
de control lineal i no lineal. Es descriu la implementació de diversos circuits de control basada en els elements 
estudiats en temes anteriors. En primer lloc s'explica la realització digital del control Proporcional-Integral-
Derivativo (PID). A continuació s'explica el disseny de filtres digitals per a aplicacions de control en temps discret,
exposant les diverses arquitectures de realització així com els seus avantatges i inconvenients. Finalment es 
comenten implementacions de controls digitals no lineals, com són el control en manera de lliscament i el control 
difús en l'àmbit d'aplicació de l'electrònica de potència. 

Continguts
6.1. Control PID digital 
6.2. Filtres digitals per a filtrat i control 
6.3. Arquitectures de realització de Filtres digitals 
6.3.1. Programació directa 
6.3.2. Programació estàndard 
6.3.3. Programació sèrie/paral·lel 
6.3.4. Programació en escala 
6.4. Control en manera de lliscament 
6.5. Control difús 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Dissenyar un control PID digital basat en dispositius PLDs. 
- Seleccionar l'arquitectura més idònia de filtre digital per a aplicacions de control sobre la base de les 
característiques de funció de control a implementar, ocupació i temps de procés. 
- Dimensionar adequadament els elements aritmètics que intervenen en el sistema de control. 
- Combinar els elements de processat i arquitectures per a dissenyar un sistema digital per a aplicacions de 
control lineal en temps discret. 
- Conèixer diverses solucions d'implementació digital de controls no lineals complexos que treballen en temps 
real. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 6 de SDIC'

Descripció:
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Sistemes digitals de instrumentació i mesura

Objectius
Aquest tema està dedicat al disseny global de sistemes digitals basats en PLDs en l'àmbit d'aplicació de la 
instrumentació i mesura electrònica, en concret en el camp de processat digital del senyal de mesura. En 
cadascun dels apartats es comenta el disseny i realització digital de circuits de processat de senyal molt utilitzats 
en instrumentació com pot ser filtres, circuits de linealització de la característica de sensors, la transformada 
ràpida de Fourier, el convertidor de valor eficaç i sistemes de mesurament de potència. Les aplicacions escollides 
per a il·lustrar aquest tema pretén ser una selecció representativa del bast conjunt de sistemes electrònics 
relacionats amb la instrumentació i mesura. 

Continguts
7.1. Filtres programables 
7.2. Filtres adaptatius 
7.3. Linealització de sensors 
7.4. Transformada ràpida de Fourier (FFT) 
7.5. Convertidor RMS 
7.6. Mesurador de potencia 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalitzar aquest tema l'alumne ha de ser capaç de: 
- Conèixer exemples pràctics d'implementació digital de circuits per a aplicacions d'instrumentació. 
- Identificar les funcions bàsiques aritméticológiques involucrades en el disseny d'un sistema d'instrumentació 
- Dimensionar i organitzar els blocs elementals i la seqüència d'operacions per a portar a terme la funció 
requerida per l'aplicació. 
- Realitzar el disseny global del sistema digital per a aplicacions d'instrumentació incloent el subsistema 
d'adquisició del senyal de mesura. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 7 de SDIC'

Descripció:
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Pràctica 1.- Introducció al sistema de desenvolupament DIGILAB 2/2E - DIO1

Objectius
Aquesta pràctica permet a l'estudiant familiaritzar-se amb l'entorn de treball Foundation ISE para el 
desenvolupament de dissenys digitals basats en FPGA de Xilinx. 

Continguts
P1.1. Plaques d'avaluació Digilab 2/2I i DIO1 
P1.2. Placa de convertidors ADC i DAC 
P1.3. Control del display de 4 dígits de 7 segments 
P1.3.1. Descripció de l'aplicació 
P1.3.2. Convertidor de BCD-HEX a 7 segments amb VHDL 
P1.3.3. Disseny del sistema seqüencial de control amb StateCAD 
P1.3.4. Disseny de la base de temps amb CORE Generator 
P1.3.5. Realització del multiplexor amb CORE Generator 
P1.3.6. Disseny d'alt nivell amb Schematic Editor (ECS) 
P1.3.7. Compilació del disseny i programació de la FPGA 
P1.4. Convertidor Binari-BCD 
P1.4.1. Descripció de l'aplicació 
P1.4.2. Disseny jeràrquic 
P1.4.3. Disseny del sistema seqüencial de control amb VHDL 
P1.4.4. Disseny del registre de desplaçament de 12 bits 
P1.4.5. Disseny definitiu del convertidor binari-BCD 
P1.4.6. Disseny definitiu del control del display de 4 dígits de 7 segments 
P1.5. Qüestions teòriques 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Amb aquesta pràctica es pretén que l'estudiant: 
- Conegui l'entorn de desenvolupament Digilab 2, DIO1 i la placa de convertidors ADC i DAC 
- Conegui de l'entorn de disseny Xilinx Foundation ISE 5.1i 
- Sigui capaç de realitzar dissenys esquemàtics amb el Schematic Editor (ECS) de Foundation ISE 
- Dissenyi sistemes seqüencials amb l'editor d'estats StateCAD de Foundation ISE i verificar el seu correcte 
funcionament mitjançant simulació 
- Realitzi blocs lògics amb l'eina CORE Generator 
- Conegui les estratègia de disseny jeràrquic 
- Implementi convertidors de codis binari-BCD i BCD-7 segments 
- Utilitzi i combini adequadament diferents eines de disseny digital 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Practica 1 de SDIC' 
Digilent Inc., Digilab 2I Reference Manual, 2002 
Digilent Inc., Digilab 2 Reference Manual, 2002 
Digilent Inc., Digilab DIO1 Reference Manual, 2002 
XAPP029: Serial Code Conversion between BCD and Binary

Descripció:
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Pràctica 2-Voltímetre digital amb el ADC MAX1246

Objectius
En aquesta pràctica es porta a terme el disseny d'un cadena de mesura digital per a monitoritzar una tensió. 

Continguts
P2.1. Descripció del ADC MAX1246 
P2.2. Característiques generals de l'aplicació 
P2.3. Components bàsics 
P2.4. Disseny del sistema seqüencial de control 
P2.5. Generació del senyal de rellotge del ADC MAX1246 
P2.6. Visualització del resultat amb díodes LEDs 
P2.7. Visualització del resultat amb el display de 4 dígits de 7 segments 
P2.8. Treball teòric 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Amb aquesta pràctica es pretén que l'estudiant: 
- Conegui les característiques de funcionament del convertidor ADC MAX1246 
- Sigui capaç de controlar digitalment, via FPGA, el funcionament del ADC MAX1246. 
- Sigui capaç de visualitzar resultats de la conversió analògica-digital en un display de 4 dígits de 7 segments 
- Conegui les bases del protocol de comunicació sèrie SPI per a programació de perifèrics 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Practica 2 de SDIC' MAX1246/MAX1247 data Sheet

Descripció:
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Pràctica 3- Mesura de temperatura amb el sensor AD22103

Objectius
En aquesta pràctica es realitza el disseny d'un sistema d'adquisició de temperatura digital basat en el sensor de 
temperatura AD22103. 

Continguts
P3.1. Descripció del sensor de temperatura AD22103 
P3.2. Característiques generals de l'aplicació 
P3.3. Modificació del disseny del sistema de control del ADC MAX1246 
P3.4. Disseny del sistema acondicionador digital de senyal 
P3.5. Treball teòric 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Amb aquesta pràctica es pretén que l'estudiant: 
- Conegui les característiques de funcionament del sensor de temperatura AD22103 
- Sigui capaç de dimensionar adequadament els components i blocs necessaris per a processar informació de 
sensors de mesura 
- Sigui capaç de dissenyar el bloc aritmétic-lógic necessari per a extreure la informació de la variable física oferta 
pel sensor 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Pràctica 3 de SDIC' 
AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature.Sensor with Signal Conditioning

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Pràctica 4-Rectificador d'ona completa

Treball de assignatura

Dave Van den Bout. The Practical Xilinx Designer Lab Book.   Prentince Hall, 1998. 

Jesse H. Jenkins. Designing with FPGAs and CPLDs.   Prentince Hall, 1994. 

Milos Ercegovac, Tomás Lang and Jaime H. Moreno. Introduction to Digital Systems.   Ed. John Wiley & Sons, Inc, 1999. 

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és dissenyar un sistema digital de processat de senyal per a aplicacions 
d'instrumentació i/o control. 

Continguts
P4.1. Descripció del convertidor DAC MAX5253 
P4.2. Característiques generals de l'aplicació 
P4.3. Modificació del disseny del sistema de control del convertidor ADC MAX1246 
P4.4. Disseny del sistema de processat digital de senyal 
P4.5. Control de la conversió del DAC MAX5253 
P4.6. Treball teòric 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Amb aquesta pràctica es pretén que l'estudiant: 
- Conegui les característiques de funcionament del convertidor DAC MAX5253 
- Sigui capaç de controlar el funcionament del convertidor DAC MAX5253 
- Sigui capaç de dimensionar adequadament els components i blocs necessaris per a realitzar operacions de 
processat de senyal. 

Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Pràctica 4 de SDIC' MAX5253 data Sheet

Objectius
L'objectiu d'aquest treball és aplicar els coneixements adquirits en aquesta assignatura en el disseny d'una 
aplicació relacionada amb un sistema d'instrumentació o de control.

Descripció:

Descripció:
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Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Avaluació continuada en la forma de 2 Examens i l'elaboració d'informes de pràctiques de 
laboratori:0,4*Q1+0,4*Q2+0,2Q3. On Q1 es el primer examen, Q2 és el segon examen, i Q3 és l'actitivat pràctica de 
laboratori.

Sistema de qualificació

Continguts

Bibliografia

Teoria

Laboratori

Objectius
L'objectiu de l'assignatura es oferir una introducció al disseny de controladors emprats a la industria de processos
amb les següents característiques:
- arquitectura física modular i autònoma
- arquitectures de comunicacions per a control distribuït

Continguts
1. PRESENTACIÓ. Estat de l'art de DSC, Sistemes distribuits de control
2. ARQUITECTURA FISICA. Descripció física del controlador índustrial de processos. Algorismes de control PID. 
Aplicació industrial al control de temperatura. Comparació de controlador vers PC industrial
3. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONS. Definició d'escenaris. Eficiència. 
4. MODELS. Paradigmes fonamentals. Estructures i organització dels objectes de comunicació. Enllaç amb els 
serveis de distribució
5. APLICACIONS INDUSTRIALS. Panorama actual. Variabilitat del mercat. Sector automòbil, màquina-eina de 
control numèric computeritzat, aplicacions científiques rellevants a la societat

Objectius
Pràctiques a realitzar en el laboratori de comunicacions L-109 
Continguts
Es disposa de xarxes d'ordinadors, així com controladors industrials de processos (control de temperatura) 
comunicables entre si 

Descripció:

Descripció:
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Aquesta assignatura presenta, d'una banda, una primera visió de les tecnologies de fabricació més utilitzades, desde 
un punt de vista mecànic (enmotllament, forja, laminació, tall, mecanització, soldadura...); i d'una altra banda, altres 
aspectes i tecnologies implicats en els processos de fabricació i en el procés de producció actuals, com el control 
numèric de la maquinària, la metrologia, el control de qualitat, o la planificació del sistema de producció, entre d'altres.
Es una visió complerta que fuig de la tecnologia mecànica clàssica per adaptar-se a les necessitats d'aprenentage actuals.
És important per l'enginyer en automàtica per què la fabricació és pràcticament el camp de major aplicació 
d'automatització avui en dia.

Altres: MAURICI SIVATTE ADROER

Responsable: MAURICI SIVATTE ADROER

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes de teoria i problemes.
Pràctiques de laboratori.

Metodologies docents
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Continguts

Introducció als processos de fabricació

Processos de fosa

Conformació per deformació plàstica

Soldadura

Metrologia

Objectius
Introduir l'alumne en els conceptes de procès, procès de fabricació, procès de producció, així com adquirir una 
visió generalitzada de les diferents tecnologies de fabricació i de la importància dels materials en la fabricació. 

Objectius
Conèixer els processos d'enmotllament més rellevants i els paràmetres que hi intervenen

Objectius
Coneixer els diferents tipus de processos de deformació en calent, deformació en fred i tall, les seves 
característiques i els cassos en que són aplicables cadascun d'ells.

Objectius
Coneixer els aspectes més rellevants de la metrologia i la metrotècnia; prendre consciència de la 
importància  la metrologia i verificació en el procés de fabricació,a ixí com del control de qualitat en totes les 
fases del procés productiu; valorar la seva dificultat inecessitat, i coneixer les difernents solucions adoptades en 
la indústria i les eines disponibles.

Objectius
L'alumne ha de conèixer els diferents processos de mecanitzat, la maquinària bàsica, les eines utilitzades, i el 
camp d'aplicació.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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El sistema d'avaluació continuada utilitzat consta de quatre actes avaluatius: 
- 1r acte avaluatiu (pes 0,3):  Primer Examen Parcial (1rExPar). Primers Blocs
- 2n acte avaluatiu (pes 0,4):  Examen final. (Ex.Fin.) Resta de Blocs
- 3r acte avaluatiu (pes 0,3): Pràct. 8 Pràctiques 
La qualificació final (QF) sense arrodonir serà: 
QF = ( 0,3 x 1rEx.Par + 0,4 x Ex.Fin + 0,3 x Pràct.) 

Sistema de qualificació

Processos d'arrancament de material

Control numèric

Enginyeria de processos

Objectius
L'alumne ha de conèixer el concepte de control numèric, les seges avantatges, la maquinària, i conceptes bàsics 
de programació.

Objectius
Coneixer els diferents sistemes d'unió i d'acabat superficial, el seu interés i camp d'aplicació, així com les 
conseqüències positives i negatives d'aquests tractaments.

Objectius
Comprendre el funcionament dels pocessos industrials, els principals paràmetres que els defineixen, la seva 
aplicació i la seva gestió. Perendre consciència del procès d'introcucció de les noves tecnologies en les distintes 
fases del procès. Adquirir el concepte d'enginyeria de procès, i conèixer els principals sistemes de fabricació i 
producció.

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics.. Vivancos Calvet, Joan.   Edicions UPC. Barcelona, 1996. 

E.P. De Garmo et al.. Materiales y Procesos de Fabricación..   Editorial Reverté, S.A., 1994. 

Pedro Coca Rebolledo, Juan Rosique Jiménez. Tecnología mecánica y metrotecnia.   Madrid : Pirámide, 1996. 

     1996. 

Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics.. Vivancos Calvet, Joan.   Edicions UPC. Barcelona, 1996. 

Vivancos Calvet, Joan. Control  Numèric II. Programació.   Edicions UPC, 1996. 

Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics..   Edicions UPC, 1996. 

Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric II. Programació..   Edicions UPC, 1996. 

Vivancos Calvet, Joan. Fabricació Flexible.   cpda-ETSEIB-UPC, 1996. 
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L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar les possibilitats que ofereixen les xarxes de comunicacions internet/intranet 
en l'optimització dels  sistemes de producció industrial.  S'introduiran, doncs, els protocols, aplicacions i sistemes 
fonamentals en aquest escenari (TCP/IP, SNMP, etc). Així com els principals mecanismes  per assegurar la qualitat i la 
seguretat en els processos.

Altres: Daniel Guasch Murillo

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

744 - ENTEL - Departament d'Enginyeria Telemàtica

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Introducció

Objectius
L¿objectiu central del tema és introduir l'estudiant en l'entorn d'estudi de les xarxes de comunicacions, 
presentant les característiques fonamentals de les xarxes de comunicacions industrials i els avantatges de les 
tecnologies internet/intranet en aquest escenari. 
Continguts
1.1     Introducció.
1.2     Arquitectura d'un sistema de comunicacions. Model OSI.
1.3     Xarxes de comunicacions industrials. Alternatives Ethernet i busos de camp.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne serà capaç de:
·         Comprendre l'arquitectura OSI com a model de referència per al disseny i l'anàlisi de xarxes 
de comunicacions.
·         Conèixer l'escenari i les tecnologies de les xarxes de comunicacions industrials.
·         Conèixer els avantatges que les tecnologies internet/intranet aporten a la producció industrial.

Comentaris
Els continguts es poden desenvolupar emprant els capítols 1 i 2  de 'Comunicaciones y redes de computadores',
així com el capítol 1 de 'Redes de computadoras' i  els capítols 1,2 i 3 de 'The Industrial ethernet networking 
guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation, and control systems'.

Descripció:



Última modificació: 18/10/2011

16238 - TIIP-U3P44 - Tecnologies Internet/Intranet per a la Producció

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 7

Xarxes TCP/IP

Objectius
L¿objectiu central del tema és l'estudi de les xarxes basades en els protocols TCP/IP, base de la majoria de les 
xarxes actuals. S'analitzaran els protocols de nivell de xarxa (IP, ICMP)  i les seves característiques 
(l'adreçament, l'encaminament, etc); els principals protocols de transport (TCP, UDP) i les aplicacions clàssiques 
que utilitzen aquests serveis. 
Continguts
2.1 Introducció.
2.2 Adreçament IP. Subxarxes
2.3 Protocols del nivell de xarxa: IP, ICMP
2.4 Encaminament i interconnexió. Routers.
2.5 Protocols del nivell de transport: TCP, UDP
2.6 Protocols del nivell d'aplicació: DNS, Telnet, FTP, HTTP, SMTP, POP3 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne serà capaç de:     
·         Dissenyar xarxes i subxarxes IP.
·         Identificar els diferents elements d'una xarxa IP.
·         Comprendre les característiques del servei proporcionat pel protocol IP.
·         Comprendre els avantatges i desavantatges de les alternatives principals de transport (TCP, 
UDP) en funció de l'escenari on s'hagi d'executar una determinada aplicació de comunicacions i les 
característiques d'aquesta. 
·         Conèixer les principals aplicacions associades a les xarxes TCP/IP.

Comentaris
Per a l'estudi d'aquest tema es pot emprar qualsevol de les referències 'TCP/IP illustrated', 'TCP/IP. Principles, 
protocols and architecture', 'TCP/IP explained' i 'TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación, además de 
Ipv6 y seguridad de IP', on es documenta àmpliament la família de protocols i aplicacions TCP/IP.

Descripció:
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Monitorització i control remot

Objectius
L¿objectiu del tema és estudiar les possibilitats que ofereixen les xarxes per a la monitorització i el control 
d'equips de producció remots.  S'introduirà  l'estudiant en els protocols i sistemes bàsics que permeten dur a 
terme aquestes tasques emprant els serveis TCP/IP. 
Continguts
3.1 Introducció. 
3.2  Protocol HTTP.
3.3  Protocol SNMP.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne serà capaç de:
·         Estudiar els requeriments d'un sistema de comunicacions per a la monitorització i/o el control 
d'equips de producció remots.
·         Conèixer el protocol HTTP i les tecnologies web disponibles per a la monitorització remota.
·         Utilitzar el protocol SNMP per la gestió i control d'equips de producció remots.
·         Dissenyar sistemes incrustats que permetin l'accés a equips de producció per xarxa.

Comentaris
Per desenvolupar aquest tema es poden emprar els capítols 11, 14 i 15 de 'The Industrial ethernet networking 
guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation, and control systems'. 
I complementar-ho amb les referències 'SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2' i els capítol 20 de 
'TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación, además de Ipv6 y seguridad de IP' i 26 de 'TCP/IP. 
Principles, protocols and architecture' en quant a SNMP.

Descripció:
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Seguretat en xarxes TCP/IP

Objectius
L¿objectiu d'aquest tema és plantejar la problemàtica de la seguretat en les xarxes de comunicacions i conèixer 
les principals tecnologies que permeten construir xarxes segures. S'aprofundirà en temes d'autenticació, 
dispositius (tallafocs), control d'accés, protocols (TLS/SSL) i xifrat. 
Continguts
5.1 Introducció. Requeriments i amenaces a la seguretat.
5.2 Proteccions de xarxa. Tallafocs.
5.3 Control d'accés.  
5.4  Privacitat amb xifrat. 

5.5. Protocols: TLS/SSL, IPSec

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne seà capaç de:
·         Identificar els possibles problemes de seguretat en una xarxa. 
·         Conèixer solucions específiques diversos tpius de problemes de seguretat en una xarxa.
·         Administrar i restringir l'accés als serveis de les màquines d'una xarxa mitjançant tallafocs.
·         Conèixer l'estat de l'art en matèria de xifrat.
·         Conèixer els protocols estàndard que proporcionen una comunicació xifrada per a xarxes 
TCP/IP.

Comentaris
Per a desenvolupar aquest tema, es pot utilitzar el capítol 18 de 'Comunicaciones y redes de computadores' i el 
capítol 28 de 'TCP/IP. Principles, protocols and architecture' com a referències bàsiques. La referència 'Manual 
de seguridad para PC y redes locales ' proporciona informació àmplia sobre tallafocs.

Descripció:
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La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs, i alhora dóna una oportunitat final a 
aquells estudiants que no hagin seguit el curs amb prou dedicació:  
 25%(1er parcial) + 25%(2on parcial) + 10%(nota classe) + 15%(treball individual) + 25%(pràctiques)

Sistema de qualificació

Pràctiques de l'assignatura

Treballs sobre xarxes TCP/IP

Objectius
Reforçar els coneixements teòrics de classe i veure l'aplicació pràctica de les xarxes en els processos de producció
industrial 
Continguts

Pràctica 1. Cablejat estructurat. Descripció del cablejat i equips que formen una intranet.Pràctica 2. Xarxes 
TCP/IP. Oferir una visió completa del protocol i aplicacions bàsiques.Pràctica 3. Control amb SNMP. Proporcionar 
un mecanisme estàndard de gestió d'equips.Pràctica 4. Implementació d'una xarxa TCP/IP. Realitzar la posada en
explotació d'una xarxa TCP/IP.
 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
Conèixer les tecnologies de baix nivell i els elements d'interconnexió amb els quals es pot construir el suport físic 
per a una intranet.Conèixer les característiques de les tecnologies de xarxa i transport en què es fonamenta una 
intranet i utilitzar les aplicacions clàssiques associades a aquestes.Avaluar i decidir quins protocols de transport 
són més adients per a un tipus d'aplicació donat.Gestionar equips de forma remota mitjançant els serveis 
proporcionats pel protocol SNMP.Integrar els coneixements de tota l'assignatura en la implementació d'una xarxa 
TCP/IP sobre Ethernet... 
Comentaris
Per realitzar les pràctiques es poden consultar les referències 'The Industrial ethernet networking 
guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation, and control systems 
', 'SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2 ' i 'TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación, además 
de Ipv6 y seguridad de IP'.

Objectius
Els estudiants realitzaran un conjunt de treballs dirigits a tractar temes paral·lels als explicats a classe. 
Concretament, els treballs es realitzaran sobre monitorització i control remot, qualitat de servei i seguretat, en 
tots els casos, en el marc de les tecnologies intranet/internet per a la producció. Els treballs seran proposats pel 
professor. 
Comentaris
L'elecció de la bibliografis depen de la temàtica específica a tractar.

Descripció:

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Sterling, Donald J.; Wissler, Steven P. The industrial ethernet networking guideunderstanding the infrastructure connecting business 
enterprises, factory automation, and control systems.  Clifton Park: Thomson, 2003. ISBN 076684210X.

Comer, Douglas E. Internetworking with TCP/IP. 5a ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall International, 2006. ISBN 0-13-
187671-6 (VOL. 1).

Comer, Douglas E.; Stevens, David L. Internetworking with TCP/IP. 5a ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1995. ISBN 0-13-
187671-6 (VOL. 1).

Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2004. ISBN 84-481-
4296-9.

Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 1998. ISBN 84-481-
4296-9.

Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2004. ISBN 84-481-
4296-9.

Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Madrid [etc.]: Prentice-Hall, 2004. ISBN 84-205-4110-9.

Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Madrid [etc.: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-9.

Tanenbaum, Andrew S.; Núñez Ramos, Elisa. Redes de computadoras. 4a ed. México [etc.]: Pearson Educación, 2003. ISBN 
970-26-0162-2.

Miller, Philip. TCP/IP explained.  Boston: Digital Press, 1997. ISBN 1555581668.

Cobb, Stephen. Manual de seguridad para PC y redes locales.  Madrid: McGraw-Hill, 1994. ISBN 84-481-1812-X.

Stevens, W. Richard. TCP/IP illustrated.  Reading, MA [etc.]: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-63346-9 (V.1), 0-201-63354-X
(V.2).

Stallings, William. SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2. 3a ed. Reading (Mass.) [etc.]: Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-
201-48534-6.
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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat es familiaritzi amb els conceptes fonamentals dels sistemes de 
comunicacions industrials i aprengui a resoldre les diferents problemàtiques que es plantegen en els sistemes industrials 
basats en xarxes.  Per aconseguir aquest objectiu, en la part teòrica de l'assignatura s'introdueixen conceptes bàsics de 
sistemes de comunicacions, i a través de l'estudi de diferents busos de camp i protocols de comunicacions utilitzats en 
l'àmbit industrial, s'adquireixen coneixements específics de xarxes per entorns industrials. L'assignatura té una forta 
component pràctica, amb la qual l'alumnat es familiaritzarà amb les tecnologies actuals de comunicacions utilitzades en 
l'àmbit industrial.

Altres: PAU MARTI COLOM

Responsable: Pau Marti Colom

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

707 - ESAII - Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

2011

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Genèriques:
1. Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica

2. Resolució de problemes

3. Treball en equip

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Capacitats prèvies

La part teòrica de l'assignatura és autocontinguda i emmarcada dins dels sistemes d'automatizació, principalment 
industrials. 

La part de laboratori està divida en dos grans blocs: programació de comunicacions en microprocessadors i programació 
de comunicacions en autòmats programables. Per tant es recomenable, que no imprescindible, familiaritat amb el 
llenguatge de programació C, així com amb algun llenguatge de programació d'autòmats (diagrama de contactes, blocs, 
llistat d'instruccions, etc)
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Introducció a les xarxes de comunicacions industrials

Objectius
Introduir conceptes fonamentals dels sistemes de comunicacions industrials i lligar aquests conceptes amb els 
processos productius. 

Continguts
1. Models centralitzats vs. models distribuïts
2. Sistemes de comunicacions en la piràmide de la productivitat
3. Busos de camp: arquitectura, tipus i evolució
4. Transmissió de dades 
5. Enllaç de dades

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Identificar les diferents problemàtiques a tractar en una transmissió d'informació 
Identificar els requisits de comunicacions en els entorns industrials
Entendre les problemàtiques en la transmissió de dades
Entendre les problemàtiques en l'accés multiple a un canal compartit

Planificació
Aquest mòdul dona una introducció a diferentes problemàtiques que després es van resolent de diferentes 
maneres en els següents mòduls. 
Comentaris
El material bàsic està disponible al Campus Digital, i de forma complementaria en diversos capitols del llibre del 
Castro, o del de l'Stallings o del l'editat per en Zurawski.

Descripció:
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Controller Area Network (CAN)

Objectius
Introduir la xarxa de comunicacions CAN, tant com a xarxa d'automatització, com a xarxa empotrada o de 
control. Es posarà èmfasi en l'explicació de la capa d'enllaç de dades, ja que és la que en determina el seu 
funcionament i li dona unes característiques úniques per aplicacions de temps real.  
Continguts
1. Entorn d'utilització
2. Capa física
3. Capa d'enllaç
4. Capa d'aplicació i usuari

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Entendre els entorns d'aplicació de CAN
Entendre com el protocol defineix la capa física
Ser capaç de dissenyar el cablejat d'una xarxa CAN
Entendre com el protocol defineix la capa d'enllaç
Ser capaç de fer un anàlisi temporal del comportament d'una aplicació basada en CAN
Entendre la funcionalitat de la capa d'aplicació i usuari

Planificacio
Aquest mòdul dona resposta a les problemàtiques plantejades en el primer mòdul, i és la part teorica que ha de 
reforçar el modul 5 de pràctiques 
Comentaris
El material bàsic està al Campus Digital, i complementariament, al llibre Controller Area Network o a internet.

Descripció:
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Profibus

Objectius
Introduir Profibus 
Continguts
1. Entorn d'utilització
2. Capa física
3. Capa d'enllaç
4. Capa d'aplicació i usuari

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Entendre els entorns d'aplicació de Profibus
Entendre la diferència entre comunicació Profibus i MPI (Multiple Point Interface)
Entendre com el protocol defineix la capa física
Entendre com el protocol defineix la capa d'enllaç
Entendre els diferents tipus de missatgeria i com aquests són gestionats per la capa d'enllaç
Ser capaç de fer un anàlisi temporal del comportament d'una aplicació basada en Profibus
Entendre a configurar una xarxa profibus i a mantenir-la

Planificacio
Aquest mòdul dona resposta a les problemàtiques plantejades al primer mòdul, i és la part teorica que ha de 
reforçar el modul de pràctiques 6. 
Comentaris
Documentació bàsica al Campus Digital, i de forma complementaria, a Internet.

Descripció:
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Ethernet (cable i sense cable) i TCP/IP en entorns industrials

CAN

Objectius
Introducció a les tecnologies ethernet (amb cable i sense cable) i TCP/IP en entorns industrials, així com introduïr
tots aquests components en un sistema distribuït industrial (via OPCs) 
Continguts
1. Entorn d'utilització
2. Capa física
3. Capa d'enllaç
4. Capa de xarxa
5. Capa de transport
6. Servidors OPC

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Entendre l'entorn d'ulitilzació d'ethernet i TCP/IP
Entendre els OPCs

Planificacio
Aquest mòdul dona resposta a les problemàtiques introduïdes en el primer mòdul, i és el marc teòric de 
referent al mòdul 7 de pràctiques 
Comentaris
Documentació básica al Campus Digital, i de forma complementaria la llibre de l'Stallings i a internet.

Objectius
Programació dels nodes d'una xarxa CAN a nivell de microcontrolador de comunicacions 
Continguts
1. Introducció a l'entorn de programació
2. Intoducció a l'API de comunicacions
3. Gestió de bústies
4. Gestió de col.lisions
5. Gestió d'errors

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Programar un node de comunicacions CAN 
Planificacio
Aquest modul és el reforç pràctic del modul 2 
Comentaris
Mateial bàsic al Campus Digital

Descripció:

Descripció:
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Nota final: 80% pràctiques + 20% prova final escrita
Les pràctiques s'evaluen de forma continuada durant les sessions de laboratori.

Sistema de qualificació

Profibus

Des de Industrial Ethernet a servidors OPC

Objectius
Instalació, configuració i posada en marxa d'una xarxa profibus de PLCs per processos d'automatització

Continguts
1. Introducció a l'entorn de configuració/programació
2. Comunicació cíclica DP
3. Comunicació acíclica (control i diagnosi) DP
4. Comunicació acíclica FDL a través d'enllaços
5. Comunicació MPI

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Instalar, programar i fer el manteniment d'una xarxa profibus 
Planificacio
Aquest mòdul és el reforç pràctic del mòdul 3 
Comentaris
Documentació bàsica al Campus Digital

Objectius
Configuració i programació de les comunicacions ehternet/TCP/IP en una xarxa de PLCs

Continguts
1. Instalació de la xarxa ethernet/TCP/IP per PLCs
2. Programació d'enllaços entre PLCs
3. Configuració d'un servidor OPC
4. Programació d'un Scada per monitoritzar els PLCs (via OPC/ethernet/TCP/IP) 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aprendre les tecnologies ethernet/TCP/IP/OPC per xarxes industrials
Planificacio
Aquest mòdul és el reforç pràctic al mòdul 4
Comentaris
Documentació bàsica al Campus Digital

Descripció:

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Castro Gil, Manuel-Alonso [et al.]. Comunicaciones industriales : principios básicos.  Madrid: UNED, 2007. ISBN 978-84-362-
5460-0.

Castro Gil, Manuel-Alonso [et al.]. Comunicaciones industriales : sistemas distribuidos y aplicaciones.  Madrid: UNED, 2007. ISBN 
978-84-362-5467-9.

Weigmann, Josef; Kilian, Gerhard. Decentralization with PROFIBUS DP/DPV1 : architecture and fundamentals, configuration and use 
with SIMATIC S7.  Erlangen: Publicis Corporate, 2003. ISBN 3-89578-218-1.

 The industrial information technology handbook.  Boca Raton, Fla. [etc.]: CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-1985-4.

Etschberger, Konrad. Controller area network : basics, protocols, chips and applications.  Weingarten: IXXAT Automation GmbH, 
2001. ISBN 3-00-007376-0.

Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-
9.
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L'assignatura tracta de la transmissió de dades, analitzant la teoria associada de forma modular d'acord amb un model de
referència estandaritzat.  L'estudiant coneixerà tots els conceptes necessaris per intercanviar dades entre sistemes i 
descriure quines xarxes i protocols s'han d'implementar per interconnectar sistemes centralitzats i/o distribuïts. 
El model de referencia bàsic sobre el que girarà el desenvolupament dels temes teòrics sera el model TCP/IP, o sigui, els 
protocols i aplicacions de la xarxa INTERNET. 
La teoria que desenvoluparem farà referència especialment a l'entorn de les xarxes de comunicacions industrials.

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

744 - ENTEL - Departament d'Enginyeria Telemàtica

2012

ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts

Tema 1. Introducció a les xarxes de comunicacions.

Objectius
L¿objectiu central del tema és introduir l'estudiant als temes teòrics que cal saber en l'entorn de les xarxes de 
comunicacions  industrial.
Continguts
-  Introducció xarxes de comunicacions.
 - Arquitectura d'un sistema de comunicacions. Model OSI i TCP/IP . 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L'alumne haurà de ser capaç de:
·         Compendre la necessitat d'analitzar la intercomunicació entre sistemes a partir d'una una 
arquitectura de comunicacions modular.·         Tipus de xarxes de comunicacions.
·         Distingir i conèixer els trets principals dels models de comunicacions standards: OSI i TCP/IP 
com a models de referència.
·         Conèixer l'escenari de les xarxes de comunicacions industrials.

·         Estàndards i normalizació internacional.

Planificacio
Aquest mòdul inicial ens ha de servir per introduir-se en la transmissió de dades, fent especial atenció al significat
de L'arquitectura de comunicacions TCP/IP base de les xarxes de comunicacions. 
La pràctica 1 ajudarà i complementarà la teoria desenvolupada en aquest capítol.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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Tema 2 El nivell físic

Objectius
Entenem per nivell físic els medis que permeten la transmissió de senyals digitals i/o analògiques mitjançant 
elements alàmbric o inalàmbrics.

Continguts
2.1 Modes de comunicació.
2.2 Tipus de senyals.
2.3 Transmissió de senyals analògiques: modulació.
2.4. Transmissió de senyals digitals: codificació.
2.5 Problemàtica de les transmissions depenen del medi físic.
2.6 Medis de transmissió guiats, busos com a cas particular de les comunicacions industrials.
2.7 Medis de transmissió inalàmbrics, utilització en l'entorn industrial.
2.8 Topologia.
2.9 Multiplexació. 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
L¿estudiant un cop assolit el nivell d'aquest capítol coneixera la problemàtica relacionada amb l'intercanvi de 
dades a través d'un medi físic i com afecta a la resolució d'una comunicació entre sistemes físics.
 A més reconeixerà les principals avantatges i desavantatges dels medis físics emprats per la transmissió i sera 
capaç de definir quins són els adients per implantar-los en una instal·lació determinada.
Prestarem atenció especial als medis més utilizats en el medi industrial i la problemàtica associada.

Planificacio
El nivell físic ocupa una part important del curs ja que el seu coneixement és clau pel futur enginyer a l'hora de 
solucionar l'automatització de un procés industrial.
Les pràctiques 2 i 3 ajudaràn i complementaràn la teoria desenvolupada en aquest capítol.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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Tema 3 El nivell d'enllaç. Xarxes locals industrials i protocols d'accés al medi.

Objectius
El nivell d'enllaç analitza l'intercanvi de missatges entre sistemes interconnectats directament per un medi físic, 
especialment el significat del control de flux i d'errors per assolir un intercanvi lliure d'errors.
Les funcions d'una xarxa d'àrea local es comprenen completament a partir dels conceptes i funcions que descriu 
el nivell d'enllaç. L'estudiant coneixerà els protocols d'accés al medi més importants en l'entorn industrial, fen 
especial èmfasi del protocol Ethernet industrial i Token Bus.
El contingut d'aquest capítol és fonamental en aquest temari puig les xarxes locals, i especialment la Ethernet, 
són en gran part la base de les comunicacions en les plantes d'automatització actuals i en un futur. A més de 
tecnologies emergents com les inhalàmbriques i òptiques.  

Continguts
3.1. Significat del nivell d'enllaç, conceptes principals.
3.2    Tipus de protocols de nivell d'enllaç.
3.3    Control d'error i de flux, mecanismes de finestra lliscant.
3.4    Control d'accés al medi, el subnivell MAC. Avaluació de prestacions.
3.5 Classificació de protocols MAC: deterministes i aleatoris.
3.6 El protocol CSMA/CD. La xarxa Ethernet, tipus i característiques principals. Ethernet Industrial.
3.7. El protocol Token-Bus (IEEE 802.4), característiques.
3.8. Xarxes locals inhalàmbriques i òptiques en l'entorn industrial.
3.9. El nivell 802.2. 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
·         Descriure les funcionalitats del nivell d'enllaç.
·         Compendre la necessitat d'aplicar tècniques de control de flux i d'errors en un enllaç de 
transmissió de dades. Analitzar els mètodes emprats més comuns.
·         Aprofundir en el control d'accés al medi, mètodes possible. Avaluar les característiques dels 
diferents mètodes.
·         Conèixer  el protocols emprats a nivell d'enllaç en les xarxes de comunicacions industrials: 
Ethernet i Token Bus Ethernet .
·        Analitzar i avaluar el trànsit d'una xarxa Ethernet.

Planificacio
Els busos industrials i d'altres sistemes de comunicació en la fàbrica aplican els protocols que hom veura en 
aquest modul. Especialment important és conèixer el protocol Ethernet ja que és el protocol mès utilitzat en 
aquests entorns.
Les pràctiques 2 i 3 ajudarà i complementarà la teoria desenvolupada en aquest capítol.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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Tema 4 Xarxes d'ampli abast

Objectius
L¿objectiu d'aquest tema és presentar les xarxes de transport d'informació d'ampli abast i la problemàtica 
tecnològica a resoldre per aquestes: adreçament i control de congestió entre d'altres. A més farem una 
classificació dels tipus de xarxes i com solucionar la interconnexióentre xarxes de diferents tipus. 
Continguts
4.1 Concepte de xarxa de comunicacions. .
4.2 Tipus de xarxes atenent a diferents classificacions.
4.3 Adreçament, topologia, senyalització, control de flux i de congestió en xarxes. Qualitat de servei i serveis 
diferenciats. 
4.4 Xarxes de commutació. 
        4.4.1. Commutació de circuits. 
        4.4.2.Commutació de paquets. 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
·         Conèixer a fons el comportament d'una xarxa de comunicacions. 
·         Distingir diferents tipus de xarxes i les seves aplicacions a l'hora d'interconnectar equips i 
sistemes distribuïts.
·         Entendre com funcionen les xarxes i els problemes que presenten en quant a senyalització, a 
dreçament, control de congestió, etc.
·         El significat d'una xarxa de commutació i tipus de commutació emprats en les xarxes d'ampli 
abast. 

Planificacio
La pràctica 4 ajudarà i complementarà la teoria desenvolupada en aquest capítol.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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Tema 5 Protocol TCP/IP. Interconnexió de xarxes

Objectius
Cada cop més es necessita interconnectar, gestionar i controlar  sistemes automatitzatas diferents mitjantçant 
xarxes privades i pùbliques de tot tipus. Aquest capítol ens explicarà els conceptes que cal dominar per poder 
dissenyar i implantar solucions que permetin la interconnexió de sistemes distribuits 
Continguts
5.1 Arquitectura TCP/IP.
5.2 Protocol IPv4. Adreçament i subnetting.
5.3 Protocol IPv6.
5.4 Protocols de transport: TCP i UDP.
5.5 Aplicacions. 
5.2 Interconnexió, conceptes i elements principals.
5.2 Equips d'interconnexió de xarxes locals, ponts (bridges), commutadors (switch).
5.3 Interconnexió de xarxes. Routers. Enrutament de la xarxa Internet.

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
·         Conèixer a fons el significat la problemàtica a resoldre mitjançant una xarxa de comunicacions
emprant el model d'arquitectura de comunicacions.
·         Definir l'arquitectura necessària per la interconnexió de sistemes mitjançant xarxes de 
diferents tipus. 
·         Conèixer els diferents equips necessaris per la implantació d'un sistema distribuït i la manera 
d'interconnectar xarxes locals i remotes.

·         Apendre a configurar els equips i definir temes que millorin les prestacions globals dels 
sistemes.

Planificacio
En aquest mòdul veurem amb detall el protocol TCP/IP .
En el mòdul de pràctiques es veura:
- Aplicacions: FTP i Telnet. Configuració de un servidor de Internet.
- Avaluació d'una xarxa d'una petita oficina. (OPNET).
Les pràctiques; especialment la 1, 3 i 4; ajudaràn i complementaràn la teoria desenvolupada en aquest capítol.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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Pràctiques

Objectius
Aplicar de forma pràctica els coneixements adquitrits per solucionar en el laboratori un problema real mitjançant 
eines i programari adients

Continguts
P1. Configuració d'un servidor de Internet. Farem servir el paquet de lliure distribució EASYPHP.P2. Configuració i
posta en marxa d'un switch.  OPNETP3. Anàlisi trànsit d'una xarxa Ethernet. Analizar el trànsit partint de 
l'arquitectura TCP/IP d'una xarxa local. Farem servir el programari LAN AGILENT i OPNET.P4. Interconnexió de 
xarxes i analisi de les prestacions.  Analitzar i avaluar la connexió d'una petita oficina a un servidor local i/o 
remot. Farem servir el progrmamri OPNET.
Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Les pràctiques es desenvoluparan al laboratori de l'escola i caldrà instal·lar i apendre a fer funcionar els 
programaris adients.
Caldrà conèixer els sistemes operatius més comuns a nivell usuari: WINDOWS.
TI sobre aquest sistema instal·larem programari:
   - FTP: CERBERUS.
   - WEB: EASYPHP

Planificacio
Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics que s'aniran desenvolupament en els mòduls del 1 al 5.
P1.- Relacionada amb el mòdul teòric 1.
P2.- Relacionada amb els mòdul teòrics 2 i 3 .
P3.- Relacionada amb els mòdul teòrics  2, 3  i 5.
P4.- Relacionada amb els mòdul teòrics  4 i 5.

Comentaris
La bibliografia general mostra una sèrie de titols mol adients per al seguiment dels temes teòrics i pràctics de 
l'assignatura, i també matèrial específic desenvolupat per a la realització de les pràctiques.
Si cal s'indicarà bibliografia complementària tot i que no ho creiem necessari per un curs introductori com aquest.

Descripció:
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La Qualfificació Final es calcula per la mitja ponderada de qualsevol activitat avaluadora i la prova d'Avaluació Final. 
Les activitats avluables seran:
- Proves de Control i Final realitzades a meitat i finals de curs. (33% pel control i 67% per l'avaluació final).
- Pràctiques.
- Activitats realitzades a classe: problemes, exercicis varis, etc.
- Treball de l'alumne.
     Qual. FINAL = 40% Teoría + 40% Pràctica + 10% Classe + 10% Treball individual.
 

Sistema de qualificació

TREBALL EXPOSICIÓ a classe

Objectius
En aquest treball l'estudiant tutoritzat pel professor desenvoluparà un tema escollit de xarxes de comunicacions 
en base a una sèrie de temes que proposarà pel professor.
L'estudiant haurà de preparar un  treball consistent en:
  - Contingut. Index i resum del contingut dels capítols a desenvolupar.
  - Memòria teòrica de unes 10 a 15 pagines.
  - Exposició oral acompanyada de transparències ad-hoc.

Continguts
L'estudiant haurà de preparar un  treball consistent en:
  - Contingut. Index i resum del contingut dels capítols a desenvolupar.
  - Memòria teòrica de unes 10 a 15 pagines.
  - Exposició oral acompanyada de transparències ad-hoc.

Descripció:
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

León-García, Alberto; Widjaja, Indra. Redes de comunicación : conceptos fundamentales y arquitecturas básicas.  Madrid [etc.]: 
McGraw Hill, 2002. ISBN 84-8301-531-5.

Tanenbaum, Andrew S. Redes de computadoras. 4a. México [etc.]: Pearson Educación, 2003. ISBN 970-26-0162-2.

Comer, Douglas E. Redes globales de informacion con internet y TCP/IP: Principios básicos, protocolos y arquitectura. 3a. México 
[etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996-2000. ISBN 968-880-541-6.

Kurose, James F.;  Ross, Keith W. Redes de computadores : un enfoque descendente basado en Internet. 2a. Madrid [etc.]: Pearson 
Educación, 2004. ISBN 84-7829-061-3.

Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6 y seguridad de IP.  Madrid: McGraw-Hill, 1998. ISBN 84-
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Stallings.      

Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-9.

Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-9.
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Objectiu:Comprendre els aspectes bàsics del comportament humà a les organitzacions, des de l'àmbit de les Habilitats 
Directives i de la Gestió de Recursos Humans.Conèixer i desenvolupar competències i habilitats interpersonals per 
desenvolupar-se en una organització, atès que l'alumne disposa de coneixements tècnics i quan s'incorpori a una 
organització, amb el temps, haurà de dirigir i motivar un equip de treball i saber quines són les principals tècniques de 
Gestió de Recursos Humans.Utilitzar eficaçment les tècniques i instruments de l'educació no presencial (com ara 
participació a foros, consultes i tutorització en el Campus Digital), i desenvolupar habilitats de treball autònom: cerca 
d'informació rellevant, treball en equip, planificació eficient de les tasques.

Altres: Marta Diaz Boladeras

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits:

732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses

2012

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ (Pla 1992). (Unitat docent Optativa) 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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Continguts
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MÒDUL I. DIRECCIÓ I MOTIVACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

Objectius
Comprendre els aspectes bàsics del comportament humà a les organitzacions, des de l'àmbit de les Habilitats 
Directives i de la Gestió de Recursos Humans.Conèixer i desenvolupar competències i habilitats interpersonals per
desenvolupar-se en una organització, atès que l'alumne disposa de coneixements tècnics i quan s'incorpori a una 
organització, amb el temps, haurà de dirigir i motivar un equip de treball i saber quines són les principals 
tècniques de Gestió de Recursos Humans
Continguts
1. La motivació
El comportament humà a les organitzacions. El rendiment laboral. La motivació: concepte. El contracte psicològic.
Principals teories de la motivació: Maslow. Herzberg. Tª X- Tª Y. Factors motivadors i desmotivadors en context
laboral. 

2. La Intel·ligència emocional

Concepte d'Intel·ligència emocional. Competències personals o individuals. (Autoconeixement, Autocontrol i 
Automotivació)  e interpersonals (Empatia i Habilitats socials).

 
3. La comunicació
La comunicació. Procés de comunicació. Barreres que afecten al procés de comunicació. Comunicació verbal ¿ 
Comunicació no verbal. Comunicació formal ¿ Comunicació informal. La comunicació a l'empresa. 
Característiques. Factors que afecten a la qualitat de la comunicació. Sistemes de comunicació. Tècniques per 
millorar la comunicació. 

4. Els equips de treball
Els Grups. Tipus de grups. Equips de treball. Fases de creació d'un equip. Avantatges i inconvenients en equips. 
Cohesió de l'equip. Direcció i motivació d'equips de treball

5. El  lideratge
Estils de direcció. El lideratge: Funcions de tasca i funcions de relació. El empowerment. Tècniques de delegació. 
El perfil del directiu.
 

 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Aquestes activitats en les sessions presencials estan pensades com a situacions que permeten acumular al grup 
una experiència compartida que serveixi per avançar en la comprensió dels aspectes personals i grupals de les 
relacions interpersonals a les organitzacions. És basen en experimentar  diverses situacions (conflictes, 
comunicacions disfuncionals, etc) que ens serveixin com a material d'estudi. 

1.       Activitat inicial de presentació
2.     Rol playing3.     Qüestionari de factors psicosocials
4.     Alegacions de les parts: cas de mobbing a judici

Descripció:
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MÒDUL II. LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 
Hi ha un mòdul formatiu impartit per personal de la biblioteca sobre habilitats informacionals, centrada en com 
cercar i seleccionar informació per a la realització d'un treball i com presentar per escrit un informe i fer una 
presentació oral. Els estudiants s'hauran de posar en contacte amb el servei de biblioteques per concertar les 
sessió (individuals o en petits grups) que es realitzarà durant la 4a i la 5a setmana. 

Planificacio
Previsió, 10 setmanes. 
En les sessions presencials la professora realitzarà una síntesi del tema. Aquesta exposició s'entén com una guia 
pel treball d'estudi dels estudiants, amb la funció de presentar el tema, proposar material pel seu estudi, aclarir 
dubtes i realitzar una síntesi.
De cada tema es facilitarà:
§         Material en format pp utilitzat en les exposicions a classe i altre material complementari 
(Campus digital)
§         Bibliografia específica amb indicació de localització, preferint material en format electrònic

Objectius
Conèixer les principals tècniques de Gestió de Recursos Humans 
Continguts
6. La Gestió de Recursos Humans
Concepte. Funcions de la Gestió de Recursos Humans a les organitzacions. Descentralització de la funció. La 
Planificació dels Recursos Humans. 

7. La Selecció de Personal. La Formació del Personal. La prevenció de riscos psicosocials.

Etapes. Selecció Interna i externa. L'entrevista de selecció. 
La formació. Etapes del Pla de formació. 
La promoció de la salut a l'empresa. L'entorn social a l'empresa i la prevenció de riscos psicosocials (estrés, 
mobbing i burnout).

 

Planificacio
Previsió, 4 setmanes 

Descripció:
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Estudi sobre supòsits pràctics de comportament organitzacional

Treball en equip

Objectius
Aplicar els coneixements a l'anàlisi i resolució de situacions en el context de les relacions interpersonals a les 
organitzacions i la gestió de persones a l'empresa. 
Utilitzar eficaçment les tècniques i instruments de l'educació no presencial, i desenvolupar habilitats de treball 
autònom: cerca d'informació rellevant, treball en equip, planificació eficient de les tasques
Habilitats per intercanviar punts de vista i discutir, i capacitat per aprendre del debat

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Comprensió de la situació presentada i capacitat per sintetitzar-ne els aspectes més rellevantsAplicar els 
conceptes que s'estudien a casos pràctics.Copsar la complexitat de les situacions reals, els diferents punts de 
vista i les diverses dimensions dels fenòmens organitzacionals i de managementAproximar-se a la recerca en 
l'àrea de la gestióPresentació de documents escrits
Planificacio
El treball individual sobre casos o articles es basarà en les qüestions proposades per la professora, amb una 
extensió màxima de tres pagines. Aquests treballs s'hauran de lliurar el dia acordat l'inici de la classe. 
Els casos hauran de lliurar-se en format electrònic (word o pdf) al campus digital. El termini màxim per lliurar un 
cas s'estableix al calendari. Els casos s'avaluen seguint aquesta puntuació: A (10), B (7,5), C (5) i D (3,5). Es 
penalitza el no lliurement a la data prevista. La correcció es farà com a màxim una setmana després del seu 
lliurement.
La tutora penjarà al Campus Digital, com a referència i guia suplementaria al comentaris individualitzats per 
correu electrònic, algun dels treballs més ben avaluats de cada lliurement.

Objectius
Aplicar els coneixements a l'anàlisi i resolució de situacions en el context de les relacions interpersonals a les 
organitzacions i la gestió de persones a l'empresa. 
Utilitzar eficaçment les tècniques i instruments de l'educació no presencial, i desenvolupar habilitats de treball 
autònom: cerca d'informació rellevant, treball en equip, planificació eficient de les tasques
Versarà sobre un tema a escollir entre els proposats perla professora, que s'ha de decidir com a màxim la segona
setmana del curs. El treball es presentarà en document escrit i s'haurà de fer una presentació oral a classe a final
de curs. El lliurement de l'esborrany es farà a la tutora la 5ena setmana, per donar temps a l'elaboració de la 
versió definitiva.  

Descripció:

Descripció:
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S'avaluarà:
Els treballs presentats sobre casos o article: Nota mitjana de tots els treballs presentats
El treball en grup: s'avaluarà tant el document lliurat com l'exposició. Els membres dels grup tindran la mateixa nota
El coneixement dels conceptes: una prova escrita individual
La participació: s'avaluarà l'assistència i les aportacions tant a classe com als debats al campus digital.
La nota final serà el resultat de la següent suma: 
0,3 Nota de casos + 0,3 Nota prova escrita + 0,3 Nota treball en equip + 0,1 Nota participació

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Ignacio Gil, Leonor Ruiz, Jesús Ruiz. La Nueva dirección de personas en la empresa.   Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1997. 

Joan Boada i Grau (director). Capital humano : 52 casos prácticos : manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos 
organizacionales.   Barcelona [etc.] : Granica, 2002. 

Robert Kreitner, Angelo Kinicki. Comportamiento de las organizaciones.   Madrid [etc.] : Mcgraw-Hill, 1997. 


