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NOU ENTORN INTERACTIU PER AVALUAR SOLUCIONS DE
MOBILITAT

L'inLab FIB UPC ha desenvolupat un entorn interactiu per avaluar solucions
de mobilitat per a les ciutats. Aquest entorn permet mesurar l'efecte que
tindria sobre la ciutat l'aplicació de nous conceptes de mobilitat (com per
exemple el vehicle compartit) i l'impacte que tindria un augment en l'ús de
vehicles alternatius com poden ser els vehicles elèctrics. Aquest entorn
permet analitzar els efectes que aquests nous escenaris tindran sobre les
ciutats a través de diversos indicadors, com poden ser les emissions de
CO2, el consum de combustible, la velocitat o la densitat de vehicles, tant a
nivell global de tota la ciutat com a nivell de carrers de la ciutat o de barris.

Aquest projecte s'ha desenvolupat en el marc de la iniciativa CARNET i en
col·laboració amb SEAT, i ha estat presentat a la Fira Smart City Expo
World Congress 2016 a l’estand de la UPC.

UN NOU DESAMBIGUADOR MORFOSINTÀCTIC PEL NOU
DICCIONARI NORMATIU DEL CATALÀ

El Centre de Tecnologies del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha
col·laborat amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en el desenvolupament
d'un desambiguador que permet classificar morfològica i sintàcticament les
paraules del corpus de referència del català modern, i esbrinar quin és el
seu lema o representació canònica (la paraula que cerquem al diccionari).
A partir del recull d’uns 10 milions de paraules en una gran base de dades
de textos procedents de diferents fonts (llibres, novel·les, diaris...), el
programa els categoritza de manera que els lexicògrafs poden establir els
usos de les paraules, el significat que se’ls dóna habitualment, i les
expressions que es fan servir, per a la confecció del diccionari normatiu del
català modern.

Per aquest projecte TALP UPC ha utilitzat tecnologies lligades al processat
del llenguatge que poden tenir aplicació també en sectors que maneguin
grans quantitats d’informació documental com ara el sector sanitari,
financer o la gestió d’emergències i serveis.

NOVA TECNOLOGIA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE
RECOBRIMENTS METÀL·LICS
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El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) ha
desenvolupat una metodologia que permet la caracterització colorimètrica
de recobriments que varien la seva aparença en funció dels angles
d'il·luminació i d'observació, com és el cas dels nacrats i dels metal·litzats.
Es tracta d'un sistema d'imatges gonio-hiperespectral capaç d'adquirir
imatges espectrals en alta resolució fent servir diferents configuracions.
Aquesta nova tecnologia és d'especial rellevància en el sector de la
indústria de l'automoció, ja que permet la mesura colorimètrica dels
recobriments metal·litzats amb elevada precisió, millorant notablement les
capacitats dels equips actuals.

LES TECNOLOGIES DE LA UPC PRESENTS AL SCEWC 2016

La UPC, a través del seu centre tecnològic CIT UPC, va estar present a la
Fira Smart City Expo World Congress 2016, celebrada a Barcelona del 15
al 17 de novembre. En l'esdeveniment es van presentar les capacitats
tecnològiques de la UPC en àmbits com la mobilitat intel·ligent, els vehicles
elèctrics, la planificació urbana i data science, així com solucions en àrees
com les comunicacions, la salut, les energies renovables, la gestió de
residus, la gestió d’emergències i en xarxes intel·ligents. Aquestes
solucions tenen aplicacions en àmbits transversals com la mobilitat, la
seguretat, la connectivitat, la gestió de l’energia, el medi ambient, la
governació i la vida de les persones. 

L’estand ha estat compartit amb el projecte Echord++, el qual promou la
interacció entre fabricants de robots, investigadors i usuaris. Així mateix,
s’han presentat ARSI i SIAR, dos prototips robòtics creats per ajudar en la
inspecció i el manteniment del clavegueram de les ciutats.

En el terreny de les infraestructures i les utilitats ciutadanes, es van
presentar a l’estand de SEAT, diferents solucions desenvolupades per la
UPC i SEAT conjuntament, en el marc del hub de recerca i innovació en
mobilitat urbana CARNET.

Més informació.

II SYMPOSIUM ON URBAN MOBILITY

El 14 de novembre va tenir lloc el II Symposium “Challenges in Urban
Mobility” organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la
Technische Universität de Braunschweig, i esponsoritzat per CARNET i la
NFF. Les presentacions es van centrar en dos grans blocs temàtics: el
primer, relacionat amb ciutats intel·ligents sostenibles i infraestructures, i el
segon amb nous modes de mobilitat cooperativa intermodal i de mobilitat
connectada.

A l’esdeveniment hi van assistir més de 100 persones, i a més d’experts de
la UPC i de TU Braunschweig, hi van participar altres experts internacionals
d e TU Wien, Aalborg University, TU Clausthal i de la ciutat de Wolfsburg
AG.

CARNET és un hub d’innovació en l’àmbit de la mobilitat urbana, impulsat
per la UPC, Volkswagen Research i SEAT, que té per objectiu desenvolupar
projectes col·laboratius de futur en el marc de la mobilitat urbana. Són socis
industrials del projecte Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC i Rücker Lypsa.
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PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE
FORMACIÓ CONTINUADA

Curso profesional en Energía Eólica
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850
Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos
Professional course Energy storage for power networks: an
introduction to the technology and the applications

LÍDIA MONTERO REP EL PREMI “MUJER Y GESTIÓN DEL
TRÁFICO 2016”

La Dra. Lídia Montero, investigadora de l’inLab FIB UPC, ha estat
guardonada amb el Premi "Mujer y Gestión del Tráfico 2016" atorgat per
l’Asociación de Ingenieros del Tráfico y Técnicos de Movilidad. Lídia
Montero és doctora en informàtica per la UPC i està especialitzada en
l’aplicació de l’estadística a la planificació del transport, modelització de la
demanda i gestió del trànsit.

El guardó, que enguany celebra la seva segona edició, reconeix la tasca de
les dones que, des de l’administració, la universitat o l’empresa privada han
treballat de manera intensa pel tràfic, i especialment, per impulsar
l'enginyeria del trànsit a Espanya. L’acte de lliurament va tenir lloc el dia 11
de novembre a la Fundación Pons, a Madrid.

Indústria 4.0: Noves solucions per a vells problemes

En l’era de les telecomunicacions i del món hiperconnectat
sorgeix un nou concepte que demana pas en la història de la
ciència i la tecnologia: la indústria 4.0. [...] + Llegir més

LA UPC, PRIMERA UNIVERSITAT ESPANYOLA EN
FINANÇAMENT EUROPEU DEL PROGRAMA
HORIZON 2020

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es consolida com
la universitat espanyola que rep més finançament per part de la
Comissió Europea (CE) a través del programa marc de recerca i

ESTUDI DE L'IMPACTE
VIBRATORI DE L'AMPLIACIÓ
DE LA LÍNIA 3 DEL METRO DE
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innovació europeu Horizon 2020. Se situa també com la tercera
institució de recerca estatal i la primera a Catalunya pel mateix
concepte. Més informació.

ENQUESTA D'ACTIVITATS D'R+D 2015

L'Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat l'Enquesta
d'Activitats d'R+D 2015. L'informe destaca el creixement de la
inversió interna en un 2,7% en 2015 tant en el sector públic com
en el privat fins a un total de 13.172 milions d'euros, xifra que
representa el 1,22% del PIB. En el context europeu, Espanya
descendeix del lloc 14 al 18 a la zona UE dels 28, per sobre de
Portugal, Romania, Croàcia, Finlàndia i República Txeca.

ÍNDICE DE INNOVACIÓN ALTRAN 2016

S’ha publicat l’Índex d'Innovació Altran 2016 sobre el potencial
innovador d’Espanya i dels països de la UE. El rànking el lidera
Suècia, amb un índex d’1, i Espanya, amb un valor de 0,38, se
situa a lloc número 15, per sota de la mitjana de la UE (0,45). 

Catalunya, amb un valor de 0,46, se situa per sobre de la
mitjana europea.

 

BARCELONA

El Laboratori d'Enginyeria Acústica i
Mecànica (LEAM UPC) va realizar
l’estudi de l’impacte vibratori de
l’ampliació de la Línia 3 del metro de
Barcelona amb les noves parades
de Roquetes i Trinitat Nova l'any
2008.

PREMI A LA INNOVACIÓ EN
TEIXITS INTEL·LIGENTS

El 6 de novembre l’empresa
SUTRAN Technology, de la mà de
Norvil i ISB, va rebre el premi Equip
Innova 2016, concedit per la Fira
EquipHotel de París en la categoria
“Higiene i neteja en tèxtils
professionals”, pels seus productes,
en un inici per a hiperhidròsics i
actualment aplicats també en el
sector de la roba laboral, i pels teixits
bactericides amb efecte permanent i
sense toxicitat per a la pell humana.
Aquestes tecnologies han estat
desenvolupades gràcies a la
col·laboració d’Innotex Center / CTF,
centre de recerca i transferència de
tecnologia, expert en estructures
tèxtils per a aplicacions tècniques i
intel·ligents.
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