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Informació general de l'assignatura

Denominació INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL

Codi 14542

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Industrial

2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació CLARIA SANCHO, FRANCISCO

Departament/s INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 hores treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

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

Distribució de crèdits 1 crèdit ECTS equival a 10 hores de classe presencial + 15 hores de treball autònom

Horari de tutoria/lloc Horari a convenir. Lloc: sala de professors associats (1.06 edifici EPS)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CLARIA SANCHO, FRANCISCO claria@diei.udl.cat 0

RIBO PABLO, JOSE jribo@diei.udl.cat 6 Concertar per e-mail

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 avançada es troba molt lligada amb l'electrònica i la tecnologia de control, es
tractaria de que el futur màster Enginyer Industrial adquireixi competències en el control de processos mitjançant la
resolució de problemes organitzats en sessions pràctiques que es justificaran teòricament per facilitar la
comprensió d’un ampli ventall de conceptes difícils d’assimilar completament mitjançant les exposicions teòriques
habituals.

En aquesta assignatura té especial importància l'experimentació i el disseny de prototipus reals. Com
a  suport, s'utilitzaran publicacions reconegudes dins de l'àmbit de la instrumentació, així com els manuals dels
fabricants i les fulles tècniques dels components.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Tot i que en el context actual del màster, es tracta d'una assignatura optativa, l'exercici de la professió enginyer
industrial, es troba relacionada amb la mesura i análisi de variables físiques, el  condicionament de senyals de
control i la seva aplicació als mecanismes d'actuació.
Els futurs tècnics superiors, a través del curs hauran de:

Conèixer els principis físics del funcionament d’una ampla varietat de transductors, dels sistemes de
condicionament del senyal i dels elements 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 correctes, càlculs consistents i redactar informes tècnics
estructurats correctament (segons normativa UNE) amb conclusions clares i rigoroses.
Adquirir l’habilitat necessària usant la bibliografia, less publicacions, la documentació tècnica i les
especificacions dels fabricants de sistemes d’instrumentació.
Conèixer les característiques dels sistemes de control en temps real.

Competències

Competències Generals segons Ordre CIN/311/2009 i criteris EPS

CG3 Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.
CG4 Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i/o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.
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CG13 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió
d'Enginyer Industrial.

Competències Específiques segons Ordre CIN/311/2009

CE7 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
CE8 Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat
de processos.

Competències transversals aprovades per la Comissió Plenària dels Graus d'Enginyeria Industrial, Enginyeria
Informàtica i Enginyeria de l'Edificació, reunida el 16 de Juny de 2008.

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita.
CT2 Dominar una llengua estrangera.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1

Mesura de magnituds físiques.
Tècniques especialitzades pel condicionament de senyals.
Definicions clàssiques en instrumentació: precisió, repetibilitat, zones mortes, histèresi.
Instrumentació virtual.

TEMA 2

Conversió A/D i D/A.
Caracterització dels processos.
Adquisició de dades. Arquitectura. Instrumentació virtual. 
Adquisició de dades. Aplicacions reals. Aplicacions a circuits de filtratge analògic i digital.
Aïllament de senyals amb elements òptics o galvànics. Elements de protecció i multiplexat.

TEMA 3

Fonaments de la física i de la seva aplicació a les tecnologies de preparació de materials per la  construcció
de sensors.
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)

TEMA 4

Sensors industrials, resistius, de reactància variable, sensors generadors, amplificació, linealització i
transmissió de senyals. Detectors inductius, capacitatius, ultrasònics, piezoelèctrics, fotoelèctrics i fibres
òptiques.
Estratègies de mesura de senyals dèbils. Senyals bioeléctrics.
Circuits d'amplificació. Elements finals de control. Vàlvules i actuadors mecànics, neumàtics, hidràulics i
elèctrics.

TEMA 5

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.

TEMA 6
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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

Classes magistrals: A las classes magistrals s'exposen els continguts de l'assignatura per part dels
professors sense la participació activa dels alumnes.
Coloquis: Consisteixen en activitats de intercanvi d'opinions entre el alumnes sota la direcció del professor.
Treball en grup: Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un
grup.
Treball escrit: Activitat consistent en la presentació d'un document escrit.
Aprenentatge basat en problemes: Com a mètode de promoure l'aprenentatge a partir de problemes
seleccionats de la vida real.
Resolució de problemes: En l'activitat de resolució de problemes, el professorat presenta una qüestió
complexa que l'alumnat ha de resoldre, ja sigui treballant individualment, o en equip.
Elaboració de projectes: Metodologia d'ensenyament actiu que promou el aprenentatge a partir de la
realització d'un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.
Pràctiques: Permeten aplicar i configurar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context
concret.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Metodologia Temario Hores Presencials Hores no Presencials

1-2 Classe magistral Tema 1 8 12

3 Classe pràctica Tema 1 4 6

4-5 Classe magistral Tema 2 8 12

6 Classe pràctica Tema 2 4 6

7-8 Classe magistral Tema 3 8 12

9 Prova escrita
Temas

1-2-3
2 -

10-11 Classe magistral Tema 4 8 12

12 Classe pràctica Tema 4 4 6

13-14 Classe magistral Tema 5-6 8 12

15 Classe pràctica Tema 5-6 4 6

16 Prova escrita
Temes

4-5-6
2 -

Sistema d'avaluació

Activitats
d'avaluació

% Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

PA1: Examen escrit 30 Setmana 9 O I Nota mínima, 1 punt sobre 3

2016-17



PA2: Examen escrit 50 Setmana 17 O I
Nota mínima 2,5 punts sobre
5

PA3: Treballs
proposats

20
Abans de cada
avaluació

O I  

PA5: Treball
voluntari

  V  
Podrá incrementar en un 10%
la nota final

PA6: Examen de
recuperació

 Setmana 19    

 

Pel seguiment adequat de l'assignatura es imprescindible l’assistència a les classes. Les absències s'hauran de
justificar.

La  participació del alumne a la classe és permanent. La  redacció d'informes relacionats amb els
coneixements adquirits i el contrast amb els resultats obtinguts, tindrà un pes del 20 % de la nota final.
Durant el curs es proposaran quatre treballs.
Es valorarà, la claredat de conceptes, la capacitat de síntesi, la qualitat dels informes i les conclusions.
La iniciativa personal de l'alumne i l'aportació de noves idees poden suposar un increment del 10% sobre la
nota final.
 

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
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