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CREB UPC PARTICIPA EN UN ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE L’ESPORT EN
 LES DEFENSES DEL SISTEMA RESPIRATORI

El grup de recerca B2SLab, que forma part del Centre de Recerca en Enginyeria
 Biomèdica (CREB UPC), participa en l’estudi que per primera vegada investigarà els
 factors genètics i l’impacte de l’esport extrem en la immunitat respiratòria en
 esportistes d’elit. L’estudi, liderat per l’esportista d’elit i bioquímica Emma Roca  es
 realitzarà sobre un centenar de corredors de la Zurich Marató de Barcelona el
 proper 13 de març, on s’avaluarà l’estat fisiològic, bioquímic i cardíac abans, durant i
 després de la prova. CREB UPC durà a terme l’anàlisi bioinformàtica d'expressió
 genètica i l’anàlisi dels senyals de variabilitat del ritme cardíac dels corredors.  En
 l’estudi hi participen a més la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes i el
 Laboratori d'Immunologia de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Sant Pau (IIB
 Sant Pau); el Servei de Pneumologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; la
 Universitat de Girona (UdG) i la Zurich Marató de Barcelona.

 

 

CD6 UPC AL SALÓ TECHINNOV 2016

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) va
 participar de la mà d’ACCIÓ, a la desena edició del saló Techinnov, la fira B2B de la
 innovació, celebrada a París l’11 de febrer. El centre va presentar les últimes
 tecnologies desenvolupades com ara el “làser ultrasònics” (LUS), una nova tècnica
 d’ultrasons generats i detectats mitjançant làser amb aplicacions industrials, o una
 càmera LIDAR amb la que es milloren les prestacions de les que  existeixen
 actualment al mercat. Aquest saló ha reunit a més de 1.600 professionals tant de
 grans grups industrials, com de petites empreses tecnològiques i innovadores,
 organismes de recerca públics i privats, i inversors i consultors tecnològics, amb
 l'objectiu d'identificar possibles socis per a la realització de projectes innovadors.
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NOVA TAULA PING-PONG DE DISSENY ... PLEGABLE

El centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha col·laborat amb l'empresa RS
 Barcelona en el disseny d'una taula de ping-pong plegable, creació del dissenyador
 Rafael Rodríguez. La nova taula integra funcionalitat i disseny: màxima jugabilitat,
 llarga vida de la peça gràcies a l'excel·lent qualitat en els materials emprats per a la
 seva fabricació (estructura en acer amb cataforesis i pintura polièster en pols sobre
 d'HPL d'alta densitat), i possibilitat d'ús tant en interior com en exterior. CDEI UPC ha
 aportat el seu coneixement per aconseguir que el disseny del mecanisme de plegat
 quedi completament integrat en la pròpia estructura de la taula de ping-pong.
 Aquest mecanisme consta d'un conjunt de barres que permeten el plegat de cada
 ala de la taula de forma independent i la seva fixació tant en la posició de joc com en
 la de plegat, i està concebut per permetre la seva manipulació amb gran facilitat.

 

 

NOU SERIOUS GAME PER A L'ENTRENEMENT DE PERFUSIONISTES EN
 OPERACIONS A COR PARAT

El 18 de febrer els investigadors de la divisió d'Informàtica Gràfica del Centre de
 Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) Ariel von Barnekow, Núria Bonet-
Codina i Dani Tost, van presentar el Serious Game The Virtual Perfusionist en el marc
 d'una sessió pràctica amb 37 estudiants del Màster en Perfusió de l'Hospital Clínic de
 Barcelona. The Virtual Perfusionist ha estat desenvolupat en el marc d'una
 col·laboració amb les doctores Carmen Gomar i Maite Maita de l'Hospital Clínic i
 permet l'entrenament del control de la màquina de circulació extra-corpòrea que
 s'utilitza en les intervencions a cor parat. El joc se situa en un quiròfan virtual 3D on
 els usuaris han de manipular la màquina seguint les instruccions d'un cirurgià virtual
 donant resposta a esdeveniments imprevistos. L’objectiu és finalitzar la intervenció
 amb el pacient mantingut dins d'un rang de normalitat.  The Virtual Perfusionist
 constitueix no només una nova forma d'aprenentatge, sinó també un nou mètode
 automàtic d'avaluació basat en el registre sistemàtic de l'actuació del jugador.

 

 

 

CIT UPC PARTICIPA AL BROKERAGE EVENT DE L'ÀREA 'SCIENCE WITH
 AND FOR SOCIETY' DEL PROGRAMA H2020

CIT UPC ha participat en la jornada d'informació i brokerage de l'àrea 'Science with
 and for Society' del programa Horizon 2020, celebrada el passat 3 de març a
 Brussel·les. L'objectiu d'aquest programa és establir col·laboracions efectives entre
 la ciència i la societat, reclutar nous talents per a la ciència i augmentar la
 conscienciació i responsabilitat social de la recerca que es duu a terme a Europa.
 Aquesta sessió ha permès a CIT UPC iniciar col·laboracions amb diferents entitats
 actives en aquest àmbit.
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LA IMPORTÀNCIA DELS RÀNQUINGS D'INVESTIGACIÓ

A principis d’any es van donar a conèixer diversos rànquings que
 analitzen l’activitat innovadora a tots els nivells. Així, hem sabut que la
 Universitat Politècnica de Catalunya lidera la classificació de les
 universitats politècniques en producció i productivitat científica, i que
 Corea del sud, Alemanya i Suïssa se situen al pòdium innovador a nivell
 mundial segons Bloomberg. [...] + Llegir mes.
  

 

 

 

PREMIS DURAN FARELL D'INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA 2016

El Consell Social de la UPC i Gas Natural Fenosa han obert el termini de
 presentació de candidatures per a la 10ª edició del Premi Duran Farell
 d’Investigació Tecnològica 2016. El premi, de caràcter biennal, busca
 incentivar l’excel·lència investigadora mitjançant el reconeixement de
 la qualitat d'un treball de recerca dut a terme en el camp de la
 tecnologia durant els darrers tres anys a Espanya. El premi està dotat
 amb 20.000 euros i el termini per presentar les candidatures finalitza el
 9 de maig.
  

 

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME ANUAL 2015 DE L’OFICINA
 EUROPEA DE PATENTS

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

 

GESTIÓ DEL TRÀFIC PER A
 MILLORAR L’EFICIÈNCIA
 ENERGÈTICA A LA L9 DEL METRO
 DE BARCELONA

inLab FIB UPC va crear per a Siemens un
 simulador de metros de conducció
 automàtica per a la línia 9 del metro de
 Barcelona, que permetia
 l'experimentació amb diferents
 configuracions del tràfic amb l’objectiu
 d’avaluar la qualitat de les taules
 horàries generades per un model
 d’optimització del consum energètic de
 la línia. Les taules horàries generades
 maximitzen la sincronització de les
 frenades dels metros amb les
 acceleracions en zones properes, de
 manera que l’energia generada en la
 frenada es pugui aprofitar en les
 acceleracions.
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S’ha presentat a Brussel·les l’Informe Anual 2015 de l’Oficina Europea
 de Patents. Espanya va presentar 1.527 sol·licituds de patents l’any
 2015, xifra que suposa un increment d’un 3,8% respecte a l’any
 anterior (trencant dos anys de descensos), i li van ser concedides 522.
 Catalunya se situa líder entre les comunitats autònomes amb el 34%
 del total de patents presentades.
  

 

 

       

 

 

 

CREB UPC A VALOR AFEGIT

El 29 de febrer, el programa Valor Afegit,
 de TV3, va emetre el documental
 “Robots: amics o enemics?” que tractava
 la qüestió dels robots col·laboratius i el
 seu paper en el futur. En el programa,
 Alícia Casals, directora de la divisió de
 Robòtica i Visió del Centre de Recerca en
 Enginyeria Biomèdica (CREB UPC),
 explica com han evolucionat les
 capacitats dels robots intel·ligents en
 relació a les feines complexes i com han
 ampliat els seus àmbits d’actuació.
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