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PLATAFORMA DE TECNOLOGIES PER A LA GESTIÓ DE
CLOUD DATA

DAMA UPC participa al projecte CoherentPaaS del 7PM.El projecte té per
objectiu desenvolupar una plataforma de tecnologies per a la gestió de
cloud data, incloent emmagatzematge de dades No SQL, com les bases
de dades clau-valor i bases de dades per a grafs, les bases de dades
de SQL com in-memory i les bases de dades orientades a columnes,
sistemes híbrids com ara motors SQL en emmagatzematge de dades
clau-valor, i els sistemes de gestió de dades de processament de
processos complexos. Tots aquests sistemes es podran programar
mitjançant l'ús d'un llenguatge de consultes comú uniforme. A més, un
sistema de gestió transaccional escalable proporcionarà la coherència
global a través dels magatzems de dades. Amb els resultats del projecte
es podran desenvolupar aplicacions pel cloud amb un sol llenguatge de
consultes i coherència integral, de manera més ràpida i de més qualitat.

OBSEA A COSMOCAIXA BARCELONA

L’observatori marí OBSEA, que el Centre de Desenvolupament
Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la
Informació (SARTI UPC) té instal·lat a 4km de la costa de Vilanova i la
Geltrú, forma part de l’exposició 'Mediterrani: el nostre mar com mai
l'havies vist' que es pot visitar a CosmoCaixa Barcelona. A través d’una
eina interactiva es pot conèixer l’activitat d’aquest observatori, així com
fer captures del fons submarí a temps real. L’exposició es va inaugurar
el passat 10 de desembre i romandrà oberta durant tot l'any.

CONVERTIDOR TRIFÀSIC BIDIRECCIONAL PER A
MICROXARXA

CITCEA UPC ha dissenyat i construït un Convertidor Trifàsic
Bidireccional per a ser utilitzat entre un sistema d’emmagatzemament
d’energia basat en bateries o supercondensadors, i una Microxarxa
experimental. Aquest convertidor permet integrar a la xarxa pública la
generació, emmagatzemament i consum privats, de manera que
aquests són vistos pel sistema públic com una entitat agregada
intel·ligent capaç d’auto-abastir-se puntualment mitjançant el mode
aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i consumir
energia, en funció de les necessitats i/o carències del sistema elèctric
públic. La generació, s’integra a prop del consum, de manera que
contribueix a descarregar la xarxa de transport. Aquest equip ha estat
desenvolupat dins del marc d’una licitació del CENER. CITCEA UPC
disposa d'una rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.
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INCORPORACIÓ DE DOS NOUS CENTRES A CIT UPC

Dos nous centres UPC són membres  des de novembre de CIT UPC,
ampliant així la disponibilitat de capacitats tecnològiques, especialment
en l’àmbit TIC, que reforcen les possibilitats de col·laboració amb les
empreses:
- InLAb UPC, amb més de 30 anys d’experiència i un equip de 70
persones en el desenvolupament d’aplicacions i serveis basats en les
tecnologies informàtiques més innovadores i creant solucions a mida
per a empreses i institucions públiques i privades.
- El Centre d’aplicacions del Llenguatge i tecnologies de la parla -TALP
UPC-, amb un equip de 50 persones, està especialitzat en el processat
automàtic del llenguatge natural oral i escrit, amb l’objectiu de vèncer les
barreres del llenguatge per millorar l’accés als sistemes d’informació.

CIT UPC AL FORSCHUNGSTAG DE SEAT

El dia 11 de desembre es va celebrar al Centro Técnico de SEAT el Dia
de la Innovació 2013 - Forschunsgtag.
Aprofitant la presència a l'esdeveniment, de directius del Centre
d'Investigació del Grup Volkswagen, des del CT Seat es va organitzar
una jornada per presentar les capacitats tecnològiques en el sector de
l'automoció d'Universitats i diferents centres de recerca. Per part de la
UPC van participar 6 centres de recerca ( MCIA, LACAN, INNOTEX, CCP,
INLAB i WNG) i la Càtedra d'empresa SEAT a la UPC, i van celebrar
reunions bilaterals de treball amb responsables de SEAT i Grup VW,
amb l'objectiu d'identificar possibilitats de col·laboració empresa -
universitat en Materials i Processos, Electricitat, Electrònica i
Connectivitat, Mobilitat i Simulació (CFD/CSM).
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ESTUDI DE LES VIBRACIONS LÍNIA 9
DEL METRO DE BARCELONA

El Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
(LEAM UPC) i el Grup de recerca en vibracions i
teoria i anàlisi de màquines   van fer l’estudi de
les vibracions provocades per l’explotació de la
Línia 9 del Metro de Barcelona a l’interior dels
túnels i als edificis exteriors, així com el
comportament vibratori del conjunt de la
infraestructura.

INFORME PITEC 2011: FINANÇAMENT I
CAPITAL HUMÀ EN EL FINANÇAMENT
DE LES EMPRESES

El Obsevatori ICONO de la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) ha
publicat l'Informe PITEC sobre Finançament i
capital humà en el finançament de les empreses
2011, un panell estadístic per al seguiment de
les activitats d'innovació de les empreses
espanyoles, amb més de 460 variables en més
de 10.000 empreses. L'informe destaca que les
empreses que van gastar en innovació van
registrar una menor caiguda en les vendes que
les altres, i que, en general, les empreses del
sector de serveis són les que més van reduir la
seva despesa en innovació.

PROJECTE METAL-INNOVA PER A LES
EMPRESES DEL SECTOR METALL

El projecte Metal-innova continua obert a la
participació de les empreses del sector metall
interessades en desenvolupar projectes
d’innovació. Acompanyament i serveis
personalitzats. Més informació.
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