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Informació general de l'assignatura

Denominació INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL

Codi 14542

Semestre d'impartició Segon Quadrimestre

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Horari de tutoria/lloc Horari a convenir. Lloc: sala de professors associats (1.06 edifici EPS)

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà 20 
Anglès 50 
Català 30

Grau/Màster Màster en Enginyeria Industrial

Horari de tutoria/lloc Horari a convenir. Lloc: sala de professors associats (1.06 edifici EPS)

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jribo@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Josep Ribó Pablo

Informació complementària de l'assignatura

Es pretén que l’adquisició de coneixements aplicats a la instrumentació complementin la formació en
automatització i control ja estudiats en altres assignatures del grau i del màster, dins del context de la tecnologia
electrònica. Donat que la instrumentació industrial es troba molt lligada actualment amb l'electrònica i la tecnologia
de control, es tractaria de que el futur màster enginyer industrial  adquireixi  competències en el control de
processos per medi de pràctiques que facilitin la comprensió d’un ampli ventall de conceptes  difícils d’assimilar
completament mitjançant les exposicions teòriques habituals.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Encara que  en el context actual del màster, es tracta d'una assignatura optativa, l'exercici de la professió
 Enginyer Industrial, sovint  troba relacionada amb la mesura i análisi de variables físiques. Aquest fet motiva que
els futurs professionals a través del curs siguin capaços de:

Conèixer els principis físics del funcionament d’una ampla varietat de transductors,  dels sistemes de
condicionament del senyal i dels sistemes finals de control i saber-los utilitzar.
Adquirir l’habilitat per dissenyar i interpretar sistemes d’instrumentació segons la normativa tècnica aplicable
i els manuals tècnics dels fabricants. 
Adquirir l’habilitat per la realització de mesures, càlculs, i la redacció d’informes tècnics amb conclusions
clares i rigoroses.
Adquirir  l’habilitat pel maneig de bibliografia, publicacions, documentació tècnica i les especificacions dels
fabricants de sistemes d’instrumentació.
Conèixer les característiques dels sistemes en temps real i la seva aplicació per la resolució de problemes.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida:

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Correcció en l'expressió oral i escrita.

Competències específiques de la titulació:

Conèixer la normativa relacionada amb la instrumentació industrial.
Desenvolupar els diagrames de flux i els plànols d’instrumentació.
Saber valorar tècnicament les diferents tecnologies de mesura.
Seleccionar i dimensionar els dispositius més adequats per a instrumentar un determinat procés.

Competències transversals de la titulació:

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, dins la seva àrea d'estudi, per emetre judicis que incloguin
una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Capacitat de resolució de problemes i elaboració i defensa d'arguments dins la seva àrea d'estudis.
Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Durant el curs s'abordaran les següents matèries,

Mesura de magnituds físiques. Tècniques especialitzades pel  condicionament de senyals. Definicions
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clàssiques en instrumentació: precisió, repetibilitat, zones mortes, histèresi.
Dispositius de mesura, transductors, sensors passius i captadors. Classificació dels sensors (actius,
passius,analògics, digitals, discrets, intel·ligents, integrats). Variables físiques i el seu condicionament,
 temperatura, pressió, cabal, nivell, moviment i distancies. Magnituds elèctriques normalitzades segons
organismes com IEC, IEEE, ISO, ISA o DIN. Elements normalitzats dels sistemes de mesura (patrons,
calibratge  d’instruments de mesura i traçabilitat)
Sensors industrials, resistius, de reactància variable, sensors  generadors,  amplificació, linealització i
transmissió de senyals. Detectors inductius, capacitatius,  ultrasònics, piezoelèctrics, fotoelèctrics i fibres
òptiques.
Adquisició de dades. Aplicacions a la plataforma DAQ de Matlab. Aplicacions amb circuits  de filtratge
analògic i digital. Aïllament de senyals amb elements  òptics o galvànics. Elements de protecció i
multiplexat.
Conversió A/D i D/A.  Caracterització dels processos. Adquisició de dades. Arquitectura. Instrumentació
virtual.
Fonaments de la física i de la seva aplicació a les tecnologies de preparació de materials per la construcció
de sensors.
Circuits d'amplificació. Elements finals de control. Vàlvules i actuadors mecànics neumàtics, hidràulics i
elèctrics.
Sistemes d’instrumentació modulats (amplitud, freqüència o fase). Banda base i desplaçament de
l’espectre. Eliminació dels defectes DC.  Multiplicadors analògics
Llaços PID en temps real. Especificacions en temps i freqüència. Sintonia dels controladors.
Estratègies de mesura de senyals dèbils. Senyals bioeléctrics.
Busos d'instrumentació i circuits d'interfase. Aplicació de la teoria electromagnètica. Compatibilitat
electromagnètica. Interferències.Problemes dels sistemes operatius convencionals. Sistemes d'operació,
control i supervisió de processos en temps real.

Eixos metodològics de l'assignatura

Les característiques del curs, nombre d'alumnes i continguts, permetran invertir el procés conductivista tradicional.
Es tractarà d'aplicar mètodes "learning by doing". Es tracta d'aplicar un procés constructivita que a la práctica,  el
responsable del curs  proposarà els continguts a cada alumne (en particular o en grup), així com la bibliografia i la
documentació técnica apropiada. La discussió dels conceptes teòrics amb el rigor propi dels estudis de màster,
sempre anirà contrastada amb proves pràctiques. Finalment és redactaran informes tècnis avaluables. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El mètode proposat pel seguiment d'aquesta assignatura del màster, durant el curs 2015-16 tindrà un caràcter pilot.
 Al tractar-se d'una metodològia oberta, els temps necessari destinat als continguts previstos que permeti el
desenvolupament del programa  s'assenyalarà durant el curs.

Sistema d'avaluació

Donat el caràcter aplicat d'aquesta assignatura, no es faran exàmens convencionals.

Pel seguiment adecuat de l'assignatura és fa imprecindible l’assistència a les classes. Allí cada alumne possarà
en pràctica  la formació adquirida personalment i contribuirà a la formació de la resta de membres del curs,
segons les pautes formatives (no informatives) assenyalades pel professorat.

La prova d'avaluació consistirà en la redacció d'informes relacionats amb els coneixements adquirits i el contrast
amb els resultats obtinguts, segons pautes proposades pel responsable de l'assignatura. 

Es valorarà, la claredat de conceptes, la capacitat de síntesi, la qualitat dels informes i les conclusions. Quan sigui
necessari els participants defensaran el seus resultats amb la participació activa de la resta del grup. Es valoraran
molt positivament les iniciatives personals i l'aportació de noves idees.
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Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia existent actualment és molt extensa.  Aquí nomès citem  algunes publicacions que ens han semblat
apropiades per facilitar el seguiment de l'assignatura.

Handbock of Modern Sensors Physics, Designs and Applications. Jacob
Fraden, Springer.
Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors. Kirianaki et al.
Wiley
Suport documental de National Instruments.
Introductión to Instrumentation, sensors, and Process Control, William C.
Dunn. Artech House.
Intrumentación electrònica. Pèrez Garcia et al. Thomson.
Adquisiciòn y distribución de señales. Pallás. Marcombo.
Handbook of Valves and actuators. Nesbitt. B/H
Instrumentación Industrial. Creus. Marcombo.
Process Control Instrumentation Technology. Johnson. Prentice Hall
Principles of Measurement Systems. Bentley. Pearson.
Measurement Systems and Sensors. Waldemar. Artech House
Data Acquisition Toolbox. User's Guide. Matlab. MathWorks.
Real-Time Windows Targer. User's Guide. The MathWorks

2015-16


