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METODOLOGIA DE DISSENY DE SISTEMES DE POWER PLANT CONTROL

CITCEA UPC ha desenvolupat una metodologia de disseny de sistemes de control (Power
Plant Control, PPC), així com la seva implementació i validació per a GreenPowerMonitor, 
empresa especialista en el desenvolupament i posada en marxa de sistemes de
monitorització i control de grans plantes de generació fotovoltaica. El sistema PPC és un
software que permet l’assimilació de les centrals renovables (que generen energia de
manera variable en funció del sol o del vent) a les centrals convencionals (que generen
energia d’una manera més continuada). D’aquesta manera s’aconsegueix el compliment
dels codis de xarxa o grid codes més exigents, els quals estableixen les diferents accions
de suport de xarxa que han de proporcionar les grans plantes de generació renovable per
tal d’estabilitzar el sistema. Així el sistema elèctric, de manera intel·ligent (Smart Grid), és
capaç d’assegurar el correcte subministrament d’energia a l’usuari final, permetent alhora
un subministrament de qualitat, i l’augment de la proporció d’energies renovables en el mix
energètic global degut a la seva millor integració en el sistema.
 
Actualment el sistema de control PPC desenvolupat per CITCEA UPC està en marxa en
plantes de GreenPowerMonitor  als Estats Units, a Sudàfrica i a Romania.

 
 

ANTICIPACIÓ DE LES TENDÈNCIES DE MODA A TRAVÉS DE LA
TECNOLOGIA

Innotex Center ha liderat la primera reunió del projecte europeu SOMATCH, del qual és
coordinador. El projecte té per objectiu millorar la competitivitat de les pimes del sector
tèxtil i de la confecció a través de l'obtenció de dades fiables i detallades sobre les
tendències de la moda. Per a això, es desenvoluparà una innovadora eina que permetrà la
visualització de grans quantitats de dades obtingudes a través de tecnologies d'anàlisi
d'imatge, i preveure les tendències de moda en xarxes socials per part dels usuaris,
ajudant així a les empreses del tèxtil i la confecció, a augmentar la seva rapidesa de
reacció i adaptació a la dinàmica del mercat. En el consorci hi participen 7 socis europeus
més, entre els quals es troba Sparsity, spin-off de la UPC, qui ha desenvolupat tecnologia
pròpia en col·laboració amb DAMA UPC. El projectei compta amb un pressupost de 1,2
milions d'euros.

 
 

RENOVACIÓ CÀTEDRA GIRBAU

La UPC i Girbau Group han renovat per tres anys més la Càtedra Girbau Group de la UPC
en recerca i innovació en tecnologia de bugaderia industrial. La Càtedra va ser creada al
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febrer de 2012 amb l’objectiu de promoure activitats d’investigació, innovació i
transferència de tecnologia, així com de formació, prioritzant la protecció del medi ambient
i l’impuls de la tecnologia sostenible. La Càtedra Girbau Group està dirigida pel Dr. Carles
Riba, director del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC).

 
 

VI CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL

Els dies 11 i 12 de febrer va tenir lloc a Terrassa, el "VI Congrés Nacional de Legionel·la i
Qualitat Ambiental" organitzat per CRESCA UPC, un espai de debat en el que es va
abordar la legislació actual, els diferents mètodes de detecció existents, tant clàssics com
nous, i els tractaments a realitzar, amb èmfasi en la prevenció, la formació i la protecció. El
Congrés va constar de dues parts, la primera va tractar sobre legionel·la, específicament
sobre legislació i gestió de l'administració, anàlisi i diagnosi, i tractament de les
instal·lacions, i la segona sobre qualitat ambiental abordant temes legislatius, la seguretat i
l’aigua i les noves tendències. Al Congrés hi van participar més de 160 assistents de tot
l’Estat Espanyol.

 
 

 
CIT UPC A CEBIT 2015

La UPC, a través de CIT UPC, ha comptat amb un estand a la fira CeBIT 2015, un referent
internacional en el sector Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que s’ha
celebrat a Hannover entre el 16 i el 20 de març. S’han presentat tecnologies
capdavanteres entre les que destaquen noves tècniques de mineria de dades que fan
accessible la informació a editors, a l’aplicació de business intelligence i a la monitorització
de notícies per a mitjans de comunicació, i un software que analitza el cicle de vida d’un
edifici, des de la seva creació al procés de deconstrucció, tenint en compte els materials, el
disseny, l’orientació, el consum energètic i la seva adaptació a la normativa europea.

 
 

LA UPC A LA FIRA 4YFN DE BARCELONA

La UPC va participar a la trobada internacional 4 Years From Now (4YFN) de Barcelona,
celebrada entre el 2 i el 5 de març, i impulsada per la Mobile World Capital Barcelona
(MWCB) en paral·lel al Mobile World Congress (MWC). En el marc de l’estand situat al
 pavelló Catalonia-Barcelona, dins del recinte firal de Montjuïc, la UPC ha presentat els
seus desenvolupaments tecnològics en l’àmbit de les comunicacions mòbils, en els camps
de la telefonia 4G, software radio, Mobile Operating Systems, MPLS & ETHERNET, NFC,
Optical Technology, Human Computer Interfacing, WiFi, M2M Technology i Cloud
Computing, entre d’altres. La participació de la Universitat es va realitzar a través de CIT
UPC, el Servei de Gestió de la Innovació (amb l'Oficina de Patents i Llicències) i Parc
UPC.

 
 
 

CIT UPC AL CLÚSTER MOTO

El Centre Tecnològic de la Politècnica va formalitzar la seva adscripció, a través del Centre
Motion and Control Industrial Applications (MCIA UPC), al Clúster para el avance de la
Tecnología de la Moto. El Clúster està composat per 53 empreses espanyoles fabricants
de motocicletes, dels seus components o prestadores de serveis, i treballa amb l’objectiu
de fer de la innovació la principal avantatge competitiva de les empreses del sector.
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PROPERS CURSOS 2015

Desarrollo de máquinas: Innovación y gestión técnica de proyectos (16 d'abril).
Creación de geo-aplicaciones web con Angular (11 de maig)
APPC: Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en la industria
alimentaria (19 de maig)
Accionamientos mecátronicos en el diseño de máquinas (26 de maig)
Norma y ensayos de compatibilidad electromágnetica y seguridad eléctrica (1 de
juny)
Compatibilidad electromágnetica en el diseño electrónico (29 de juny)

 
 
 

 
Tecnologia per veure el futur

Per il·lustrar el paper d’una universitat com la Politècnica de Catalunya i
definir la clau de la seva activitat i el seu rol a l’entorn de la innovació, el
millor titular l’acaben d’oferir els diaris fa pocs dies: “La UPC lidera el
rànquing de transferència de coneixement entre les universitats de tot
l’Estat“[...] + Llegir més. 
 

 

 

 
LA UPC: PRIMERA UNIVERSITAT EN TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA A ESPANYA

En l’edició 2015 del U-Ranking sobre el sistema universitari espanyol
publicat el 16 de març, la UPC és la primera universitat a Espanya en 
transferència tecnològica i la segona en productivitat investigadora. L’U-
Ranking l’elabora conjuntament Fundació BBVA i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques (Ivie) incloent 48 universitats publiques
d’Espanya, i per primera vegada 11 de les 33 universitats privades del
sistema.
 

 
II WORKSHOP ON R&D
MANAGEMENT

CIT UPC coorganitza aquest
taller i té com a objectiu discutir
sobre tots els aspectes clau en
la direcció i gestió de la recerca i
del cicle de vida d'un projecte.
Més informació.

 
 

PREMI UPC DE
VALORITZACIÓ DE LA
RECERCA

El Premi UPC de Valorització de
la Recerca, que convoca el
Consell Social de la UPC té com
a finalitat reconèixer la tasca
dels grups de recerca de la UPC
en la valorització de 3 diferents
modalitats de recerca:
millor projecte de transferència
de tecnologia dels grups de
recerca de la UPC,
millor patent per la seva
aplicació al mercat i
millor empresa de base
tecnològica.
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NOVA CONVOCATÒRIA DOCTORATS INDUSTRIALS 2015

El 23 de març s’ha obert la nova convocatòria de Doctorats Industrials
2015, promoguda per la Generalitat de Catalunya, per fomentar el
desenvolupament de projectes de recerca estratègic dins d’una empresa,
on el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora en
col·laboració amb la universitat, donant lloc a l’elaboració d’una tesi
doctoral. En aquesta ocasió, la convocatòria donarà suport a 75 nous
projectes de doctorat industrial, tindrà 4 resolucions parcials i romandrà
oberta fins el 4 de desembre. Més informació.

 

 

      

            
 

 

 
PORTAL PIONER SOBRE ELS
EFECTES DE LES PLUGES EN
TEMPS REAL
 

El Centre de Recerca Aplicada en
Hidrometeorologia (CRAHI UPC), en
col·laboració amb l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) va participar en la
posada en marxa d’un portal pioner a
Europa, 'L'aigua en temps real', amb
informació sobre les pluges registrades i
els efectes que es produeixen en els
cursos fluvials catalans en temps real,
gràcies a l'encreuament de les dades
procedents de les 165 estacions
pluviomètriques automàtiques instal·lades
al territori i dels quatre radars
meteorològics, aplicant alhora un conjunt
d'algoritmes desenvolupats per CRAHI
UPC, per corregir i millorar les imatges
que s'obtenen per radar.
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