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Introducció

Introducció

Les pràctiques de laboratori permeten l’assimilació de conceptes i permeten als alumnes entrar en
contacte directe amb les metodologies i tecnologies que més endavant faran servir en la seva carrera
professional. El suport teòric per realitzar aquesta feina, que cada cop té més pes en el cicle formatiu,
es dóna tant en les classes teòriques com en el mateix laboratori i la documentació que es facilita als
alumnes varia segons la metodologia de treball que segueix en l’assignatura. Les fitxes d’ajuda per a
pràctiques d’automàtica aporten la base teòrica necessària per realitzar pràctiques d’automàtica tant
bàsica com avançada, però també descriuen metodologies i eines que es fan servir en el laboratori. Per
facilitar la comprensió, algunes d’aquestes fitxes inclouen exemples on s’aplica la teòria descrita.
Aquestes fitxes sorgeixen d’una proposta concreta a l’hora de dissenyar les pràctiques. Malgrat això,
les fitxes en sí contenen prou informació per ser útils amb diferents metodologies de treball.

El professor és qui pot optar per seguir aquesta metodologia que es basa en els objectius concrets de
cada sessió, a partir dels objectius generals del curs. Aquests queden reflectits en cada guió de
pràctiques junt amb la feina a realitzar per l’alumne. El professor dissenya la carpeta de fitxes que
tindrà cada alumne i que li permetrà seguir els guions. Un professor pot generar fitxes noves i afegir-
les a la carpeta. Això permet que el guió de la pràctica sigui concís i, per tant, més clar, sense perdre la
possibilitat de donar la informació necessària. Per altra banda, redissenyar una pràctica no implica més
que reescriure el guió i afegir o treure fitxes d’ajuda a la carpeta de l’alumne. Aquesta manera de
treballar ve recolzada per la forma de compra electrònica que permet comprar les fitxes recomanades
per cada cas concret.

Les fitxes s’agrupen en tres capítols segons els temes que tracten. Les del primer capítol descriuen les
eines que es fan servir al laboratori, des de maquetes de processos comercials molt utilitzades, d’altres
construïdes com a projectes de final de carrera, fins al software necessari per dur a terme les
pràctiques. El segon capítol està dedicat a la modelització i identificació de models de sistemes
monovariables, multivariables, lineals i no lineals. També es presenten mètodes per tractar i manipular
aquests models. El darrer capítol se centra en el control automàtic, presentant diverses estructures de
control, mètodes per dissenyar controladors, etc.

Aquest material ha comptat amb el suport d'un ajut per a l'elaboració de material docent (UPC 1997).
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1 Descripció del material de laboratori i eines

1.1 Descripció de la maqueta MV-541: motor de corrent continu
1.2 Descripció de la maqueta MD-544: dipòsit
1.3 Descripció de la maqueta MT-542: forn
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2.12 Modelització d'un sistema de dues entrades i dues sortides
2.13 Realimentació en sistemes dinàmics
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2.14 Linealització per aproximació amb sèries de Taylor
2.15 Representació de sistemes dinàmics en l'espai d'estats
2.16 Determinació experimental del diagrama de Bode

3 Control de sistemes

3.1 Accions de control en un PID
3.2 Mapa de sintonia dels paràmetres d'un controlador PID
3.3 Esquemes de control amb PID
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