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KICK-OFF DEL PROJECTE BIG IoT

Els passats 25 i 26 de gener va tenir lloc la reunió de kick-off del projecte europeu
 BIG IoT, en el qual la UPC hi participa com a soci a través de l'inLab FIB i el grup de
 recerca SERTEL. El projecte té per objectiu posar en marxa un ecosistema
 professional d’Internet of Things (IoT) que ofereixi una manera funcional i fàcil de
 descobrir, accedir, controlar, gestionar i assegurar objectes intel·ligents i que alhora
 sigui de màxima acceptació, ja que fins ara ha estat un sector força fragmentat i amb
 nombroses barreres d’entrada per a desenvolupadors. El projecte definirà una API
 web que s’implementarà en 8 plataformes diferents, i que serà genèrica i unificada
 per a plataformes d’objectes intel·ligents. Aquesta nova API facilitarà
 l’interoperabilitat d’IoT i crearà un Marketplace on proveïdors de plataformes,
 aplicacions i serveis puguin posar en el mercat els seus actius, fent accessibles
 sistemes anteriorment tancats.

 En el projecte hi participen 12 socis més: Bosch, CSI Piemonte, Vodafone, VMZ
 Berlin, Wolfsburg AG, Econais, ATOS, Seat, Siemens, Clausthal University of
 Technology, National University of Ireland Galway i l’Aalborg University.

 

 

COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR UN NOU GANXO AUTOMÀTIC PER
 A GRUES

L'empresa Elebia Autohooks, el Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC), el
 Motion Control and Industrial Aplications (MCIA UPC) i Eurecat-CTM, col·laboren en
 un nou i innovador ganxo automàtic per a grues que permeti millorar els processos i
 reduir l'accidentabilitat causada, majoritàriament, per un mal ús dels sistemes
 d'ancoratge. A partir d'un ganxo patentat per l'empresa, que enganxa i desenganxa
 la càrrega a distància mitjançant un sistema automàtic motoritzat, es desenvoluparà
 un sistema de gestió de la informació per al control de la seguretat i la traçabilitat en
 aplicacions de manipulació de càrregues suspeses, basat en identificació dels
 elements d’ancoratge mitjançant tags RFID i càlculs de la càrrega suportada en cada
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 operació. La informació de cadascuna d'elles es transmetrà mitjançant el núvol a un
 sistema de gestió centralitzat, que a través d'algoritmes d'intel·ligència artificial
 determina l'estat dels elements d'ancoratge i la traçabilitat de les càrregues. La
 inversió que requereix el projecte és de 872.283 i està previst que arribi a generar
 3,5 milions d'euros el 2019.
  
 Elebia, amb oficines a Mataró, és lider i pionera en el mercat dels ganxos automàtics
 i ha dut a terme importants projectes amb clients nacionals i internacionals com
 SpaceX, Rolls-Royce, Boeing o Airbus, entre d’altres. 

 

 

SISENA EDICIÓ DE LA SÈRIE MULTIMÈDIA “PERSONATGES EN JOC”

S’ha presentat una nova entrega de la sèrie multimèdia “Personatges en Joc”
 dedicada en aquesta ocasió a Dolors Aleu, la primera dona llicenciada en medicina a
 l’Estat Espanyol. En el joc es reflecteixen les dificultats que van tenir les dones per
 accedir a la universitat a finals del segle XIX i XX, i diversos conceptes relacionats
 amb la medicina adaptats als alumnes de primària. El projecte ha estat dirigit pel Dr.
 Lluís Solano de la Divisió d’Informàtica Gràfica del Centre de Recerca en Enginyeria
 Biomèdica (CREB UPC) i de l'ETSEIB, i el Dr. José Luis Eguia del Departament de
 Projectes en la Enginyeria de la UPC en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats
 i Recerca de la Generalitat de Catalunya, coordinadora del projecte.

 

 

 

CIT UPC CELEBRA 5 ANYS

El Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya ha complert 5 anys
 d’activitat. En aquest temps s’ha consolidat un model de col·laboració innovador, a
 través del qual els centres membres posen el seu coneixement, les tecnologies i els
 resultats de la seva recerca a disposició d’empreses i organitzacions, tant públiques
 com privades, per afavorir la innovació amb solucions tecnològiques integrals i
 transversals.
  
 Aquest cinc anys han estat possibles gràcies al suport continuat de la UPC i al treball,
 al compromís i l’esforç dels investigadors que formen part dels 20 centres que són
 membres de CIT.
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CIT UPC PARTICIPA EN UNA PROVA PILOT AMB XILE A TRAVÉS D’ACCIÓ

El Centre Tecnològic de la Politècnica participa en la primera prova pilot organitzada
 per l’oficina exterior d’ACCIÓ a Xile amb l’objectiu de comercialitzar les capacitats
 tecnològiques de la xarxa de centres TECNIO que en aquell país tinguin una clara
 demanda. Inicialment s’analitzarà el mercat de Xile en relació a les tecnologies
 disponibles i els factors que poden influir en la seva introducció comercial en el país.
 Posteriorment es planificarà i executarà l’estratègia comercial dirigida a atendre les
 necessitats tecnològiques del teixit empresarial xilè. El projecte conclourà el gener
 de 2017.

 

 
 

 

PEDRO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE SEER UPC, UN DELS 3.000
 INVESTIGADORS MÉS CITATS DEL MÓN EL 2015

El director de SEER UPC, Pedro Rodríguez, apareix en la llista com un dels 3.000
 investigadors més citats del món el 2015, segons el rànking que ha publicat Thomson
 Reuters, l’organització que indexa les publicacions científiques de totes les àrees de
 coneixement a nivell global.
  
 Pedro Rodríguez és expert en smart grids, en electrònica de potència i en generació
 elèctrica distribuïda i, segons la base de dades Web of Science™ Core Collection, ha
 publicat 66 articles d’alt impacte des de 2005, els quals han rebut 2.519 cites en
 total, amb una mitjana de 44,19 cites per article, amb un índex H de 26, índex que
 avalua en un sol indicador la qualitat i l’impacte de la producció científica.

 

 

 

TECNOLOGIA A MIDA

En les últimes dècades s’ha produït un desenvolupament magnífic en la
 funció de transferència de coneixement de la universitat pública al
 món de l’empresa. No obstant això, aquesta activitat s’ha anat
 dificultant en els últims temps, com pot apreciar-se en els indicadors
 de moltes universitats.  [...] + Llegir mes.
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LA UPC, LA PRIMERA POLITÈCNICA ESTATAL EN PRODUCCIÓ
 CIENTÍFICA I EN PRODUCTIVITAT DE LA RECERCA

Per segon any consecutiu, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 lidera el rànking de politècniques estatals en producció científica
 segons recull el ‘Ranking 2013 de investigación de las universidades
 públicas españolas’, realitzat per investigadors de la Universitat de
 Granada. En aquesta edició, la UPC assoleix, a més, la primera posició
 en termes de productivitat (producció ponderada pel nombre de
 Personal Docent i Investigador funcionari) en la recerca entre les
 universitats politècniques.
  

 

 

CONVOCATÒRIA RETOS-COLABORACIÓN

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha publicat la convocatòria
 Retos-Colaboración 2016, amb l'objectiu de fomentar els projectes de
 col·laboració entre empreses i organismes d'investigació. El pressupost
 de la convocatòria, finançada amb fons FEDER, és de 586 milions
 d'euros, dels quals 99,4 són subvencions i 487 milions bestretes
 reemborsables FEDER i préstecs a retornar en els propers 4 anys. El
 termini de presentació de sol·licituds s'obre el 9 de febrer i finalitza el 7
 de març.
  

            
 

 

 

MÀQUINES COMPRIMIDORES
 D’ALTA VELOCITAT

El professor Rafel Sitjar, investigador del
 Centre de Recerca en Seguretat i Control
 Alimentari (CRESCA UPC) va col·laborar
 amb l’empresa JBonals SA, fabricant de
 maquinària pel sector químic,
 farmacèutic i de l’alimentació, en el
 desenvolupament de diverses màquines
 comprimidores d’alta producció per a les
 grans empreses fabricants de cubs de
 brou en pols i detergents en format de
 comprimit. 

 Fruit d’aquesta col·laboració es van
 registrar diferents patents i es va
 dissenyar la màquina BR680, la qual pot
 produir fins a 1400 comprimits de gran
 format i pes al minut.
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PERCEPCIÓ SOCIAL DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA A
 ESPANYA 2014

L’11 de gener s’han fet públics els resultats de l’enquesta que cada 2
 anys realitza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
 (Fecyt), que aprofundeix en el coneixement de de les relacions entre la
 ciència, la tecnologia i la societat, avaluant i mesurant la percepció
 social de la ciència i la tecnologia a Espanya.
  

 

 

       

L’OBSEA DETECTA EL
 TERRATRÈMOL DEL MAR
 D’ALBORAN      

El sismòmetre de l’Observatori marí 
 OBSEA, que el Centre de
 Desenvolupament Tecnològic de
 Sistemes d'Adquisició Remota i
 Tractament de la Informació (SARTI UPC)
 té situat a uns 4 km de la costa de
 Vilanova i la Geltrú i 20m de profunditat,
 va registrar el sisme que es va produir al
 mar d’Alboran el 25 de gener. El
 terratrèmol, amb epicentre a 10 km de la
 Costa d’Alhucemas, va arribar als 6,3
 graus a l’escala Richter, sacsejant la
 costa andalusa i marroquina.

 El sismòmetre de l’OBSEA forma part de
 la xarxa de sismòmetres del IGN
 (Instituto Geográfico Nacional) i del IGC
 (Institut Cartogràfic i Geològic de
 Catalunya) per a l’anàlisi i previsió de
 terratrèmols.
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