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Propostes de Treball Final de Grau Tardor 2017  
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Enginyeria Mecànica 

1. Disseny del procés de fabricació d’un Kart 
 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència 
necessària de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de 
ruta. Disseny d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines 
necessàries de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a 
subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais 

auxiliars. Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i 

despeses anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’un kart de David 
Altarriba. Podeu trobar tota la documentació a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/9695 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
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2. Disseny del procés de fabricació d’una cadira d’esquí per a minusvàlids 
 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència 
necessària de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de 
ruta. Disseny d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines 
necessàries de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a 
subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais 

auxiliars. Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i 

despeses anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’una cadira d'esquí per 
a minusvàlids de Felip Buendia. Podeu trobar tota la documentació a: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6373 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
 

3. Disseny del procés de fabricació  d’una cadira de rodes robòtica amb 
superació d'obstacles  

 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència necessària 
de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de ruta. Disseny 
d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines necessàries 
de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais auxiliars. 

Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i despeses 

anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’una cadira de rodes 
robòtica amb superació d'obstacles  de Marc Carrió. Podeu trobar tota la documentació a: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/90091 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
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4. Disseny del procés de fabricació d’un aerogenerador domèstic 
 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència necessària 
de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de ruta. Disseny 
d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines necessàries 
de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais auxiliars. 

Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i despeses 

anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’un aerogenerador 
domèstic de Jordi Milà. Podeu trobar tota la documentació a: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/14181 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
 

5. Disseny del procés de fabricació d’una màquina automàtica foradadora de 
PCB 

 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència necessària 
de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de ruta. Disseny 
d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines necessàries 
de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais auxiliars. 

Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i despeses 

anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’una màquina automàtica 
foradadora de PCB de Eva Martinez. Podeu trobar tota la documentació a: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20624 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
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6. Disseny del procés de fabricació d’un elevador de càrrega 
 
Descripció:  

 D    Disseny del procés de fabricació de cada una de les peces del producte. Càlculs de la potència necessària 
de les màquines, càlculs dels temps de cicle. Confecció dels fulls de fase i dels fulls de ruta. Disseny 
d’utillatges de fabricació i selecció d’eines. 

2)    *  Selecció de les màquines necessàries per la fabricació. Determinació del nombre de màquines necessàries 
de cada tipus. Determinació dels processos a fer a la fàbrica i dels processos a subcontractar. 

3)      * Disseny del procés de muntatge. 
4)      * Dimensionament de l’espai necessari per magatzems, per les màquines, pel muntatge i espais auxiliars. 

Distribució en planta. 
5)      * Dimensionament de la plantilla de personal. Pressupost d’Inversions. Previsió d’ingressos i despeses 

anuals. Estudi de la viabilitat econòmica del projecte. 
 
Observacions:  
El treball parteix dels resultats del projecte de final de carrera de disseny d’un elevador de 
càrrega de Tomàs Compta. Podeu trobar tota la documentació a: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5212 
Pressupost:  0 
 
Professor Ponent: Joan Ramon Gomà i Ayats. 
	

7. 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 Kgr) 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 el disseny dels dits de la pinça, la seva connexió al 
robot, el disseny 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. 
 

      Pressupost aproximat màx.: 200 € 
 
Professor Ponent: Joan Triadó 
	

8. Aplicacions DEMO de control amb braç robòtic LWA 4P de Shunk 
 

Realitzar una aplicació per a fer una DEMO al TEC-Center utiñitzant el  braç robòtic LWA 4P 
de Shunk amb controladora Keba 
La supervisió del projecte serà compartida entre l’Empresa Schunk i l’Escola 

      Pressupost aproximat màx.: 200 € 
 

Professor Ponent: Joan Triadó 
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9. Aplicacions DEMO per a un sistema Pick and Place de Shunk 

Realitzar una aplicació per a fer una DEMO al TEC-Center utiitzant la unitat de Pick and place   
de Shunk  

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

     Pressupost aproximat màx.: 200 € 
    Professor Ponent: Jordi Ayza 

 

10.  Adequació d’un robot a estàndards de robòtica col·laborativa dins del 
paradigma d’indústria 4.0 

Es tracta de realitzar una aplicació i les adequacions de hardware i software, fins allà on sigui 
possible, del robot IRB120 d’ABB per tal que acompleixi el màxim de normativa estàndard  
sobre robots col·laboratius. Per tant, l’avantprojecte haurà de fer una recerca profunda de què 
és un robot col·laboratiu i quins estàndards ha de complir. 

 
     Pressupost aproximat màx.: 200 € 
     Professor Ponent: Joan Triadó 

 

 
11.  Aplicació d’un robot Fanuc per a la càrrega de màquina seguint els  

estàndards de robòtica col·laborativa dins del paradigma d’indústria 4.0 

Es tracta de realitzar una aplicació que estigui adequada en hardware i software, fins allà on 
sigui possible, d’un robot de Fanuc per tal que acompleixi el màxim de normativa estàndard  
sobre robots col·laboratius. Per tant, l’avantprojecte haurà de fer una recerca profunda de què 
és un robot col·laboratiu i quins estàndards ha de complir. 

 
     Pressupost aproximat màx.: 200 € 
     Professor Ponent: Joan Triadó 
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12.  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 mo-tors, 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  
 

	

13. 	Construcció d’un manipulador pneumàtic 

Objectiu:  
Dissenyar el control electrònic o per PC i el circuit pneumàtic d'un manipulador.  
Resum:  
Fer l'avantprojecte de construcció d'un manipulador posicionador de petits elements, mitjançant 
pneumàtica. S'haurà de dissenyar el seu control de forma electrònica o per PC.  
Desenvolupament:  
L'alumne haurà de desenvolupar l'avantprojecte de construcció del manipulador. Funció del 
resultat del mateix s'optarà o no a la construcció d'una petita maqueta del mateix.  
Professor Ponent: Francesc Gimenez  
	
14. 	Projecte de transitorietat ISO 9000:2008 a ISO 9000: 2015  

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 em-presa 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 implemen-tar 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 exhaus-tiva 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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15.  Cèl·lula automàtica de Treball 

Objectiu:  
Fer un estudi per construir una cèl·lula automàtica de treball, consistent en un conjunt de 
mecanismes (elèctrics, mecànics o pneumàtics) que permetin automatitzar un conjunt de tasques 
repetitives.  
Resum:  
L'abast del projecte serà la realització teòrica d'una cèl·lula automàtica de tre-ball, composada per 
un conjunt de mecanismes (pneumàtics, mecànics o elèctrics) que permetin automatitzar un 
conjunt de tasques repetides. S'inten-tarà per això aprofitar el màxim possible els elements 
estàndards del mercat.  
Conjuntament amb el professor es definirà el tipus i cicle de tasca a automa-titzar. Per exemple: 
Muntar un conjunt de petites peces plàstiques.  
Desenvolupament:  
L'alumne haurà de definir totes les tasques a fer per aconseguir el projecte, fent cerques d'útils 
estàndards i de maquinària equivalent, i finalment haurà de desenvolupar la memòria constructiva, 
de manteniment i d'utilització de l'equip, així com el seu cost.  
Professor Ponent: Francesc Gimenez  
	
16. 	Gestió Automatitzada d’un arxiu /botiga/ màquina expenedora 
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17. 	Máquina	Envasadora	
Objectiu:  
Dissenyar una màquina envasadora d’un producte a definir i el seu control electrònic o per PC.  
Resum:  
Fer el projecte de construcció d'una màquina envasadora, podrá comptar amb elements hidràulics, 
mecànics elèctrics i pneumàtics segons l’aplicació escollida. S'haurà de dissenyar el seu control de 
forma electrònica o per PC.  
Desenvolupament:  
L'alumne haurà de desenvolupar el projecte de construcció d’una màquina envasadora.  
Professor Ponent: Francesc Gimenez  
	
18. Disseny	Sala	Neta

	
	
19. 	Aplicació	de	la	tecnologia	Drone	com	a	suport	a	tècniques	forestals	
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20. 	Construcció d’un Motor Turbina G 

Descripció: Dissenyar, millorar i construir un nou tipus de motor a partir d’un prototip ja realitzat 
i totalment funcional. Aquest motor funciona sense necessitant de camp magnètic extern aplicat i 
és únic en el mon per les característiques del seu funcionament, ja que la teoria clàssica del 
electromagnetisme no explica el seu funcionament. Es una modificació del disc de Faraday i es 
basa en la teoria de la relativitat de Einstein per explicar-ne el funcionament.  
 
Observacions:  S’haurà de dissenyar mitjançant el sòlid Works i utilitzar el torn per construir 
algunes peces. Posteriorment s’haurà de fer l’estudi de la característica Tensió-Intensitat. Aquest 
projecte forma part de la línia de investigació sobre la electrodinàmica de rotors discoïdals que es 
porta a terme conjuntament amb la UPC i la Facultat de Físiques de la UB. 
 
Professor Ponent: Carles Paul i Albert Serra. 
 
21.  Construcció de una Turbina Electrodinàmica 

Descripció: Dissenyar, millorar i construir una Turbina Electrodinàmica a partir de un prototip ja 
realitzat i totalment funcional. La Turbina Electrodinàmica és un nou tipus de motor basat en el 
Motor Turbina G on utilitza un nova tecnologia per construir un nou tipus de motor que funciona 
sense camp magnètic extern aplicat.  
 
Observacions:  S’haurà de dissenyar mitjançant el sòlid Works i utilitzar el torn per construir 
algunes peces. Posteriorment s’haurà de fer l’estudi de la característica Tensió-Intensitat. Aquest 
projecte forma part de la línia de investigació sobre la electrodinàmica de rotors discoïdals que es 
porta a terme conjuntament amb la UPC i la Facultat de Físiques de la UB. 
 
Professor Ponent: Carles Paul i Albert Serra. 
 

22.  Análisis y proceso de cálculo de una grúa pluma móvil manual. 
 
Descripció: Analizar el mercado de las grúas pluma, realizar el proceso de cálculo de sus 
componentes y realizar los planos de las piezas. 
 
Observacions: En principio, la grúa pluma ha de ser móvil y manual. 
 
Professor Ponent: Pedro Casariego Vales 
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23.  Análisis y proceso de cálculo de una tipologia de andamios para la 
rehabilitación de fachadas de edificios. 

 
Descripció: Se ha de analizar el mercado de andamios, verificar la carga que pueden suportar, 
montaje en obra, precio y estandarización. 
 
Observacions: Importante verificar los posibles módulos que se pueden montar. 
 
Professor Ponent: Pedro Casariego Vales. 
 
	
24.  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. 

	
25.  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. 
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26.   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. 
	
27. 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. 
	
28.  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.	
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29. Detector de caigudes amb micro controlador Texas TM4C123 

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 alternatiu 
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. Aquest 
sistema no el porta l’usuari sinó que es basa en un sensor al terra. Un cop detectada la caiguda cal 
enviar un senyal d’alarma (p.e. via wifi ) a un telèfon mòbil o servidor predefinit. 
 
Professor Ponent: Marcos Faundez 
 
 


