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ENERGIA I MEDI AMBIENT: SISTEMES DE CONTROL CLIMÀTIC APLICATS
AL SECTOR RESIDENCIAL

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor i Massa (CTTC UPC) ha par�cipat en el
projecte europeu EIT-KIC InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System) on s’ha
desenvolupat un sistema de control climà�c d’habitatges integral, fàcil d’usar i
assequible. El seu objec�u ha estat fer un control intel·ligent dels sistemes de
calefacció i refrigeració així com de ven�lació de la casa per aconseguir un consum
mínim d’energia i que es man�ngui el confort tèrmic i de qualitat de l’aire.

  
En el marc d’aquest projecte, CTTC UPC ha desenvolupat el model fluido-tèrmic
virtual d’un habitatge real als Països Baixos mitjançant la seva plataforma de
simulació de sistemes NEST-Building; un so�ware paral·lel, orientat a objectes que
permet la simulació de qualsevol edifici gràcies a la seva modularitat. Aquest model
virtual ha permès la simulació detallada i ràpida del mapa de temperatures en tot
l’habitatge, la concentració de CO2 en totes les habitacions i en el sistema de
ven�lació, així com conèixer la càrrega tèrmica. El model ha estat u�litzat com a
banc de proves dels algoritmes de control avançats desenvolupats en el projecte.

FOTÒNICA: EN MARXA UN NOU PROGRAMA D’INCUBACIÓ D’EMPRESES
FOTÒNIQUES

El 16 de juny es va presentar un nou programa d’incubació d’empreses fotòniques
impulsat per la UPC a través del Centre de Desenvolupament de Sensors,
Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) i l’Ajuntament de Terrassa, i que compta amb el
suport de la Fundació Mobile World Capital i del Clúster d’Òp�ca i Fotònica del Sud
d’Europa (SECPhO). L’objec�u de la inicia�va, amb seu a Terrassa, és integrar en una
xarxa d’incubació els agents ac�us en la creació de noves idees de negoci que
u�litzin la llum com a element per desenvolupar els seus productes o serveis, en
espais propers a centres de recerca universitaris. En els darrers anys la fotònica ha
experimentat avenços que han facilitat la seva aplicació en àmbits com ara la
fabricació avançada i d’alta precisió, les eines avançades de diagnòs�c mèdic i de
teràpia, els automòbils o els telèfons mòbils intel·ligents. Destaca també com una
tecnologia clau en la transformació de l'escenari energè�c (energia solar,
il·luminació eficient). 

  
Es tracta de la primera incubadora d’aquest �pus a l’Estat i de les úniques que hi ha
al món en el camp de la fotònica. Actualment, n’hi ha quatre: tres als Estats Units i
una a Alemanya. 

  
Fins el 31 de desembre romandrà oberta la primera convocatòria per a empreses
que vulguin portar al mercat idees de negoci basades en tecnologies fotòniques.

SALUT: UN EXOESQUELET ROBÒTIC QUE AJUDA A CAMINAR A PACIENTS
AMB LESIÓ MEDUL·LAR, DISTINGIT PEL PROGRAMA CAIXAIMPULSE

L'exosquelet robò�c ABLE (Assis�ve Biorobo�c Low-cost Exoskeleton), dissenyat i
desenvolupat pel grup de recerca en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC), que forma
part del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), és un dels 23
projectes seleccionats per rebre finançament de la tercera convocatòria del
programa CaixaImpulse, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i Caixa Capital Risc.

  
L’exosquelet permet a persones amb lesions a la medul·la espinal poder adquirir
mobilitat per caminar i és de baix cost, lleuger, personalitzat i fàcil d'u�litzar.
Consisteix en tres components modulars: un sistema d'actuació al genoll que fa la
funció de múscul ar�ficial, un sensor situat a la zona de la �bia que detecta la
intenció de l'usuari, i una motxilla que conté l'electrònica i la bateria. Aquest
disposi�u permetrà als pacients prendre un paper ac�u en la seva pròpia
recuperació, promovent la seva independència i estenent el procés de rehabilitació a
casa del pacient. L'impacte final serà una millora de la seva qualitat de vida i una
reducció significa�va dels costos individuals i del sistema sanitari. 

  
En el desenvolupament del proto�p també hi han par�cipat inves�gadors de la
Universidade da Coruña i de la Universidad de Extremadura. Més informació.

CIT UPC PARTICIPA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE FEDIT

CIT UPC va assis�r a la XLIV Asamblea General de la Federación Española de Centros
Tecnológicos, Fedit, que es va celebrar el 29 de juny a Madrid. Posteriorment va
tenir lloc la Jornada annexa “Financiación de proyectos de I+D a través de
deducciones fiscales de inversores privados” a càrrec de Juan Quiroga, de Rey
Quiroga Asociados.

LA UPC ESTARÀ PRESENT A L' IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2017

La UPC, a través de CIT UPC, estarà present a l’edició de IoT Solu�ons World
Congress que se celebrarà a Barcelona, del 3 al 5 d’octubre al recinte Gran Via. CIT
UPC comptarà amb un estand dintre del Pavelló de la Generalitat de Catalunya, on
s’exposaran, entre altres, les úl�mes tecnologies en manteniment industrial
predic�u i es presentarà un disposi�u que permet rehabilitar el sòl pelvià des de
casa, amb jocs per a mòbil i control mèdic remot. A més, els centres inLab FIB UPC i
DAMA UPC comptaran també amb estand propi dintre del Pavelló de l’Ajuntament
de Barcelona, on presentarà els seus úl�ms projectes desenvolupats.

ÍNGRID MUNNÉ GUARDONADA A LA V NIT DE L’EFICIÈNCIA

Íngrid Munné, inves�gadora de CITCEA UPC, ha estat guardonada a la V Nit de
l’Eficiència, celebrada el 15 de juny i organitzada pel Clúster d’Eficiència Energè�ca
de Catalunya (CEEC). El premi ha estat concedit en la categoria de Màster pel treball
“Anàlisi tèrmica i posada en marxa d’un gasificador �pus Downdra� per a
microgeneració elèctrica a par�r de biomassa”.

PREMI A LA MILLOR RECERCA CIENTÍFICA A L'IMEKO TC10

Mònica Egusquiza, Carme Valero, Alex Presas, David Valen�n, Ma�as Bossio i Eduard
Egusquiza, inves�gadors del Centre de de Diagnòs�c Industrial i Fluidodinàmica
(CDIF UPC), han rebut el premi a la millor Recerca Cien�fica com a reconeixement a
la seva excel·lència professional a l’IMEKO TC10 “Technical Diagnosis in Cyber-
Physical Era”, que va tenir lloc a Budapest el 5 i 6 de juny.

ENERGIA I MEDI AMBIENT:

CITCEA UPC disposa d’emuladors amb capacitat d’actuar com a bateries, vehicle
elèctric, panells fotovoltaics... que permeten fer proves amb electricitat real sense
necessitat de disposar d’aquests elements o esperar que les condicions climà�ques
siguin les ideals.

"Com tenir en més consideració la pobresa energè�ca en les
polí�ques d’eficiència"

Per tal de combatre de manera més eficient la pobresa energè�ca a les
llars de baixos ingressos, s’ha de tenir en més consideració aquest grup
objec�u en les polí�ques d’eficiència energè�ca. ... Llegir més

 

  
SIMULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D'UNA FLOTA DE AGV PER AL
GRUP DAMM

inLab FIB UPC va realitzar la simulació de la implantació d'una flota de
vehicles guiats automà�cament (AGV) a la planta de producció del grup
DAMM del Prat de Llobregat, una de les primeres plantes de envasats líquids
completament automa�tzada. El simulador es connectava en temps real
amb el gestor de missions i el planificador de les trajectòries dels AGV.
L'objec�u perseguit per l'estudi de simulació va ser la detecció i resolució de
conflictes del planificador de trajectòries que provocaven bloquejos en el
sistema de transport.

  
El projecte va rebre el “Premi a la Innovació Logís�ca” a la XIV Edició del
premi CEL (Centro Español de Logís�ca) l’any 2004.

 

PRESENTACIÓ DE L'INFORME COTEC 2017

El 12 de juny s'ha presentat a Madrid l'Informe COTEC corresponent a
2017. Es presenten, com cada any des de 1996, les dades, les anàlisis,
opinions i propostes per fer de la innovació un veritable motor del
canvi econòmic i social a Espanya. L'informe ofereix també un balanç
de la vintena llarga de projectes desenvolupats per Cotec en l'úl�m
any.

 

QUARTA CONVOCATÒRIA DELS CUPONS A LA INNOVACIÓ

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la quarta convocatòria
dels Cupons a la Innovació, un programa d’ajuts d’ACCIÓ de fins a 6.000
euros des�nats a pimes que volen iniciar o estan desenvolupant un
projecte d’innovació. Els cupons es divideixen en tres categories:
Tecnologia, Innovació i Ecoinnovació. Més informació.

 

 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
PER A L’AUTOCONSUM
ENERGÈTIC AL CAMPUS DE
TERRASSA

En el marc del projecte Solar
Campus, impulsat per inves�gadors
del Centre de Recerca en Sistemes
Elèctrics d'Energia Renovable (SEER
UPC), 50 estudiants han instal·lat
250 plaques solars fotovoltaiques
en una super�cie de 800 m2,
distribuïdes en dues plantes a
l’edifici TR11 i a la Biblioteca del
campus. El conjunt té 25 kW de
potència i compta amb un sistema
de monitorització del consum
d’energia que permetrà un estalvi
d’uns 5.000 euros l’any. També
contribuirà a conver�r el Campus de
la UPC a Terrassa en un Smart
Energy Campus, on s' integren
diversos sistemes de generació i
emmagatzematge d’energia
ges�onats per un sistema avançat
de control.
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