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ESTALVI ENERGÈTIC A TRAVÉS DEL MONITORATGE INTEL·LIGENT

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), juntament amb el
CTM, ha desenvolupat per a La Farga Rod un sistema que permet monitoritzar el
procés productiu de la fosa contínua de coure amb l'objectiu final de reduir la seva
minva i evitar el consum associat al seu reprocessament. El procés és d'alt consum
energètic, 1.277 kWh per tona produïda, l'equivalent al consum anual de 15.400 llars.
El software intel·ligent desenvolupat monitoritza, a partir de variables d'operació de
la línia i mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial, si aquesta treballa dintre o
fora de les condicions d'operació òptimes, evitant que el fil de màquina resultant
contingui defectes (bombolles d'aire per exemple). L'objectiu del nou software és
aconseguir reduir la minva fins a l'1%, el que significaria un estalvi de 4.880Mwh
d'energia anual associada al reprocessament del coure (equivalent al consum de més
de 600 llars) i de 1.100t de CO2 anuals.

 

 

NOU BIOSENSOR MICROBIÀ PER AVALUAR LA TOXICITAT DE L’AIGUA

Innotex Center/CRIT ha col·laborat amb investigadors de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i del Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) del CSIC, en el
desenvolupament d’un biosensor basat en paper impregnat de bacteris per detectar
la toxicitat de l’aigua. Aquesta eina biològica innovadora, senzilla i de baix cost,
permet detectar múltiples contaminants i és fàcilment utilitzable en contextos de
restricció econòmica o en països en desenvolupament. El bioassaig detecta qualsevol
contaminant que sigui tòxic pels microorganismes en el temps d’assaig (15-20
minuts), com ara metalls pesants i hidrocarburs com el petroli o el benzè. 

Innotex Center/CRIT ha estat l’encarregat de la preparativa de les diferents mostres
d’aigües naturals i lixiviats de sòls contaminats i de les determinacions analítiques de
les mateixes, fent el seguiment segons el mètode d’assaig de toxicitat per
bioluminescència amb l’espècie de bacteri Vibrio fisherii (mètode  Microtox®) per a la
validació del nou sistema.
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http://www.uab.cat/
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LEAM UPC COORGANITZA EL I CONGRÉS D’ACÚSTICA DE CATALUNYA

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC) ha coorganitzat el I
Congrés d’Acústica de Catalunya, Acusti.cat,  celebrat a Sabadell els dies 28 i 29
d’abril. El congrés es va organitzar al voltant de reptes i dilemes proposats lliurement
pels participants amb l'objectiu de que els continguts fossin d’interès general i
fomentar així el debat i la participació. Els temes abordats van estar molt relacionats
amb la pràctica professional i la gestió administrativa lligada a la contaminació
acústica com ara la gestió del soroll, l’oci nocturn o la sensibilització acústica. En
l’organització del Congrés també hi han col·laborat la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació Catalana de
Consultors Acústics. A l’esdeveniment hi van assistir més de 350 persones tant del
sector públic com del privat.

 

 

 

CIT UPC PARTICIPA A ALIMENTARIA 2016

El centre Tecnològic de la UPC ha participat a Alimentaria 2016, la gran fira del sector
de l’alimentació, celebrada a Barcelona entre el 25 i el 28 d’abril. En el marc del
Brokerage Event, CIT UPC va celebrar diverses reunions de treball amb empreses de
diferents sectors (maquinària industrial, packaging, desenvolupament alimentari)
amb l’objectiu de presentar les seves capacitats tecnològiques en l’àrea de les
tecnologies químiques i de l’alimentació i explorar possibilitats de col·laboració.

 

 

CIT UPC MEMBRE DE LA IoT ALLIANCE

CIT UPC s’ha adherit a la IoT Catalan Alliance, una iniciativa impulsada per la
Generalitat de Catalunya dintre de l’estratègia SmartCAT i liderada per la Fundació
I2CAT, amb l’objectiu de treballar pel foment de la Internet de les Coses a Catalunya i
a la seva indústria. La IoT Catalan Alliance reuneix a empreses i entitats que
desenvolupen i implementen solucions tecnològiques en IoT. Dintre de l’Aliança, les
empreses podran constituir l’entorn idoni per explorar el coneixement de les
capacitats disponibles i les necessitats que es detectin, així com detectar oportunitats
de negoci en aquest àmbit.

 

 

 

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA               

Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos (Octubre)

http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/43/leam_upc
http://www.congresacusti.cat/#/inici
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.diba.cat/
http://www.sabadell.cat/ca/
http://www.consultorsacustics.cat/
http://www.consultorsacustics.cat/
http://www.alimentaria-bcn.com/ca/home
http://www.cataloniaiot.com/
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.i2cat.net/ca
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=17


 

 

 

RELLEU EN LA DIRECCIÓ DE CITCEA UPC

Des del dia 1 d’abril de 2016 el Dr. Daniel Montesinos, Cap de Projectes de CITCEA
UPC, assumeix la direcció del centre, donant relleu al Dr. Antoni Sudrià, fundador i
director de CITCEA UPC des dels seus inicis l’any 2.001. Gràcies al lideratge del Dr.
Sudrià el CITCEA ha pogut posicionar-se com a referent en l’àmbit de la Mecatrònica i
l’Enertrònica. El Dr. Montesinos és Doctor en Enginyeria per la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Professor associat del departament d'Enginyeria Elèctrica de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB UPC) i, des del
2005, responsable de l’àrea Power Electronics de CITCEA. Aprofitem per agrair al Dr.
Sudrià tots aquests anys de dedicació en aquesta tasca i per desitjar el millor al Dr.
Montesinos en aquesta nova responsabilitat.

 

 

 

EL DEEP LEARNING REVOLUCIONA LES TECNOLOGIES DE LA
PARLA

Parlar i interactuar amb les màquines en qualsevol idioma ha estat un
dels objectius dels experts en tecnologies del llenguatge. No és nou,
però cada vegada més aquest tipus de tecnologies s’està estenent a
nivell d’usuari.  [...] + Llegir mes.
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http://www.silbcn.com/cat/sil2016.html


 

LA UPC ÉS LA PRIMERA UNIVERSITAT A ESPANYA EN
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la primera universitat a
Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic, i una de les tres
universitats públiques catalanes que es col·loquen entre les dues
primeres posicions de l’'U-Ranking 2016', com a millors campus de
l’Estat. A més, està en el grup de les universitats altament
especialitzades. El U-Ranking mesura la productivitat del sistema
universitari espanyol està elaborat de manera conjunta per la Fundació
BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).
 

 

 

      

PLANIFICADOR DE REGS

inLab FIB va desenvolupar "Reg-Control"
per a Agbar, un sistema de reg pioner al
món, el qual mitjançant coneixements
agrònoms avançats i dades
meteorològiques en temps real permetia
calcular, determinar i executar les
necessitats de reg de cada cultiu
adaptant-se a les seves especificitats i a
les seves circumstàncies climàtiques.
 

 

 

 

L’inLab FIB MOBILITZA
VOLUNTARIS DIGITALS PER
AJUDAR A L’EQUADOR

L’inLab FIB, en col·laboració amb la
comunitat catalana d’Open Street Map
(OSM) i el projecte Humanitarian Open
Street Map Team (HOT), va organitzar el
21 d’abril una activitat de mapeig
humanitari on els voluntaris digitals van
ajudar a proporcionar una cartografia
actualitzada de les zones afectades pel
terratrèmol d’Equador, per als equips
d’emergència que treballen sobre el
terreny. El terratrèmol que es va produir
el 16 d’abril va ser de magnitud 7,8.
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