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ÒPTICA

Tecnologies
fotòniques per a la
detecció 3D
 

El Centre de
Desenvolupament de
Sensors, Instrumentació i
Sistemes (CD6 UPC) i
BEAMAGINE, S.L., spin-off
del mateix centre, han
iniciat la seva participació
en el projecte europeu
VIZTA (Vision, Identification
and Z-sensing Technologies
and key Applications -
Aplicacions i Tecnologies
de visió i identificació en
profunditat).
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MATERIALS

Un nou material per
fabricar aïllants per
al calçat reutilitzant
pneumàtics
 

Un equip d’investigadors
de la UPC, juntament amb
investigadors de
la Universitat Rovira i
Virgili, han trobat una
nova aplicació a la goma
vulcanitzada procedent
dels pneumàtics, la qual,
mitjançant un procés
senzill i combinant-la amb
un polímer, es pot
reconvertir en material
aïllant per al calçat.
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SALUT

Realitat virtual per a
la rehabilitació de
persones que han
patit un ictus
 

Investigadors del LAM
UPC i SIMMA Lab, en
col·laboració amb
l’Associació Diversitat
Funcional d’Osona, han
desenvolupat dues
aplicacions multimèdia
destinades a la
rehabilitació motriu i
cognitiva de persones
amb diversitat funcional,
principalment pacients
que han sofert un ictus.
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La UPC estarà present a l'Smart
City Expo World Congress 2019
 

 

Un any més la UPC estarà present al
congrés mundial sobre ciutats intel·ligents,
Smart City Expo World Congress, que
tindrà lloc a Barcelona entre el 19 i el 21
de novembre.
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CIT UPC a la 4ª Assemblea
General de l'EIT Urban Mobility
 

 

CIT UPC ha participat a la 4ª Assemblea
General de l’EIT Urban Mobility que s’ha
celebrat a Praga entre el 2 i el 6 de
setembre. Durant la sessió, a més de
presentar les últimes...
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Reconeixements

WOMEN-UP, BIOMETALLUM i
SENSOFAR, premis UPC de
Valorització de la Recerca
 

 

El projecte WOMEN-UP, la patent
BIOMETALLUM i la spin-off SENSOFAR, han
estat reconeguts en la darrera edició del
Premi UPC de Valorització de la Recerca,
convocat pel Consell Social de la UPC.
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Capacitats tecnològiques

Robòtica i Visió en Tecnologies de
la Salut
 

 

Som capaços de desenvolupar robots
mòbils per a la intervenció quirúrgica, a
més de les infraestructures necessàries
per al seu correcte funcionament. També
treballem en robots d'assistència mèdica
per a l'enginyeria de rehabilitació.
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L'incert futur dels actuals refrigeradors i
aires condicionats
 

 

El fred artificial ja suposa el 20% de l'energia total
consumida en edificis, tant en habitatges com en locals
comercials, de manera que qualsevol millora en
l'eficiència dels dispositius de refrigeració resulta
altament desitjable.
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La UPC acull l'EMC Europe 2019
 

 

La UPC ha acollit enguany EMC Europe 2019, el congrés
més gran de Compatibilitat Electromagnètica (EMC) que
se celebra a Europa i un dels tres més grans del món. El
GCEM UPC i EMC Europe han estat els organitzadors de
l’esdeveniment en col·laboració amb l’IEEE EMCS.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

La UPC consolida posicions en els rànquings
internacionals:

Entre les 150 millors universitats joves del món (rang
101-150) del 'Times Higher Education Young
University Rankings', i entre el 58-82 d’Europa.
En el rang 601-700 de l’Academic Ranking of World
Universities (ARWU) rànquing de Xangai.
En el lloc 443 del món en el rànquing CWUR - World
University Rankings.
16a en el rànquing SIR Iber.
En el lloc 275 en el Ranking Web of Universities
(Webometrics).
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    Informació d'interès
 

 Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2018 - Generalitat de Catalunya

 2.º Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España - F. Alternativas

 Indicadores de alta tecnología - 2017 -INE

 Global Innovation Index 2019 - Cornell University / INSEAD / WIPO
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Contacta amb nosaltres!
Volem ser punt de trobada per tots aquells que treballem en l'R+D.

Us animem a participar, enviant-nos les vostres notícies, comentaris, necessitats o
qualsevol altra informació que considereu rellevant i que vulgueu compartir.
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