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AVALUACIÓ DEL DISSENY DE TORRES DE REFRIGERACIÓ

El Centre de Diagnòstic Industrial i de Fluodinàmica (CDIF UPC) ha realitzat
per a l'empresa Districlima l'avaluació de les possibles configuracions de les
torres de refrigeració que s'instal·laran en la seva central de producció
energètica Central Tànger, situada al cor del districte tecnològic 22@ de
Barcelona. Aquesta és la segona de les centrals de producció de
Districlima, i va ser concebuda per cobrir les puntes de demanda de la
xarxa que no van quedar cobertes per la Central Fòrum. Mitjançant CFD
(Computational Fluid Dynamics) s'han avaluat els aspectes de configuració
i operació de les torres com, per exemple, la capacitat de dissipació tèrmica
total en el seu emplaçament definitiu en coberta. També s'ha estudiat
l'efecte de les extraccions d'aire de ventilació de la central Tànger sobre el
funcionament de les torres de refrigeració. Així mateix, s'ha estudiat la
interacció del plomall d'aire calent i humit expulsat per les torres amb els
edificis de l'entorn. En aquest sentit, s'ha pogut verificar que la configuració
escollida no presenta risc d'interacció amb els edificis adjacents, evitant
problemes de condensació a les façanes o de confort tèrmic dels seus
ocupants.

PROJECTE ANYWHERE: UNA RESPOSTA A EPISODIS
METEOROLÒGICS I CLIMÀTICS EXTREMS

Del 7 al 10 de juny es va celebrar la reunió d'inici del projecte europeu
ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to
extreme WeatHER and climate Events). ANYWHERE està liderat pel Centre
de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC) i pretén crear una
eina per a les institucions que millori la gestió i la resposta davant d'episodis
meteorològics i climàtics extrems. El projecte es basa en el potencial de les
actuals tecnologies d'anticipació dels riscos associats als desastres naturals
produïts per episodis meteorològics i climàtics (inundacions, marejades
ciclòniques, onades de calor, focs, sequeres...), així com de gestió de la
resposta davant les emergències que assegurin la protecció i la seguretat
de les persones i dels béns. ANYWHERE cobreix des de la previsió dels
riscos associats als episodis meteorològics i climàtics fins a la gestió
d'operacions d'emergència, prioritzant la prevenció i l'execució d'accions de
resposta efectives.

El projecte té un pressupost de 14,6 milions d’euros i hi participen, a més
de CRAHI UPC, 30 socis més.
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SEER UPC S’INCORPORA A LA XARXA DERlab

El centre Sistemes d’Energies Renovables (SEER UPC) s’ha incorporat a la
xarxa DERlab, una associació dels principals laboratoris i instituts de
recerca en el camp dels sistemes de generació distribuïda.

DERlab analitza i promou un conjunt de requisits i criteris de qualitat per a
la connexió i el funcionament dels recursos energètics distribuïts (DER). En
aquest marc de treball, DERlab dóna suport al desenvolupament de
tecnologies basades en DER. També ofereix serveis d'anàlisi i assessoria
per a sistemes de generació distribuïda per tal de donar suport a la
transició vers a un sistema energètic més descentralitzat.

A la xarxa hi pertanyen centres com el Fraunhofer-Gesellschaft
(Alemanya), NREL (Estats Units), DNV-GL (Noruega), KU Leuven (Bèlgica),
AIT (Austria), INESC TEC (Portugal) o el DTU (Dinamarca).

MISSIÓ EMPRESARIAL A XILE

CIT UPC ha participat del 13 al 18 de juny en una missió empresarial a
Santiago de Xile organitzada per ACCIÓ, centrada en els àmbits de la
innovació, les smart cities i l’agroindústria. En concret, el Data Management
Group (DAMA UPC) hi va presentar les seves capacitats tecnològiques
relacionades amb les ciutats intel·ligents en el marc d’una intensa sessió de
B2B Networking amb empreses. El Dr. Josep Lluís Larriba, director de
DAMA UPC, també va participar com a ponent en un taller sobre “Gestió de
mobilitat intel·ligent i interactiva sense necessitat d’utilitzar hardware
específic/Cigo” dintre de la Fira de referència “Creo en Chile”.

Aquesta acció forma part de la prova pilot que es va iniciar el passat mes
de gener, on ACCIÓ té l’objectiu de recolzar la comercialització de les
capacitats tecnològiques dels centres acreditats TECNIO.

CIT UPC PARTICIPA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE FEDIT

El Centre d’Innovació I Tecnologia de la UPC va assistir a la XLII
Assemblea General Ordinària de la Federación Española de Centros
Tecnológicos de España (Fedit), celebrada el 29 de juny a Madrid. A la
sessió es van presentar les activitats que la federació està portant a terme
així com l’execució pressupostària de 2016.

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE
FORMACIÓ CONTINUADA

Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos
(Octubre)
Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Per
determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Per
determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores
(Per determinar)
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CARNET : Mobilitat al servei de les ciutats i els ciutadans

El 80% de la població mundial viurà a l’entorn de grans ciutats en
les pròximes dècades. És una estimació i també la constatació que,
a nivell global, les societats del segle XXI seran majoritàriament
urbanes. [+] llegir més

LA UPC, PRIMERA UNIVERSITAT A ESPANYA I AL 'TOP
100' DEL MÓN EN ENGINYERIA DE
TELECOMUNICACIONS, ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és líder a Espanya en
Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, àmbit en el
qual se situa en el lloc 21 a Europa i entre les cent millors del món,
a l Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, que
posiciona les millors institucions del món en set disciplines
acadèmiques de l’enginyeria. La UPC també encapçala les
universitats politècniques de l'Estat en Enginyeria i Ciències del
Medi Ambient, i Enginyeria i Ciència dels Materials, i comparteix la
primera posició en Enginyeria i Ciències de l’Energia amb la
Universitat Politècnica de València (UPV).

NOUS AJUTS TECNIOspring PLUS

S’ha presentat la convocatòria TECNIOspring PLUS, un programa
d’ACCIÓ que, mitjançant la mobilitat de personal investigador
experimentat, promou la incorporació de talent a les empreses
catalanes i als agents TECNIO. TECNIOspring PLUS ofereix ajuts a
la contractació de personal investigador durant 2 anys, amb
l’objectiu de desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
la transferència tecnològica.

Dotat d’un pressupost de 10,04 milions d’euros, y cofinançada pel
H2020 Marie Skłodowska-Curie actions de la Unió Europea,

ESTUDI DE L'IMPACTE
ACÚSTIC DE L'AUTOVIA B-23

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i
Mecànica (LEAM UPC) va realitzar per
a l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat l’any 2008 l’estudi de
l’impacte acústic de l’autovia B-23 al
seu pas pel municipi, amb l’objectiu de
minimitzar el soroll provinent d’aquesta
via.
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TECNIOspring PLUS preveu atorgar 72 ajuts pel període 2016-
2021. La primera convocatòria s’obrirà el mes d’octubre d’enguany.

BARÒMETRE DE LA INNOVACIÓ A CATALUNYA

S’ha publicat el Baròmetre de la Innovació, elaborat per ACCIÓ, que
recull dades estadístiques sobre les activitats d’R+D i innovació
desenvolupades per les empreses catalanes el 2015. Com a
principals conclusions destaca l’augment de l’activitat d’R+D
(especialment en el sector industrial) i dels recursos destinats a la
innovació, la presència cada cop més gran del big data en la
innovació, i la previsió d’un augment en la facturació, en la
productivitat i en l’ocupació el 2016 de les empreses innovadores.

 

Política de privacitat
Add us to your address book

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28699603/Barometre-de-la-Innovacio-a-Catalunya-2015?utm_campaign=acc10informa&utm_source=ai178&utm_medium=noticia_link1
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|LIST:SUBSCRIBE|*
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|FORWARD|*
http://cit.upc.edu/newsletter/2016_06/nws_49_ca.pdf
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|UNSUB|*
http://www.cit.upc.edu/ca
mailto:info.cit@upc.edu
http://www.cit.upc.edu/newsletters/politica_de_privacitat.html
http://upc.us4.list-manage.com/vcard?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556

