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Propostes  Treball Final Grau Tardor 2018 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Enginyeria Mecànica 

1. Estudio, diseño y análisis estructural de una cubierta efímera para 
evento empleando una estructura recíproca. 

	
Objetivo: Realización de una cubierta efímera para un evento cualquiera empleando las 
bases de las estructuras recíprocas, esto es, ensambles de piezas en 3D que se apoyan 
mutuamente unas sobre otras, y que por lo tanto, no necesitan fijaciones, (tornillería, 
soldadura, etc), entre ellas para mantenerse en pie.  
 
Professor Ponent: Pedro Casariego 
	

2. Estudio, diseño y análisis del mecanismo estructural para construir 
una cubierta efímera desplegable para evento. 

Objetivo:  Realización de una cubierta ligera y plegable para un evento empleando las 
bases de mecanismos estructurales. Se trata de diseñar un mecanismo que se pueda 
transportar plegado en un camión y se despliegue en el sitio creando una cubierta ligera para 
proteger frente a la intemperie en un evento cualquiera. 
 
Professor Ponent: Pedro Casariego 
	
		
3. Estudio, diseño y análisis del mecanismo de generación de una cubierta 

abovedada empleando las bases del Tensegrity. 

Objetivo:  Empleando la idea de tensegridad, (estructuras conformadas por elementos que 
trabajan exclusivamente a tracción y compresión), se desplegará el diseño de una cubierta 
abovedada efímera destinada a la cubrición de un pequeño espacio. Se analizarán las bases 
del tensegrity y cómo es el mecanismo que permite su construcción y funcionamiento. 
 
Professor Ponent: Pedro Casariego 
 
 



                                                                        

2 
 

4. 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 
 
5. 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 
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6. Projecte Planta de Tractament de Residus per indústria  

Objectiu: Fer el projecte en una planta de Tractament de Residus per una Indústria 
 
Resum: 
Projectar una planta de tractament de residus per una indústria, s'adequarà al volum, tipus i 
ubicació de la mateixa. 
 
Desenvolupament: 
Es proposa que es faci el projecte de viabilitat, fabricació, instal·lació i cost.  
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
	
7.   Projecte Aquari Climàtic  

Objectiu: Fer el projecte per fer un aquari climàtic 
 
Resum: 
Projectar un aquari climàtic on hi puguin viure peixos de grans dimensions de diferents 
climes (tropicals, polars... ) adaptat segons el cas. 
 
Desenvolupament: 
Es proposa que es faci el projecte de viabilitat, fabricació, instal·lació i cost.  
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
 
8. 	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 
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9. 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 
	
		
10. 	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	
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11. 	 Projecte Transport per Buit  

Objectiu: Fer el projecte en una instal·lació (Comercial  / Industrial) d'un sistema integral 
de transport per buit. 
 
Resum: 
Projectar un sistema de transport per buit en una instal·lació. 
 
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 
	
12.  	Gestió automatitzada d’un magatzem/arxiu/botiga/màquina 

expenedora. 

Objectiu: Fer un estudi per implementar una gestió automatitzada d’un magatzem, 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	
	
 
13.  	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	
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14. 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 
 
 
15.   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 

 

16.    Projecte Reg Intel.ligent  

Objectiu: Fer el projecte en una instal·lació (agrícola/urbana) d'un sistema de reg 
intel·ligent. 
 
Resum: 
Projectar un sistema de reg intel·ligent en una instal·lació. 
 
Desenvolupament: 
Es proposa que es faci el projecte de viabilitat, fabricació, instal·lació i cost.  
 
Professor Ponent: Francesc  Gimenez 
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17.  Disseny de pràctiques de control avançat sobre el sistema de tanc 

Disseny d'unes pràctiques de control per variables d'estat  sobre el sistema de tancs del 
Laboratori 1 de control. Per al disseny caldrà fer ús de Matlab i Simulink   
      Diploma d’especialització: AI 
 

Professor Ponent: Joan Triadó 
	

18.  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	
	
19. Disseny d’una aplicació robòtica amb Robotstudio amb creació de 

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	
 
20. Sistema que aprenent d'un control humà  

Sovint, a les indústries hi funcionen controladors dels quals no s'està satisfet. Es tracta de 
dissenyar un procediment ( possibilitat de traduir-lo a un software) que mitjançant la 
recollida de dades del comportament d'un sistema de control en llaç tancat en ple 
funcionament i del coneixement del controlador que hi ha instal·lat pugui aconseguir la 
identificació d'un model del sistema i proposar una millora del comportament del sistema de 
control a partir de diferents criteris d'optimització. Estudi sobre controladors PID, Avenç, 
Retard, etc. 

     Professor Ponent: Joan Triadó  
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21.  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 
 
22.   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 
 
23.   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 
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24.    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 
 
25.   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 
 
 


