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Propostes  Treball Final Grau Primavera 2017  
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Enginyeria Mecànica 
 

1. Redisseny i construcció de la lògica de dispar d’un interruptor híbrid 
tiristor-contactor per accionament de condensadors. 

 
Descripció: Es parteix d’un disseny previ que funciona correctament pel control del dispar 
d’un interruptor híbrid tiristor-contactor. La finalitat consisteix en redissenyar la lògica de 
dispar, modificant-la adequadament per proporcionar més fiabilitat i precisió al dispar del 
tiristor, la qual cosa resulta clau quan es vol aplicar per connectar/desconnectar 
condensadors per compensació de reactiva. 
 
Diploma: DE 
Pressupost: Màxim 200 €. 
 
Observacions: Aquest projecte requereix un volum d’hores important de treball presencial 
de laboratori. Si hi esteu interessats, parleu prèviament amb el professor abans de triar el 
projecte per tal que us informi amb més detall del treball. 
 
Professor Ponent: Salvador Alepuz 
 

2. Disseny i construcció d’un inversor monofàsic i el seu control. 
 
Descripció: S’implementarà un inversor monofàsic com a banc de proves d’estratègies de 
commutació. 
 
Diploma: AI/DE 
Pressupost: Màxim 200 €. 
 
Observacions: Aquest projecte requereix un volum d’hores important de treball presencial 
de laboratori. Si hi esteu interessats, parleu prèviament amb el professor abans de triar el 
projecte per tal que us informi amb més detall del treball 
 
Professor Ponent: Salvador Alepuz 
 

3. Diseño  de un andador o taca-taca para personas mayores. 
	
Objetivo: Se ha de diseñar un sistema sencillo que permita desplazarse, sentarse y cargar 
peso (compra de supermercado, libros, paraguas, etc). El sistema puede ser complementado 
con un pequeño motor para los momentos en los que el usuario se sienta fatigado 
El diseño será una parte fundamental del sistema 
 
Professor Ponent: Pedro Casariego 
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4. Diseño y cálculo de una silla de ruedas para personas con movilidad 
reducida 

Objetivo: El diseño buscará mejorar las sillas existentes en el mercado intentando aportar 
soluciones como reducción de peso, plegados o asideros que faciliten el traslado, 
almacenaje de objetos, luz propia de lectura, motor, etc. 
 
El diseño será una parte fundamental del sistema.  
 
Professor Ponent: Pedro Casariego 
	
		
5. Comparativa d'entorns de desenvolupament FPGA vs MCU 

Es tracta de dissenyar un robot autònom capaç de seguir un feix de llum en dos entorns de 
desenvolupament diferents: 
a) FPGA NEXYS4 de xilinx 
b) microcontrolador Texas LaunchPad 
 
Un cop fets els dos dissenys es compararan els resultats en funció de: 
1. El temps necessari de desenvolupament del producte 
2. El consum energètic de cada placa. Per això caldrà fer un petit sistema electrònic de 
mesura. 
3. La facilitat per a modificar el disseny i adaptar-lo a unes noves especificacions. 
 
En tots dos casos el disseny es pot modelar com una màquina d'estats finits tipus Moore. En 
el primer cas el disseny és a nivell de blocs digitals (portes, biestables) i en el segon cas és 
totalment software. 
 
El robot tindrà dos sensors LDR, es mourà cap a endavant, i girarà cap al costat pel qual li 
arribi més intensitat de llum. Per girar caldrà actuar sobre dos motors pas a pas. Un a 
l'esquerra i un altre a la dreta, que controlen les rodes respectives del seu cantó. 
 
Professor  Ponent : Marcos Faúndez 
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6. Detector de caigudes amb micro controlador Texas TM4C123 

Objectiu: 	La detecció de caigudes en persones ancianes que viuen soles és un problema ja 
que habitualment no es poden aixecar sense ajuda i poden passar hores o dies fins que algú 
se n’assabenta. El sistema teleassistència consisteix en una medalla que han de portar 
penjada al coll i en cas de caiguda poden prémer i avisar a un servei d’urgència. El 
problema és que de vegades es treuen la medalla o poden quedar inconscients. Per això la 
idea és desenvolupar un sistema detector de caigudes basat en un acceleròmetre i un petit 
programa capaç de diferenciar la caiguda d’una persona de la vibració produïda per 
qualsevol altre objecte o fenomen natural. Un cop detectat cal enviar un senyal d’alarma 
(p.e. via wifi ) a un telèfon mòbil o servidor predefinit. Bàsicament caldrà adaptar 
programes preexistents a la funcionalitat desitjada. 
 
Professor  Ponent : Marcos Faúndez 
 
 
7. Analyzing Reddit Top 2.5 Million posts 

Justification of the project:  This is a dataset of top posts from reddit. It contains the top 
1,000 all-time posts from the top 2,500 subreddits, so 2.5 million posts in total. The top 
subreddits were determined by subscriber count and are located in a manifest file within.  
Additional information in https://github.com/umbrae/reddit-top-2.5-million 
The project needs to describe and analysis what is what users are doing and also generate a 
readable report. 
 
Activities and implementation: It will be important to study different approaches when 
this huge amount of data is available and ready to analyze. It will be necessary to bring 
many options that accounts for speed time or/and cost money. 
 
Professor Ponent: Xavier Font  
	
8. Thermal Image Analysis for knee Performance 

Justification of the project: Noncontact thermal imaging is a valid and reliable measure of 
skin surface temperature. With this idea the project needs to develop a reliable procedure to 
estimate the knee performance. Current methods of thermal imaging data analysis, however, 
lack standardization and reliability, so it is not optional to improve this documented lack. 
 
Activities and implementation: Two or more groups will be necessary to define in order to 
acquire a reasonable number of data samples. The main idea is with four different groups (4 
performance levels) study some measurements outcomes related with knee performance. 
	
Professor Ponent: Xavier Font  
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9. Thermal Image Analysis and The Influence of Music on Measures of 
State Anxiety 

Justification of the project: Without trying to bring light to other studies related to musical 
therapy the project tries to resolve throughout thermal data (face) what happens with 
temperatures when listening music you like. 
 
Activities and implementation: Some field work will be necessary once the experiment 
design will be solved. The project needs to figure out if there is a trend or a significative 
difference between listen to relaxing music (i.e.  Classical Music) against other options. 
	
Professor Ponent: Xavier Font  

	

10. EEG Analysis and The Influence of Music on Measures of State 
Anxiety	
	

Justification of the project: Without trying to bring light to other studies related to musical 
therapy the project tries to resolve throughout thermal data (face) what happens with 
temperatures when listening music you like.  
 
Activities and implementation: Some field work will be necessary once the experiment 
design will be solved. The project needs to figure out if there is a trend or a significative 
difference between listen to relaxing music (i.e.  Classical Music) against other options. 

	

Professor Ponent: Xavier Font  
	

11.  Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat a la Identificació del grau 
de Mobilitat en Cervicals i Termografia. 

Objectiu: Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals utilitzant un innovador 
sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la utilització de captura d'imatges 
termogràfiques. S'haurà de crear una base de dades associada a persones sanes i de diferents 
tipologies (de gènere, d'edat) per poder extrapolar de forma significativa i precisa les 
característiques d'aquests paràmetres 
 
Observacions: S’utilitzara una nova eina biomecànica cedida per la empresa innovem, 
anomenada MovMe, i se instruirà al alumne en el seu us.  
http://innovem.cat/product-detail/movme/ 
 
Professors Ponents: Carles Paul i Xavier Font 
 
Projecte Patrocinat per Innovem 
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12. Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat a la Identificació del grau de 
Mobilitat en el Canell i Termografia.  

Objectiu: Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals utilitzant un innovador 
sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la utilització de captura d'imatges 
termogràfiques. S'haurà de crear una base de dades associada a persones sanes i de diferents 
tipologies (de gènere, d'edat) per poder extrapolar de forma significativa i precisa les 
característiques d'aquests paràmetres. 
 
Observacions: S’utilitzara una nova eina biomecànica cedida per la empresa innovem, 
anomenada MovMe, i se instruirà al alumne en el seu us.  
http://innovem.cat/product-detail/movme/ 
 
Professors Ponents: Carles Paul i Xavier Font 
 
Projecte Patrocinat per Innovem 
 
13.  Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat a Cervicals i EEG 

Objectiu: Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals utilitzant un innovador 
sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la utilització de captura de senyals 
electroencefalogràfiques (EEG). S'haurà de crear una base de dades associada a persones 
sanes i de diferents tipologies (de gènere, d'edat) per poder extrapolar la correlació entre 
ambdues senyals.  
 
Observacions: S’utilitzara una nova eina biomecànica cedida per la empresa innovem, 
anomenada MovMe, i se instruirà al alumne en el seu us.  
http://innovem.cat/product-detail/movme/ 
 
Professors Ponents: Carles Paul i Xavier Font 
 
Projecte Patrocinat per Innovem 
 
14.  Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat a Espatlla i EEG. 

Objectiu: Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals utilitzant un innovador 
sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la utilització de captura d'imatges 
termogràfiques. S'haurà de crear una base de dades associada a persones sanes i de diferents 
tipologies (de gènere, d'edat) per poder extrapolar la correlació entre ambdues senyals.  
 
Observacions: S’utilitzara una nova eina biomecànica cedida per la empresa innovem, 
anomenada MovMe, i se instruirà al alumne en el seu us.  
http://innovem.cat/product-detail/movme/ 
 
Professors Ponents: Carles Paul i Xavier Font 
 
Projecte Patrocinat per Innovem 
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15. 	 Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat al Canell i EEG.	

Objectiu: Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals utilitzant un innovador 
sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la utilització de captura d'imatges 
termogràfiques. S'haurà de crear una base de dades associada a persones sanes i de diferents 
tipologies (de gènere, d'edat). per poder extrapolar la correlació entre ambdues senyals.  
	
Observacions: S’utilitzara una nova eina biomecànica cedida per la empresa innovem, 
anomenada MovMe, i se instruirà al alumne en el seu us.  
http://innovem.cat/product-detail/movme/ 
 
Professors Ponents: Carles Paul i Xavier Font 
	
Projecte Patrocinat per Innovem 
	
16.  Aro Flexible de Baloncesto de 180º 

Objetivo: El proyecto consiste en desarrollar un aro de básquet flexible que pueda ser 
homologable por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).  
Partiendo de un estudio de modelos y patentes existentes, se deberá diseñar y estudiar su 
fabricación en función de la utilización de determinados procesos de fabricación. 

Actividades: 
• Estudio de patentes. 
• Diseño y cálculo del producto.  
• Diseño del proceso su fabricación teniendo en cuenta ciertas restricciones en los 

mismos. 

Profesor Ponente: Pablo A. Genovese. 
 
 
17.  Canasta plegable de baloncesto con aro regulable en altura 

Objetivo: El proyecto consiste en desarrollar una canasta plegable de baloncesto 
homologable por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), y con aro regulable en 
altura. Partiendo de un estudio de modelos y patentes existentes, se deberá diseñar y estudiar 
su fabricación en función de la utilización de determinados procesos de fabricación. 
 

Actividades: 
• Estudio de patentes. 
• Diseño y cálculo del producto.  
• Diseño del proceso su fabricación teniendo en cuenta ciertas restricciones en los 

mismos. 
 
Profesor Ponente: Pablo A. Genovese. 
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18. 	Sistemas de regulación de altura de red. 

Objetivo: El proyecto consiste en desarrollar un sistema de regulación de altura de red de 
voleibol homologable por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 
Partiendo de un estudio de modelos y patentes existentes, se deberá diseñar y estudiar su 
fabricación en función de la utilización de determinados procesos de fabricación. 
 

Actividades: 
• Estudio de patentes. 
• Diseño y cálculo del producto.  
• Diseño del proceso su fabricación teniendo en cuenta ciertas restricciones en los 

mismos. 
 
Profesor Ponente: Pablo A. Genovese. 
 
	
19.  Lanzador de pelotas de Vóley. 

Objetivo: El proyecto consiste en desarrollar una lanzadora de pelotas de vóley 
homologable por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 
Partiendo de un estudio de modelos y patentes existentes, se deberá diseñar y estudiar su 
fabricación en función de la utilización de determinados procesos de fabricación. 
 

Actividades: 
• Estudio de patentes. 
• Diseño y cálculo del producto.  
• Diseño del proceso su fabricación teniendo en cuenta ciertas restricciones en los 

mismos. 
 
Profesor Ponente: Pablo A. Genovese. 
	
20.  Automatización de tribunas telescópicas. 

Objetivo:  El proyecto consiste en el desarrollo de tribunas telescópicas para polideportivos. 
Partiendo de un estudio de modelos y patentes existentes, se deberá diseñar y estudiar su 
fabricación en función de la utilización de determinados procesos de fabricación. 
 

Actividades: 
• Estudio de patentes. 
• Diseño y cálculo del producto.  
• Diseño del proceso su fabricación teniendo en cuenta ciertas restricciones en los mismos. 

 
Profesor Ponente: Pablo A. Genovese. 
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21. 	Projecte IDIADA  

Objectiu:En col·laboració amb l’IDIADA, fer un projecte dins de l’àrea de coneixement 
d’Enginyeria Mecànica. 
 
Resum: 
Es proposa desenvolupar dins de l’àrea de nous projectes de l’IDIADA, un projecte d’alt 
interès tecnològic. L’alumne estarà disposat a traslladar-se a les instal·lacions de l’IDIADA 
durant la seva durada, mantenint les reunions periòdiques de seguiment i desenvolupament 
del mateix. 
 
Desenvolupament: 
Es proposa que es faci l'avantprojecte de viabilitat, fabricació i cost. Segons el resultat 
d'aquest es podrà intentar fer-ne una petita maqueta per demostració. 
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
	
22. Projecte de Transitorietat ISO9000:2008 a ISO9000:2015 o  

d’implementació d’un sistema de qualitat i certificació ISO9000:2015  
en una empresa petita o familiar.	

Objectiu: Fer el projecte de transitorietat de l’actual norma IS9000:2008 a la nova, o bé. 
d'implementació d'un sistema de qualitat que permeti la certificació ISO9000:2015. 
 
Resum: El projecte pretén que l'estudiant faci un treball pràctic, en una suposada empresa 
de dimensió petita o familiar, d'un sector a determinar, a proposta de l'estudiant, on s'hauran 
de definir i fer tots els passos a seguir per implementar un sistema de garantia de qualitat 
ISO9000:2015 o be la transitorietat de l’actual norma a la nova. 
 
Desenvolupament: El projecte tindrà dues parts, una part de recollida d'informació sobre la 
normativa i sobre una empresa a estudiar, i una segona part que serà la confecció de la 
normativa per la pròpia empresa, s'haurà de fer una exhaustiva planificació de les activitats a 
fer en el projecte, i finalment una valoració social i econòmica de l'impacte que pot suposar. 
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
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23. 	Gestió automatitzada d’un arxiu/botiga/màquina expenedora. 

Objectiu: Fer un estudi per implementar una gestió automatitzada d’un arxiu, botiga, 
màquina expenedora, definint característiques i viabilitat. 
 
Resum: L'abast del projecte serà la realització de l’estudi d’un producte concret a 
emmagatzemar i recuperar de forma totalment automatitzada, s’estudiaran les solucions 
actuals del mercat, i es dissenyarà una de pròpia. 
 
Desenvolupament: L'alumne haurà de definir totes les tasques a fer per aconseguir el 
projecte, fent cerques de sistemes actuals estàndards i d’instal·lacions equivalents, i 
finalment haurà de desenvolupar la memòria constructiva, de manteniment i d'utilització de 
l'equip, així com el seu cost. 
 

Professor ponent: Francesc Giménez	
	
	
24. 	Equips de laboratori: Manual de funcionament i pràctica. 

Explicació: Dissenyar un equip tipus torquímetre com a equip de laboratori, es proposa 
l'estudi i aprenentatge de les seves aplicacions i utilitzacions, elaborant un manual de 
funcionament a nivell d'usuari bàsic (amb indicacions avançades si s'escau), es valorarà 
segons el cost la construcció. Podrà permetre procés informàtic d'utilització i tractament de 
dades. S'haurà de desenvolupar un mínim de 2 pràctiques proposades per realitzar amb l’ 
equip. 
  
Pressupost aproximat: 150€ Material fungible 
Professor ponent: Francesc Giménez	
	
	
25.  Aplicació de la tecnología Drone com a suport a tècniques forestals. 

Explicació: Aprofitant la tecnologia Drone, es vol dissenyar un equip que ajudi a les 
tasques de seguretat i prevenció forestal i també com a accés a llocs difícils per tasques de 
manteniment, així com per a realitzar tasques perilloses. 
 
Aplicació d’anàlisi. 
Pressupost aproximat:  120 euros 
	
Professor Ponent:  Francesc Giménez 
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26.   La Industria i l’enginyeria a Catalunya front una nova estructura 
política. 

Explicació: Davant de la situació conjuntural i política actual (Catalana i global), es 
proposa fer un estudi de l’evolució, oportunitats i riscs del mercat industrial i de l’enginyeria 
front una Catalunya com a Estat. 
Pressupost aproximat:  250 euros 

	

Professor Ponent: Francesc Jimenez 
 
27.  Disseny d’un motor de Reluctància 6/4 

Objectiu: Fer un breu estudi dels diferents tipus de motors elèctrics possibles, valorant les 
avantatges i inconvenients respecte el motor de reluctància. Dissenyar el control electrònic, i 
el motor. 
Resum: 
Es pretén que l'alumne es familiaritzi amb els diferents tipus possibles de motors, i a la 
vegada treure conclusions sobre l'aplicació de cadascun. S'haurà de dissenyar, mecànica, 
elèctrica i electrònicament com seria un motor de reluctància. 
Desenvolupament: 
Aquest projecte té dues parts, una de recerca que consisteix en fer un estudi comparatiu de 
prestacions del diferents motors. I la segona aplicada a l'avantprojecte de disseny d'un motor 
de reluctància. No s'arribarà a cap construcció. 
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
 

28.   Estudi i Implementació dels mètodes d’Identificació de Sistemes dins 
de l’entorn LabView de National Instruments i a l’entorn Matlab 

	
Explicació: Fer un estudi, primer a nivell teòric, dels mètodes d’identificació de sistemes i 
d’estimació de paràmetres per a sistemes lineals. I després implementar-ho aplicant‘ho a les 
maquetes del Laboratori de Control: Feedback 33, Feedback PCS , peixeres etc. 
 
Els recursos d’anàlisi a utilitzar són les llibreries corresponents del LabView de Nacional 
Instruments i la Toobox corresponent del Matlab, treballant sobre els sistemes d’adquisició 
de dades de que disposem: Targetes de National i mòduls  CompactRIO. 
 
Punt de partida: el TFG sobre controladors avançats en LabView fet per en Carles Montero 
la P2016 
 
Professor ponent: Miquel Roca 
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29.   Control del Pèndol Invertit amb el LabView 

 
Explicació: Cal analitzar el software Matlab RTWS de que disposem per a controlar el 
Pèndol Invertit i dissenyar un controlador per al Pèndol utilitzant aquesta vegada el Lab 
View. 
 
Disposem del driver de software del LabView per la tarja d’adquisició que controla el 
Pèndol, però caldrà estudiar, sobre el propi hardware, quin o quins canals de sortida utilitza 
per governar el motor i quines entrades utilitza per fer les mesures de les variables 
d’entrada, angle i posició. 
 
Un cop solucionat això s’ha d’implementar el control per retorn d’estat amb integrador i 
algun altre controlador basat en retorn d’estat (amb observador, fuzzy etc) 

 
Respecte al LabView es disposa  del TFG sobre controladors avançats en LabView fet per 
en Carles Montero la P2016. Respecte del Pèndol hi ha alguns treballs anteriors, el darrer 
dels quals és el d’en Sergi Ramos 
 
Professor Ponent:  Miquel Roca 
30. Sistema automàtic de traducció de les decisions d’un humà expert en 

un sistema expert  amb lògica difusa 

	
Explicació: Es tracta de programar a través de Matlab un sistema expert Fuzzy a partir 
d’unes  accions (decisions) d’un humà i registrades  en una base de dades.  Aquestes 
decisions poden ser ordres de control o bé decisions d’altres disciplines com l’economia, la 
salut, etc. 

	
Professor Ponent: Joan Triadó 
 
31. Llibreria de funcions per al tractament digital d’arxius d’àudio 

 
Explicació: Es tracta d’estudiar i programar filtres i efectes digitals per a àudio i programar-
los en llenguatge Matlab.   
	
Professor Ponent: Joan Triadó 
 
32.  Aplicacions de control avançat sobre el sistema de tancs 

 

Estudi, disseny i realització de mètodes avançats de control sobre el sistema de tancs del 
Laboratori 1 de control. Per al disseny caldrà fer ús de Matlab i Simulink   
      Diploma d’especialització: AI 
 

Pressupost aproximat màx.: 200€ 
 
Professor Ponent: Joan Triadó 
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33.  Aplicació DEMO per a un sistema Pick and Place de Shunk 

Estudi i realització d’una aplicació per a fer una DEMO al TEC-Center utiitzant la unitat 
de Pick and place  de Shunk. Confecció d’un manual de programació per a fer pràctiques.  

 
La supervisió del projecte serà compartida entre l’Empresa Schunk i l’Escola 
 

     Diploma d’especialització: AI 
 

Pressupost aproximat màx.: 200 € 
 

Professor Ponent: Joan Triadó 
	
34.  Disseny d’una aplicació robòtica amb Robotstudio amb creaciód e 

mecanismes i moviment d’elements  

Ús avançat del Robot Studio amb creació de mecanismes dibuix d’entorn nou i aplicació 
sobre Cèl·lula de Fabricació amb objectes mòbils simulats i reals. 

 
     Diploma d’especialització: AI 

 
     Professor Ponent: Joan Triadó 
	
35.  Optimització de temps en aplicacions de paletitzat mitjançant robot 

cartesià. 

Entitat / Empresa que Proposa el projecte: Schunk 
 
Fer un estudi del sistema d'eixos, servomotors i controladors a triar per a realitzar una 
tasca de paletitzat de caixes (50x40x30 cm, i 8 Kg) mitjançant robot cartesià. 
 
Desenvolupar l'aplicació de control per al paletitzat de caixes, a escala, mitjançant un 
robot cartesià Schunk amb controladora Keba (ubicat al TEC-CENTER de TCM). El 
desenvolupament inclou l'optimització de trajectòries del robot i el disseny de la 
interfície d'usuari. 
 
La supervisió del projecte serà compartida entre l'Empresa Schunk i l'Escola 
 

      Diploma d'Especialització:  
Pressupost aproximat màx .: 200 € 

      Professor Ponent: Jordi Ayza	
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36.  Control de velocitat del motor lineal del projecte TELMAG. 

Objectiu: Desenvolupar un mòdul del software de control del motor lineal que permeti 
controlar la velocitat, tant en la acceleració com en la frenada. Aquest mòdul de ha de 
integrar al software existent en un microcontrolador dsPIC30F4011 desenvolupat en C i 
Assembler. 
 
Justificació: Actualment el controlador del motor té un control de potencia, però no mira la 
velocitat. Per transport com altres aplicacions es important controlar la velocitat del motor, 
des de l'arrencada fins a la parada del vehicle. 
 
Professor Ponent:  Ramon Serra  
Projecte proposat per l’empresa INNOVEM del professor Ramon Serra (promotor d’un tren 
impulsat de forma magnètica ) situada al Tecnocampus i que comptarien amb  el seu suport tècnic. 
 
 
37. Sistema de carrega de bateries del projecte TELMAG 

Objectiu: Desenvolupar un sistema de connexió ràpida, segura i eficient que permeti 
connectar un vagó a una font de energia per carregar les bateries. Aquesta connexió a de 
suportar un gran flux de energia per fer càrregues ràpides parcials de minuts o segons, i 
també a de treballar amb càrregues 
lentes de hores. 
 
Justificació: Degut a que la proposta del tren electromagnètic es un sistema amb una via 
totalment passiva, sense cap mena de electrificació, el tren porta un banc de bateries que li 
donen una autonomia limitada. Per tant es requereix que a la estació final del recorregut i 
possiblement a estacions intermèdies connectar el tren a una font d'energia per a carregar 
total o parcialment les bateries. 
 
Professor Ponent:  Ramon Serra  
Projecte proposat per l’empresa INNOVEM del professor Ramon Serra (promotor d’un tren 
impulsat de forma magnètica ) situada al Tecnocampus i que comptarien amb  el seu suport tècnic. 

 
38.   Aplicació de comandament a distància del projecte TELMAG. 

Antecedents: El prototip del Tren Electromagnètic té un control a distància via Bluetooth 
que permet controlar aspectes bàsics de funcionament i rebre dades del motor. La interfície 
és tipus terminal, en la qual s'envien ordres bàsiques i es rep resposta en text pla. 
 
Objectiu: Dissenyar una aplicació gràfica, que permeti rebre de manera més amigable la 
informació de funcionament del motor, i que a més permeti graficar dades importants com 
corrent per les bobines, velocitat, etc.. S'han de fer dues versions, una per a funcionar en un 
mòbil amb sistema operatiu Android, i l'altra per funcionar en un PC amb sistema operatiu 
GNU-Linux. 
 
Professor Ponent: Ramon Serra  
Projecte proposat per l’empresa INNOVEM del professor Ramon Serra (promotor d’un tren 
impulsat de forma magnètica ) situada al Tecnocampus i que comptarien amb  el seu suport tècnic. 
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39. Sistema de administració de carrega de bateries de Liti. 

Antecedents: Les bateries son cada vegada mes importats i tenen més presència a les 
nostres vides. Tenim un gran nombre de dispositius electrònics treballant amb bateries de 
Ion-Liti. També els vehicles electrics utilitzen aquestes mateixes bateries que fem servir en 
els nostres telèfons mòbils. El prototip a escala del Tren Electromagnètic "TELMAG" 
utilitza 56 cel·les de Liti. El inconvenient de aquestes bateries és que son molt delicades, no 
es poden carregar ni descarregar mes de un llindar, per tant requereixen de un sistema de 
administració (BMS) per controlar la carrega i descarrega. 
 
Objectiu: Dissenyar el software en C o Assembler para un BMS (Battery Management 
System) per a una bateria de 10 cel·les. L'estudiant disposarà de un Development Kit de 
Atmel amb el hardware necessari i un microcontrolador ATMEGA128.  
	
Professor Ponent: Ramon Serra  
Projecte proposat per l’empresa INNOVEM del professor Ramon Serra (promotor d’un tren 
impulsat de forma magnètica ) situada al Tecnocampus i que comptarien amb  el seu suport tècnic. 
40.   Control de corrent del motor lineal del projecte TELMAG. 

Antecedents: L'electrònica de control de prototip utilitza un PWM per regular el corrent de 
les bobines, i d'aquesta manera regula la potència del motor. Però no hi ha un control de llaç 
tancat, que permeti optimitzar el corrent per la bobina, principalment en l'instant de 
connexió. 
Objectiu: Dissenyar un algoritme de control que utilitzant el sistema de mesurament de 
corrent existent en l'inversor del motor, faci un control de corrent a llaç tancat del motor. 
L'algorisme també de modificar la posició relativa de connexió i desconnexió en funció de 
la velocitat. 
 
Professor Ponent: Ramon Serra  
Projecte proposat per l’empresa INNOVEM del professor Ramon Serra (promotor d’un tren 
impulsat de forma magnètica ) situada al Tecnocampus i que comptarien amb  el seu suport tècnic. 
41.   La gestió de la innovació: Metodologies i eines. Aplicació a la 

innovació de producte.       

Explicació: Estudi i descripció de la topologia general d’un sistema de gestió de la 
innovació: marc conceptual, models del procés d’innovació, estructura, infraestructura 
tecnològica. Desenvolupament d’un model de gestió de la innovació per a una empresa del 
sector industrial. 
 
Pressupost aproximat:  60 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes de Organització Industrial 
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42.   Disseny i implantació d’un sistema de gestió del coneixement en una 
organització. Aplicació a la gestió de la funció de producció.       

Explicació: Estudi i descripció de la topologia general d’un sistema de gestió del 
coneixement: marc conceptual, models, estructura, infraestructura tecnològica. 
Desenvolupament d’un model de gestió general o aplicat a un procés de negoci concret , 
basat en el model de creació de coneixement de Nonaka i Takeuchi. 
 
Pressupost aproximat:  60 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes de Organització Industrial 
 
43.  Tipologies dels sistemes regionals d’innovació a la UE-28. Els 

determinants del sistema regional d’innovació.     

Explicació: Identificació de tipologies d’espais innovadors. Identificació i descripció dels 
factors que intervenen de forma positiva en el desenvolupament dels processos d’innovació 
regionals. Construcció d’una base de dades a partir d’informació recollida de 
l’EUROSTAT. Disseny d’una metodologia per a l’anàlisi quantitatiu de situacions reals. 
Aplicació de l’anàlisi factorial i clúster per a la identificació de tipologies regionals 
europees NUTS 2 en relació a la seva activitat innovadora. Estudi dinàmic de l’evolució de 
les regions europees cap a sistemes regionals d’innovació mitjançant models d’equacions 
estructurals. 
 
Pressupost aproximat:  60 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes de Organització Industrial 
 
44.   Determinants de la competitivitat de les regions europees. 

Explicació: Estudi del concepte de competitivitat, tant a nivell empresarial com regional 
(territorial), explorant especialment la relació entre competitivitat i capacitat innovadora, i 
considerant els efectes de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en 
especial Internet i les tecnologies associades. A partir del marc conceptual establert 
s’identificarà un conjunt significatiu d’indicadors relacionats amb la capacitat competitiva 
de l’economia regional, construint una base de dades a partir d’informació d’EUROSTAT i 
altres organismes internacionals. Aplicació de l’anàlisi factorial i clúster per a la 
identificació de tipologies regionals europees NUTS 2 en relació a la competitivitat de la 
seva economia. Aplicació de models de regressió per a la identificació dels factors 
determinants d’aquesta competitivitat. 
 
Pressupost aproximat:  60 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes de Organització Industrial 
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45.   Nous requeriments per al disseny de producte en el context de la 
indústria 4.0: Metodologies i eines. Aplicació al disseny i llançament 
d’un producte de consum.    

Explicació: Estudi dels nous requeriments de disseny de producte en un context econòmic 
globalitzat, parant especial atenció als relacionats amb la generació de valor per al client i la 
reducció del time-to-market. Revisió i estudi de les metodologies i les eines disponibles per 
a la innovació de producte i per a la seva fabricació i llançament. Aplicació del marc 
conceptual establert al disseny d’un nou producte de consum innovador o a la millora 
significativa d’un ja existent. 
 
Pressupost aproximat:  90 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes Indústria 4.0 
 
46.    Estudi de l’estat de l’art de les tecnologies emprades en els contexts 

anomenats “Internet de les Coses (IoT)” i “Sistemes Ciberfísics (CPS)”, 
i les possibilitats d’aplicació en l’àmbit industrial. Disseny d’una 
aplicació  

 Explicació: Revisió del concepte, les tecnologies relacionades (RFID, codis QR, etc.), i el 
desenvolupament de sistemes embedded. Estudi de les implicacions de la seva aplicació a 
nivell industrial. D’altra banda, s’establiran els requeriments funcionals i les especificacions 
tècniques per a la configuració d’una bancada per al desenvolupament de sistemes 
embedded industrials de nivell mig (microcontroladors). Finalment, es dissenyarà una 
aplicació de control de moviment a través d’Internet industrial emprant l’entorn de 
desenvolupament definit. 
 
Pressupost aproximat: 120 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes Indústria 4.0 
 
47.   Estudi de l’estat de l’art de la tecnologia DSP (Digital Signal 

Processor). Disseny i posada en marxa d’una bancada de control de 
motors elèctrics amb processadors DSP. 

Explicació: Revisió de l’estat actual de la tecnologia, dels diferents camps d’aplicació, i de 
l’oferta de productes comercials, incloent CPUs i sistemes de desenvolupament. 
Confeccionar una guia de referència ràpida del processador DSP triat i de les principals 
estratègies de control de motors de corrent alterna. Proposta i desenvolupament d’una 
aplicació concreta, triant l’estratègia de control i la tipologia de motor. 
 
Pressupost aproximat: 120 euros 
Professor Ponent: Julian Horrillo 
Projectes Indústria 4.0 
 
 


