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Informació general de l'assignatura

Denominació CONTROL REALIMENTAT

Codi 14537

Semestre d'impartició SEGON

Caràcter OPTATIVA

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Horari de tutoria/lloc Concertar tutoria amb el professor

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 CATALÁ 
CASTELLÁ 
BIBLIOGRAFIA EN LLENGUA ANGLESA

Grau/Màster ENGINYER INDUSTRIAL

Horari de tutoria/lloc Concertar tutoria amb el professor

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jribo@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


JOSEP RIBÓ PABLO

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura optativa “Control Realimentat” està pensada perquè els alumnes procedents de graus no
especialitzats en les tecnologies elèctriques, electròniques o de control puguin rebre formació específica que
integri al seu currículum acadèmic els principis bàsics de la Teoria del Control Automàtic i l’Electrònica, d’acord
amb el perfil de la titulació Màster Enginyer Industrial.

Dins del context del Màster, l’assignatura de caràcter presencial,  s’imparteix al segon quadrimestre del primer
curs. Enllaça l’assignatura “Enginyeria de Sistemes” cursada al primer quadrimestre amb la del segon curs del
màster, “Disseny de Sistemes Electrònics i del Control” .

L’assignatura s’estructura en dues parts:

La primera, amb la finalitat d’abordar l’anàlisi dels sistemes físics realimentats i la seva resposta en el
domini del temps i en el domini de la freqüència. Es  parteix de les definicions i fonaments teòrics en que es
basa el control realimentat, centrats especialment, en l’anàlisi de la resposta transitòria, l’estabilitat i l’anàlisi
en regim estacionari del sistemes realimentats.

La segona part, aborda algunes tècniques de compensació usades en la Regulació Automàtica de Sistemes
i la seva implementació: electrònica en el cas dels sistemes continus i digital en el cas de sistemes de
temps discret.

Pel seu desenvolupament s’aplicaran les eines típiques del càlcul operacional als sistemes en temps continu i en
temps discret, representats interna o externament. Això pressuposa que l’alumne hagi assolit  prèviament els
conceptes bàsics de les equacions diferencials, les transformacions de Laplace i de Fourier, així com les
tècniques d’anàlisi dels senyals  i sistemes, que es completaran amb les transformacions  discretes i les
equacions en diferencies.

Eixos metodològics de l'assignatura

Per seguir l’assignatura es pretén que des de el principi de curs, tots els alumnes participin activament a les
classes.

A través del “Campus Virtual”, els participants del curs disposaran  del corresponent material de treball, format per
referències bibliogràfiques, articles i exemples d’aplicació.

A les classes presencials, el professor assenyalarà els objectius  i les pautes  d’estudi teòriques necessàries, aixì
comi la seva aplicació pràctica a la solució de problemes d'Enginyeria de Control. A continuació es
proposarà l'estudi d'aplicacions que els alumnes hauran de resoldre personalment i defensar a classe. El professor
coordinarà la solució de les qüestions, els dubtes i els suggeriments formulats pels alumnes.

Les aplicacions pràctiques es faran directament mitjançant simulacions amb les eines apropiades. Principalment
s'utilitzarà la plataforma MATLAB i altres plataformes usades en simulació electrònica de control.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura està estructurada en el següents temes,

TEMA 1. Introducció als sistemes de control realimentat.

TEMA 2. Anàlisi de sistemes de  temps continu i de temps discret.

TEMA 3. Anàlisi en freqüència dels sistemes realimentats.
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TEMA 4. Disseny de Sistemes de Control en temps continu i discret.

TEMA 5. Disseny de Sistemes de Control en el domino de la freqüència.

TEMA 6. Implementació electrònica dels Sistemes de Control Realimentat

Sistema d'avaluació

Les avaluacions és faran segons el caledari acadèmic de l'EPS.

El primer examen parcial tindrà un pes del 30% a la nota.

El segon examen parcial tindrà un pes de 50% a la nota.

La resolució i defensa dels treballs i exercicis propossats podràn arribar al 20% de la nota final.

Per aprovar l'assignatura és imprescindible assolir com a mínim el 40% en cada avaluació  i que la suma de totes
les notes sigui igual o más gran de cinc punts.

Bibliografia i recursos d'informació

REFERENCIES

Sistemas de Control Automático. Benjamin Kuo. Prentice Hall

Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Prentice Hall.

Teoría de Control. Diseño Electrónico. Gomariz. Edicions UPC

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB. John D'Azzo. Dekker

Modern Control Systems Analysis and Design Using MATLAB. Bishop. Addison- Wesley

Linear Systems Control, deterministic ans stochastic methods. Hendricks. Springer

Sistemas de Control de Procesos. Aplicación, Diseño y Sintonización. Shinskey. McGraw Hill

Classical Feedback Control with Matlab.Lurie.TKFeBOOK
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