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SISTEMA DE VISUALITZACIÓ DE REALITAT AUGMENTADA PER A CASC DE
MOTOCICLETA

El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) par�cipa en el
desenvolupament d’un sistema HMD (Head-Mounted Display) capaç de presentar
informació superposada al camp de visió de l'usuari d'un casc de motocicleta sense
que la seguretat i comoditat de conducció es vegin compromeses.

 A través d’un nou disseny òp�c adaptat a la fisiologia de l’ull, es desenvoluparà un
nou sistema òp�c de projecció i una electrònica de control. Aquest sistema processa
les dades que seran enviades a través d'una app i permetrà al conductor visualitzar
informació superposada al seu camp visual. La solució permet obtenir un avanç
tecnològic significa�u, ja que evita que durant la conducció, on l’ull enfoca en
condicions de visió llunyana, hagi de reenfocar per poder llegir informació
projectada en la zona de visió propera, tal i com succeeix amb les solucions existents
al mercat.

  
El projecte es desenvolupa en el marc d'un consorci format també per l'empresa
Shiro Helmets (líder), SnellOp�cs (spin-off de CD6 UPC) i el CETEM, i ha rebut
finançament del Ministeri d'economia i Compe��vitat a través del programa RETOS
Colaboración.

NOVES TECNOLOGIES PER A UN VEHICLE ELÈCTRIC MÉS EFICIENT

MCIA Innova�on Electronics (MCIA UPC), ha col·laborat amb el Centro Técnico
de SEAT en la concepció, disseny, modelat i validació de motors elèctrics per
tracció basats en les noves tecnologies de reluctància síncrona. Els assajos
realitzats sobre el proto�p del motor, fabricat per l'empresa Mavilor, corroboren
el potencial d'aquesta tecnologia per a la seva implementació en el mercat de
vehicles elèctrics interurbans. La tecnologia ofereix un motor elèctric més
econòmic, ja que es redueixen costos en reduir l'ús dels clàssics imants de terres
rares, i es mantenen els nivells de densitat de potència i robustesa actuals en
mercat, aconseguint així una major eficiència. Aquesta nova tecnologia està
permetent el desenvolupament a gran escala del vehicle elèctric.

PLATAFORMA INTEL·LIGENT PER A LA GESTIÓ DE L’ENERGIA

Amb l’objec�u de minimitzar els efectes del canvi climà�c, reduir els gasos d’efecte
hivernacle i promoure l’ús d’energies renovables a la Unió Europea, s’ha iniciat el
projecte europeu INVADE, en el qual hi par�cipa CITCEA UPC. El projecte op�mitzarà
l’oferta d’energia i centrarà els serveis en benefici dels usuaris finals. Això es farà a
través d’una plataforma que ges�onarà l'energia disponible en xarxes de distribució
intel·ligents i integrarà diferents recursos flexibles com ara la demanda ges�onable,
bateries, vehicles elèctrics i nous models de negoci al voltant d’aquestes noves
aplicacions. CITCEA UPC desenvoluparà l'arquitectura i els algoritmes de control de
la plataforma de flexibilitat que permetrà ges�onar recursos renovables en xarxes de
distribució.

  
El projecte compta amb un pressupost de 16 milions d’euros, i integrarà
infraestructures i sistemes de proves pilot amb base a Bulgària, Alemanya, Espanya,
Noruega i Holanda. Hi par�cipen un total de 12 socis i finalitzarà el desembre de
2019.

CIT UPC PARTICIPA A LA ‘SESSIÓ INTERCLUSTER RAIGRUP-HT CLUSTER’

CIT UPC, membre del Clúster Railgrup, ha par�cipat a la ‘Sessió Interclúster Railgrup-
HT Cluster’ que es va celebrar el 21 d’abril amb l’objec�u d’introduir el potencial de
diferents solucions en el context de la mobilitat ferroviària per promoure hàbits de
vida saludable. La Dra. Dani Tost, directora de CREB UPC, membre de HT Cluster, va
presentar exemples de gamificació aplicables al sector ferroviari. A més, durant la
jornada es van presentar solucions en realitat virtual/augmentada, computació
cogni�va, disseny d’i�neraris i monitorització.

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA

Curs professional d'emmagatzematge d'energia
Curs professional en energia eòlica

"La revolució del blockchain"

Sense gaire soroll, el 2009 es va inventar una
de les tecnologies probablement més
impactants d’aquest segle. Un tal Satoshi
Nakamoto, l’inventor del Bitcoin, el nom és
molt possiblement un pseudònim, estava
intentant resoldre un problema molt conegut
de les monedes cibernè�ques...

 + Llegir més.

  
CONVOCATÒRIA 2017 DEL 'PROGRAMA CIEN'

El 28 d’abril s’ha publicat la Convocatòria d’Ajuts des�nats al finançament
del 'Programa Estratégico de Consorcios de Inves�gación Empresarial
Nacional' (PROGRAMA CIEN) corresponent a 2017. El termini de presentació
de candidatures finalitza el 4 de juliol.

 

VIII ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) ha
publicat la VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología 2016. L'Informe destaca el fet de que la societat con�nua
demandant més informació sobre temes cien�fics i tecnològics. Més
informació.

 

 

RECUPERACIÓ DE COLORANT
INDI EN TINTURA DE DENIM

En la �ntura d’ordit de denim amb
colorant indi es perd entre 50 i 300
mg/l de colorant en l’aigua de
rentat. Aquesta xifra representa una
pèrdua d’entre 1 i 3 kg/h en una
màquina de �ntura d’ordit a la
con�nua, generant uns efluents
fortament acolorits. Innotex
Center/Intexter va desenvolupar un
projecte que perme�a recuperar-lo
completament a través de tècniques
d’ultrafiltració. Posteriorment es va
aconseguir concentrar-lo de nou fins
a 20-30 g/l i fer-lo apte per tornar a
tenyir.

  
S’han fet assaigs en un pilot semi
industrial que tractava 1600 l/h amb
resultats que permeten extrapolar el
procés a escala industrial.
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