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LABSON UPC COL·LABORA EN LA TORXA OLÍMPICA DE RIO 2016

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha col·laborat
 en l’acompliment dels requisits tècnics exigits per a la fabricació de la torxa per als
 Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. Entre d’altres, es garantirà que la flama mesuri
 entre 20 i 25 cm, que sigui visible a una distància de 200m, que es pugui encendre a
 una altitud de 3.000m, que suporti pluges importants i que no s’apagui amb
 ràfegues de vents de 120km/h i de vent sostingut de 75km/h  (testat amb el túnel de
 vent de LABSON UPC).

 

 

PLATAFORMA ELECTRO-MOTRIU DE BAIX COST PER APLICACIONS DE
 CAR-SHARING I VEHICLES LLEUGERS

El projecte VELOW, vehicle elèctric low-cost per car-sharing, ha aconseguit amb èxit
 l'objectiu de dissenyar i desenvolupar un vehicle urbà totalment elèctric i de baix
 cost per al seu ús de lloguer a ciutat. El grup Motion Control and Industrial
 Applications (MCIA UPC) ha participat en el desenvolupament i construcció del
 convertidor de potència, en el testeig i la seva validació funcional. Entre els resultats
 del projecte destaquen un rendiment del sistema motor-convertidor superior al
 90%, unes prestacions finals de parell i potència mecànica màxima de 90nm i 12kw, i
 una velocitat de fins a 80km/h en pendent màxima del 7%. El vehicle arriba a una
 autonomia de 74km segons NEDC. Es preveu la comercialització d'unitats de la
 cadena de tracció (convertidor-motor-control), flexibles i escalables per a diferents
 plataformes electro-motrius lleugeres, així com el desenvolupament d'eines de
 gestió software per a aplicacions de car-sharing.

El projecte s'ha desenvolupat dins de la convocatòria Nuclis d'ACCIÓ, i componen el
 consorci a més IDIADA, Infranor, Klagan, Circontrol i el CTM.
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APLICACIÓ PER A LA DETECCIÓ DE PATRONS D’ESCRIPTURA

inLab FIB UPC ha desenvolupat el prototipus d’una aplicació capaç de detectar
 patrons d’escriptura a través de tècniques de processament de llenguatge natural
 (PLN). A partir de documents escrits per una persona, l’aplicació infereix un conjunt
 d’indicadors característics de la manera com aquesta escriu  (paraules que es fan
 servir, longitud de les frases, riquesa de vocabulari, freqüència d’ús d’algunes
 paraules…). A partir dels patrons que s’obtenen, l’aplicació és capaç de d’esbrinar si
 una persona és l’autora o no d’un determinat document, detectant, a més, la
 probabilitat amb la que ho és. Mitjançant algorismes de classificació (Support Vector
 Machine, Knn....) es poden descobrir també plagis. Aquest projecte s’ha
 desenvolupat per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

 

 

 

INFORME ANUAL 2014

Està disponible l’Informe Anual 2014 del Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC,
 un document per presentar la nostra activitat i rendir comptes a la societat,
 mostrant de forma dinàmica i interactiva els resultats més rellevants de l'any 2014.
 Es presenten els principals indicadors, les activitats institucionals que s’han dut a
 terme i alguns dels projectes més destacats desenvolupats pels Centres Membres.
 Amb un important esforç dels equips de recerca hem arribat als 12 milions d'euros
 d'ingressos amb un increment del 2,12% sobre 2014, amb una intensa col·laboració
 dels projectes d'R+D amb empreses (53% del total).

 

 

CIT UPC A L’IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2015

CIT UPC va estar present al IoT Solutions World Congress, que va tenir lloc entre el 16
 i el 18 de setembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. El Centre Tecnològic
 de la Politècnica va presentar les seves tecnologies i els resultats dels projectes
 desenvolupats relacionats amb l’internet of things en optimització energètica, tèxtil
 avançat, mobilitat, big data, fabricació avançada, salut, seguretat en la xarxa, entre
 d’altres.

 CIT UPC, centre membre de la xarxa TECNIO, va participar dintre del Pavelló Català
 organitzat per la Generalitat de Catalunya i va comptar amb el suport d’ACCIÓ.

 

 

 

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
 CONTINUADA                    

Durabilidad en la distribución de los alimentos (19 de novembre)             
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http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
http://cit.upc.edu/ca/cit_upc/la_fundacio/informe_anual_2014
http://www.iotsworldcongress.com/en/home
http://accio.gencat.cat/cat/
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=2


                        

 

 
 

 

ORGANITZAR EL CAOS TÉ PREMI

Per obtenir l’èxit en els processos d’innovació, com en la resta
 d’activitats, és fonamental l’organització. Comptar amb la informació
 (dades) necessàries per establir prioritats, planificar, gestionar el
 temps i els recursos i prendre decisions correctes són part del procés.
 [...] + Llegir més.
  

 

 

 

INFORME COTEC 2015

La Fundación COTEC per a la innovació tecnològica ha presentat la
 vintena edició de l’Informe Cotec 2015 sobre tecnologia e innovación
 en España. Destaca la baixada en 2013 de la despesa en R+D executada
 a Espanya en un 2,8% respecte a 2012 situant-se a nivells de 2007, i la
 disminució de la convergència amb els països europeus tornant a xifres
 similars a les de 2003.  El sector privat concentra més de la meitat de la
 despesa total en R+D essent el principal finançador amb un 46,39% del
 total.
  

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

 

TÚNEL DE VENT PER ASSAJOS

El Laboratori de Sistemes
 Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON
 UPC) compta amb un potent túnel de
 vent tancat amb una vena circular
 oberta de 500mm de diàmetre i una
 alçada de línia mitja de vena de
 1100mm, amb una longitud de secció
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THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2015

S’ha publicat la vuitena edició del The Global Innovation Index (GII)
 2015, editat per la Cornell University, l’escola de negocis INSEAD i
 l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO), que analitza
 l’estat de la  innovació de 141 països apartir dels seus recursos i
 resultats recollits a través de 79 indicadors. Suïssa encapçala les 10
 economies més innovadores del món, seguida per Regne Unit i Suècia.
 Espanya ocupa la posició 27 a nivell mundial i la número 18 d’Europa.
  

 

 

       

 de proves de 1300mm, i una velocitat
 màxima de 40m/s (144km/h). La
 intensitat de la turbulència que es
 pot mesurar és del 2%.
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