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NOUS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE PER A ENERGIA SOLAR
CONCENTRADA

El  Centre  de  Transferència  del  Calor  i  Massa  (CTTC  UPC)  coordina  el  projecte  del

Programa KIC InnoEnergy sobre sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Thermal

Energy  Storage-TES)  per  a  energia  solar  de  concentració  (Concentrated  Solar

Power-CSP), amb l’objectiu de reduir els alts costos de capital i de manteniment d’aquests

sistemes,  desenvolupant  eines d’enginyeria  d’anàlisi  avançades,  i  proposant  solucions

òptimes i innovadores.

 

CTTC  UPC  ha  finalitzat  la  versió  beta  de  dos  codis  (STES  i  LTES),  dues  eines  de

simulació  innovadores  que  permeten  l’anàlisi  tèrmica  i  fluídica  detallada  de  sistemes

d’emmagatzematge per calor sensible i latent. Els codis permeten: i)l'anàlisi de simulació

avançat  amb un  temps  computacional  relativament  baix,  ii)  la  simulació  d'una àmplia

gamma de  sistemes  d'emmagatzematge (doble  tanc,  termoclina,  etc.)  iii)  l’anàlisi  dels

diferents  modes  d’operació  de  la  planta,  iv)  el  tractament  especial  dels  sistemes

d’emmagatzematge per calor latent mitjançant material de canvi de fase encapsulat i v)

l'anàlisi econòmica dels acumuladors d’energia per assolir un cost mínim d'inversió i de

funcionament. (Credit photo: Gemasolar Central Tower CSP plant).

 

 
NOU CENTRE D’INNOVACIÓ COMPARTIDA AMB L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

L’Institut  Municipal d’Informàtica de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) ha signat un

acord de col·laboració amb la UPC per a la creació d’un Centre d’Innovació Compartida

-CIC-  TIC a l'inLab FIB UPC. Aquest  CIC té  com a objectiu la  identificació  de noves

oportunitats  d’innovació  en  tecnologies  TIC  en  les  administracions  públiques  i  en

particular sobre aplicacions mòbils, geoserveis , smart cities, la internet col·laborativa, els

serveis  als  ciutadans,  i  l’anàlisi  dels  grans  volums  de  dades.  Així  mateix  es  farà  un

especial èmfasi en donar impuls al Programa inLab Talent de la Facultat d’Informàtica de

Barcelona.
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NOVES APLICACIONS DE LA FIBRA DEL CÀNEM

El  3  d’abril  es  va  presentar,  en  el  marc  de  l’Investor’s  Day  UPC  2014,  el  projecte

d’empresa de base tecnològica CATCA, sorgit d’Innotex Center/Intexter, en col·laboració

amb  el  Departament  d’Enginyeria  Agroalimentària  i  Biotecnologia  de  la  UPC,  per

comercialitzar els resultats de la recerca sobre el cànem. L’objectiu de l’empresa és el

desenvolupament  i  la  comercialització  del  cànem  tecnològic,  un  teixit  sense  efectes

psicoactius,  abordant  tant  els  petits  dissenyadors  que  aposten  pels  nous  materials

ecològics i d’alta qualitat  per al sector tèxtil, com les grans marques fabricants.

 

Al cànem, material molt resistent i que creix amb poca aigua, no li calen pesticides, per

tant  és  un  cultiu  sostenible  i  ecològic,  fets  que  fan  que,  un cop  aplicades  les  noves

tecnologies desenvolupades, esdevingui una fibra adequada per aconseguir nous teixits,

molt suaus i adients per a la fabricació de peces de roba.

 

 

 
TECHealth WORKSHOP UPC: TECNOLOGIES I SOLUCIONS MÈDIQUES
AVANÇADES AL MIHEALTH FORUM 2014

El proper 22 de maig tindrà lloc el  TECHealth Workshop sobre tecnologies i  solucions

avançades, al marc del MIHealth Forum 2014 a Barcelona, del qual CIT UPC és membre

col·laborador. Es presentaran 11 tecnologies i solucions innovadores, amb alt impacte per

al sector sanitari, a punt per a la seva comercialització i aplicació per a les empreses.

Totes  elles  han  estat  desenvolupades  des  de  Centres  punters  en  investigació  i

transferència  de  tecnologia  de  la  UPC,  membres  de  CIT.  Les  presentacions  giren  al

voltant de 4 tracks temàtics: biomaterials i biomecànica, mobile Health, tecnologies per a

diagnòstic i tractament i serious games. Inscripció gratuïta amb registre previ.

 

 
AVANÇ DEL PROJECTE INTERREG METAL-INNOVA

Els passats 3 i 4 d’abril van tenir lloc noves sessions de treball del projecte Metal-innova a

les quals els socis van establir la metodologia per realitzar vigilància tecnològica, formació

específica,  així  com  les  tecnologies  i  serveis  oferts  a  les  empreses  interessades  en

desenvolupar  projectes  d’innovació  en  el  sector  metall,  i  en  establir  projectes  de

cooperació amb altres empreses de l’espai SUDOE (Espanya, França i Portugal).

 

 

 
EL DR. RODRÍGUEZ FONOLLOSA PREMIAT PER GENERAL ELECTRIC

José Adrián Rodríguez Fonollosa, del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i

la Parla (TALP UPC) ha obtingut amb el primer premi del concurs 'Flight Quest 2', dotat

amb  100.000 USD i convocat per General Electric, en col·laboració amb Kaggle i Alaska

Airlines,  per  trobar solucions d’innovació millorant  l’eficiència  en l’aviació.  El  model  de

sistema de vol guanyador ha resultat ser fins a un 12% més eficient en comparació amb

els  conjunts  de  dades  de  vols  reals,  en  termes  de  reducció  de  retards  i  de  major

eficiència.  Aquest sistema permetrà un estalvi de 3.000 milions d’euros a la indústria i

s’ha  desenvolupat  fent  servir  algorismes  i  eines  similars  a  les  que  s’utilitzen  pel

reconeixement de la veu i de la parla.
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Té l’activitat física incidència sobre el rendiment intel·lectual
dels estudiants?

L’evolució experimentada per la medicina durant els darrers anys no podria

explicar-se sense el paper de les noves tecnologies. Concretament, les

tecnologies mèdiques han tingut  [...] +Veure més

 

 

 

 
PROGRAMA DE DOCTORAT INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

El  14  d’abril  ha  començat  la  campanya  d’identificació  de  propostes

empresa-universitat  per  la  convocatòria  2014 del  Programa de Doctorat

Industrial. Trobareu la informació actualitzada, així com els formularis per

participar-hi, en aquest web on també s’aniran publicant els projectes quan

entrin en la fase de recerca de candidats.

Si  com empresa i/o grup de recerca UPC esteu interessats en participar-hi

al programa, des de CIT UPC restem a la vostra disposició per col·laborar

en el procés.

 

 
NOUS GRUPS DE RECERCA RECONEGUTS PER LA
GENERALITAT

AGAUR,  l’Agència  de  Gestió  d’Ajuts  Universitaris  i  de  Recerca  de  la

Generalitat de Catalunya, ha publicat recentment la resolució dels grups de

recerca reconeguts per la Generalitat pel període 2014-2016. Nous grups

de la UPC, que formen part de Centres membres de CIT, han obtingut una

avaluació positiva en la primera fase. Més informació.

 

 
PREMI DURAN FARELL

El Consell Social de la UPC, amb la col·laboració de Gas Natural Fenosa

ha convocat la 9ª edició del Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica.

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 
GESTIÓ DE LA CONGESTIÓ DEL
TRÀNSIT A LA MECA

El  Dr.  Jaume  Barceló,  en  l’actualitat

investigador  de  l’InLab  FIB  UPC,  va

ser assessor per  al desenvolupament

d’un  pla  director  de  transports  per

planificar  i  gestionar  de  manera

eficient, el desplaçament simultani de

60.000  vehicles  (2.500.000  persones

motoritzades o a peu) a la posta de sol

entre  les  localitats  d’Arafat  i

Muzdalifah  a  l’Aràbia  Saudí,

separades  12km,  i  etapa  clau  del

pelegrinatge anual que els musulmans

fan  a  La  Meca.  El  projecte  va  estar

basat en la utilització del simulador de

trànsit  Aimsun,  desenvolupat  sota  la

seva  direcció  al  Laboratori

d’Investigació  Operativa  i  Simulació

(LIOS) de la UPC.
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La  finalitat  del  premi,  biennal  i  dotat  amb  30.000  euros,  és  incentivar

l’excel·lència investigadora, a través del reconeixement de la qualitat d’un

treball de recerca en el camp de la tecnologia durant els darrers tres anys.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 16 de maig.
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