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rector de la universitat politècnica de catalunya

Aquest últim any, la recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya ha experimentat
un gran impuls, ja que ha arribat a ser la primera universitat espanyola quant a
captació de recursos d’empreses i la que ha obtingut més retorns econòmics del VI
Programa marc de la Unió Europea, i perquè tenim una posició líder quant a nombre
de patents llicenciades i a creació de spin-offs. Així mateix, som la universitat catalana
que té més centres de la Xarxa d’Innovació Tecnològica del CIDEM, participem en
diferents centres tecnològics, etc. Tot això s’ha fet amb la complicitat i el suport de les
administracions i, d’una manera especial, de l’Ajuntament de Terrassa, d’empresaris i
de persones vinculades al món de la innovació, i amb la gran dedicació i il·lusió de les
persones que treballen a la Universitat.
La recerca al Campus de Terrassa ha estat un dels principals motors d’aquest
lideratge, gràcies a la gran dedicació, rigor i esperit innovador i de transferència de
tecnologia per respondre a les demandes de la societat a la qual servim, sovint en
condicions gens adequades, en espais insuficients i amb altres deficiències que fa que
institucionalment s’hagi de reconèixer el gran esforç de les persones que fan recerca
al Campus de Terrassa. Una bona notícia és la construcció de l’edifici de recerca, que
serà un nou instrument per a l’expansió d’aquesta tasca investigadora al Campus.
Haurem de continuar la feina de captació de recursos per completar el projecte i que
pugui donar resposta a les necessitats dels grups de recerca.
Una de les prioritats de la nostra acció de govern és facilitar la feina dels investigadors,
reduint les tasques de gestió de projectes, fent un Centre de Transferència de
Tecnologia més àgil i professional, amb una oficina de projectes europeus per donar
suport a la gestació i el seguiment dels projectes del VII Programa marc, facilitar la
redacció de patents i ajudar a transferir-les a l’empresa, o bé facilitant la creació de
noves empreses generades a partir de la Universitat. En definitiva, reforçar les unitats
de suport a la recerca al servei dels investigadors i que aquests rebin ajut en la seva
tasca de recerca, d’innovació i de transferència i valorització del coneixement.

Antoni Giró Roca
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
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alcalde de terrassa

El treball de recerca, l’activitat investigadora i l’esperit de rigor innovador que es
du a terme des del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya
queda reflectit en aquesta guia, on trobem un aparador de tots els grups de recerca i
innovació tecnològica que hi ha a la nostra ciutat en el marc de la UPC.
Per als investigadors és necessari donar a conèixer a l’opinió pública tots els seus
projectes i fites, i des de l’Administració tenim el deure i la convicció de treballar per
enfortir el vincle amb els agents locals d’innovació.
Des de la nova àrea d’Innovació i Desenvolupament Estratègic i Econòmic de
l’Ajuntament hem impulsat el Pla d’innovació de Terrassa, que ens permetrà definir
una estratègia que faciliti als empresaris i emprenedors la creació de llocs de treball
qualificats que innovin amb productes i processos. Des de l’Administració local volem
estimular la innovació posant a l’abast dels investigadors tots el recursos de què
disposa la nostra ciutat, com ara l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa, IPCT, a
l’antiga mancomunitat Terrassa-Sabadell, un espai de 42 mil metres quadrats on es
desenvolupen projectes innovadors de qualitat internacional.
L’Ajuntament de Terrassa ha decidit apostar per una estratègia de canvi per no
perdre el tren del futur i la innovació, la recerca i un desenvolupament sostenible
són clau en aquest sentit. Continuarem enfortint els llaços amb institucions i entitats
socioeconòmiques de la ciutat per potenciar i promoure programes d’innovació. Entre
tots hem de fomentar la cultura de la innovació i l’esperit emprenedor i cadascun dels
agents locals hi juga un paper molt rellevant.
En aquest sentit, la UPC ha de ser el node, el punt d’intersecció del sistema d’innovació
a Terrassa, ja que el seu esperit de recerca, la seva dedicació i la il·lusió dels seus
investigadors són els millors canals perquè es faci realitat.

Pere Navarro
Alcalde de Terrassa
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president de la cambra de comerç de terrassa

En un entorn canviant com l’actual, en el qual l’empresa necessita generar un valor
afegit per ser competitiva, la innovació és un element clarament estratègic: una
inversió que l’empresa realitza avui i que, en bona mesura, en garanteix el futur.
No obstant això, sovint la dimensió de les empreses del nostre país, on predominen
les petites i mitjanes estructures, fa que difícilment tinguin la capacitat de generar,
per si soles, els recursos necessaris per tenir una infraestructura pròpia clarament
orientada a la creació de valor afegit a través de la innovació, la recerca i l’aplicació de
noves tecnologies.
D’altra banda, amb un gran potencial per complementar aquesta mancança, la
universitat genera un important volum de recerca creativa. En aquest sentit, Terrassa,
com a segon centre universitari de Catalunya, concentra una gran part de la formació
tècnica universitària, que, en conjunt, té una projecció rellevant.
Fer possible que el dinamisme i l’experiència del nostre teixit empresarial es trobin
amb el coneixement i la recerca que lidera el nostre entorn universitari, i que es
tradueixi en una innovació orientada al mercat, és un objectiu prioritari al qual des de
la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa volem contribuir perquè es faci realitat.
Sense cap mena de dubte, col·laborar en una iniciativa com aquesta guia que contribueix
a fer que la innovació esdevingui transversal i estratègica per a l’empresa, i això és positiu
perquè, indirectament, ajuda a potenciar la nostra estructura econòmica i social.

Marià Galí i Segués
President de la Cambra de Comerç de Terrassa
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delegat del rector de la upc al campus de terrassa

Una de les fites importants que ens hem proposat assolir des de la direcció del
Campus de la UPC a Terrassa és la de donar visibilitat a la recerca i a la transferència
de tecnologia que fem; una recerca molt dirigida cap a la societat en general i cap
als sectors industrials en particular interessats en el suport que poden donar els
nostres grups d’investigadors per afrontar els reptes futurs de competitivitat,
desenvolupament i innovació industrial.
La recerca que realitzen els grups de la UPC a Terrassa és variada i d’una gran
qualitat. L’activitat d’aquests grups abasta un ampli espectre, des de les ciències
de la salut fins a les enginyeries i cobreix una diversificada oferta relacionada amb
les enginyeries industrials, l’aeronàutica, l’enginyeria de telecomunicacions en so i
imatge i les tecnologies multimèdia.
Com es pot veure en aquesta guia, el Campus de la UPC a Terrassa du a terme activitats
de recerca puntera en la majoria de les àrees de la ciència i la tecnologia emergents
del segle XXI: l’electrònica, l’aeronàutica, l’automàtica, la fotònica, les nanotecnologies
i les biotecnologies, les energies alternatives o la modelització. La investigació es
desenvolupa físicament en espais molt propers a on treballen els diferents grups
d’una manera dinàmica i transversal i amb un gran potencial de creixement.
Una de les constants del Campus de la UPC a Terrassa ha estat la transferència de
tecnologia als sectors industrials, institucionals i socials, que es pot valorar veient les
xifres de facturació d’aquesta transferència: l’any 2006 va arribar pràcticament als set
milions d’euros en projectes nacionals i internacionals, per treballs desenvolupats amb
convenis amb empreses i altres entitats. Aquest volum d’activitat l’ha dut a terme els 36
grups de recerca, els 16 grups consolidats per la UPC/Generalitat i els 9 grups d’innovació
de la Xarxa d’Innovació Tecnològica (XIT).
Finalment, cal destacar l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica
que la UPC du a terme a l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT), a l’antiga
Mancomunitat Terrassa-Sabadell. L’IPCT és un espai ampli, ubicat en un entorn
tranquil, amb una superfície de 42 mil metres quadrats, i on una vintena de grups,
sis spin-offs i diverses empreses de base tecnològica (amb convenis de col·laboració
amb grups de recerca de la UPC) desenvolupen projectes innovadors de qualitat
internacional contrastada i amb un capital humà molt qualificat i entusiasta. Cal que
potenciem aquest espai i cal ajudar i impulsar als grups que hi treballen per fer realitat
un projecte d’R+D+I engrescador al Campus de la UPC a Terrassa.

Joseba Quevedo
Delegat del Rector de la UPC al Campus de Terrassa
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sotsdelegat de recerca
del campus de la upc a terrassa

Què hi feu, aquests de la Universitat, tot el dia al despatx, si tot plegat heu de fer
quatre classes? Aquesta pregunta (a mi me l’han feta) mostra el desconeixement
sobre l‘activitat diària que del professorat d’universitat té la societat. La resposta a
la pregunta s’ha convertit en una de les actuacions principals que ens hem fixat des
del Campus de la UPC a Terrassa: donar visibilitat a l’activitat de recerca que es fa al
Campus de la UPC a Terrassa. I no podem contestar que “fem recerca” i prou.
L’entorn que envolta la Universitat ha de conèixer en què treballen els seus
investigadors. La societat i els agents econòmics han de saber com poden aprofitar
la tasca que duen a terme per innovar dins de l’actual economia globalitzada. Les
polítiques públiques ajuden els empresaris, com mai, a innovar. Les empreses tenen
al seu abast, a la Universitat, grups d’investigadors altament especialitzats, amb
equips humans amb una gran experiència en gestió de projectes a la mida de cada
necessitat i amb diferents models de participació.
Alguns empresaris d’arreu del món ja ho han descobert i contracten la innovació
que els ofereixen els grups investigadors del Campus de la UPC a Terrassa. Sabeu
que l’activitat de recerca de la UPC ha generat en data d’avui nou petites empreses
tecnològiques al Campus?; que hi ha gent treballant en avions que volen sense pilot?;
que alguns dels nostres investigadors modelitzen sistemes molt complexos per
entendre les malalties degeneratives?; que n’hi ha altres que desenvolupen sensors
sense contacte que reben premis als Estats Units?; que hi ha grups que desenvolupen
fibres tèxtils intel·ligents? I nomes són alguns exemples.
Amb aquesta guia hem pretès cobrir el forat d’informació sobre l’activitat investigadora
de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa, presentant el conjunt dels grups
de recerca que treballen al nostre campus, des de les enginyeries o l’aeronàutica fins
a les ciències de la salut. Per ajudar-vos a triar els més propers, temàticament, que
puguin resoldre el vostre problema tecnològic, el catàleg n’especifica els sectors
industrials en què han treballat més cadascú dels grups. Busqueu a les pàgines web
dels grups que inclou aquesta guia per tenir-ne més informació. Veureu què fem al
despatx quan no fem classes...
... I, sobre tot, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Descobrireu quin munt
d’oportunitats d’innovació teniu al Campus.

Santiago Royo
Sotsdelegat de Recerca del Campus de la UPC a Terrassa
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centre de transferència
de tecnologia-campus de terrassa

“El desenvolupament tecnològic i la innovació són el factor decisiu i diferencial per tenir
un teixit industrial i empresarial del nostre territori, capaç d’enfrontar-se als reptes d’una
societat avançada, competitiva i cada vegada més globalitzada.”
El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) és el punt de trobada de la UPC i
les empreses que volen innovar, o bé que necessiten solucions a mida per als seus
problemes tecnològics.
Som un ens de serveis de valor afegit, professionals i de qualitat, que incentiva i facilita
les activitats de recerca i de transferència de tecnologia.

Empreses

CTT

Universitat

Serveis per a les empreses que volen innovar
• Desenvolupament d’un conjunt de projectes d’R+D+I universitat-empresa, que ofereixen
les millors alternatives tecnològiques amb el suport del personal investigador.
• Assessorament en polítiques de finançament de projectes d’R+D+I nacionals i
europeus.
• Protecció dels resultats generats amb la recerca.
• Accés a instal·lacions i equipament d’alt nivell tecnològic. Accés a espais per a la
creació d’empreses de base tecnològica. I connexió amb altres unitats de la UPC.
• Formació específica i a mida del capital humà de l’empresa.
• Pràctiques d’estudiants per donar suport a l’R+D+I en les empreses.
• Vigilància tecnològica.
• Agència d’acreditació en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (AIDIT).
Com us podeu posar en contacte amb nosaltres
Si voleu més informació de forma personalitzada, poseu-vos en contacte amb el
nostre centre, sense cap compromís i confidencialment, on us assessoraran sobre les
diferents modalitats de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya:
Centre de Transferència de Tecnologia. Àrea de promoció tecnològica
Edifici Campus. C/ Colom, 2 - 08222 Terrassa
Tel. 93 739 83 87
Adreça electrònica: terrassa@ctt.upc.edu
URL: www.ctt.upc.edu
Sr. Ezequiel Puig. Director Oficina CTT Campus Terrassa
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Algunes dades de la recerca al Campus de Terrassa
El darrer any, hem contractat projectes per valor de 7 milions d’euros, dels quals 3,5
milions corresponen a finançament privat.

Evolució dels ingressos (dades en milers d’euros)
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càtedra unesco en salut visual i desenvolupament

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

La investigació de la Càtedra té com a finalitat que els col·lectius més desafavorits
tinguin accés als serveis de salut visual.
Aquestes investigacions es basen en metodologia de paradigma qualitatiu des de la
perspectiva interaccionista.
La recerca pretén analitzar de manera paral·lela l’estat dels serveis de salut visual i els
condicionants socioeconòmics del país que s’estudia.
Per això es dissenyen estudis de camp basats en entrevistes a informants clau. Els
determinants socials, polítics i econòmics, seleccionats a partir d’una tria documental
recent, permeten emmarcar aquesta realitat en el seu àmbit local específic. La interrelació dels dos aspectes evidencia quines són les principals barreres que impedeixen
als sectors de població més desafavorits accedir a aquests serveis.
Noves línies de recerca apunten en la direcció d’elaborar un nou indicador que mesuri la relació entre grau de visió i de desenvolupament.

Paraules clau
salut visual

desenvolupament

sostenibilitat

accessibilitat

Càtedra UNESCO
en Salut Visual i Desenvolupament
Laura Guisasola,
responsable del grup de recerca

Campus de la UPC a Terrassa
C/ Violinista Vellsolà, 37

Anna Rius,
responsable del grup de recerca

A/e: unesco.vision@upc.edu

Laia Ollé

guisasola@oo.upc.edu

Janet Leasher

arius@euot.upc.edu

Astrid Villalobos

Telèfon: +34 93 739 89 13

Martha Liliana Hernández

CONTACTE

Fax: +34 93 739 83 01
Web: www.unescovision.org

UNESCO

EQUIP
INVESTIGADOR

08222 Terrassa, Barcelona

Arantxa Martínez
Natàlia Colomé

Realització d’un estudi sobre la salut visual mundial (SAVIM), amb descripció del
context sanitari, socioeconòmic, les relacions de gènere, les demandes en salut visual

LÍNIES DE RECERCA

per arribar a un diagnòstic de l’atenció visual.
Anàlisi de l’accessibilitat de la població als serveis de la salut visual mitjançant la detecció dels condicionants i el disseny i aplicació d’una matriu d’accessibilitat a la salut
visual.
Determinació de les línies estratègiques d’intervenció mitjançant una proposta de
recomanacions i possibles actuacions que es podrien seguir.
Indicador de mesura de la relació entre visió i grau de desenvolupament.

Tots els projectes que detallem a continuació estan subvencionats per organismes
públics:
SAVIM Amèrica Central. Estudi de l’estat dels serveis de salut visual en set països centreamericans (Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Paraguai, Hondures, Belize). Estat del projecte: finalitzat. Maig del 2004.
Anàlisi de l’accessibilitat a l’Amèrica Central. Finalitzat. Juny del 2004.
Determinació de les línies estratègiques a l’Amèrica Central. Setembre del 2004.
SAVIM Amèrica del Sud. Estudi de l’estat dels serveis de salut visual en set països sudamericans (Colòmbia. Veneçuela, Brasil, Paraguai, Perú, Equador i Bolívia). Estat del projecte: finalitzats els 4 primers països. Juliol del 2007.
Anàlisi de l’accessibilitat a l’Amèrica del Sud. Pendent de finalitzar. Novembre del 2007.
Investigació sobre les organitzacions socials de la salut visual a l’Amèrica Central.
Estat del projecte: finalitzat. Desembre del 2006.

PROJECTES

Determinació de línies estratègiques sobre les organitzacions socials de l’Amèrica Central.
Estat del projecte: finalitzat.
Indicador de mesura de la relació salut visual i desenvolupament. Projecte en curs, iniciat el
juliol del 2006.
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UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization).
Universitat Nacional d’El Salvador. Facultat de Medicina. San Salvador. El Salvador.
Col·legi d’Optometria de Nova Anglaterra. Boston. EUA.
Nova South Eastern University. Ford Lauderdale. Florida. EUA.
Universitat Santo Tomás. Facultat d’Optometria. Bucaramanga. Colòmbia.
Ministeris de Sanitat i Educació d’El Salvador i de Nicaragua.
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya
(DIUE).
Ajuntament de Terrassa. Societat del Coneixement.
Ajuntament de Terrassa. Solidaritat i Cooperació Internacional.

CONVENIS

Centre Unesco de Catalunya.
World Council of Optometry (WCO).
Associació Llatinoamericana d’Optometria i Òptica (ALDOO).

El sector amb què més es relaciona és l’universitari, ja que la Càtedra ha creat una

EQUIPAMENT

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

xarxa constituïda per 40 universitats vinculades a la salut visual.
Sector professional (professionals de l’optometria i de l’oftalmologia tant en l’àmbit
nacional com internacional, a través de convenis amb les organitzacions professionals
que els agrupa).
Sector de les organitzacions socials (ONG) que treballen en salut visual, sobretot en
l’àmbit nacional i llatinoamericà.

Com que l’àmbit de recerca en què treballa la Càtedra és eminentment sociològic i
basat en treballs de camp, no disposa d’equipaments tecnològics, a banda de l’equipament informàtic i les connexions en xarxa.

UNESCO
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càtedra unesco de sostenibilitat
sostenibilitat, tecnologia i humanisme
tinguin accés als serveis de salut visual.

La investigació de la Càtedra té com a finalitat que els col·lectius més desafavorits

Aquestes investigacions es basen en metodologia de paradigma qualitatiu des de la
perspectiva interaccionista.
La recerca pretén analitzar de manera paral·lela l’estat dels serveis de salut visual i els
condicionants socioeconòmics del país que s’estudia.
Per això es dissenyen estudis de camp basats en entrevistes a informants clau. Els
determinants socials, polítics i econòmics, seleccionats a partir d’una tria documental
recent, permeten emmarcar aquesta realitat en el seu àmbit local específic. La interrelació dels dos aspectes evidencia quines són les principals barreres que impedeixen
als sectors de població més desafavorits accedir a aquests serveis.
Noves línies de recerca apunten en la direcció d’elaborar un nou indicador que mesuri la relació entre grau de visió i de desenvolupament.

Paraules clau
desenvolupament

sostenibilitat

accessibilitat

EQUIP
INVESTIGADOR

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Càtedra UNESCO
Mecànica
en Salut Visual i Desenvolupament
Electrònica
Laura Guisasola,
Campus UPCInformàtica
de Terrassa
responsable del grup de recerca
C/ Violinista Comunicacions
Vellsolà, 37
Rius,
Energia. Energia renovable.Anna
Aigua
08222 Terrassa, Barcelona
responsable
del grup de recerca
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Laia Ollé
A/e: unesco.vision@upc.edu
Gestió i organització d’empreses
Janet Leasher
guisasola@oo.upc.edu
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i navalAstrid Villalobos
arius@euot.upc.edu
Materials
Martha Liliana Hernández
Telèfon: +34 93 739 89 13
Medi ambient i sostenibilitatArantxa Martínez
Fax: +34 93 739
83 01
Logística
i transport
Natàlia Colomé
Tèxtil i paperera
Web: http://www.unescovision.org
Altres
ÀMBIT TECNOLÒGIC

CONTACTE

salut visual
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La recerca que du a terme la Càtedra UNESCO es realitza a través del grup de recerca
de la UPC Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme.
L’objectiu principal d’aquesta càtedra UNESCO és convertir-se en un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que contribueixi a reorientar la tecnologia cap al desenvolupament sostenible, a reduir els desequilibris i a enfortir la diversitat.
Altres objectius són:
• Ser un instrument que faciliti la col·laboració de l’equip de professors de la UPC
amb altres institucions d’ensenyament superior del nord i, sobretot, del sud.
• Desenvolupar, en cooperació amb altres universitats, un plantejament innovador
que prepari els estudiants per a les carreres i estils de vida de la societat mundial
del segle XXI.
• Actuar com a plataforma per fomentar una política de diàleg entre Estat, autoritats
locals, empreses, sindicats, comunitats científiques, ONG, etc. i per contribuir a la
formulació de polítiques.
• Adoptar un plantejament de conjunt del canvi global que descansi en una base
multidisciplinària i comprengui la integració de fets i coneixements científics amb
objectius i principis humanístics.
• Tractar els models de desenvolupament del nord i del sud i proporcionar un espai
a través del qual els estudiants de diferents cultures puguin comunicar i compartir
experiències i assolir una millor comprensió mútua a través del seu programa de
docència i recerca.

Paraules clau
agendes 21
ciència
desenvolupament
sostenible
desigualtats socials
deute ecològic
deute extern
educació
educació virtual

UNESCO

emissions energia
gestió de recursos naturals
gestió de residus
globalització
governabilitat
humanisme
indicadors
indicadors de sostenibilitat
medi ambient

modelització
pensament sistèmic
polítiques energètiques
prospectiva
societat civil
sostenibilitat
tecnologia i societat
transnacionals
UNESCO

CONTACTE

Enric Carrera Gallissà

sostenible@catunesco.upc.edu

Campus de la UPC a Terrassa

Tel.: 93 739 80 50

C/ Colom, 11 – TR1

Fax: 93 739 80 32

08222 Terrassa, Barcelona

Web: www.catunesco.upc.edu/

Aguado Chao, Juan Carlos

Garcia Moya, Montse

Álvarez del Castillo, Javier

Garcia Serrano, Joan

Andrés Lleo, Ana

Gómez-Olivé Casas, Daniel

Barceló Garcia, Miguel

Lacorte Ávila, M. Teresa

Bestraten Castells, Sandra Cinta

Lusa Monforte, Guillermo

Bofill Abello, Jordi

Llistar Bosch, David

Bosch Tous, Ricardo

Martínez Magaña, Juan

Busquets Rubio, Pere

Morató Farreras, Jordi

Carrera Gallissà, Enric,
director

Ordas Jiménez, Santiago

Cayuela Marín, Diana
Cendra Garreta, Jaime
Cervantes Torre-Marín, Gemma

EQUIP
INVESTIGADOR

Climent Piguillem, Gemma
Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz
Felipe Blanch, José Juan de

Riba Civil, Alexandre
Roca Rosell, Antoni-Maria Claret
Rosas Casals, Martí
Sabater Pruna, M. Assumpta
Salan Ballesteros, Maria Núria
Segalas Coral, Jordi
Xercavins Valls, Josep

Fresnillo Sallan, Yolanda
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Educació en sostenibilitat.
Energia.
Mesura i modelització de la sostenibilitat.
Tecnologia, societat i desenvolupament.
Desequilibris i deute extern.
La recerca sobre desequilibris i deute extern es realitza a través de l’Observatori del
Deute en la Globalització.
Els objectius del grup són:
• Fer recerca en tecnologies i polítiques tecnològiques per a un desenvolupament
sostenible.

LÍNIES DE RECERCA

• Fer recerca en gestió de recursos naturals i residus.
• Fer recerca sobre els impactes socials de la ciència i la tecnologia.
• Mesurar i modelitzar la sostenibilitat i aprofundir en el paradigma sistèmic.
• Fer recerca en els desequilibris i en les desigualtats en la globalització.
• Fomentar la recerca en educació en sostenibilitat.
• Fomentar la pau a través de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació.

Ajuntament de Viladecavalls. Auditoria ambiental de Viladecavalls.

PROJECTES

Ajuntament Sant Boi de Llobregat. Elaboració i implementació de l’agenda 21 local de Sant
Boi de Llobregat. Desenvolupament del projecte: 2001-2003.
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). Estudi per a l’elaboració d’una metodologia de realització d’agendes 21 supramunicipals.

UNESCO

Centre de Cooperació al Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sabadell i Ajuntament de Terrassa:
projectes realitzats per a la línia Desequilibris i Deute Extern.
Observatori del Desenvolupament Estratègic de Catalunya (ODESCAT). Estudi sobre
el grau de desenvolupament, l’ús i l’eficàcia dels sistemes d’indicadors de sostenibilitat en
l’àmbit internacional. 2002-2003.
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). Estudi sobre la prevenció de risc ambiental en els municipis de la província de Barcelona 2002-2003.
Fundació Ciutat de Viladecans. Estudi sobre l’impacte del Parc Digital de la ciutat
de Viladecans.
Ajuntament de Rubí (coordinador responsable del projecte davant la UE). Projecte
URB-AL Energías renovables y oportunidades de empleo de la UE (fase A). Aquest projecte
s’emmarca en la xarxa núm. 4, dins l’àmbit Energies Renovables i Xarxes de Desenvolupament Local. Desenvolupament del projecte: 2002-2004.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, Centre de Cooperació al Desenvolupament (UPC), Terrassa Solidària (Ajuntament de Terrassa), Fundació Sabadell Solidari, Fons Menorquí de Cooperació, Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Barcelona Solidària (Ajuntament de Barcelona),
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Consell de Solidaritat de Manresa: projectes
realitzats per la línia a Desequilibris i Deute Extern.
Fundació Julià Reig (Principat d’Andorra). Estudi sobre escenaris de futur per a la sostenibilitat del desenvolupament andorrà. 2003-2004.
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Disseny de l’Observatori de la Sostenibilitat de
Sant Feliu de Llobregat.
Ajuntament de Terrassa (Regidoria de Medi Ambient). Proposta d’indicadors de sostenibilitat del municipi de Terrassa. 2003-2004.
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). Gestió del risc ambiental en l’àmbit
municipal.
MOCASE i Oficina de Desenvolupament Sostenible d’El Gran Chaco. Elaboració d’una
agenda 21 d’El Gran Chaco Americano.
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). Elaboració d’una bateria d’indicadors
socials i econòmics. 2004-2005.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, Centre de Cooperació al Desenvolupament (UPC), Terrassa Solidària (Ajunta-

PROJECTES

ment de Terrassa), Econatura, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Agència Catalana de Cooperació (Generalitat de Catalunya) Projecte línia desequilibris i deute extern.
Agència Catalana de Cooperació. Xarxa interuniversitària sobre energia i sostenibilitat
2005-2006.
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Ajuntament de Rubí (coordinador responsable del projecte davant la UE). Projecte
URB-AL Energías renovables y oportunidades de empleo (fase B), Energies Renovables i
Xarxes de Desenvolupament Local. Desenvolupament del projecte: 2005-2006.
Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa, SA. Aquest projecte inclou les accions
següents: anàlisi de l’acompliment del Pla d’acció ambiental de Terrassa. Escenaris
de futur de sostenibilitat de Terrassa. Organització de la II Jornada de Mesura de la
Sostenibilitat (també amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Terrassa).
Projecte αLFA. Amèrica Llatina - Formació Acadèmica. Programa de cooperació
acadèmica entre la Unió Europea i l’Amèrica Llatina. Tecnologies sostenibles per a la
potabilització i tractament d’aigües residuals. 2005-2007.
UPC i MOCASE - Universitat de San Luis a l’Argentina i accions de reclam conjunt
de drets humans. Accions: implantació d’estudis reconeguts de professorat a l’Escuela
Campesina de MOCASE per a la formació dels mestres rurals. Cooperativa Teixidors
per a la implantació de microempreses tèxtils a la zona d’Atamisqui i Puna. Realització d’accions conjuntes de reclam de drets humans, juntament amb MOCASE - Via
Campesina i l’organització FIAN, especialment en l’àmbit de la sobirania alimentària.
Agència Catalana de Cooperació (Generalitat de Catalunya), Euronatura, Ajuntament
de Sant Feliu Llobregat, Fons Menorquí i Ajuntament de Terrassa Projecte línia desequilibris i deute extern.
Caixa de Terrassa. Desenvolupament del Programa d’educació ambiental. Accions:
creació del portal Sostenibilitat. Llibre Educació sostenible. Criteris per a la introducció
de la sostenibilitat en els processos educatius. VII Premi UPC per a treballs de recerca de
batxillerat d’arquitectura, ciència i tecnologia sostenibles (la Càtedra s’ha incorporat al
procés de definició dels objectius i criteris d’avaluació d’aquests premis).
Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa, SA. Accions: 1) Petjada ecològica de
la ciutat de Terrassa davant dels escenaris d’evolució demogràfica. 2) Factors socials i
econòmics que influeixen en la producció dels residus municipals d’origen domèstic.
Propostes d’acció per reduir-los. 3) Organització del I Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat.
Diputació de Barcelona (Àrea de Medi Ambient). Indicadors socioeconòmics per a
la mesura de la sostenibilitat local. Aplicació a vint municipis de la bateria de trenta
indicadors ambientals per a la mesura de la sostenibilitat elaborats prèviament per la
Càtedra UNESCO.
Agència Catalana de Cooperació. Xarxa interuniversitària sobre energia i sostenibilitat.
Desenvolupament del projecte: 2005-2006.

PROJECTES

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, Fons Menorquí de Cooperació al Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Terrassa i Centre de Cooperació i Desenvolupament de la UPC (CCD).

UNESCO

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Estudi dels aspectes urbanístics i de sostenibilitat de les superilles de la ciutat de Barcelona.
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Projecte europeu ICING, de caracterització
de la mobilitat. 2005-2007.
Anys 1996-2006. DURSI, Ajuntament de Terrassa, Diputació de BCN, Consell Social
UPC. Suport econòmic per al desenvolupament de diversos projectes de la Càtedra.

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

CONVENIS

Generalitat de Catalunya (Dept. d’Interior, Relacions Institucionals i Participació).
Suport econòmic a l’edició i presentació de l’informe sobre el desenvolupament humà
del PNUD.
Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa.

Sectors mediambientals i de desenvolupament sostenible, amb institucions públiques,
empreses dedicades a l’educació, a les auditories mediambientals i agendes 21, organitzacions sense ànim de lucre.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre català del plàstic

UNESCO

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El Centre Català del Plàstic és un centre públic d’R+D de caràcter consorcial integrat
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica
de Catalunya i les associacions més representatives del sector industrial del plàstic.
Creat el 1996, el CCP va néixer amb la vocació de ser un instrument al servei de la
millora de les empreses. Articula les seves activitats al voltant de quatre grans objectius:
• la formació tècnica
• la millora contínua
• la difusió de la innovació tecnològica
• la promoció de la internacionalització de l’activitat empresarial.
Avui el CCP ja és un centre d’excel·lència en plàstics reconegut, amb un equip que
constitueix un grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya, i pertany a
la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT).

Paraules clau
propietats mecàniques
caracterització
compostos

materials d’aplicació
industrial

Centre Català del Plàstic

Antonio Martínez

Campus de la UPC a Terrassa

Lluïsa Maspoch

Edifici Vapor Universitari

José Ignacio Velasco

Carrer Colom, 114

Antonio Gordillo

08222 Terrassa, Barcelona

Miguel Ángel Sánchez

A/e: centre.catala.plastic@upc.edu

Orlando Santana

Telèfon: 93 783 70 22

José Gámez

Fax: 93 784 18 27
Web: www.upc.edu/ccp/

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

microscòpia electrònica
fractura
polímers

David Arencón
Sílvia Illescas
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LÍNIES DE RECERCA

Caracterització mecànica, física i química de materials.
Fractografia de polímers i compostos.
Caracterització microestructural de polímers i compostos.
Càlcul i disseny de components industrials.
Modelització de processos de transformació de polímers i compostos.

Lightcarboncars.
Reciplas (Acciona Infraestructura).
Preparación y caracterización de nanocompuestos de PLA con arcillas para la fabricación de

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

PROJECTES

envases resistentes a alta temperatura.
Fractura de espumas poliméricas y nanocompuestos celulares.
Integridad estructural de polipropilenos procesados por métodos no convencionales de transformación.

Sector de transformació de plàstics.
Sector de transformació de compostos.
Sector químic.

CCP

Màquina universal d’assaigs 1, 10 i 25 kN.
Microscopis òptics i lupa estereoscòpia.
Equips d’impacte instrumentats, pendular i de caiguda de dard.
Extrusora simple i de doble fus.
Extrusora per a planxa i film.
Mescladores i pastadores (Brabender).
Injectores (25, 80, 80 i 220 t de força de tancament).

EQUIPAMENT

Calorímetre diferencial de rastreig (DSC).
Anàlisis dinàmica-tèrmica-mecànica (DMTA).
HDT/VICAT.
Equips d’impacte instrumentat de caiguda de dard i Charpy.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre de desenvolupament de sensors,
instrumentació i sistemees

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) és un
centre específic de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb vocació de servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica en l’àmbit de l’enginyeria òptica.
El CD6 està constituït per un equip d’una trentena de persones entre investigadors,
personal tècnic qualificat i becaris, que realitzen una important activitat de recerca aplicada i de transferència de tecnologia. L’equip està format per especialistes en òptica,
electrònica, informàtica i mecànica amb una gran capacitat de treball interdisciplinari.
El CD6 disposa de tallers, mecànic i electrònic, i de laboratoris especialitzats equipats
amb instrumentació i equips de primera línia.
Els resultats de la recerca desenvolupada al CD6 es publiquen regularment en revistes
científiques d’impacte internacional, es presenten en congressos nacionals i internacionals o es protegeixen en forma de patents. L’activitat realitzada ha donat lloc també
a la creació de diverses empreses derivades (spin-off) que fabriquen i comercialitzen a
tot el món productes que incorporen tecnologia desenvolupada al CD6.

Paraules clau
aplicacions làser
color

disseny òptic
fotometria

instrumentació
biomèdica

metrologia òptica
sensors òptics

Jaume Castellà
Campus de la UPC a Terrassa
Rambla Sant Nebridi, 10
Edifici TRII
08222 Terrassa, Barcelona
A/e: castella@oo.upc.edu

CONTACTE

Telèfon: 93 739 83 14
Fax: 93 739 89 23
Web: www.cd6.upc.edu
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Alarcón Escobar, Fermín

De Lasarte Rigueiro, Marta

Alcaide Hijano, Raúl

Laguarta Bertran, Ferran,
responsable del grup de recerca

Aldaba Arévalo, Mikel
Antó Roca, Joan
Arasa Martí, Josep
Ares Rodríguez, Miguel
Arjona Carbonell, Montserrat
Artigas Pursals, Roger
Bonson Arilla, Eduardo
Cadevall Artigues, Cristina
Castellà Maymó, Jaume
Caum Aregay, Jesús
Cifuentes Fernández, Andrés Fernando

EQUIP
INVESTIGADOR

Cusidó Masip, Cristina
Demenikov, Mads
Díaz Doutón, Fernando
Garcia Gil, Sònia

Disseny de sistemes òptics i sensors.

LÍNIES DE RECERCA

Desenvolupament d’instrumentació.
Metrologia òptica.
Aplicacions amb làser.
Tecnologia del color.
Radiometria i fotometria.
Instrumentació biomèdica.

CD6

Lapuente Mayor, Virginia
Luque, Sergio Óscar
Masana Font, Maite
Murcia Navarro, Xavier
Oriach Font, Carles
Pino, Abdiel
Pintó Vilà, Agustí
Pizarro Bondia, Carles
Pladellorens Mallofré, Josep
Pujol Ramo, Jaume
Royo Royo, Santiago
Segura Pla, Jordi
Tomàs Corominas, Núria
Vilaseca Ricart, Meritxell

Development of compact tools for the photometric testing of light sources used in terrestial
transpotation.
Desarrollo de un colorímetro perceptual basado en una cámara CCD convencional a partir del
registro de más de tres canales de color.
Desarrollo de nueva instrumentación para la evaluación objetiva de la calidad visual.
Desarrollo de nuevos algoritmos de simulación y optimización de sistemas ópticos para mejorar la etapa de diseño de productos industriales.
Métodos numéricos para cálculos difractivos en entornos de simulación óptica. Aplicación al
cálculo de la PSF de sistemas con elementos de bajo periodo espacial.
Desarrollo de nuevos sensores basados en técnicas ópticas para metrología 3D de superficies
de escala micro y nanométrica.
Perfilòmetre de força atòmica.
Desarrollo de nueva instrumentación espectrofotométrica para la medida del color basada en
sensores optoelectrónicos de imagen.
Desarrollo de nuevas técnicas e instrumentación avanzada para la evaluación clínica de la
calidad óptica del ojo y la medida del color en aplicaciones de alto interés industrial.
Desarrollo de nuevas aplicaciones metrológicas a escala micro y nanométrica basadas en

PROJECTES

técnicas de óptica adaptativa.
Desarrollo de nueva instrumentación para la medida del color basada en sensores CCD.
Extensión de su aplicación al infrarrojo próximo.
Análisis de propiedades del papel mediante tratamiento de imágenes.
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Desenvolupament d’un colorímetre perceptual basat en una càmera CCD convencional a partir del registre de més de tres canals de color.
Desenvolupament de la primera aplicació d’un perfilador òptic confocal de projecció
d’imatges (PLμ).
Desenvolupament d’un sensor per a l’ajust automàtic de l’alçada dels reposacaps
d’automòbils.
Desenvolupament d’un prototipus comercial d’un instrument per mesurar la qualitat
òptica de l’ull, basat en la tècnica del doble pas.
Col·laboració en l’estudi sobre la formació d’aerosols en gotes de tinta.
Desenvolupament d’un sistema de detecció o quantificació de perforacions i ratlles
en el paper.
Avaluació de noves tècniques per a la mesura de distribucions fotomètriques no uniformes en aplicacions de diagnòstic clínic.
Disseny d’un nou sistema òptic per ser incorporat com a component independent en
un sensor de moviment.
Desenvolupament d’un mètode per a la determinació de l’espectre de transmissió de
colorants utilitzats en l’anàlisi clínica a partir d’un nombre limitat de mesures d’absorbància.
Desenvolupament d’una nova tècnica per a la mesura de topografies de superfícies
òptiques complexes.
Disseny i desenvolupament d’elements òptics per a la millora del contrast dels píxels
dels plafons lluminosos.
Dispositiu portàtil per mesurar l’opacitat produïda per les partícules en suspensió
originades en la combustió de motors dièsel.
Construcció d’un prototipus per a la mesura fora de línia de defectes en paper.
Desenvolupament d’un sistema de registre d’imatges del fons de l’ull basat en el
principi de l’oftalmoscòpia directa.
Desenvolupament d’una nova eina per mesurar la qualitat òptica de l’ull.
Desenvolupament d’una nova eina per al mesurament de la difusió intraocular.
Anàlisi i disseny de tècniques de mesura automàtica de la posició i orientació de l’eix
òptic d’una lent oftàlmica.
Disseny d’un sistema òptic de projecció panoràmica.
Sistema de seguiment d’un punt del paper durant el procés d’impressió.
Disseny i construcció d’un instrument per a la mesura dels efectes dels productes

CONVENIS

cosmètics en la pell.
Disseny i construcció d’un equip d’anàlisi de lents fotocromàtiques.
Disseny i desenvolupament d’un sensor de fluorescència.

CD6

Desenvolupament d’una aplicació per al National Research Council (Canadà) basada
en el perfilòmetre confocal PLu.
Desenvolupament d’un ull artificial per al mesurament de la qualitat òptica de lents
intraoculars immerses en líquid amb control micromètric de la seva posició.
Sensor perfilomètric per al control de producció.
Desenvolupament d’un nou sistema per a l’aplicació de tècniques reflectogràfiques
en obres d’art a partir de la digitalització i composició d’imatges en l’infraroig.
Disseny d’una lent de contacte multifocal difractiva.
Desenvolupament d’un nou instrument per a l’avaluació in vitro de la qualitat òptica
de lents intraoculars a partir de la tècnica del doble pas.
Disseny i desenvolupament d’un perfilòmetre òptic portàtil de tecnologia dual (confocal i interferomètrica) per al mesurament de topografies 3D a escala micromètrica i
nanomètrica.
Desenvolupament d’una metodologia per a la mesura espectral de líquids d’alta den-

CONVENIS

sitat òptica en la regió de l’espectre compresa entre els 450 nm i els 700 nm.
Desenvolupament d’un entorn de còmput per implementar una eina que permeti parametritzar i simular a nivell fotomètric superfícies òptiques complexes amb textures
geomètriques.

Automoció
Biomèdic
Òptica oftàlmica
Electrònica i multimèdia

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

Alimentació
Tèxtil i paperer
Metal·lúrgic i fabricants d’eines
Arts gràfiques
Aeroespacial
Medi ambient
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Espectrofotòmetre Perkin Elmer Lambda 3B.
Colorímetre Minolta CM-2002.
Fotòmetre International Light 1700.
Espectrofotòmetre Instrument Systems Spectro 320.
Teleespectrocolorímetre Photo Research 650.
Perfilòmetre de contacte Alpha Step IQ.
Perfilòmetre confocal i interferomètric PLmu 2300.

EQUIPAMENTS

Perfilòmetre confocal Plmu.
Focòmetre/radiòmetre.
Microscopi de força atòmica.
Taller electrònic.
Taller mecànic.

CD6
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

control i gestió integral de la producció

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El CGIP desenvolupa una activitat important en el camp de la robòtica, controladors
programables, supervisió i adquisició de dades, disseny de controladors intel·ligents,
sistemes de producció integrats, gestió i planificació de la producció i control remot.
A més, imparteix educació superior en totes aquestes àrees.
El grup ha realitzat contractes de transferència de tecnologia i de col·laboració amb
empreses nacionals i internacionals líders en aquests sectors, com ara SMC España,
SMC International Training, OMRON España, OMRON European Technical Center,
DAMM o INTEL.

Paraules clau
comunicacions industrials
controladors avançats
simulació
autòmat programable

gestió integral i producció
robòtica
SCADA
sistemes MES

planificadors
de producció
logística
magatzems

Juan Carlos Hernández
Campus UPC de Terrassa
Rbla. Sant Nebridi, 10
Edifici TRII

CONTACTE

A/e: juan.carlos.hernandez@upc.edu
Telèfon: 93 739 86 25
Fax: 93 739 86 28

CGIP

EQUIP
INVESTIGADOR

08222 Terrassa, Barcelona
Juan Carlos Hernández Palacín,
responsable del grup de recerca
Rita M. Planas Dangla

Integració de sistemes en entorns industrials
• Comunicacions industrials.
• Condicionament de senyals.
• Soft-logic controllers.
• Control remot.
• Sistemes MES.
• Planificadors de producció.
• Logística.
• Magatzems.
Robòtica
• Integració de robots en sistemes de producció.
• Control remot.
• Robots mòbils (gestió d’AGV i planificació de flotes AGV).
Controladors
• Incorporació de PLC amb estructura de PC en software o hardware.
• Desenvolupament de PID avançats.
• Supervisió i control de processos per ordinador: SCADA.

LÍNIES DE RECERCA

• Sistemes de supervisió i control distribuït en processos industrials.
• Educació superior en automàtica i robòtica.
• Aprenentatge virtual.
• Desenvolupament d’entorns industrials.
• Desenvolupament d’FMS (flexible manufacturing systems), equipaments, hardware i
software.
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Asesoría técnica en el desarrollo del sistema didáctico de ensamblaje FMS200, SMC
International Training SA, 2000-2001.
Technical assesment on SCADA System (TASS), OMRON Electronics European Center, Regne Unit, 2000-2001.
INTEL-USA, SMC International Training SA, 2001.
DAMM Autonoms Guided Vehicles Control, DAMM SA, 2001-2002.
ATESM, Advanced Technological Educational in Semiconductor Manufacturing,
SMC España, SMC International Training, INTEL, MATEC, 2002.
Sistema de supervisión, control y gestión de producción, Delphi Automotive
Systems, 2002.
Estudio de viabilidad en la implementación de una flota de AGV en el tren,
DAMM SA, 2002-2003.
Realització d’un sistema de tipus MES amb finalitats educacionals, 2002-2004.
“Educational manufacturing execution system Plus”, 2003.
Realització d’una eina per determinar la configuració d’estacions de vàlvules,
2003-2004.
DAMM3-Proyecto 5, Estudio técnico de viabilidad en el aumento de la planta DAMM

CONVENIS

3 en el Prat de Llobregat, DAMM, SA, 2006-2008.
EDMES-2: Educational manufacturing execution system – 2, SMC España, SA,
2006-2007.
Aula taller de robòtica, Ajuntament de Terrassa, 2005-2006.

Tots aquells en els quals s’hagi d’aplicar:
• Robòtica
• Supervisió, control i adquisició de dades.
• Sistemes de gestió de tracking i traçabilitat.
• Temporalització i planificació de la producció.
• Intel·ligència artificial en la gestió i planificació de la producció.
• Control d’emmagatzematge i planificació.

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

• Gestió de qualitat total.
• Manteniment i sistemes de planificació: correctiu, preventiu i predictiu.
• Integració de processos per Internet.
• Manteniment automàtic d’instal·lacions industrials.
• Visió per ordinador.
• Dedicated manufacturing execution systems (MES).

CGIP

SECTORS AMB ELS
QUALS TREBALLA

• Integració de flotes de robots mòbils (AGV).
• Educació superior en automàtica i robòtica.

Cèl·lula de fabricació flexible.
Maquetes de processos continus.

EQUIPAMENTS

Autòmats programables.
Robots Scara i robots mòbils.
Targetes d’adquisició de dades.
Laboratori de Robòtica.
Laboratori de CIM.
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centre d’integritat estructural i fiabilitat
dels materials

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials, CIEFMA, és un centre basat en el coneixement. A més de cobrir els serveis requerits en normatives i processos
estandarditzats, el seu saber fer soluciona problemes únics d’una manera innovadora,
tot creant noves tècniques i generant solucions que no tan sols incideixen en l’entorn
industrial, sinó també en l’àmbit científic.
Pertany al grup consolidat de recerca de Fatiga i Fractura de Materials de la Generalitat de Catalunya i coordina la Xarxa Temàtica de Propietats Mecàniques dels Materials. Actualment forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (XIT).

Paraules clau
fatiga
microscòpia electrònica
ceràmics
fractura

fiabilitat
propietats mecàniques
caracterització
compostos

aliatges metàl·lics
materials
d’aplicació
industrial

Salán Ballesteros, M. Núria
Campus de la UPC a Terrassa
TR5
C/ Colom, 11
08222 Terrassa, Barcelona
A/e: nuria.salan@upc.edu
Telèfon: 93 739 81 42

Marc Anglada Gomila,
director

Contacte general

Gemma Fargas Ribas

A/e: ciefma.info@upc.edu

Luis Miguel Llanes Pitarch

Telèfon: 93 401 07 12

Antonio Manuel Mateo García

CONTACTE

Fax: 93 401 67 06
Web: www.ciefma.es

EQUIP
INVESTIGADOR

Fax: 93 739 81 26

Emilio Jiménez Piqué
M. Núria Salán Ballesteros
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El CIEFMA és un centre expert en tecnologia de materials, amb una activitat que comprèn l’estudi dels materials, les seves propietats mecàniques, el seu comportament
en servei, l’anàlisi de les causes de degradació i fractura de productes industrials, i

LÍNIES DE RECERCA

dóna resposta a les necessitats d’avaluació de la fiabilitat estructural dels materials i
components.
Les seves activitats s’adrecen a l’estudi dels micromecanismes que governen el comportament mecànic dels materials d’enginyeria. Dedica un èmfasi especial a l’establiment de l’efecte de la microestructura i la influència en el seu comportament. Els
mitjans d’anàlisi microestructural i d’avaluació mecànica són la base tecnològica del
CIEFMA.

Nous processos de conformació i desenvolupament per a la transformació d’acers d’alta resistència mecànica (CENIT).
Research training Network in artificial intelligence for industrial applications - (UE).
Fatiga i degradació a baixes temperatures d’Y-TZP: disseny d’un nou material amb millors
propietats mecàniques i superficials (MEC).
Desenvolupament de compostos i recobriments ceràmics per a aplicacions sota sol·licitacions
de contacte i tèrmiques, tant estàtiques com cícliques (MEC).
Característiques mecàniques i tribològiques de carburs cementats. Durit, Tyco Electronics,
Balzers i Mecanizados Gines (CICYT).
Millora de les propietats mecàniques en els acers inoxidables dúplex laminats. OCAS, Bèlgica (CICYT).
Dual Material Titanium Alloy Friction Welded BLISK (projecte europeu del sector

PROJECTES

aeronàutic). Amb la participació d’MTU Aero Engines GmbH, Snecma Moteurs,
Böhler Schmiedetechnik GmbH Co KG i École Nationale Superieure de Mecanique et
d’Aerotechnique.
Acció especial associada al projecte DUTIFRISK.

CIEFMA

RTN Research Training Network “SICMAC”.
Conveni amb USINOR per realitzar treballs de subcontractació en el programa CECA.
Training Site in Experimental Micromechanics of Materials, Marie Curie Host Fellowship
(projecte EU).
Fatiga a altes temperatures d’acers inoxidables dúplex. Acció integrada amb la Universitat
de Rosario, Argentina (CIRIT).
Oxidació de carburs cementats. Acció integrada amb la Universitat de Boston (CIRIT).
Renovació de la Xarxa Temàtica de Propietats Mecàniques (CIRIT).
Recobriments biocompatibles. Projecte de col·laboració amb la Universitat de Califòrnia

PROJECTES

a Berkeley (CIRIT).
Acció integrada amb l’AMTEL de la Universitat d’Illinois (CIRIT).
Aprovació d’una sol·licitud de professors visitants (CIRIT).
Acció integrada amb l’IMP del CNRS, Universitat de Perpinyà (CIRIT).

AMES
Consorci Cenit Forma-0
TRANSMESA
TMB
AB SANDVIK HARD MATERIALS, SMITH AND SANDVIK SMITH
GUTMAR
METALOGENIA
Tools & Development
Grupo General Cable
CODINA
CELSA
COVIT
FARGUELL
EADS
SINTERMETAL

CONVENIS

PECHINEY
TYCSA
UTM
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SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Transport: indústria auxiliar de l’automòbil, indústria ferroviària i aeronàutica.
Metal·lúrgia: siderúrgia, fosa, forja, pulvimetal·lúrgia, tractaments tèrmics, recobriments de superfícies.
Mecànica: fabricació i utilització d’eines i motlles.
Indústria química: sector petroquímic, empreses papereres.
Construcció: productes ceràmics, reforços metàl·lics per a formigó.
Producció d’energia.

Tres màquines servohidràuliques d’assajos mecànics equipades per realitzar una àmplia varietat d’assajos des de temperatures de -200 ºC fins a 1.300 ºC (10 kN, 100 kN).
Dues màquines electromecàniques d’assajos estàtics i quasiestàtics des de temperatura ambient fins a 1.400 ºC (100 kN).
Una màquina de ressonància per realitzar assaigs cíclics a freqüències de fins a 300 Hz
i temperatures fins a 1.200 ºC.
Microscopi òptic de llarg abast per a l’observació de mecanismes de deformació i
propagació de fissures in situ.
Microscopi electrònic ambiental de rastreig, que permet l’observació in situ de la mostra assajada per establir el seu comportament micromecànic per a diferents condicions
ambientals i aplicacions de càrrega.
Equip pin-on-disc per a assajos de desgast (pin-on-disc, ball-on-disc, disc-on-disc, etc.).
Nanoindentador (MTS Nanoindenter XP) per a l’avaluació de propietats mecàniques
a petites escales i capes fines. Càrregues: 10 N - 10 uN, profunditats de penetració
mínima: 10 nm.
Equipat amb nanovisió, scratch, CSM.
AFM Digital Instruments Multimode. Resolució de 0,1 Å (alçada) i àrea de 13 × 13 μm.
AFM, STM, MFM, EFM, LFM, fluid cell.
Perfilòmetre rugosímetre per a l’avaluació de superfícies.
Estació de treball i programari d’elements finits.
Microindentador instrumentalitzat per realitzar assaigs no destructius i poder avaluar

EQUIPAMENTS

propietats mecàniques en volums reduïts de material (prototip encara no comercialitzat).
Màquina d’assajos d’electromecànica per a micro tensile stage.
Microscopis electrònics de rastreig i de transmissió.
Laboratori de metal·lografia.
Microscopi òptic amb programari analitzador d’imatge.

CIEFMA
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

grup de recerca paperer i gràfic

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El camp d’actuació inclou tot el que es refereix a la fabricació de pastes, paper, la seva
manipulació i impressió. Inclou l’estudi de noves matèries primeres, nous processos
de producció de pastes i productes químics, utilització de tècniques biotecnològiques,
relació tinta-paper, comportament del paper respecte a les noves tècniques d’impressió, etc., incidint especialment en els aspectes mediambientals i energètics de la indústria paperera i gràfica i en la biotecnologia aplicada a la indústria paperera. Alguns
aspectes més específics serien: la utilització de matèries no fusteres (lli, cànem, cànem
de Guinea, abacà, sisal, residus agrícoles, etc.); la millora de la selectivitat i deslignificació estesa de les coccions (menors índexs kappa); processos de cocció no convencionals (organosolvents); optimització de la utilització del paper reciclat destintat;
millora de les propietats òptiques i fisicoquímiques de les pastes i papers mitjançant
additius, etc. Molts d’aquests aspectes estan inclosos dins de les àrees prioritàries
del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica
2004-2007, en l’apartat “Tecnologies de fabricació de cel·lulosa i paper”. Pel que fa
als objectius acadèmics, els estudis paperers a Terrassa tenen antecedents que es
remunten a la dècada del 1940. El 1978 el Ministeri d’Educació i Ciència espanyol va
aprovar l’especialitat Paperera i Gràfica dins de la carrera d’Enginyeria Industrial (pla
1964). En l’actualitat, els membres del grup de recerca Paperer i Gràfic imparteixen les
assignatures papereres i gràfiques a l’actual pla d’estudis de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), així com les activitats
de doctorat dins del programa de doctorat del Departament d’Enginyeria Tèxtil i
Paperera i del programa de màster interuniversitari (Especialitat Paperera i Gràfica)
de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Girona.

Paraules clau
biotecnologia
càrregues i pigments
cel·lulosa
conversió paper
enzims

CIPAGRAF

fibres
hemicel·luloses
impressió
lignina
medi ambient

paper
pasta
productes auxiliars
sostenibilitat

Colom Pastor, J. Francisco,
responsable del grup de recerca

J. F. Colom i Teresa Vidal
Campus de la UPC a Terrassa

García Hortal, José Antonio

Colom, 11 (edifici TR5)

Pintado Blasi, Mercedes

08222 Terrassa, Barcelona

Roncero Vivero, M. Blanca

CONTACTE

scolom@etp.upc.edu
Tel. 93 739 81 72

Torres López, Antonio Luis

vidal@etp.upc.edu

Vidal Llucià, Teresa

Tel. 93 739 81 80

Moldes Moreira, Diego

Fax: 93 739 81 01

Clemente Escuín, Antonio

Web: www.upc.edu/etp/

Oliva González, Adrián
Aracri, Elisabetta
Arjona Espinosa, Iván
Cadena Chamorro, Edith Marleny

EQUIP
INVESTIGADOR

Fillat Latorre, Amanda
Fillat Latorre, Úrsula
Garcia Ubasart, Jordi
Valls Vidal, Cristina

El camp d’actuació inclou tot el que es refereix a la fabricació de pastes, paper, la
seva manipulació i impressió. Estudi de noves matèries primeres, nous processos de
producció de pastes i productes químics, utilització de tècniques biotecnològiques,
relació tinta-paper, comportament del paper envers les noves tècniques d’impressió,
etc., incidint especialment en els aspectes mediambientals i energètics de la indústria
paperera i gràfica i en la biotecnologia aplicada a la indústria paperera. Alguns aspec-

LÍNIES DE RECERCA

tes més específics serien la utilització de matèries no fusteres (lli, cànem, cànem de
Guinea, abacà, sisal, residus agrícoles, etc.), l’increment del rendiment de les coccions,
l’optimització de la utilització del paper reciclat destintat, la millora de les propietats
òptiques i fisicoquímiques de les pastes i papers mitjançant additius. Aquests aspectes estan inclosos dins de les àrees prioritàries del Plan nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica 2004-2007, en l’apartat “Tecnologías de
fabricación de celulosa y papel”.
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Biodegradació de xenobiòtics i productes naturals: aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies netes. DGR “Ayudas para potenciar y dar soporte a grupos de investigación”
2001SGR 00143 Participants: UB-Microbiologia, UPC (Grup Consolidat de Investigació 2001-2004.
Evaluación de diversas materias primas para pasta de celulosa. Estudio del blanqueo y propiedades fisicomecánicas y ópticas (coordinado P3). CICYT Entitats participants: URV, UPC,
U. Santiago; Coordinador: URV 2001- 2004.
Tratamientos en los materiales y en la puesta en obra de los morteros a base de cemento, reforzados con fibras vegetales. Entitats participants UPC: ETSEIAT, ETSECCPB i EUETAB
2004- 2005.
Desarrollo de nuevos procesos para el reciclado del papel. MEC Entitats participants: UPC,
UB 2004-2007.
Estudio y optimización de nuevos procesos de refinado y blanqueo de pastas de papel reciclado
aplicando métodos biotecnológicos. MEC 2004- 2007.
Biodegradació de xenobiòtics i productes naturals: aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies
netes. mediador DGR “Ayudas para potenciar y dar soporte a grupos de investigación”
Participants: UB-Microbiologia, UPC (Grup Consolidat de Investigació) 2005- 2008.
Optimización de nuevas secuencias de blanqueo basadas en el uso del sistema lacasa mediador (ENZPULP) Projecte coordinat UPC (Lacpulp)/CIB-ICP-INRA 2005-2008.
Tratamientos en los materiales y en la puesta en obra de los morteros a base de cemento,
reforzados con fibras vegetales. FIBRACEM-2006 Entitats participants: UPC (ETSEIAT,
ETSECCPB, EUETAB) y UFRJ (Brasil) 2006-2009.

PROJECTES

White biotechnology for added value products from renewable plan polymers: Design of tailormade biocatalysts and new industrial processes. Acrònim: BIORENEW EU (VI Programa
Marco) Entitats participants liderades pel CIB del CSIC: 25 institucions d’investigació,
universitats o indústries entre les quals hi ha la UPC. 2006-2010.

CIPAGRAF

Les relacions que té amb la indústria el grup de recerca Paperer i Gràfic es desenvolupen especialment a través de serveis que inclouen una gran diversitat d’accions, des

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

de simples mesures fins a peritatges, dictàmens i estudis especials sobre determinats
problemes del sector. A vegades, i a causa de la importància del treball, aquests es
transformen en convenis. El nombre d’accions del grup en aquest camp és d’unes 40
anuals.

Els sectors industrials amb els quals treballa el grup de recerca Paperer i Gràfic són
tots el que cobreixen l’arc que va des dels boscos fins a un producte imprès i acabat.
Fabricació de pastes
Fabricació de paper
Manipulació i transformació del paper

Laboratoris especialitzats per a la fabricació de pastes i papers, reciclatge del paper i
caracterització de les pastes, papers, efluents, impressió.
Equips d’obtenció i tractament de pastes
• Reactor rotatiu per a obtenció de pastes Weverk. Refinador Sprout Waldron. Desintegrador i desfibrador Weverk. Triturador Forplex. Tamís / classificador Weverk.
Cèl·lules de destintatge Pulcel i Voith. Assecador Weverk.
• Equip automàtic per a tractaments i blanqueigs amb petites quantitats de mostra
Easydie. Equip de blanqueig amb ozó. Reactors de blanqueig (D, E, P...). Reactors de
blanqueig amb oxigen. Reactors de pressió per a tractaments enzimàtics.
Equips d’obtenció de papers
• Refinadors de laboratori PFI, Valley i Lampen. Mesuradors de grau de refinatge SR,
CSF i WRV. Classificadors Bauer-McNett i HS. Aparell de mesura de la longitud de
fibres Kajaani FS300. Formador de fulls Rapid Köten i Lhomarghy.

EQUIPAMENTS

Equips de caracterització de pastes i papers
• Gerra dinàmica Paper Chemistry. Microscopi electrònic de rastreig. Microscopi amb
càmera digital per a anàlisi d’imatge i accessoris. Espectrofotòmetre UV-visible. Espectrofotòmetre d’absorció atòmica Perkin Elmer. Viscosímetre automàtic. Valorador
automàtic. Valorador per la demanda iònica. Analitzador automàtic d’humitat.
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• Respiròmetre DBO. Frigotermòstat per DBO. Digestor DQO. Test de floculació.
Microtox. Equip per a la mesura del potencial Z MALVERN Zetamaster. Equip per
a la mesura del potencial Z BTG Mütek SZP-06. Equip per la mesura de càrrega de
partícules Mütek.
Equips d’assaigs de pastes i papers
• Laboratori condicionat 23 ºC i 50 % HR. Aparells de mesura per a la determinació
de les propietats de papers i cartrons: màquina universal d’assaigs (tracció, compressió, fregament...). Eclatòmetre. Estrip. Doble plec (fatiga). Espessor. Aparells de
mesura de la permeabilitat/llisor Bekk, Bendtsen, Gurley i Lhomargy. Onduladora

ALTRES ASPECTES

EQUIPAMENTS

Concora. Compressòmetre. Aparells de mesura de la flexió Taber i Kodak. Bond tester.
• Espectrofotòmetre Technidyne Colour Touch PC per a la determinació de totes les
propietats òptiques de les pastes i dels papers. Reflectòmetre ELREPHO. Espectrofotòmetre ACS. Equips per a proves d’impressió IGT.
• Suntest Heraeus. Cambra climàtica Heraeus.

El grup pertany a diverses xarxes de recerca nacionals i internacionals i manté una
estreta relació amb diverses universitats i centres de recerca nacionals i estrangers.
Pertany al Comparative Testing Working Group, grup de treball de la CEPI (Confederation of European Paper Industries). El laboratori de l’ETSEIA de Terrassa té la
consideració de laboratori qualificat.

CIPAGRAF
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre de recerca en seguretat i control alimentari

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El CRESCA és el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, que, a través
del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, s’ha incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT).
Aquest centre desenvolupa la seva activitat tant en la recerca bàsica i aplicada com en
la formació especialitzada en el camp de la seguretat i el control alimentari com a eina
de transferència de tecnologia, sobretot cap a les empreses del sector alimentari.
Des del CRESCA es dóna suport tecnològic a empreses i institucions amb les quals desenvolupa recerca orientada; per a això se signen convenis amb empreses, programes
d’R+D, estudis tècnics, formació continuada, etc.

Paraules clau
agroalimentació
APPCC

embalatge
(packaging)

criocongelació
compactació

tractaments tèrmics
traçabilitat

Campus de la UPC a Terrassa
Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT)
Ctra. Nacional, 150, km 14,5
(Mancomunitat de Sabadell-Terrassa)
08222 Terrassa, Barcelona

Enric Riera Valls

Tel.: 93 739 86 54 / 89 86

Jaume Saura Perise

Fax: 93 739 89 85

Josep Garcia Raurich,
director

Josep Garcia Raurich

Josep M. Nacenta Anmella

Tel.: 93 739 82 41

Josep M. Bergadà Graño

Fax: 93 739 82 25

Marc Pallarés Andreu
Rafael Sitjar Canyelles

Judith Crespiera Portabella

Judith Crespiera Portabella

Tel.: 93 739 86 54

Dámaris Cerro Aguilera

Fax: 93 739 82 25

Dani Mateo Pérez

A/e: judith.crespiera@cresca.upc.edu
Web: www.cresca.upc.edu

CRESCA

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

A/e: josep.garcia@cresca.upc.edu

Ignasi Canal Serra
Mònica Villegas Mandri

Durabilitat i traçabilitat dels productes alimentaris.
Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).
Optimització dels envasos i embalatges.
Sensors i biosensors.
Higiene i enginyeria alimentària.
Crioconcentració de líquids alimentaris.
Tractaments tèrmics.
Conservació per refrigeració i congelació.
Desenvolupament de prototips de màquines per a ús alimentari.

LÍNIES DE RECERCA

Disseny i/o construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries.
Automatització i regulació industrial de processos de fabricació d’aliments.
Disseny de plantes pilot.
Estudis de mercat, viabilitat i estat de les noves tècniques.
Determinació de la durabilitat de productes alimentaris.
Millora de la durabilitat i logística dels aliments envasats.

Optimització de la hidròlisi de la sacarosa.
Innovació tecnològica en el desenvolupament de nous prototips industrials d’equips i cister-

PROJECTES

nes destinats al transport i emmagatzemament de productes en estat líquid, granulat i gasos
liquats.
Congelació de fruita sense pèrdues de les característiques organolèptiques.
Obtenció de pasta de paper amb el rostoll de blat de moro.
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Investigaciones Bioquímicas, SL (Terrassa).
Hanna Instruments (Eibar).
Poligonal Tècnics, SL (Barcelona).
Sthal Ibèrica, SL (Parets del Vallès).
Investigaciones Bioquímicas, SL (Terrassa).
Hanna Instruments (Eibar).
Poligonal Tècnics, SL (Barcelona).
Centre de Transferència de Tecnologia, SL (Barcelona).
Fagor Electrodomésticos (Mondragón).
Gde7 I+D+I (Mollet del Vallès).
Grup Carlos Rocha (Terrassa).

EQUIPAMENTS

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

Menorquina.
Ros Roca Indox Cryoenergy (Lleida).
Agència Catalana de l’Aigua (Barcelona).

Químic-bioquímic.
Mecànic.
Electrònic.
Mecànica de fluids.

Planta pilot i laboratori (àrea química).
Planta pilot per al disseny i construcció de maquinària (àrea mecànica).
Equipament de calor i fred industrial (àrea de calor i fred industrial).

CRESCA
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre de recerca i innovació en toxicologia

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

La toxicologia estudia els efectes adversos de compostos químics, agents físics i biològics sobre els éssers vius i el medi ambient.
El Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT) forma part de la Xarxa IT (Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica), formada per grups de recerca i
unitats amb capacitat d’oferir i prestar serveis d’innovació tecnològica a les empreses
de Catalunya, per millorar la seva competitivitat.
El Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT) de la UPC té l’origen en el
Laboratori de Toxicologia Ambiental (Intexter), creat l’any 1993.
El CRIT es constitueix amb la missió de:
• Constituir-se com un centre d’excel·lència en toxicologia en l’àmbit català, estatal i
internacional, i ser un element clau en la transferència de tecnologia en l’àmbit multidisciplinari de la toxicologia.
• Oferir serveis clau de consultoria i assessorament a l’empresa privada i l’Administració, en matèria de seguretat i control de productes industrials i de consum.
• Realitzar activitats de recerca bàsica i aplicada en l’àmbit multidisciplinari de la
toxicologia ambiental, en el camp de la seguretat de productes, materials, aigües,
aire i residus.
• Desenvolupar eines de difusió (congressos, simposis, etc) i suport a la docència
relacionades amb la toxicologia i la salut ambiental i humana, etc., tant en publicacions, congressos, simposis, etc. com en activitats formatives reglades o de formació
contínua i per al sector privat.

Paraules clau
alimentació
biocultius
degradació
desinfecció
globus ocular

histopatologia
invertebrats
medi ambient
microbiologia
microorganismes

sanitat
toxicitat
toxicologia
vertebrats

M. Carme Riva

Edifici TR23

Campus de la UPC a Terrassa

08227 Terrassa

Institut Politècnic del Campus de

A/e: info@crit.upc.edu i riva@crit.upc.edu

Terrassa (IPCT)

CONTACTE

protozous

Ctra. Nacional, 150, km 14,5
(Mancomunitat de SabadellTerrassa)

CRIT

Telèfon: 93 739 83 99
Fax: 93 739 83 92
Web: www.crit.upc.edu

M. Carmen Riva,
directora

EQUIP
INVESTIGADOR

Joan Ribó
Bettina Vallés

Carme Fabregat
Melissa Faria
Joana Bastos Damasio
Lara Magnet

Carlos Barata
Demetrio Raldúa

Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.

LÍNIES DE RECERCA

Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.

PROJECTES

Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.

Avaluació d’efecte ecològics de barreges de contaminants en comunitats aquàtiques.

Estudis de toxicitat / bioacumulació / biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
Estudis i desenvolupament de biosensors.
Anàlisi de biomarcadors específics.

Desarrollo de tests ecotoxicológicos para medir el estrés de organismos en el Río Ebro y análisis de riesgo químico de los fangos del emblase de Flix.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre tècnic de la filatura

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El CTF va ser fundat l’any 1972. Està situat al Campus de Terrassa de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Des de l’any 2002 pertany a la Xarxa de Centres d’Innovació
Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. Forma part del grup de recerca consolidat
Superfícies, Productes i Processos Tèxtils i del Centre de Nanoenginyeria de la UPC.
Té l’acreditació SGQ XIT. Des de la seva fundació ha col·laborat amb 950 empreses de
43 països i ha realitzat unes 8.000 anàlisis i dictàmens tècnics.
Centre de referència en recerca tèxtil, innovació tecnològica, transferència de tecnologia i serveis per a les indústries que fabriquen i/o utilitzen productes tèxtils.
El CTF pertany a la Xarxa IT, una xarxa que acredita la qualitat dels serveis que ofereixen els centres d’innovació tecnològica i universitats que en formen part.

Paraules clau
fibres
fils
teixits

noves estructures laminars
radiacions
foc

tèxtils tècnics
tèxtils intel·ligents

Feliu Marsal
Campus UPC de Terrassa

08222 Terrassa, Barcelona

Feliu Marsal,
director

marsal@etp.upc.edu

Daniel Palet

Telèfon: 93 739 82 40

Montserrat Guerrero

Fax: 93 739 82 40
Web: www.ct.upc.edu/ctf/

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Colom, 1, edifici TR3

Pere Picado
Isabel Castro
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Disseny i desenvolupament de fils i teixits convencionals i tècnics.
Disseny i fabricació de teixits intel·ligents.
Optimització de productes auxiliars en el procés de fabricació.

LÍNIES DE RECERCA

Desenvolupament d’additius per millorar el comportament de les fibres, fils i teixits
en tot el procés tèxtil.
Consultoria científica sobre disseny, producció, qualitat i estudis de viabilitat de
noves estructures tèxtils que permeten transformar la producció convencional en una
indústria més competitiva.
Anàlisis, dictàmens i peritacions.
Preparació de mostraris de fils i teixits.

Dow Chemical - Desenvolupament d’una nova fibra elàstica.

PROJECTES

Du Pont - Millores tecnològiques en fibres ignífugues.
Recasens - Desenvolupament de teixits intel·ligents.
Mimcord - Teixits per a protecció de les radiacions.
Agrofibra - Noves aplicacions de la fibra de cànem.

Galán Textile Machinery - Desenvolupament de màquines per a fils tècnics.
Savio - Millores en la màquina Open End.
Keisokki - Nous índexs de regularitat de massa.

CONVENIS

Fagor - Aparell electrodomèstic per a assecatge i planxament de roba.
Gymcol - Nou producte segellador per rosques.
Electro Jet - Nova metxera de torsió.

CTF

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA
EQUIPAMENTS

Tèxtil.
Confecció.
Construcció.
Protecció.
Sanitari.
Esport i lleure.
Automoció.
Construcció de maquinària tèxtil.

El CTF disposa de plantes pilot i equips industrials per fabricar tot tipus de fils, teixits
i altres estructures tèxtils complexes. Pot obtenir prototips i validar-los en els laboratoris propis, molt ben equipats, amb diversos equips singulars.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre de transferència de la calor

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

L’objectiu del Centre és la recerca i la transferència de tecnologia dins de l’àmbit de la
transferència de calor i massa. Els problemes tractats s’aborden tant des de la recerca
bàsica, tractant la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental, com des de la recerca aplicada, on els coneixements adquirits en la línia recerca bàsica s’apliquen al disseny i l’optimització tèrmica i fluidodinàmica de sistemes i
equips tèrmics. Dins de la línia de recerca bàsica s’aborden les temàtiques següents:
convecció natural i forçada, simulació de la turbulència, combustió, flux bifàsic, canvi
de fase sòlid-líquid, radiació, medis porosos, dinàmica de fluids computacional (CFD)
i transferència de calor, aerodinàmica, high performance computing (algorismes numèrics, computació en paral·lel), etc. Els treballs de recerca aplicada es realitzen en els
camps de la refrigeració, l’HVAC, l’energia solar activa i passiva, l’emmagatzematge
d’energia per calor sensible i latent, el disseny i l’optimització de bescanviadors de
calor, la refrigeració de motors i condicionament d’aire en els camps aeronàutic i de
l’automoció, etc.

Paraules clau

CONTACTE

bescanviadors de calor
canvi de fase
CFD
combustió
convecció natural i
dinàmica de fluids
emmagatzematge
d’energia
energia solar tèrmica

equacions
de Navier-Stokes
flux bifàsic
forçada
formulació matemàtica
medis porosos
mètodes numèrics
modelització de la
turbulència

optimització tèrmica i
fluidodinàmica
paral·lelització-HPCN
refrigeració
sistemes i equips
tèrmics
transferència de calor
i de massa
validació experimental

Assensi Oliva

A/e: oliva@cttc.upc.edu

Campus de la UPC a Terrassa

Telèfon: 93 739 81 92

Colom, 11, edifici TR4

Fax: 93 739 81 01

08222 Terrassa, Barcelona

Web: www.cttc.upc.edu
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Alba Queipo, Ramiro

Kizildag, Deniz

Ablanque, Nicolás

Lehmkuhl, Oriol

Alvarado Juárez, Roberto

Levi, Martín Iván

Borrell, Ricard

Mohan, Rashmin

Cadafalch, Jordi

Morales, Sergio

Capdevila, Roser

Oliet, Carles

Carbonell, Dani

Oliva Llena, Assensi,
director

Carmona, Ángel
Castro, Jesús
Chiva Segura, Jorge
Colomer, Guillem
Farnós Baulenas, Joan
Fernández Francos, Daniel

LÍNIES DE RECERCA

EQUIP
INVESTIGADOR

Febrer, Gemma
García Rivera, Eduardo
Gorobets, Andrey
Jaramillo, Julián

Ordoño Martínez, Manuel
Orozco, Cristian
Pérez Segarra, Carlos David
Raush, Gustavo
Rigola, Joaquim
Rodríguez, Ivette
Sadurní Caballol, Alexandre
Soria, Manel
Torras Ortiz, Santiago
Trias, Xavier

Formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental dels fenòmens
de la transferència de calor i massa.
Optimització tèrmica i fluidodinàmica de sistemes i equipament tèrmic.

Advanced numerical simulation and experimental validation of the heat and mass transfer

PROJECTES I
CONVENIS

phenomena in micro thermal systems. Application to micro heat exchangers. MYCT Període:
2007-2009.
Analysis of the thermal and fluid-dynamic behaviour of the nacelle and the tower of a wind
turbine. ECOTECNIA Període 2006-2008.

CTTC

Analysis of air curtains: optimization, design, parametric studies and interaction with the
environment. Conception of new designs. AIRTECNICS Període: 2006-2008.
Numerical simulation, experimental validation and process optimization of wire
drawing machines. AUTOMAT INDUSTRIAL Període: 2006-2008.
Study and parametric analysis of heat transfer and fluid dynamic phenomena involved in bioclimatic architecture. MYCT Període: 2007-2009.
Investigación en fenómenos de transferencia de calor y de masa en los elementos
críticos de los sistemas de refrigeración por absorción por energía solar de pequeña
potencia. Aplicación al diseño optimizado. FERASOL. Dirección General de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia) Període: 2005-2008.
Eficient Refrigerated Food Storage. 2005-2007. Companies: TEFRINCA, CENTAURO,
ITISA, TAVER, RSL, FRIVENT, STAR REFRIGERATION.

PROJECTES I
CONVENIS

Simulación numérica y validación experimental con fines a la optimización de compresores herméticos de gama comercial GD30AA, GD24ME, GPY12RA, MPT12RA,
MX18TB y MS34FB. Estudio detallado del flujo a través de las válvulas y de las
fugas a través del pistón. Implementación en el código general de cálculo y diseño
HCOMP. Dirección General de Investigación. Període: 2005-2007.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

centre universitari de la visió

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

Els principals objectius científics del CUV són els següents:
• Esdevenir el centre de referència en les àrees de recerca relacionades amb les ciències de la visió: òptica, optometria clínica, contactologia i microbiologia aplicada,
oftalmologia i biologia molecular. Al mateix temps, oferir una plataforma tecnològica de suport a la recerca i a la participació dels grups empresarials més innovadors
en projectes conjunts.
• Mantenir una infraestructura per potenciar i incentivar la integració d’equips i línies
de recerca, per impulsar la col·laboració amb els investigadors del programa de
doctorat en Enginyeria Òptica, el qual ha obtingut la menció de qualitat del MECD.
• Promoure la transferència de resultats i coneixement per aplicar-los a l’assistència
clínica.
• Col·laborar amb els departaments d’R+D+I de les principals empreses del sector de
l’òptica, l’optometria, l’oftalmologia i la biologia molecular.
• Crear i mantenir una plataforma que permeti la realització de les tesis doctorals al
Departament d’Òptica i Optometria, en l’àmbit de l’optometria, l’òptica oftàlmica,
l’òptica fisiològica, la contactologia i la biomedicina.
• Establir vincles interdepartamentals amb la mateixa UPC i amb altres universitats
per a la realització de tesis doctorals.
• Establir vincles amb la societat per reforçar la percepció de la funció social que
desenvolupa la universitat.

Paraules clau

CONTACTE

ciències de la visió

òptica

optometria

Centre Universitari de la Visió

A/e: alexgo@upc.edu

Campus de la UPC a Terrassa

Telèfon: 93 739 83 49

Violinista Vellsolà, 37

Fax: 93 739 83 01

08222 Terrassa, Barcelona

Web: www.cuv.upc.es/
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EQUIP
INVESTIGADOR

Álvarez Muñoz, José Luis

Ondategui Parra, Juan Carlos

Auge Serra, Montserrat

Pacheco Cutillas, Mireia

Borràs Garcia, M. Rosa

Perís March, María Elvira

Cardona Torradeflot, Genís

Quevedo Junyent, Luisa Jesús

Castañé Farran, Marina

Sánchez Herrero, Eulàlia

Fransoy Bel, Marta

Saona Santos, Carlos Luis

Gispets Parcerisas, Joan

Serés Revés, Carme

Guisasola Valencia, Laura

Solà Parés, Ramon

Lupón Bas, Marta

Varon Puentes, María Consuelo

Martínez Roda, Juan Antonio

Vila Vidal, Núria

Habilitats visuals lligades al procés d’aprenentatge.

LÍNIES DE RECERCA

Visió i esport.
Aplicació de noves tècniques de diagnòstic basades en la visió del color.
Qualitat òptica i visual en usuaris de lents de contacte.
Higiene visual i ergonomia.
Tècniques diagnòstiques: topografia cornial, campimetria visual i fotografia digital de
fons d’ull.

The effects of carotenoid supplementation on human visual performance.
La pèrdua de sensibilitat relativa cromàtica i acromàtica en el procés d’envelliment i en el
glaucoma primari d’angle obert.
Mesurament de l’agudesa visual dinàmica. Una aplicació al context esportiu.

PROJECTES

Hàbits conductuals associats a la miopia escolar.
Avaluació de variables visuals i psicosocials en preescolars.
Estudi de la qualitat òptica i visual en usuaris d’LC multifocals. Aplicació clínica en el cas de
multifocals.

CUV

Conveni de col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa per desenvolupar
conjuntament projectes de recerca en l’àmbit de la salut visual.
Convenis de col·laboració amb la clínica CIMA i Oftalmológica, SL per impulsar i
desenvolupar conjuntament projectes de recerca en l’àmbit de les ciències de la visió i,
més concretament, la cirurgia refractiva.

CONVENIS

Conveni de col·laboració amb el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del
Vallès (Direcció General de l’Esport). L’objecte d’aquest conveni és oferir atenció
visual especialitzada als esportistes d’elit del CAR, així com potenciar la recerca en
l’àmbit de l’optometria en l’esport.

Producció, comercialització i venda de lents oftàlmiques i solars, maquinària i instruments i, en general, articles i aparells d’òptica oftàlmica.
Venda a l’engròs d’articles i material d’òptica.
Explotació, importació, exportació, producció, venda, promoció i distribució del
negoci de l’òptica en general i de lents de contacte.
Subministrament d’articles de consum.
Fabricació, comercialització, subministrament i distribució i venda a l’engròs d’ulle-

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

res, muntures, lents, lents de contacte, líquids per a lents, graduació de lents, audiòfons i productes i aparells relacionats.
Fabricació i comercialització de tot tipus i classe d’aparells i instruments d’òptica,
audició, mesurament i precisió, i tots aquells referits o relacionats amb la visió.
Venda al detall de productes i instruments d’òptica.
Gestió, administració i explotació de centres per a la prestació de serveis sanitaris
de tot tipus de patologies, mitjançant la utilització de l’equipament tècnic necessari i
l’activitat de metges.
Consultori d’assistència mèdica, especialitat en oftalmologia.

78 79

7 gabinets de refracció.
Campímetre computeritzat.
Tomògraf – HRT3.
Retinògraf computeritzat no midriàtic.
FDT.
Biomicroscopi amb sistemes digitals de captació d’imatges.
Biòmetre.
Farnsworth Munsell 100 Hue.
Judge II Portable Viewing Booth.
Retinomax K-plus 2.
Preferencial Hiperacuity Perimeter (PHP).
Analitzador del camp visual Matrix.
EP-1000 Multifocal. Modular Electrophysiology (Tomey Technology and Vision).
Lents de Volk i lent gonioscòpica.

EQUIPAMENTS

Oftalmoscopi indirecte.
Tonòmetre de Goldman.
Equips per al diagnòstic de baixa visió.
Heidelberg Retina Tomograph 3 (HRT 3).
Oculus Pentacam.

CUV
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

laboratori de física de materials dielèctrics

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

Grup de recerca amb activitat en l’estudi dels materials polímers no conductors, tant
des del punt de vista fonamental (estudi experimental i modelització dels processos
fisicoquímics relacionats amb les propietats elèctriques, com la permitivitat, conductivitat, etc.) i aplicat (aplicacions del camp elèctric resultant de l’atrapament de càrrega
d’espai).

Paraules clau
anàlisi elèctrica
dinàmica
càrrega d’espai
conductivitat

corrents estimulats
tèrmicament
dipols
electret

envelliment elèctric
espectroscòpia dielèctrica
pols electroacústic
relaxació dielèctrica

Joan Belana
Campus de la UPC a Terrassa

Joan Belana,
responsable del grup de recerca

08222 Terrassa, Barcelona

Juan Carlos Cañadas

A/e: juan.belana@upc.edu

José Antonio Diego

Telèfon: 93 739 81 39

Miguel Mudarra

CONTACTE

Fax: 93 739 81 01
Web: bauma.upc.es/dilab/

DILAB

EQUIP
INVESTIGADOR

Colom, 11

Jordi Sellares
Idalberto Tamayo

LÍNIES DE RECERCA

Correlació de les propietats elèctriques dels polímers aïllants amb la seva estructura.
Fenòmens de relaxació dielèctrica en polímers.
Envelliment físic de polímers aïllants.
Espectroscòpia dielèctrica. Anàlisi elèctrica dinàmica.
Emmagatzematge i transport de càrrega en polímers aïllants.
Distribució de càrrega d’espai en polímers.

Arpege applications and researchers on polymes in electrical engeneering correlations bwtween polymers ST.
Estudio de la interfase aislante-semiconductor en cables de potencia envejecidos mediante la
técnica de las corrientes termoestimuladas y la del pulso electroacústico. Comportamiento del

PROJECTES

semiconductor.
Caracterización y evaluación del envejecimiento eléctrico en cables de media tensión.
Optimización del proceso de aislamiento de cables de media tensión de XLPE por caracterización morfológica del material de aislamiento.

Montaje de un horno para realizar medidas en cable a tensiones elevadas por TSDC.

CONVENIS

Medición de la carga de espacio durante el envejecimiento de cable de media tensión
por TSDC.
Caracterización y evaluación del envejecimiento eléctrico en cables de media tensión
mediante técnicas de espectroscopia dieléctrica.
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SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Manufactura de cables elèctrics de mitjana i alta tensió.
Fabricants de dispositius basats en aplicacions d’electrets (micròfons, sensors, etc.).

Equip d’espectroscòpia dielèctrica de banda ampla Novocontrol BDS40 amb sistema
de control de temperatura Quattro (150-400 ºC)
Analitzador d’impedància HP-4192a LF

EQUIPAMENTS

Calorímetre DSC METTLER DSC20
Dispositius de mesura de corrents de despolarització estimulada tèrmicament
Dispositiu de mesura del potencial superficial
Dispositiu de mesura de la distribució de càrrega d’espai mitjançant el pols electroacústic (PEA)

DILAB
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
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Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El nostre grup s’emmarca en el Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la
UPC. Està situat al Campus de Terrassa i també a l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona).
El nostre objectiu general consisteix en l’estudi de la naturalesa i els efectes dels fenòmens no lineals en diferents tipus de sistemes físics, fent èmfasi especialment en dispositius òptics com cristalls fotònics, làsers i microcavitats. Una motivació important per a
aquests estudis és la identificació de l’ús potencial dels efectes no lineals en aplicacions
tecnològiques com les comunicacions òptiques i el processament de la informació.
Addicionalment, els efectes no lineals i estocàstics s’estudien també en altres disciplines,
incloent-hi l’electrònica no lineal, la neurodinàmica, la biologia cel·lular i la sociologia

Paraules clau

CONTACTE

EQUIP
INVESTIGADOR

autoorganització
caos
complexitat
cristalls fotònics

dinàmica no lineal
làsers
microcavitats

òptica no lineal
òptica ultraràpida
control quàntic coherent

Crina Maria Cojocaru

José Trull

Juan José Fernández
Josep Lluís Font

Ramon Vilaseca,
responsable del grup de recerca

Jordi García-Ojalvo

Ekkehard Ullner

Ramon Herrero

Cristina Martínez

Jordi Martorell

Cristian Nistor

Cristina Masoller

Lorena Espinar

Antoni Pons

Jordi Tiana

Carles Serrat

Jordi Zamora

Kestutis Staliunas

Vito Oppo

Maria Carme Torrent

Ramon Vilaseca

ramon.vilaseca@upc.edu

Campus de la UPC a Terrassa

Telèfon: 93 739 81 37

Colom, 11, edifici TR5*

Fax: 93 739 80 00

08222 Terrassa, Barcelona

Web: www-fen.upc.es/donll/

DONLL

* Nova adreça (a partir de juliol de 2008):
Rambla San Nebridi/Passeig Ernest Lluch
Telèfon: 93 739 85 01

LÍNIES DE RECERCA

Cristalls fotònics no lineals.
Control quàntic de l’òptica no lineal ultraràpida.
Dinàmica no lineal de làsers i sistemes òptics.

Orden, ruido y dinámicas emergentes bajo no linealidades.
Control óptico de la dinámica de redes genéticas a nivel de células individuales.
Non linear dynamics of novel types of semiconductor lasers USA project 2007.
Non difreactive light pulses in photonic-crystals with University of Insubria (Italy).
Bilateral project - Acciones integradas hispano-italianas. 2006-2007.
Photonic-crystal resonators with University of Jena (Germany) Bilateral project - Acciones integradas hispano-alemanas. 2007-2008.
Global approach to brain activity from cognition to disease (GABA) EU Contract.
Fenómenos ópticos no lineales en cristales fotónicos y resonadores de cristales fotónicos.
Dinámica y sincronización de láseres de semiconductor y aplicaciones.
Làsers i propietats elèctriques i òptiques dels materials.
Control coherente de sistemas ópticos cuánticos. Aplicaciones a la información cuántica.
Optical chaos communication using laser-diode transmitters EU Contract.
Nanophotonics to realize molecular scole technologies.
Creación, desarrollo y consolidación de redes temáticas dinamizadoras.
Solitones espaciales intrabanda en cavidades no lineales de cristal fotónico.
Autoorganización en sistemas complejos bajo fluctuaciones.

PROJECTES

Diseño y fabricación de micro y nanoestructuras.
Autoorganización y sincronización en sistemas ópticos no lineales.
Dinámica no lineal bajo fluctuaciones en dispositivos fotónicos y electrónicos.
Active nonlinear mirror for all optical time division multiplexing.
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Làser de Ti: safir (polsos de 120 femtosegons) i OPA (amplificador òptic paramètric).

EQUIPAMENTS

Làsers Nd: YAG de nanosegons i picosegons.
Díodes làsers.
Fotodetectors ràpids i càmeres CCD.
Oscil·loscopis de 4 GHz, analitzador d’espectres, monocromador.
Biofotòmetre, autoclau, forn incubador i microscopi de fluorescència.

DONLL
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grup de biotecnologia molecular i industrial

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
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Electricitat
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Electrònica
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Energia. Energia renovable. Aigua.
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Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El grup de recerca és multidisciplinari i treballa en el camp de l’estructura-funció de
proteïnes d’interès biomèdic i biotecnològic. Es porta a terme el disseny i l’obtenció de
proteïnes recombinants mitjançant tècniques d’enginyeria genètica. Aquestes proteïnes són purificades i caracteritzades per tècniques bioquímiques i espectroscòpiques.
Les proteïnes d’estudi tenen rellevància farmacològica i interès per a l’obtenció de
nous fàrmacs. També es treballa en la modificació d’enzims per a aplicacions en
processos biotecnològics d’interès industrial i en la modificació de biomaterials per a
aplicacions biomèdiques i d’alt valor afegit.

Paraules clau
proteïnes
receptors de
membrana
dianes farmacològiques

receptors acoblats
a proteïna G
fibres naturals
fibres sintètiques

colorants
modificacions
enzimàtiques
mutagènesi dirigida

Borroto Escuela, Dasiel Óscar
Calafell Monfort, Margarita

Pere Garriga

Garriga Solé, Pere,
responsable del grup de recerca

Campus de la UPC a Terrassa

Gibert Vives, Josep Maria

Colom, 1, edifici TR1

Gotzens García, Guadalupe

08222 Terrassa, Barcelona

Iarriccio Silva, Laura

pere.garriga@upc.edu

Martínez López, Joan

Telèfon: 93 739 89 98

Morillo Cazorla, Margarita

Fax: 93 739 82 25
Web: www.ct.upc.es/unitats/gbmi/

GBMI

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Daga Monmany, José María

Tzanov, Tzanlo
Urtubia Vicario, César

Biologia molecular.
Disseny, modelització i modificació de proteïnes.
Obtenció i purificació de proteïnes recombinants.
Enzimologia aplicada.
Modificació i caracterització de biopolímers.
Com a serveis tecnològics apareixen:
• Disseny, expressió i purificació de proteïnes recombinats d’interès biomèdic
i biotecnològic.
• Estudi de receptors acoblats a proteïna G i les seves propietats estructurals
i funcionals.

LÍNIES DE RECERCA

• Anàlisi de les propietats d’unió de lligands d’interès farmacològic.
• Estudi de nous productes i noves tecnologies basades en l’aplicació de mètodes
enzimàtics.
• Estudi de l’aprofitament de residus cel·lulòsics.
• Estudi de la modificació de fibres naturals i sintètiques per mètodes enzimàtics.
• Estudi de nous colorants aplicables a fibres proteiques i cel·lulòsiques.

Continuos biopretreatment of cellulosic fibers (GROWTH).
Insight into mollecular recognition of visual rhodopsin and rhodopsin kinase.
Insight into molecular recognition between a g-protein-coupled receptor rhodopsin and its
desensitizing kinase-GRK-1.

PROJECTES

Develop a range of genetically engineered enzimes and new biopreparation.
Optimización de cabezas de serie antagonistas del receptor M3 muscarínico para el desarrollo
de fármaco.
Estudio de las relaciones estructura-función en receptores de membrana de interés biomédico.
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Estudio de las relaciones estructura-función en receptores acoplados a proteína G.
Textile quality and biotechnology.
Procesado de materiales de fibras proteicas con herramientas biológicas modificadas.
Mecanismo de desactivación de receptores acoplados a proteína G.
Enzymatic coupling of penolic, compunds for modification of natural-based materials, enzymatic processing of synthetic polymers.
Intelligent biopolymer coating usisng advanced biotools braicoat-nest.
Biotecnologia aplicada a la indústria tèxtil.
Novel enzyme applications of keratinous materials. Ramón y Cajal Spanish Grant.
Biotechnology in textile industry. International cooperation project. Spanish Ministry
of Science and Education.
Potozyme nanoparticle applications for water purification, textile finishing, potodynamic,
biomineralization and biomaterials coating.
Enzymatic upgrading of wool fibres.

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

PROJECTES

Multifunctional textiles for medical applications.
Processing of protein fibrous materials using engineered biotools. Spanish Ministry of
Science and Education.
Biotechnical functionalization of renewable polymeric materials.

Amb Torras Valenti, SA, referent a l’escalat industrial dels processos enzimàtics per a
biorecobriments de teixits mèdics.

Tèxtil
Polímers
Farmacèutic
Colorants
Detergents

GBMI

Laboratori de cultius cel·lulars per a cèl·lules eucariòtiques. Campana de flux laminar
de seguretat biològica de tipus IIA i incubador de CO2 NUAIRE, i contenidor de N2
líquid per a cultiu i conservació de cèl·lules eucariòtiques. Microscopi invertit Olympus per al seguiment dels cultius cel·lulars.
Laboratori autoritzat d’assaigs radioactius de tercera categoria. Comptador de guspireig líquid TRICARB de PACKARD i campana d’extracció FILTAIR-CAPTAIR per a
volàtils i mostres no encapsulades utilitzades en biomedicina.
Cambra fosca per a treball amb mostres fotosensibles, equipada amb filtres SafeLight
Kodak 2 per a treball amb proteïnes de la retina com la rodopsina.
Centrífugues. Ultracentrífuga BECKMAN LK80 amg rotors. Centrífuga d’alta velocitat KUBOTA. Centrífugues de mitjana velocitat i per a cultius bacterians.

EQUIPAMENTS

Espectrofotòmetres. Espectrofotòmetres de doble feix per a recerca VARIAN 1.0 per
a recerca amb controlador de temperatura de tipus Peltier.
Sistemes de cromatografia d’alta (HPLC) i baixa pressió. Sistemes d’electroforesi
BIORAD.
Equip d’electroquímica, potenciòstat AUTOLAB.
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grup d’òptica aplicada i processament d’imatge
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El grup d’Òptica Aplicada i Processament d’Imatge és un grup interdisciplinari amb
personal de diversos departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
liderat per investigadors del Departament d’Òptica i Optometria de la UPC.
El grup desenvolupa línies de recerca relacionades amb les aplicacions de l’òptica
visible, amb extensió a les bandes espectrals de l’infraroig pròxim i l’ultravioleta.
Estudia temes relacionats amb la imatge, la visió, el color i el processament amb làser.
Cobreix aplicacions diverses en els camps de la visió artificial, la inspecció automàtica, el tractament i l’anàlisi d’imatges, el reconeixement de formes, la qualitat òptica i
visual, la imatge mèdica, el desenvolupament d’instruments i tècniques de mesura, la
fotometria, la colorimetria, el color digital, el processament de materials per irradiació
làser, el marcatge amb làser i les guies d’ona, entre d’altres.

Paraules clau
color
detecció de defectes
guies d’ona
marcatge làser

microestructures
òptica aplicada
polsos ultracurts
processament d’imatges

processament làser
reconeixement
de formes
visió artificial

María Sagrario Millán,
responsable del grup de recerca
Jaume Escofet
Elisabet Pérez

Campus de la UPC a Terrassa

Héctor Abril

C/ Violinista Vellsolà, 37, edifici TR8

Montserrat Tàpias

08222 Terrassa, Barcelona

Montserrat Corbalán

info@goapi.upc.edu

Fidel Vega

Telèfon: 93 739 83 39

Jesús Armengol

Fax: 93 739 83 01
Web: www.goapi.upc.edu/cat

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Miquel Ralló

Edison Valencia
Joaquín Otón
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Reconeixement de formes mitjançant processadors optoelectrònics. Càmeres i moduladors especials de llum.
Sistemes de visió i anàlisi d’imatges aplicats a la producció i inspecció industrial, amb
una incidència particular en el sector tèxtil.

LÍNIES DE RECERCA

Color. Colorimetria mitjançant visió per computador. El color en els sistemes electrònics de formació d’imatges: càmera, escàner, monitor, pantalla, projector,...
Aplicacions de l’anàlisi d’imatges a l’oftalmologia i la salut visual.
Producció d’estructures òptiques guiades en 3D en materials dielèctrics mitjançat
l’escriptura directa amb polsos làser ultracurts.
Producció de guies d’ona actives en vidres funcionals mitjançant escriptura directa
amb polsos làser ultracurts amb control dinàmic de fase.

Dispositivos y algoritmos bioinspirados para la inspección de la textura y el color mediante
visión artificial. Plan Nacional de Diseño y Producción Industrial. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
Instrumentación para el análisis de imagen y caracterización de materiales y fuentes de luz.
Proyecto de infraestructura MEC.
Dispositivos y procesadores para la interacción avanzada entre sistemas de visión humana y
visión artificial Plan Nacional de Diseño y Producción Industrial. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

PROJECTES

Sistemas de visión y análisis de imagen acoplados a máquinas textiles Plan Nacional de
Diseño y Producción Industrial. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
Xarxa temàtica de processament òptic d’imatges. Direcció General de Recerca, Generalitat
de Catalunya.

GOAPI

Utilización de dispositivos moduladores del frente de onda como lentes oftalmológicas (UPC-INDO, SA).
Caracterización y mejora de la apariencia óptica de materiales no tejidos fabricados
con fibras estándar, spunlight y mezclas (UPC-TESALCA, SA).
Análisis para la valoración objetiva del arrugado de una prenda mediante análisis de
imágenes (UPC-IBAI, S. Coop. Grupo FAGOR).
Image processing applied to analysis of the brightness of a surface treated with a

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

cleaning product (UPC-COGNIS Deutschland GmbH & Co. KG).
Motor de reconocimiento de mallas de géneros de punto de exterior (UPC-REXELBIT, SL).
Diseño de lente asociada a LED para señalización ferroviaria (UPC-ELECTRANS, SA).

Indústria òptica.
Indústria tèxtil i paperera.
Inspecció industrial en diversos sectors de la producció.
Laboratoris de control de qualitat i desenvolupament de productes.

Processament d’imatges
• Adquisició, anàlisi, representació, tractament i operacions opticodigitals realitzades
sobre imatges per a aplicacions concretes com: reconeixement de formes, extracció
d’informació, millora de la imatge, detecció de defectes, identificació, classificació i
discriminació, codificació i seguretat de la informació, caracterització, etc.
Visió artificial, inspecció automàtica
• Sistemes, dispositius i entorn d’il·luminació per a l’adquisició i representació
d’imatges, tant en blanc i negre com en color.
Color
• Tecnologia i gestió del color, càmeres en color, color digital, colorimetria,
introducció del color en la visió artificial.

EQUIPAMENTS

Aplicacions de sistemes làser
• Modificació de les propietats òptiques de materials semiconductors i dielèctrics
mitjançat la irradiació làser. Processament de materials amb irradiació làser.
Escriptura de guies d’ona en materials dielèctrics. Marcatge amb làser.
Processament de materials amb polsos ultracurts de pico- i femtosegons.
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grup de recerca en anàlisi aplicada
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L’objectiu principal d’aquest grup de recerca és l’estudi dels problemes termomecànics que poden ser descrits mitjançant equacions derivades parcials. Aquest fet s’ha
de considerar en un sentit ampli, perquè els problemes tèrmics o fins i tot altres tipus
de qüestions que es descriuen mitjançant problemes amb valors inicials i/o valors en
la frontera són d’interès per al nostre grup.

Paraules clau
equacions en
derivades parcials

estimadors
qualitatius

termomecànica
de sòlids i fluids

Ramón Quintanilla
Campus de la UPC a Terrassa
Colom, 11, edifici TR5,

Bofill Soliguer, Francisco

08222 Terrassa, Barcelona

Telèfon: 93 739 81 52
Web: www-ma2.upc.edu/~ramonq/

Leseduarte Milán, Maria Carme

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

A/e: ramon.quintanilla@upc.edu

Puig Montada, Ana M.
Quintanilla de la Torre, Ramón,
responsable del grup de recerca
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LÍNIES DE RECERCA

Termodinàmica de sòlids i fluids.
Equacions parcials diferencials.

PROJECTES

Tratamiento matemático de procesos termomecánicos para materiales elásticos no clásicos.
Aspectos matemáticos en las teorías termomecánicas generalizadas.
Aspectos de estabilidad en termomecánica.
Estudio cualitativo de problemas termomecánicos.

GRAA
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grup de recerca i innovació de la construcció
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Tèxtil i paperera
Altres

El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) –Departament d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya– porta a terme una
investigació interdisciplinària que té com a objectiu la millora dels processos productius de les empreses del sector de la construcció i dels sistemes constructius en tots els
seus vessants, tant en l’àmbit de nous processos i nous materials com en el de millores
organitzatives, qualitatives, mediambientals, educacionals, etc.
Aquesta millora inclou també tots els aspectes organitzacionals i formals necessaris
per realitzar una correcta gestió del coneixement en els projectes, les empreses i les
organitzacions vinculades al món de la construcció en general.
L’àmbit de treball del grup inclou especialment les PIME, i es fa èmfasi especialment
en el desenvolupament de solucions innovadores respecte a l’actual estat de les tecnologies de cada organització a través de tot el cicle de vida del projecte.

Paraules clau
aprenentatge virtual en la
construcció i entorns col·laboratius
comportament mediambiental
dels edificis i les obres
edificació industrial i terciària
formació sectorial en la
construcció (AEC)
gestió de projectes i obres

gestió del coneixement en la construcció
gestió documental i de la informació
metodologies organitzatives
de projectes i obres
nous materials de construcció
noves tecnologies aplicades a la construcció
seguretat i salut en la construcció
sostenibilitat dels processos constructius

Miquel Casals,
responsable del grup de recerca
Xavier Roca
Núria Forcada

Miquel Casals

Marta Gangolells

Campus de la UPC a Terrassa

Alba Fuertes

Colom, 11, edifici TR5

David Vives
08222 Terrassa, Barcelona

Sergi Villalba

A/e gric@upc.edu

Telèfon: 93 739 86 55
Fax: 93 739 81 01

GRIC

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

miquel.casals@upc.edu

Elena Sedó
David Dolcet
José Manuel Díaz
Jaume Balañà

La recerca realitzada se centra en tres gran àrees de treball i interès: la gestió de la
construcció, la gestió tecnològica per al sector i la gestió de recursos humans en projectes i empreses del sector de la construcció.
Primerament, dins de l’àrea de Gestió de la Construcció (Construction Management)
la recerca es realitza en les línies següents: millora dels procediments de construcció,
gestió de riscos a les obres, gestió ambiental i de qualitat, planificació i control de projectes i obres, performance management i aplicació de les TIC a la construcció.
Per altra banda, en l’àrea de Gestió de la Tecnologia, s’hi inclouen línies de recerca

LÍNIES DE RECERCA

vinculades a: entorns de treball col·laboratius, gestió del coneixement en projectes i
obres, documentació i gestió de la informació en projectes i obres, sistemes de presa
de decisions i sistemes d’intercanvi de dades per a empreses del sector.
Finalment, en l’àrea de Gestió de Recursos Humans (Human Resources Management) s’hi inclouen la seguretat i salut en obres, els mètodes d’avaluació d’ofertes i
les relacions contractuals en projectes, l’aprenentatge i la formació sectorial contínua
especialment basada en aprenentatge virtual especialitzat per a construcció.

La ciudad multidimensional. Gestión activa del conocimiento: formación y aprendizaje. Ministerio de Educación y Ciencia (Programa PROFIT) con Dragados, Universidad de
Cantabria, Universitat Jaume I. 2007.
Metadata for Architectural Contents in Europe (MACE) Unió Europea (Programa
eContentplus) Entitats participants: Fraunhofer Gesellschaft (Alemanya), FH Potsdam
(Alemanya), Katholieke Universiteit Leuven – ARIADNE Foundation (Bèlgica), Open
University Netherlands (Països Baixos), Universita´ Politecnica delle Marche (Itàlia),

PROJECTES

European Association for Architectural Education-DYNAMO (Bèlgica), Humance
AG (Alemanya), Nautes s.r.l. (Itàlia), Università Iuav di Venezia (Itàlia), Universitat
Politècnica de Catalunya (Espanya), Politecnico di Milano (Itàlia), archINFORM (Alemanya) 2006-2009.
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Desarrollo e implementación de un entorno colaborativo (web based project management
system) para la gestión integral de la seguridad y del medio ambiente en los procesos productivos de las PYME del sector de la construcción Ministerio de Fomento. Acciones Estratégicas. Programa Nacional de Construcción. 2005-2008.
Ajut per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2005) Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. 2005-2009
Reduint l’impacte ambiental de la construcció (RECONS) Unió Europea (Programa LIFE
en Medi Ambient) Entitats participants: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Institut de Tecnologia de la Construcció, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, Departament de Medi Ambient i Habitatge, SOCINTEC
i UPC. 2003-2006 .
Aplicación del concepto de performance para la mejora de los resultados de los proyectos
de construcción. Ministerio de Ciencia i Tecnologia. Acciones especiales Programa
Nacional de Tecnologías de la Información i de las Comunicaciones i Socioeconomía.
2004-2006.
Environmental and Logistics Integrated in Construction Project Management Unió Europea Programa Growth. 2002-2004.
PeBBu. Performance Based Building. Unió Europea. 2001-2005.
Sistema de tutorización inteligente basado en web. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

PROJECTES

Acciones Especiales. 2000-2004.
Web Based Intelligent Design System Unió Europea. Programa IST. 2000-2004 .
Anàlisi preliminar per a la utilització de nous materials en la construcció d’estructures en
edificis industrials. UPC 1999-2001.

Assessoria tècnica per a l’aplicació de criteris mediambientals en el disseny d’instal·lacions d’edificis. BAMMP Arquitectes i Associats.
Assessoria tècnica per al disseny i construcció d’edificis modulars flotants. Maritime
Architecture Barcelona, SL.
Anàlisi del procés constructiu de la central tèrmica d’Arrúbal (la Rioja). FCC Construcción, SA.
Analysis and assessment of the effects of the practical application of national legislation in the field of health and safety at work concerning Directive 92/57/EEC “Temporary or mobile construction sites” and 92/58/EEC “Safety and/or health signs”.

CONVENIS

Comissió Europea. Direcció General de Treball i Afers Socials.
Anàlisi del procés constructiu en obres d’urbanització. Chalet Novaforma, SA.
Anàlisi i valoració del procés de construcció. FCC Construcción, SA.
Estudi del procés constructiu del centre Diagonal Mar. Barcelona Retail Company, BRC.

GRIC

EQUIPAMENTS

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

El GRIC bàsicament centra la seva tasca a suportar tots els públics d’interès que intervenen dins el sector de la construcció i els seus processos vinculats.
Així, es poden enumerar les empreses pròpiament constructores, les promotores, les
enginyeries i despatxos d’arquitectura, les empreses instal·ladores, subministradors
d’equips i materials, administracions relacionades, etc.

Per la naturalesa de les tasques realitzades, el GRIC no disposa d’equipaments específics que puguin ser oferts com a serveis externs.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

grup de recerca en teoria de jocs

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

Recerca sobre els fonaments matemàtics i les aplicacions de la teoria de jocs.
Les grans línies teòriques són les següents:
• Jocs cooperatius i conceptes de solució.
• Sistemes de decisió col·lectiva i índexs de poder.
• Restriccions a la cooperació.
• Multiplicitat d’alternatives.
• Software.
Les àrees d’aplicació són, entre d’altres, economia, ciència política, sociologia, administració d’empreses, organització industrial i tecnologies com la criptologia i la
fiabilitat de sistemes.

Paraules clau
alternativa
cooperació

índex de poder
joc

restricció
valor

Carreras, Francesc,
responsable del grup de recerca
Amer, Rafel

Campus de la UPC a Terrassa

Freixas, Josep

Colom 11, edifici 11, despatx 0.20

Giménez, José Miguel

08222 Terrassa, Barcelona

Llongueras, Maria Dolors

A/e: francesc.carreras@upc.edu

Magaña, Antonio

Telèfon: 93 739 81 30

Pons, Montserrat

CONTACTE

Fax: 93 739 82 07
Web: www. ruth.upc.edu

EQUIP
INVESTIGADOR

Francesc Carreras

Puente, María Albina
Sales, Vicenç
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PROJECTES

Modelos y métodos de la teoría de juegos para las ciencias sociales y tecnológicas.
Governabilità e indici di potere. Università degli Studi del Piamonte Orientale Amedeo Avogadro.
Juegos cooperativos y conflictos de intereses. Teoría y práctica.

GRTJ
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

intexter. enginyeria del medi ambient

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

Determinació de contaminants i microcontaminants de les aigües residuals urbanes i
industrials.
Estudi de processos de depuració d’efluents industrials mitjançant processos biològics
i fisicoquímics (membranes, oxidació avançada, electroquímica...).
Reutilització i reciclatge d’efluents.
Determinació de paràmetres ecotoxicològics i biodegradabilitat de productes químics
(Eco Label, directiva Reach).
Determinació de microcontaminants sobre articles tèxtils.
Disseny de processos avançats de depuració d’aigües residuals.

Paraules clau
anàlisi d’aigües
biodegradabilitat

biotecnologia
reutilització

oxidació electroquímica
processos de depuració
descoloració

Martí Crespi Rosell,
responsable del grup de recerca

Mª Carmen Gutiérrez Bouzán
Martí Crespi Rosell

M. Carmen Gutiérrez Bouzán

Campus de la UPC a Terrassa

Mercè Vilaseca Vallve

INTEXTER

Miquel Riera Torres

C/ Colom 15

Montserrat Raspall Noguera

08222 Terrassa, Barcelona

Josep Maria Guadayol Cunill

A/e gutierrez@intexter.upc.edu
crespi@etp.upc.edu

Fax: 93 739 8272
Web: www. intexter.upc.es

ENMA

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Telèfon: 93 739 82 47

Francesc Torrades Carne
Teresa Visa Calvís
M.Teresa Baqueró Navarro
Montserrat López Mesas

LÍNIES DE RECERCA

Enginyeria del medi ambient.
Processos fisicoquímics i biològics de depuració.
Anàlisis químiques i microbiològiques d’aigües residuals i de procés.
Control de matèries primeres utilitzades en la indústria tèxtil i de productes químics
sobre articles tèxtils.
Reutilització i reciclatge d’efluents industrials.

Proceso de depuración de los efluentes de lavado de lana.
Decontamination and valorization of mid and sub-products from wool washing by supercritical fluids.
Proceses water management and optimisation by the reuse and recuperation of textile finishing baths.
Avaluació de les possibilitats tècniques de reducció electroquímica de colorants de tina i
sulfurosos.
Tecnodecoloración de aguas residuales textiles por métodos electroquímicos y estudio de su
reciclado.
Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos y reutilización
de las aguas residuales.
Espectrofotòmetre d’absorció atòmica i complements.
Realització d’assaigs amb bioreactors de membrana (MBR) en el tractament d’aigües residuals urbanes. ACA, 2001-2003.

PROJECTES

Projecte interregional transpirinenc de cooperació: Tractament d’efluents industrials
difícilment biodegradables amb l’objectiu de reutilitzar l’aigua.
Projecte CE LIFE-Medi Ambient: Reutilització directa de banys de tintura i autocontrol del
procés en línia.
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Decoloració d’aigües residuals tèxtils per mètodes electroquímics i estudi del seu
reciclatge.
Projecte interregional transpirinenc de cooperació: Tractament d’efluents industrials
difícilment biodegradables amb l’objectiu de reutilitzar l’aigua.
Projecte CE LIFE-Medi Ambient: Reutilització directa de banys de tintura i autocontrol del
procés on line.
Assessoria i optimització del control de l’EDAR biològica d’una empresa farmacèutica.
Accions per millorar el rendiment de les EDAR biològiques tèxtils.
Estudi de depuració biològica dels efluents d’un empresa de tintura de gèneres de punt.
Proves ecotoxicològiques per a fulls de seguretat sobre mostres de colorants i productes auxiliars tèxtils.
Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització d’assaigs amb bioreactors de membrana en el
tractament d’aigües residuals urbanes.
Estudi d’un pretractament que millori el flux de permeat de la instal·lació de membranes ceràmiques i ajuda tècnica per implementar-ne el procés (tensioactius).
Estudi de l’evolució de les matèries inhibidores en la planta de depuració d’una empresa farmacèutica i la seva comparació amb la planta pilot d’un laboratori.
Estudi i control de les aigües residuals generades en els projectes d’R+D durant l’any
1999 i assessorament per minimitzar-les.
Recerca de processos de tintura: caracterització d’efluents líquids.
Estudi de la biodegradabilitat dels efluents generats per una indústria tèxtil i redacció
d’un informe per al Servei Ambiental del Govern Foral de Navarra.
Estudi de la depuració biològica dels efluents d’aromes produïts en una factoria
química.
Estudi de la generació de carbonats i bicarbonats en els processos productius en una
factoria química.
Estudi mediambiental del projecte d’R+D d’una empresa tèxtil.
Estudi de la reutilització i el reciclatge dels efluents tèxtils de la Comunitat Valenciana.
Assessorament sobre noves tecnologies en sistemes de depuració per a AITEX.
Assaigs ecotoxicològics dels nous productes químics comercialitzats al Brasil.
Aplicacions de l’oxigen líquid en la depuració d’aigües residuals i estudi de la seva
complementarietat amb les MBR.
Diagnosi de l’estat d’una EDAR industrial i possibilitats de millora.

CONVENIS

Recerca de processos de tintura i acabats, caracterització dels efluents i la seva repercussió en el medi ambient.
Solucions tècniques per eliminar el color dels efluents tèxtils, aplicació al cas de la
indústria tèxtil del Maresme.

ENMA

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Tèxtil.
Química fina.
Indústria alimentària.
Indústria de l’adob.
Indústria paperera.
Indústria cosmètica.
Indústria de detergència.
Indústria de bioalcohol i biodièsel.

2 cromatògrafs de gasos-masses (GC-MS).
Cromatografia líquida (HPLC-DAD).
Absorció atòmica amb flama i forn de grafit.
2 respiròmetres.
Microtox.
Plantes pilot de fangs actius.
Planta pilot d’MBR.
Espectrofotòmetre UV-visible.
Analitzador TOC.
Analitzador de nitrogen.
Microscòpia òptica.
Elèctrodes selectius.
Conductímetre.

EQUIPAMENTS

Turbidímetre.
Oxímetre.
Cel·les electroquímiques.
Cel·la per a ultra i nanofiltratge.
Bany d’ultrasons.
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

intexter. materials polimèrics i química tèxtil

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El grup de recerca POLQUITEX consta de dos blocs: un amb seu a l’INTEXTER, dedicat a l’àmbit tèxtil, i un altre amb seu a l’EUETIT (Departament d’Enginyeria Química), més dedicat a polímers i materials compostos sostenibles.

Paraules clau
tintura
reproducció
solidesa

igualació
peritatge judicial
color

dictamen
filatura
metrologia

Josep Valldeperas
Campus de la UPC a Terrassa
INTEXTER

Josep Valldeperas,
responsable

08222 Terrassa, Barcelona

Manel J. Lis

A/e: valldeperas@intexter.upc.edu

Juan A. Navarro

Tel. 93 739 82 99

Begoá Manzagarraga

CONTACTE

Fax 93 739 82 72
Web: www. intexter.upc.es

EQUIP
INVESTIGADOR

C/ Colom 15

Marissa Anglarill
José Antonio Tornero
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Tintura
• Optimització dels processos industrials de tintura. Tintura per integració. Processos
amb bany reduït. Reutilització de banys i reducció de la contaminació.
Controls de qualitat
• Control de processos, control de qualitat del color, en línia i fora de línia.
Solideses

LÍNIES DE RECERCA

• Solidesa a la llum (xenotest, fadeòmetre). Casos especials de solidesa a la llum dels
plàstics auxiliars d’automoció o tapisseries d’automòbil. Solidesa als agents propis de
l’ús d’un teixit i/o a les operacions de fabricació.
Tecnologia mecànica tèxtil
• Tecnologies de filatura alternatives sostenibles. Simulació fluidodinàmica orientada
a la tecnologia tèxtil. Metrologia avançada per a processos tèxtils.

Evaluación de las propiedades finales de materiales textiles.
Quality systems and quality assurance in SME textile companies.
Comparació de la tintura del polièster i del cotó.
Proceses water management and optimisation by the re-use and recuperation of textile finishing baths.
Direct reutilisation of dye baths and self-monitoring.
European and clothing research network.
Desarrollo del sistema de hilatura neumática para la fabricación de hilado coaxial (hilado CORE).

PROJECTES

Estudio y desarrollo de un proceso para la reutilización directa de los baños de tintura.
Caracterización microestructural y mecánica de materiales compuestos y sostenibles.
Investigación y desarrollo de un nuevo sistema de hilatura flexible mediante modificación de
un medio fluido.

POLQUITEX

CONVENIS
EQUIPAMENTS

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Study of production of zero-twist yarn by sizing with polyvinyl alcohol during the
ring spinning process. Amb l’empresa Karsten (Brasil).

Tèxtil.
Tèxtil químic.
Tèxtil mecànic.
Mecànic i acabats.

Aparells i utillatge per a realització de tintures, al laboratori i en planta pilot (autoclau
de bobina creuada, Pad-stream-termofix).
Aparells per a assaigs de solideses del color segons ISO 105.
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ÀMBI T TECNOLÒGIC

intexter.
polquitex. departament enginyera química

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

L’àmbit bàsic de treball està relacionat amb el camp dels polímers, tant pel que fa a la
seva síntesi com a les modificacions i aplicacions industrials.
En aquests darrers temps, els polímers s’han adaptat a necessitats molt específiques,
tant pel que fa a la seva constitució com a les seves aplicacions. És per això que el
grup s’ha especialitzat en alguns camps d’aplicació com els materials compostos sostenibles i l’ús dels polímers com a vehicles de transport de substàncies químiques per
a camps com la cosmètica i la medicina.
Cal esmentar que el grup de recerca POLQUITEX consta de dos blocs: un amb seu
a l’INTEXTER, dedicat a l’àmbit tèxtil, i un altre amb seu a l’EUETIT (Departament
d’Enginyeria Química), més dedicat a polímers i materials compostos sostenibles. Les
línies de treball i els aparells especificats corresponen a aquest darrer bloc.

Paraules clau
pneumàtics
microestructura

FT-IR
materials

drug-delivery
difusió

Manel J. Lis

Manel J. Lis,
responsable

Campus de la UPC a Terrassa

Francesc Andreu Mateu

INTEXTER

Francisco Javier Cañavate

C/ Colom 15

Fernando Carrillo

08222 Terrassa, Barcelona

Xavier Colom

A/e: Manuel-jose.lis@upc.edu

Fernando González

Tel. 93 739 80 45

Francesc Nogués

Fax 93 739 82 25
Web: www. intexter.upc.es

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

compostos
polímers

Joan Pagès
Joaquim Pérez
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Estudis de micro- i macrocaracterització de materials polimèrics i de sistemes químics
que tenen alguna relació amb la indústria tèxtil i/o química.
Caracterització micro- i macroestructural de materials compostos sostenibles reforçats
amb materials de rebuig (pneumàtics) i/o biodegradables (derivats cel·lulòsics).

LÍNIES DE RECERCA

Modificació i optimització de processos relacionats amb polímers (síntesi, modificació, tractaments, degradació i envelliment) i les variables utilitzades en les seves aplicacions industrials (drug-delivery, inserció de biomolècules, encapsulació de substàncies actives, absorció d’espècies químiques, compostos). Tractaments electroquímics.
Control de les propietats del producte final (permeabilitat, cinètica de desorció, color,
propietats mecàniques, característiques superficials, durabilitat, comportament electroquímic).

Caracterización microestructural y mecánica de materiales compuestos sostenibles.

CONVENIS

PROJECTES

Grup emergent DURSI. Generalitat de Catalunya. 2005SGR 00176. Data de publicació: 19
d’octubre de 2005.
Viabilidad en la utilización de polímeros cargados con neumáticos fuera de uso como alternativa para aplicaciones externas en el sector eléctrico y acústico.

ISOGOM Juntas y Perfiles (en preparació).
TEIN / Centre Tecnològic del Plàstic. Realització d’activitats de formació i investigació
científica de desenvolupament tecnològic, en l’àmbit de la transformació de materials plàstics.

POLQUITEX

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Plàstics i compostos per a l’automòbil.
Polímers i recobriments.
Materials compostos.

Màquina d’assaigs. Propietats mecàniques INSTRON.
Molins de boles i tamisadora RETSCH.
Espectrofotòmetre FT-IR Nicolette Avatar.
Mescladora de corrons COLLIN.
Premsa de plats calents COLLIN.

EQUIPAMENTS

Espectrofotòmetre UV-vis. SHIMADZU UV-2401 (PC)S.
Thermogravimetric Analysis TGA. Mettler Toledo.
Troque. J. BOT.
Potenciòstat PG STAT 30. ELECTROCHEMOLAB.
Viscosímetres. BROOKFIELD i Copa FORD.
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ÀMBI T TECNOLÒGIC

intexter.
grup de recerca en tecnologia tèxtil

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
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Els objectius del grup de recerca són:
• Estudis sobre biotecnologia tèxtil: aplicacions enzimàtiques i de biopolímers.
• Desenvolupament de tecnologies netes aplicades a processos tèxtils.
• Estudis d’innovació en els processos de filatura física tèxtil.
• Parametria tèxtil. Fisicoquímica dels productes tensioactius i detergència tèxtil.
• Aplicació dels tensioactius als processos d’ennobliment tèxtil.
• Estudis fisicoquímics de la tintura i acabats tèxtils. Optimització de processos i minimització de l’impacte ambiental. Acabats multifuncionals: protecció a les radiacions
UV, antimicrobians, hidròfobs, oleòfobs, etc.
• Microestructura dels materials polimèrics.
• Estudi de l’estructura fina de les fibres tèxtils de polímer sintètic i les seves modificacions durant el processament.
• Estudi de nous materials biodegradables.
• Nanotecnologia tèxtil: electrospinning, aplicació de nanopartícules a materials tèxtils.

Paraules clau
acabats
biotecnologia tèxtil
detergència

enzims
fibres
filatura

microestructura
nanotecnologia
polímers

protecció UV
tensioactius
tintura

Ascensión Riva Juan,
responsable del grup de recerca
Josefina Maillo Garrido

Josefina Maillo

Francisco Javier Carrión Fité

Campus de la UPC a Terrassa

Arun Naik Kardile

INTEXTER

Inés M. Algaba Joaquín

C/ Colom 15

M. Remedios Prieto Fuentes

08222 Terrassa, Barcelona

Francisco Jimbel Domenech

A/e: maillo@etp.upc.edu

Mercedes Simó Cima

Telèfon: 93 739 81 58

Paulina Ferrer Izard

Fax: 93 739 81 01
Web: www. intexter.upc.es

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Diana Cayuela Marín

Carmen Escamilla Valverde
Lolita Figueira González
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Filature de la laine a grande vitase.
New materials and eco-sustainable technologies fort the conservation and restauration of
textiles.
Virtual organisation to the textile and clothing supply chain for cooperative innovation quality and environment management.
European textile and clothing research network.
Textile quality and biotechnology.
Mejora de la UPF de los tejidos. Estudio de diferentes estructuras químicas para su aplicación
como nuevos productos de acabados textiles.
Protección a la radiación ultravioleta proporcionada por los textiles. Estudio de la influencia
de las variables más significativas y aplicación de productos específicos para su mejora.
Tratamientos térmicos industriales de la poliamida 6.6. Modificación de la microestructura y
su relación con las propiedades mecánicas y tintóreas.
Tratamientos térmicos industriales de la poliamida 6.6. Evaluación de la modificación de
cristalinidad.

PROJECTES

Desarrollo de métodos fisicoquímicos de caracterización de las fibras de la poliamida.
Mejoras en la inhibición de la transferencia de colorante en el lavado de artículos textiles.
Agentes inhibidores de transferencia de colorante en la detergencia de artículos textiles suavizados: efectos producidos y electrocinética de sus mecanismos de acción.

Desenvolupament d’activitats d’R+D+I per al desenvolupament de nous productes.

CONVENIS

La influència en el rentatge de l’acció d’un segrestament en els rentatges repetits.
Estudi del factor de protecció solar de les cremes.
Estudi del factor de protecció solar (UPF) de teixits de calada i de punt amb elastà i
sense.

TECTEX

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Productors de fibres naturals i químiques
Filatura, tissatge
Tintura i acabats
Confecció
Productors de compostos químics per a la indústria tèxtil: tensioactius, detergents,
auxiliars, etc.

Analitzador de transmitància en l’UV.
Angle de contacte dinàmic i estàtic.
Calorímetre diferencial de rastreig.
Colorímetres.
Columna de gradient de densitats.
Mesurador d’arrissada continu - R 2080.
Determinació de punts de fusió (per microscòpia de llum polaritzada).
Dinamòmetre Instron.
Dinamòmetre Instron amb càmera criotèrmica.
Dinamòmetre Instron 6025.
Dinamòmetre Instron TTMD.
Esclatòmetre.
Tensiòmetre electrònic.
Espectrofotòmetres FTIR amb ATR i premsa de 12 tones.
Espectrofotòmetres UV-visible.
Fibre analysis knitter (FAK).
Fibrograph 530.
F-meter friction tester - winder friction tester.
Fonts d’alimentació d’electroforesi.
Hatra crimp rigidity tester.
Launder-o-meter.
Linitest.
Maillemètre-3.

EQUIPAMENTS

Martindale.
Mesurador del mòdul sònic (orientació de fibres).
Microscopi de llum polaritzada i compensador de Berek (orientació de fibres).
Microscopis.
Mida de partícula.
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Random Tumble Pilling Tester.
Regularímetre Uster Tester - II.
Shirley Crease Recovery Tester.
Shirley Stiffness Tester.
SiroFAST.
Sistema làser analitzador de potencial zeta.
Volúmetre estàtic.
Statimat M.
Estelòmetre.
Tensiòmetre automàtic.
Torsiòmetre automàtic Zaeigle D312.
Tube test apparatus.

EQUIPAMENTS

Universal wear tester stoll.
Vibroscopi S-150.
Material de laboratori general (agitadors, balances analítiques, banys termostàtics,
banys d’ultrasons, centrífuga, conductímetre, cronòmetre, disgregador d’ultrasons,
estufes, forn de mufla, pH-metre, rentadores, rotavapors, termòmetres).

TECTEX
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intexter.
toxicologia i microbiologia ambiental i sanitària
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El grup de recerca TMAS és un grup interdepartamental i multidisciplinari que
realitza projectes de recerca bàsica i aplicada en toxicologia i microbiologia ambiental i sanitària de diferents tipus de productes: aliments, polímers, aigües, sòls, fangs,
lixiviats, aerosols, residus, implants biomèdics, etc., incloent-hi la identificació d’un
ampli rang de microorganismes mitjançant tècniques de microbiologia molecular.
Està constituït principalment per tres laboratoris que treballen amb independència
però de forma complementària: el Laboratori de Toxicologia Ambiental, el Laboratori
de Microbiologia Sanitària i Mediambiental i el Laboratori d’Anatomia Ocular.
El grup vol ser un element clau en la transferència de tecnologia, els serveis de consultoria i l’assessorament, segons les directrius de la UE i internacionals en matèria de:
• Seguretat i control de productes intermedis i acabats (incloent-hi el full de seguretat de producte, segons el REACH) en diferents sectors industrials (químic, tèxtil,
paperer, de la pell i el cuir, agroalimentari, etc.), en l’Administració, en l’àmbit
hospitalari, etc.
• Detecció de la formació de biopel·lícules en superfícies, síntesi de biopolímers
d’origen microbià, biodegradació de polímers per causa de bacteris, fongs i enzims,
i estratègies de desinfecció.
• Control de les alteracions cel·lulars provocades per l’acció de fàrmacs, de contaminants i de microorganismes, i per canvis ambientals naturals o induïts.
Amb les activitats de recerca que es duen a terme, el grup vol incrementar la seva participació en R+D+I mitjançant les convocatòries de finançament públic (Generalitat,
Ministeri, Unió Europea) i privat.
El grup també té com a objectiu desenvolupar eines de suport a la docència i la formació especialitzada (en forma de cursos, jornades, congressos, simposis, seminaris...)
en l’àmbit universitari i en el sector industrial privat, relacionades amb la tecnologia
ambiental, la toxicologia, la microbiologia, la salut ambiental i humana, etc.
Aconseguir la certificació de qualitat dels laboratoris que constitueixen el grup és una
de les seves aspiracions per esdevenir més competitius.

Paraules clau
Alimentació
Biocultius
Degradació
Desinfecció
Globus ocular

TMAS

Histopatologia
Invertebrats
Medi ambient
Microbiologia
Microorganismes

Protozous
Sanitat
Toxicitat
Toxicologia
Vertebrats

Alañón Ribas, Pilar
Barata Martí, Carlos
Codony Iglesias, Francesc

CONVENIS

PROJECTES

LÍNIES DE RECERCA

Campus de la UPC a Terrassa

Julio Morán, Gemma

INTEXTER

Lluch Margarit, Sara

C/ Colom 15

Marqués Calvo, Marisol

08222 Terrassa, Barcelona

Merindano Encina, M. Dolores

Marisol Marqués Calvo
(marques@oo.upc.edu)

Raldua Pérez, Demetrio José

M. Carmen Riva Juan
(riva@intexter@upc.edu)
Web: www. intexter.upc.es

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Garcia i Raurich, Josep

Riva Juan, M. Carmen
Rodríguez Contreras, Sandra
Vallès Malet, Bettina

Estudis toxicològics provocats per l’acció de fàrmacs i d’agents externs.
Biopel·lícules: etiologia, estructura i estratègies de desinfecció.
Polímers: síntesi a partir de microorganismes i biodegradació.

El grup disposa d’importants projectes amb entitats i organismes nacionals i internacionals dins de les línies de recerca especificades.

Són nombrosos, els convenis que el grup ja ha finalitzat o que està desenvolupant.
Aproximadament el 60 % del finançament del grup procedeix de fons públics, i el
40 %, de fons privats.
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EQUIPAMENTS

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Aliments
Polímers
Aigües
Sòls
Fangs
Lixiviats
Aerosols
Residus
Implants biomèdics, etc.

El grup disposa de tot l’equipament existent en un laboratori de toxicologia, de microbiologia i d’anatomia, incloent-hi el material necessari per dur a terme la identificació
de microorganismes mitjançant tècniques de microbiologia molecular per PCR en
temps real.

TMAS
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laboratori de sistemes oleohidràulics
i pneumàtics
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El grup de recerca del Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON)
és un centre tecnològic integrat en el Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
El grup forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de la
Generalitat de Catalunya (XIT).
El LABSON és el representant espanyol de Fluid Power Net (FPN), una xarxa de laboratoris d’oleohidràulica i pneumàtica que promou i facilita l’intercanvi d’informació i
R+D i recursos en l’àmbit mundial.
El LABSON és principalment un laboratori d’investigació aplicada, on es realitzen
estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental.

Paraules clau
oleohidràulica
pneumàtica
maquinària agrícola
maquinària mòbil

automatització
simulació
mecanismes
mecànica de fluids

transmissions mecàniques
vibradors i percussors
màquines hidràuliques

Esteve Codina,
director
Munir Khamashta
Javier Gamez

Esteve Codina Macià

Robert Castilla

Campus de la UPC a Terrassa

Javier Gutiérrez

Colom, 11, edifici TR4

Carlos Río

08222 Terrassa, Barcelona

Javier Freire

munir.khamashta@upc.edu
ecodina@mf.upc.edu

Fax: 93 739 89 88
Web: www.upclabson.com

LABSON

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Telèfon: 93 739 86 64

Maria Contijoch
Jaume Bonastres
Justo Zoyo
Becaris de 1r, 2n i 3r cicle

LÍNIES DE RECERCA

Sistemes de control i de potència oleohidràulics i pneumàtics.
Cinemàtica i dinàmica de mecanismes.
Transmissions mecàniques i hidràuliques.

New design and manufacturing processes for high pressure fluid power products (PROHIPP).
2004-2008. (22 partners) Sixth framework programme. Integrated project. Priority 3,
ref. IP 505466-2. 4 years.
Enhanced design and manufacturing of mini-hydraulic products. (MINIHAP). 1999-2001.
(8 partners) Fifth framework programme. Competitive and sustainable growth programme Ref. grd1-1999-10343. 3 years.

PROJECTES

Máquinas vibradoras para la recolección de frutos. (LEVANTE). Programa iberoamericano de ciencia y tecnología - IBEROEKA. 3 años. (2002-2005) España/Cuba.
Estudio de la cámara de aspiración de bombas de engranajes mediante visualización PiV.
DPI2006-14476. 3 años (2007-2009).

CONVENIS

Pedro Roquet, SA, Hidráulica Aragón, SL, Palas BMH, SA, Grup de Mecanitzats del
Solsonès, SAL, Ros Roca Sistemas de Recogida Neumática, SL, Agric-Bemvig, SA,
Cesia-Iveco, Sinterizados Montblach (grup AMES), Tecnoil2000, SL, Bolsaplast, SA,
Ecosystems, Masia Industrial Mèdica, etc.
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SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Maquinària agrícola.
Maquinària d’elevació i transport.
Material de domòtica.
Automoció.
Maquinària d’obres públiques.
Maquinària de manteniment i neteja de vies públiques.
Maquinària per a l’alimentació.
Maquinària per a la ramaderia.
Transport pneumàtic de residus.

Cadenes de mesura de variables físiques (mecàniques / fluidodinàmiques).

EQUIPAMENTS

Sistemes d’adquisició i tractament de dades.
Grups de pressió oleohidràulics i pneumàtics de fins a 130 kW de potència instal·lada.
Bancs d’assaigs de components oleohidràulics (bombes, vàlvules, motors i cilindres).
Banc d’assaig de maquinària mòbil i agrícola (miniretroexcavadores, pales, tractors
agrícoles, etc.).

LABSON
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• Desenvolupar activitats de recerca i transferència de tecnologia i obtenir resultats
que aportin un progrés en els àmbits de les enginyeries aeronàutica i industrial. Aquest objectiu es basa en el potencial multidisciplinari que, tant en recursos
humans com materials, té l’ETSEIAT, així com en el potencial aeronàutic que, com
a conseqüència de la impartició de la nova titulació d’Enginyeria Aeronàutica, està
assolint. Aquest grup de recerca permetrà que tot el nou personal docent i d’investigació de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Aeroespacial que s’incorpori a l’Escola
(aquest PDI tindrà adscripció orgànica i funcional a l’Escola) pugui tenir el marc i la
infraestructura adequats per a la recerca.
• Facilitar la recerca al personal docent i d’investigació de l’ETSEIAT. L’existència
d’aquest grup, dirigit i tutelat per l’Escola, permet que ningú que vulgui estar integrat en un grup de recerca no quedi marginat, ja que es tracta d’un grup obert a tot
el PDI de l’ETSEIAT.
• Establir col·laboracions amb altres grups de recerca de la mateixa ETSEIAT i de la
UPC en general. El caràcter de centre de l’ETSEIAT li confereix una situació privilegiada per aglutinar esforços, especialment dels diferents grups situats a la seva seu, la
qual cosa donarà lloc, sens dubte, a l’establiment de col·laboracions per portar a terme
una recerca completa, pràctica i de qualitat.

Paraules clau
aeronàutica

ferrocarril

Jaume Gibert
Campus de la UPC a Terrassa
Colom 11

CONTACTE

08222 Terrassa, Barcelona
A/e: jaume.gibert@upc.edu
Telèfon: 93 739 81 50

L‘AIRE

industrial

recerca

EQUIP
INVESTIGADOR
PROJECTES

Alabern Morera, Xavier

Pepio Viñals, Montserrat

Bergadà Graño, Josep M.

Polo Miranda, Carlos

Casadesús Pursals, Salvador

Riba Ruiz, Jordi

Chamorro Bernal, Francisco

Romera Díez, Pedro Luis

García Parra, Mercedes

Solans Filella, Anna

Garriga Garzón, Federico

Vidal Planells, Maria Isabel

Gibert Pedrosa, Jaume,
responsable del grup de recerca

Oriol Lizandra

Gríful Ponsati, Eulàlia,
responsable del grup de recerca

Miquel Sureda
F. Xavier Sanz

Orta Roca, Jordi

Projecte operatiu de la línia 9 del metro de Barcelona.

Forma part de l’UTE SIEMENS-TMB-UPC, constituïda per a l’elaboració
del projecte operatiu de la conducció automàtica sense conductor de la línia 9 del
metro de Barcelona.
Membre de CETECAM (Centre Tecnològic per a la Conducció Automàtica de

CONVENIS

Metros), que té com a objectiu la recerca sobre la conducció automàtica de
ferrocarrils sense conductor, des d’un punt de vista genèric i per poder oferir els
resultats d’aquestes investigacions a qualsevol administració ferroviària nacional o
internacional.
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Ferroviari
Aeronàutic
Automoció
Industrial en general

L‘AIRE
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El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM) és un centre tecnològic integrat dins el Departament de Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb
seus al Campus de Terrassa i a l’EUETI de Barcelona.
El centre és expert en tècniques de control de soroll i vibracions, tant pel que fa a la
recerca bàsica en acústica i vibracions com a la transferència de tecnologia a l’entorn.

Paraules clau
soroll

vibracions

control

Campus de la UPC a Terrassa

Joan Cardona

Colom, 11

Meritxell Genescà

08222 Terrassa, Barcelona

Santiago Jiménez

A/e jordi.romeu@upc.edu

Eva Martínez

Telèfon: 93 739 80 61

Teresa Pàmies

Fax: 93 739 80 22
Web: http://leam.upc.es

LEAM

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Jordi Romeu

Jordi Romeu
Ángel Sánchez

LÍNIES DE RECERCA

Control actiu de soroll.
Detecció de fonts sonores mitjançant arrays.
Transmissió de vibracions en terrenys i estructures.
Generació de soroll en maquinària i el seu control.
Emissió acústica (detecció de falles per vibracions de molt alta freqüència).

Disminució de l’impacte ambiental per vibracions induïdes per infraestructures ferroviàries
convencionals i d’alta velocitat. Programa PROFIT, conjuntament amb RAILTECH i
SENER, Ingeniería y Sistemas (2006-2007).
Ajut a la investigació del programa de grups d’investigació acreditats Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya
(2005-2008).
Desarrollo de un método de valoración del impacto vibratorio de infraestructuras ferroviarias estatales. Convocatoria de ayudas a la realización de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica en el área de transportes. Ministerio de Fomento
(2005-2006).
Ajut per a l’adquisició d’equipament i infraestructura d’investigació de l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2005).
Desarrollo y aplicación de una metodología para la determinación de fuentes de ruido en

PROJECTES

trenes de alta velocidad. Programa PROFIT, conjuntamente con SENER, Ingeniería y
Sistemas (2004).
Desarrollo de paredes y cerramientos para trenes con alto aislamiento acústico y vibratorio.
Programa PROFIT, conjuntamente con SENER, Ingeniería y Sistemas (2003).
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L’intégration environnementale des aéroports sur le territoire.Projecte MEDOCC – INTERREG IIIB, petició proposada per les següents entitats: Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Istituto per le Technologie della Costruzione, ICT-CNR (Itàlia), SEA, Società Esercizi Aeroportuali Regione Lombardia, Milà (coordinador), Provincia di Varese
Politecnico di Milano – Polo Regionale di Lecco Centre National de la Recherche
Scientifique – Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Marseille LEAM, Espanya.
High quality acoustic and vibration performance of lightweight constructions.UE-Research
Programme of the Research Fund for Coal and Steel (2003-2006).
Diseño acústico de estructuras ligeras de acero. Acciones complementarias. Ministerio de
Educación y Ciencia (2003-2006).
Desarrollo de estrategias alternativas en control activo de ruido. Plan Nacional de Investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, ref. DPI2002-02147 (2003-2005).
Desarrollo de motores eléctricos de baja emisión acústica. Projecte PETRI, conjuntament
amb ABB Automation Products, SA. Divisió Motors. Comissió Interministerial de
Ciència i Tecnologia (2003-2005).
Modelització de particions complexes mitjançant el mètode SEA. Programa PROFIT i
CIDEM, conjuntament amb SENER, Ingeniería y Sistemas (2003-2004).
Desenvolupament de sistemes d’aïllament vibroacústic en instal·lacions d’ascensors.
Programa d’ajuts per a la realització de projectes d’R+D. CIDEM. (2003-2004) Disseny
d’amortidors específics per a maquinària d’ascensor. Convocatòria CIDEM, conjuntament amb VIBCON (2003-2004).
Propuesta de equipamiento para el Laboratorio de Ingeniería Acústica. Convocatoria de

PROJECTES

infraestructura científico-tecnológica. Ministerio de Ciencia y Tecnología (2003).
Inclusió del LEAM com a centre tecnològic de la Xarxa d’Innovació Tecnològica del
CIDEM. Comissió Interdepartamental d’Investigació i Tecnologia de la Generalitat de
Catalunya (CIRIT) i Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (2002-2005).

Mapa estratègic de Viladecans, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Viladecans.
Mapa estratègic de Gavà, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Gavà (2006-07).
Mapa estratègic de Sant Adrià, Ajuntament de Sant Adrià (2006-2007).
Mapa estratègic d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues (2006-2007).
Mesura de vibracions en habitatges afectats per les obres de l’AVE al Prat, CorsamCorviam (2006-2007).

CONVENIS

Mapa acústic de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2006-07).
Estudi tècnic per al desenvolupament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica pel que fa als mapes estratègics de soroll, Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (2006).

LEAM

Proposta de mapa de capacitat de Terrassa, Ajuntament de Terrassa (2006).
Elaboració de la metodologia de realització del mapa estratègic de Barcelona, Ajuntament de Barcelona (2006).
Càlcul d’isòfones dels eixos viaris de més de 6.000.000 de vehicles/any, Direcció
General de Carreteres (2006).
Mapa estratègic de carreteres de més de 6.000.000 vehicles/any (primera fase), Diputació de Barcelona (2006).
Estudi d’impacte de vibracions del perllongament dels FGC a Sabadell, IDOM.
Estudi d’impacte acústic dels FGC a Sant Cugat del Vallès, GISA (2006).
Impacte acústic de l’aeròdrom de Calaf, EUROGEOTÈCNIA (2006).
Impacte vibroacústic en el tram Fuencarral-Segòvia-Valdestillas de Antequera del nou
accés ferroviari al nord i nord-oest d’Espanya, SENER (2006).
Impacte acústic del nou accés ferroviari al nord i nord-oest d’Espanya. Tram: Río
Duero-Valladolid, SENER (2006).
Estudi acústic i de definició de mesures correctores dels receptors situats al PK 1+380
del projecte de soterrament de Pallejà del FGC, GISA (2006).
Estudi de les vibracions provocades per l’explotació de la línia 9 a l’interior dels túnels i als edificis exteriors, IFERCAT (2006).
Consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració del mapa de capacitat acústica del
municipi de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2006).
Gestió integral del soroll urbà del municipi de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs (2006).
Gestió integral del soroll urbà del municipi de Viladecans, Ajuntament de Viladecans
(2006).
Delimitació de les zones d’afectació acústica de les infraestructures i grans empreses
de Santa Margarita i els Monjos, Diputació de Barcelona (2005-2006).
Impacte acústic del condicionament de la carretera C-14 del PK 37+770 al PK 46+000.
Tram: Montblanc-Solivella, INAM (2005-2006).
Suport tècnic al DMAH per a l’elaboració del reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. Seguiment i avaluació del procés d’elaboració dels
mapes estratègics. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (2005).
Mapa acústic del municipi d’Olesa de Montserrat, Ajuntament d’Olesa de Montserrat
(2005).

CONVENIS

Estudi acústic de l’impacte ambiental de la variant de la carretera C-15 a Vilafranca
del Penedès. Tram: Vilafranca del Penedès. 4a fase, COVITECMA (2005).
Estudi d’impacte acústic per simulació de desdoblament de la carretera C-66. Tram:
Corçà-Flaçà, EUROGEOTECNIA (2005).
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Simulació d’impacte acústic de la línia de l’AVE al Pla de l’Estany, SENER (2005).
Projecte constructiu de millora general. Desdoblament de la carretera C-31 del PK
326+100 al PK 333+700. Tram: Palamós-Palafrugell. Clau: DG-99060. INAM Enginyeria, SL (2005).
Metodologia per a la realització de mapes estratègics de soroll d’aglomeracions i
infraestructures. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.
Gestió integral del soroll urbà del municipi de Badalona. Ajuntament de Badalona.
Assessorament per fer aportacions tècniques sobre metodologies per al desenvolupament reglamentari de la Llei de soroll estatal, Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Generalitat de Catalunya (2004).
Estudi d’impacte acústic. Millora general. Variant de Santa Susanna. Carretera C-55
del PK 70+700 al 71+800. Tram: Riner, INAM Enginyeria, SL (2004).
Estudi de l’impacte de soroll i vibracions del Trambaix a Esplugues, Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat (2004).
Estudi acústic de la nova estació d’autobusos de Palafrugell, GISA (2004).
Estudi d’impacte acústic i de vibracions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa. Tram: UPC/Vallparadís – Can Roca, GPO Ingeniería, SA.
Estudi d’impacte acústic de carril reservat per a autobusos a l’autopista C-58 entre el
nus de Ripollet i l’avinguda Meridiana, INAM Enginyeria, SL (2004).
Estudi d’impacte acústic del desdoblament de via entre el baixador de Palau i l’estació
de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al barri de Can
Carreras, GISA (2004).
Estudi acústic del desdoblament de via entre les estacions de Martorell Enllaç i Olesa dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al barri de Sant Hilari d’Abrera, GISA (2004).
Estudi d’impacte de vibracions de la nova línia 12 dels Ferrocarrils de la Generalitat

CONVENIS

de Catalunya al tram de Castelldefels a Sant Boi de Llobregat,COVITECMA (2004).
Millora local. Apantallament acústic a la carretera C-17 de Barcelona a Ripoll al PK
30+800 a la Garriga. Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (2004).

LEAM

Estudi d’impacte acústic i de vibracions de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya entre les estacions de Vilanova del Camí i Igualada, INTRAESA.
Estudi d’impacte acústic de la carretera C-31 sobre el col·legi Pare Enric d’Ossó.
Proposta de mesures correctores. Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya (2004).
Estudi d’impacte de vibracions de l’ampliació de la línia 1 de l’FMB. Tram: Feixa
Llarga - el Prat de Llobregat. COVITECMA (2004).
Estudi d’impacte acústic a l’entorn de l’empresa Ruffini, SA, Ruffini, SA (2004).
Impacte acústic de la C32 i estudi provisional. Ajuntament de Sitges (2004).
Suport a la gestió del soroll urbà de Badia del Vallès. Diputació de Barcelona.
Suport a la gestió del soroll urbà d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat i Diputació de Barcelona (2004).
Suport a la gestió del soroll urbà de Terrassa, Ajuntament de Terrassa (2003-2004).
Suport a la gestió del soroll urbà de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi (2003-2004).
Estudi d’impacte acústic de la ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37, PK 62+970 a
carretera C-15, PK 44+285. INAM Enginyeria, SL (2003).
Estudi d’impacte acústic a l’entorn de l’empresa Tintes Viscolán, SA, TIVISA (2003).
Estudi d’impacte de vibracions. Soterrament a Igualada de la línia de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, COVITECMA (2003).
Estudi d’impacte acústic i mesures correctores de la variant de la C59 (Palau-solità),
INAM Enginyeria, SL (2003).
Estudi d’impacte acústic de l’Heliport del Solsonès, Eurogeotécnica (2003).
Análisis de la inmisión de vibración causada por el paso de trenes en la propuesta de
ubicación del ITER en Vandellòs. Conjuntament amb Sener Ingeniería y Sistemas per
al CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) (2003).
Estudi d’impacte acústic de les estacions de Ferrocarrils de Vilanova del Camí, Olesa i
Capellades, ECOMOLL (2003).
Suport a la gestió del soroll d’activitats, Ajuntament de Badalona (2003).
Estudi d’impacte acústic de la ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37, PK 62+970 a
carretera C-15, PK 44+285, INAM Enginyeria, SL (2003).
Impacte acústic de les rondes Nord i Oest de Sabadell, Eurogeotecnia (2003).
Impacte vibratori de l’empresa Inoxforma, Diputació de Barcelona (2003).
Suport a la gestió del soroll urbà de Sabadell, Ajuntament de Sabadell (2002-2003).
Mapa sònic del municipi de Masquefa, Diputació de Barcelona (2002).

CONVENIS

Control sonor a l’entorn de les carreteres, Direcció General de Carreteres, Generalitat
de Catalunya (2002).
Establiment de la metodologia d’elaboració de mapes acústics a Catalunya, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (2002).
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Impacte acústic de l’Heliport de la Vall d’Hebron sobre l’Hospital de Sant Rafael,

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

Hospital de Sant Rafael (2002).
Estudi d’impacte ambiental (control acústic) de les variants d’Olot, COVITECMA, SA,
per a GISA (2002).
Avaluació de l’impacte acústic de l’aeroport de Reus. Ajuntament de Reus (2001-2002).

Empreses que dissenyin o fabriquin productes en els quals la baixa emissió acústica
tingui valor afegit.
Sector del transport: automoció, aeronàtica i ferrocarrils.
Sector de les infraestructures: transmissió de vibracions d’infraestructures ferroviàries, impacte acústic.
Administració local: suport a la gestió del soroll ambiental, mapes acústics, mapes de
capacitat, plans d’actuació...

Cambra semianecoica.
Planta de caracterització d’aïlladors de vibració.
Planta pilot de comportament acústic d’instal·lacions d’aire condicionat.
Planta de determinació d’aïllament acústic de tancaments (provetes).
Equipament per al control actiu de soroll i vibracions.
Sistema array de 88 canals per a detecció de fonts de soroll.
Equipament per a anàlisi modal experimental.
Equips multicanal (24 canals) per a la mesura de soroll i vibracions.

EQUIPAMENTS

Equip d’intensimetria acústica.
Fonts de soroll i vibracions.
Sonòmetres i analitzadors.
Programari de simulació de radiació sonora de maquinària.
Programari de simulació d’emissió sonora d’infraestructures.

LEAM
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

laboratori d’electroquímica,
interfícies i pel·lícules nanomètriques

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

En aquest laboratori de recerca es disposa d’equipament per portar a terme investigació bàsica i aplicada en els camps de l’electroquímica i de les interfícies. Des de fa anys
es treballa en electrodeposició i en processos electròdics i d’absorció. Més recentment
s’ha iniciat una línia sobre pel·lícules nanomètriques ordenades i autoorganitzades,
especialment Langmuir i Langmuir-Blodgett, de notable interès en els nous camps de
la nanotecnologia (nanoquímica, nanoelectrònica, nanobiotecnologia). Els membres
del grup són doctors i tenen molts anys d’experiència en el camp de la recerca, amb
publicacions reconegudes internacionalment.

Paraules clau
nanotecnologia
pel·lícules nanomètriques
electroquímica

interfícies
electrodeposició
absorció

Langmuir-Blodgett
caracterització

Joan Torrent
Campus de la UPC a Terrassa

08222 Terrassa, Barcelona

Joan Torrent Burgués,
responsable

A/e: juan.torrent@upc.edu

Ester Guaus Guerrero

Telèfon: 93 739 80 43

Joan Antó Roca

Fax: 93 739 82 25
www.upc.edu/crne/index.php/people

LEIPN

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

C/ Colom, 1

Fausto Sanz
A. Errachid

LÍNIES DE RECERCA

Estructura, aplicacions i caracterització electroquímica de pel·lícules nanomètriques
(Langmuir i Langmuir-Blodgett).
Electrodeposició.
Caracterització amb eines nanomètriques (microscopis de sonda local, SPM).

EQUIPAMENTS

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

PROJECTES

Espectroscopia de efecto túnel de sistemas autoorganizados: películas Langmuir-Blodgett.
MCYT CTQ-2004.
Microscopias de fuerza atómica y de efecto túnel electroquímico en películas autoorganizadas,
tipo LB y de membranas biométricas. MCYT CTQ 2007.

Interès pel sector farmacèutic i de biomaterials.

Potenciòstat-galvanòstat AUTOLAB PSTAT.
Equip Langmuir-Blodgett NIMA.
Microscopis micro BAM, angle de contacte.
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ÀMBI T TECNOLÒGIC

laboratori per a la innovació tecnològica
d’estructures i materials

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

El Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials, LITEM, és un
grup de recerca creat a finals del 2004 i promogut per un grup de doctors enginyers
experts en l’àmbit de la resistència de materials i la mecànica dels medis continus.
Té la seu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT) i hi participen investigadors procedents de diferents línies de recerca.
L’objecte del grup de recerca és donar suport al teixit industrial en totes aquelles
activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi,
l’assaig o la certificació de materials i d’estructures amb finalitats resistents.
El LITEN és un grup de recerca reconegut per l’AGAUR.

Paraules clau
resistència de materials
simulació

Lluís Gil

Antonio Viedma Martínez

Campus de la UPC a Terrassa

Josep Maria Aulí Vila

C/ Colom, 11

Juan Carlos Cante Terán

Edifici TR45

Lluís Gil Espert, responsable

08222 Terrassa, Barcelona

Víctor Ortiga Mur

A/e: litem@upc.edu

Juanjo Rivera Amores

Telèfon: 93 739 81 03

Montserrat Sànchez

Fax: 93 739 89 94
Web: www.litem.upc.edu/

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

assaigs de materials
assaigs d’estructures

Rafael Weyler
Francisco Zárate
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Línia d’edificació i rehabilitació: comprèn la realització d’estudis de patologies i la
rehabilitació d’edificis, l’assistència tècnica en les tasques de control tècnic, el manteniment d’infraestructures viàries, l’assistència en la realització de tasques d’inspecció, el
desenvolupament de programari específic i la realització d’activitats de formació, així
com assaigs que permetin la incorporació de nous materials i tractaments superficials
que millorin el comportament estructural del producte.
Línia d’estructures tèxtils: comprèn la realització d’assaigs de materials tèxtils amb
finalitats estructurals, el desenvolupament de programari d’anàlisis de cables i membranes i el desenvolupament de sistemes de control actiu durant el desplegament

LÍNIES DE RECERCA

d’estructures tèxtils.
Línia aeronàutica: comprèn la realització d’assaigs de peces amb materials compostos,
l’ús d’extensometria dinàmica en el mesurament de tensions, el desenvolupament de
programari per a CFD i la interacció entre fluid i estructura.
Línia de simulació (CAE): col·laboració amb altres grups de recerca i empreses en el
desenvolupament d’eines de simulació per a processos industrials de conformació de
materials metàl·lics.

MEMTEX. Projecte d’investigació per a la implantació d’un sistema avançat de CAE en el
procés de disseny d’estructures tèxtils.

PROJECTES

ANGEL. Sistema integrat per a la gestió del manteniment i la presa de decisions entorn de la
intervenció en construccions d’obra de fàbrica.
Recomp. Estudi de materials compostos per al disseny, el reforç i la reparació d’estructures en
enginyeria civil.

LITEM

CONVENIS
SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Implantació d’una metodologia per a la gestió de control de projectes d’edificació i
estudis de patologies en estructures. ATISAE Assistència Tècnica Industrial, SAE.
Implantació d’un sistema CAE en el procés de disseny d’estructures tèxtils. IASO, SA.

Sector de la construcció.
Sector tèxtil.

Premsa universal electromecànica de 25 kN, que inclou assaigs pseudodinàmics i de
fatiga a baixa freqüència.
Premsa universal hidràulica de 200 kN de tracció-compressió.
Premsa de compressió de 2000 kN.
Marc de càrrega de 2,5 × 2,5 m per a assajos estàtics i dinàmics a escala real.
Actuadors de 25 kN, 100 kN i 500 kN dinàmics.
Equip hidràulic i servocontrol amb ordinador.
Equips per a assaigs no destructius en formigó: escleròmetre i ultrasons.
Sistemes d’adquisició de dades: 2 spiders 8 i 1 MGCPlus.

EQUIPAMENTS

Equips de fotoelasticitat.
Pont grua.
Els recursos tecnològics de què disposa també permeten treballar amb elements finits
i mètodes numèrics en processos complexos, a través de simulacions computacionals
aïllades o com a suport a la investigació.
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ÀMBI T TECNOLÒGIC

grup d’accionaments electrònics
i aplicacions industrials

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

L’MCIA és un grup de recerca i innovació tecnològica de la Universitat Politècnica de
Catalunya situat al Campus de Terrassa.
L’MCIA té com a objectius la investigació i el desenvolupament de tecnologia en
aplicacions de l’electrònica industrial, aeronàutica i naval, el diagnòstic i manteniment
d’aparells i sistemes industrials, el control industrial i d’accionaments i la gestió i
l’estalvi energètic i les comunicacions industrials.
El grup estudia la modelització i simulació, les tècniques de control i diagnòstic, la
instrumentació i el processament de senyal, les aplicacions i la implantació física de
sistemes elèctrics i electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics.
L’MCIA té a la seva disposició equipament d’alta tecnologia, que inclou sistemes
de captura, anàlisi i processament de senyal i de potència, sistemes de tractament
d’informació, rectificadors i inversors trifàsics i bancs de proves de motors elèctrics,
tot orientat a la recerca i transferència de tecnologia i l’obtenció de solucions per a
l’entorn industrial.
El grup MCIA té el reconeixement de grup de recerca de la UPC i de grup de recerca
emergent de la Generalitat de Catalunya. L’MCIA és membre de la Xarxa IT de Centres
de Suport a la Innovació Tecnològica del CIDEM (Generalitat de Catalunya) i del Centre
CRAE de Recerca en Aeronàutica i Espai. A més, l’MCIA és col·laborador del CTAE
(Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i l’Espai) i del CTM (Centre Tecnològic de Manresa).

Paraules clau
supervisió i diagnosi
d’accionaments elèctrics
aplicacions aeronàutiques
sistemes d’instrumentació
industrial

control d’accionaments elèctrics
control industrial
electrònica de potència
sistemes de comunicació industrials
processament de senyal

Luis Romeral

Campus de la UPC a Terrassa

Antoni García

C/ Colom, 1, edifici TR2

Manuel Moreno

08222 Terrassa, Barcelona

Juan Antonio Ortega

A/e: romeral@eel.upc.edu

Jörg Thomachewski

CONTACTE

Telèfon: 93 739 81 94
Fax: 93 739 80 16
Web: www.mcia.upc.edu/
* Nova adreça (a partir de juliol de 2008):
Rambla San Nebridi/Passeig Ernest Lluch
Telèfon: 93 739 85 01

EQUIP
INVESTIGADOR

Luis Romeral

Vicenç Sala
Miguel Delgado
Javier Rosero
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Sistemes elèctrics i electrònics per a aplicacions industrials, aeronàutiques i navals.
Estalvi energètic.
Modelització i anàlisis de màquines elèctriques i accionaments.

LÍNIES DE RECERCA

Control d’accionaments elèctrics.
Supervisió i diagnòstic de màquines elèctriques i sistemes de control industrial.
Sistemes d’instrumentació i adquisició de dades.
Busos i sistemes de comunicacions industrials i comunicacions sense fil.
Disseny i control de sistemes electrònics de potència.
Sistemes electrònics de tractament de senyal amb uP, DSP i FPGA.

Nuevas técnicas de control de convertidores de potencia, orientadas a la mejora de prestaciones
de los accionamientos eléctricos y a la reducción de perturbaciones en el sistema de alimentación
y en el entorno.
Nuevas técnicas de control, supervisión y diagnóstico orientadas a la mejora de prestaciones
de accionamientos eléctricos con motores síncronos de imanes permanentes.
Tecnologías seguras y ecológicas para nuevos actuadores primarios de tipo electromecánico en
aeronaves. MEC ayudas complementarias.
Simulación, construcción y utilización de un convertidor matricial experimental.
Técnicas de diagnóstico de motores por análisis de corrientes de estator para aplicación en
mantenimiento predictivo de instalaciones industriales. MEC ayudas complementarias.
Detección y diagnóstico de fallos para mantenimiento predictivo de sistemas mecatrónicos.
Aplicación a actuadores de alta eficiencia para robótica y aeronáutica, y accionamientos au-

PROJECTES

xiliares en el automóvil. Investigación y desarrollo de etanol para automoción, CENIT 2007
- I+DEA (empresa líder GREENCELL, SA).
Predictive maintenance system for industrial machinery based on induction motor current
analysis, wireless and self-power technologies LOTPIM (2005–2007).

MCIA

Non-linear speech processing.

PROJECTES

More open electrical technologies for aircrafts, MOET (2006-2009). Call identifier,
FP6–2002 – Aero–1. AIP5–CT–2006 – 030861. IP Project
New technological and ecological standards in automotive engineering, CarEcology
(2207-2009).

Sistema de adquisición y transmisión inalámbrica de las variables eléctricas de una
red trifásica por medio de un enlace Bluetooth. CIRCONTROL, SA.
Sistema automático de verificación biométrica basado en reconocimiento de caras.
CIRCONTROL, SA.
Sistema electrónico de medida y registro de temperaturas en línea en moldes de
inyección de aluminio. RUFFINI, SA.
Placa de expansión de la gama de variadores Active para control de grupos de presión. TECNOTRANS SABRE, SA.
Sistema en línea de control de calidad de impresión basado en técnicas de visión
artificial. TECNOTAU AUTOMATIZACIÓN, SL.
Sistema de análisis y tratamiento de stream de vídeo con codificación H264. ACTIVA

CONVENIS

SOFTWARE, SL.
Enllaç audiovisual en un entorn WIMAX. LAVINIA TEC – COM, SL.
Sistema de gestió energètica per a un iot d’esbarjo mitjançant un bus de potència de
corrent continu controlat electrònicament. ORIYATCH.

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

La col·laboració del grup MCIA en projectes d’innovació i serveis puntuals es pot
centrar dins els sectors següents:
• Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics.
• Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics.
• Indústries manufactureres diverses.
• Transport, emmagatzematge i comunicacions.
• Telecomunicacions.
• Transport aeri.
• Recerca i desenvolupament.
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Analitzador de potència Voltech PM 6000 de sis canals, classe 0,02.
Oscil·loscopi TEKDPO7054 DPO7054, 4 canals, 10 Gs/seg, 40 MB.
Software de simulació 2D FEM marques FLUX i ANSYS.
Motors d’inducció i servomotors PMSM, de potències d’1 a 4 kW, amb diferents topologies constructives, incloent-hi motors avariats d’avaria coneguda i quantificada.
Bancades de prova i diagnosi de motors d’inducció i d’imants permanents, fins a 4
kW i 6.000 rpm, amb càrregues actives i passives.
Sistema de diagnosi de motors elèctrics, desenvolupat sobre un XPC i suport Matlab
Armari de control d’accionaments SIEMENS amb rectificadors, inversors i sensors de
tensió i corrent.
Sistema DSPACE D-1103 de desenvolupament de software, per al desenvolupament
de noves aplicacions sobre motors (control i diagnosi) basades en Matlab i Simulink.
Convertidors de freqüència i sistemes de potència basats en IGBT, amb senyals interns accessibles per a mesures i supervisió.
Equips específics per a la simulació basats en programes de càlcul matemàtic: Matlab
i Mapple (llicències UPC).
Emulador XDS-560 JTAG per a la família de DSP de Texas Instruments.
Sistema de monitorització de temperatura en motlles d’injecció d’alumini desenvolupat mitjançat Lab-View sobre un PC industrial.
Sistemes de captació biomètrica, construït sobre un PC de taula convencional.
Diferents solucions electròniques particulars per al tractament, condicionament de
senyals i dades com són:
• Pinces Rogowski per a la captació de corrents d’estator en motors.

EQUIPAMENTS

• Plaques de comunicació de dades mitjançant tècniques sense fil (Bluetooth, ZigBee...).
• Microprocessadors i DSP i eines de desenvolupament.
Bancs de treballs electrònics equipats amb oscil·loscopis digitals, generadors d’ones
arbitràries, analitzadors d’espectres...
Sistema de soldadura i desenvolupament de prototipus PCB.

MCIA

158 159

ÀMBIT TECNOLÒGIC

laboratori de microbiologia sanitària
i mediambiental
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El Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental (MSMLab) proporciona
suport a la indústria i a altres grups d’investigació de la mateixa universitat (UPC) o
d’altres universitats en el control de microorganismes associats als biofilms i patògens
en aigües, sòls, aire (aerosols), aliments i implantacions biomèdics. El servei inclou la
investigació de laboratori, estudis de camp, formació i assessoria.
• Investigació i desenvolupament
Avaluació de la formació de biofilms en ambients naturals i artificials. Investigació
i desenvolupament d’estratègies de desinfecció i control de biofilms. Tecnologies
sostenibles per al tractament i la potabilització d’aigües. Seguiment i modelització
de sistemes de distribució d’aigües (domèstiques, industrials, etc.) amb patògens
microbians com Legionella pneumophila, per avaluar diferents estratègies de
desinfecció. Estudis del risc sanitari de la reutilització i/o aprofitament d’aigües no
convencionals. Síntesi i biodegradació de polímers.
• Assajos, anàlisis, mesuraments i inspecció in situ
Analítiques microbiològiques de mostres ambientals. Analítiques amb tecnologies moleculars (PCR en temps real). Proves d’eficàcia de biocides i desinfectants.
Desenvolupament d’estratègies de desinfecció i control microbià en condicions de
laboratori, plantes pilot i estudis ambientals de camp. Proves de biodegradació de
polímers. Estudis de biodegradació enzimàtica, bacteriana i fúngica de diferents
tipus de materials.
• Consultoria i assessorament
• Formació, cursos i seminaris

Paraules clau
biofilms
tecnologies sostenibles
microorganismes patògens
desinfecció

risc sanitari
biocides
biodegradació
biologia molecular
tractament i reutilització d’aigua biopolímers
legionel·la

Marisol Marqués
Jordi Morató

CONTACTE

Campus de la UPC a Terrassa
Violinista Vellsolà, 37, edifici TR8
08222 Terrassa, Barcelona

MSMLab

A/e: marques@oo.upc.edu,
morato@oo.upc.edu
Telèfon: 93 739 83 28
Fax: 93 739 83 28
Web: www.ingeniabios.com/msmlab

L’MSMLab treballa de manera conjunta i estreta amb altres grups, tant de la mateixa
universitat (UPC) com externs. Entre els primers cal destacar l’estreta col·laboració
existent entre l’MSMLab i el LISA de la UPC, que han arribat a formar un grup emergent d’investigació, reconegut per la Generalitat de Catalunya, el Grup d’Enginyeria
Microbiològica i Ambiental (GEMMA).
D’altra banda, les dues unitats que formen el GEMMA (UPC) participen en projectes
conjunts amb el Departament de Química Ambiental de l’Institut d’Investigacions
Químiques i Ambientals del CSIC. Els tres grups estan constituint una unitat associa-

EQUIP INVESTIGADOR

da, UPC-CSIC, que entrarà en vigor durant el juliol del 2006.
L’equip que forma part de l’MSMLab és actualment el següent:
Marisol Marqués, responsable del grup de recerca.
Jordi Morató
Francesc Codony
Marianna Fittipaldi
Anna Subirana

Formació de biopel·lícules (biofilms) en superfícies
• Tecnologies sostenibles aplicades a la potabilització, el tractament d’aigües
residuals i la bioremediació.

LÍNIES DE RECERCA

• Sistemes naturals de depuració (aiguamolls construïts, llacunes...).
• Estudi de la formació de biopel·lícules, caracteritzant l’ecologia microbiana i el risc
sanitari que comporta el seu desenvolupament en diferents sistemes.
Desenvolupament d’estratègies de desinfecció
• Estudi dels mètodes de control de biopel·lícules, i avaluació i optimització de
diferents mètodes sostenibles.
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• Desenvolupament de tecnologies sostenibles de desinfecció (camps electromagnètics,

CONVENIS

PROJECTES

LÍNIES DE RECERCA

fotocatàlisi + UV, mètodes combinats fisicoquímics, etc.).
• Desenvolupament de nous biocides antibiofilm.
Síntesi i biodegradació microbiana de polímers
• Estudis de síntesi de biopolímers d’origen bacterià.
• Estudis de biodegradació enzimàtica, bacteriana i fúngica de diferents tipus de
materials.

El grup disposa d’importants projectes amb entitats i organismes nacionals i internacionals dins de les línies de recerca especificades.

Són nombrosos, els convenis que el grup ja ha finalitzat o que està desenvolupant.
Aproximadament el 60 % del finançament del grup procedeix de fons públics,
i el 40 %, de fons privats.

MSMLab
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tecnologia de polímers i compostos
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Contribució al coneixement científic i tecnològic dels materials plàstics i compostos. En aquest sentit, les prioritats s’han definit al voltant de set activitats o àrees:
caracterització fisicoquímica, caracterització mecànica, impacte i fractura, disseny
de materials multifàsics, processos de transformació de plàstics, reciclatge i impacte
ambiental i simulació i modelització. En cada una d’aquestes àrees es pretén potenciar
la col·laboració amb empreses per desenvolupar conjuntament projectes d’R+D+I.

Paraules clau
microscòpia
electrònica
fractura

polímers
propietats mecàniques
caracterització

compostos
materials d’aplicació
industrial

Pere Pagès Figueras

Miguel Ángel Sánchez Soto

Campus de la UPC a Terrassa

Marcelo de Sousa Pais Antunes

C/ Colom, 11

José Ignacio Velasco Perero

08222 Terrassa, Barcelona

David Arencón Osuna

A/e: pedro.pages@upc.edu

José Gámez Pérez

Telèfon: 93 739 81 52

M. Teresa Lacorte Ávila

Fax: 93 739 81 26
Web: www.upc.edu/ccp

POLYCOM

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Pere Pagès Figueras

Sílvia Illescas Fernández
Josep Palou Prats

LÍNIES DE RECERCA

Caracterització mecànica, física i química de materials.
Fractografia de polímers i compostos.
Caracterització microestructural de polímers i compostos.
Càlcul i disseny de components industrials.
Modelització de processos de transformació de polímers i compostos.

Desarrollo de tecnologías de microfabricación innovadoras para la generación de nuevos
negocios y el incremento de la competitividad de la industria española en mercados incipientes.
Desarrollo de una tecnología alternativa para el reciclado de la fracción mixta de los
residuos termoplásticos.
Reducción del impacto ambiental de automóviles mediante el aligeramiento estructural basado en compuestos de carbono de bajo coste sin comprometer la seguridad y el
confort.
Preparación y caracterización de nanocompuestos de PLA con arcillas para la fabrica-

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

PROJECTES

ción de envases resistentes a alta temperatura.
Fractura de espumas poliméricas y nanocompuestos celulares.
Integridad estructural de polipropilenos procesados por métodos no convencionales
de transformación.

Sector de transformació de plàstics.
Sector de transformació de compostos.
Sector químic.
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Espectrofotòmetre FT-IR.
Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).
Màquina universal d’assaigs 1, 10 i 25 kN.
Microscopis òptics i lupa estereoscòpica.
Equips d’impacte instrumentats, pendular i de caiguda de dard.
Càmera d’envelliment UV.
Duròmetres.
Extrusora simple i de doble fus.
Extrusora per a planxa i film.
Mescladores i pastadora (Brabender).

EQUIPAMENTS

Injectores (25,40,80 i 220 t de força de tancament).
Calorímetre diferencial de rastreig (DSC).
Anàlisi dinàmica-tèrmica-mecànica (DMTA).
HDT/VICAT.
Equips d’impacte instrumentat de caiguda de dard i Charpy.

POLYCOM
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Sistemes Avançats de Control és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). És actiu des del 1989 i està reconegut per la Generalitat de Catalunya
com a grup de recerca consolidat des del 1998. Està format per professors i investigadors dels departaments següents: Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica
Industrial, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), Matemàtica Aplicada II i Mecànica de Fluids.

Paraules clau
control
diagnosi

intervals
optimització

supervisió
tolerància a fallades

Bacardit Subirana, Marc
Cembrano Gennari, M. Gabriela
Comasolivas Font, Ramon
Cuguero Escofet, Josep
Cuguero Escofet, Miquel Àngel
Escobet Canal, Teresa
Figueras Jove, Jaume
Guasch Petit, Antonio
De las Heras Jiménez, Salvador
Ingimundarson, Ari
Masip Álvarez, Albert
Morcego Seix, Bernardo

Vicenç Puig o Joseba Quevedo

Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha

Campus de la UPC a Terrassa

Ocampo Martínez, Carlos Augusto

Rambla de Sant Nebridi, 10

Pérez Magrane, Ramon

Edifici TR11

Prats Menedez, Xavier

08222 Terrassa, Barcelona

Puig Cayuela, Vicenç,
responsable de l’equip investigador

vicenc.puig@upc.edu

Quevedo Casin, Joseba-Jokin

joseba.quevedo@upc.edu

Fax: 93 739 86 28
Web: http://websac.upc.es/

SAC

Saludes Closa, Jordi

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Telèfon: 93 739 86 27

Sánchez Peña, Ricardo
Sarrate Estruch, Ramon
Tornil Sin, Sebastián

LÍNIES DE RECERCA

Control avançat.
Modelització, identificació i simulació de sistemes incerts.
Supervisió i detecció de fallades en processos industrials.
Sistemes tolerants a fallades.
Solució de problemes mitjançant optimització i eines de satisfacció de restriccions.

Textile extended enterprise resource management system.
ESPRIT Project 6862-(TIGER). Real time situation assessment of dynamic, hard to measure
systems.
ESPRIT contract num. 22186 WATERNET - Knowledge capture for advanced supervision
of water distribution networks.
Contract num. 27548 SHEBA TIGER with model based diagnosis.
HPRN-CT-2000-00110 DAMADICS. Development and application of methods for actuator
diagnosis in industrial control systems.
DPI2005-05415 Control tolerante a fallos de sistemas basados en pilas de combustible, MEC.
DPI2005-04722 Desarrollo y aplicación de técnicas de identificación, diagnóstico y control
LPV para sistemas complejos, MEC.
DPI2002-02147 Desarrollo de estrategias alternativas en control activo de ruido, Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
DPI2002-03500 Desarrollo e integración de técnicas de control tolerante a fallos de procesos
complejos, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
DPI2002-11044-E, Jornada de seguimiento de proyectos de investigación de la CICYT.
Telecontrol optimizado de redes de alcantarillado, Ministerio Ciencia y Tecnología, ref.

PROJECTES

COO1999-AX072.
Control activo de perturbaciones mecánicas, CICYT, ref. TAP99-0748.
Red temática interregional SONORA, Generalitat de Catalunya, Direcció General de
Recerca.
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Gestió, simulació i predicció de l’evolució dels recursos de les xarxes hidrogràfiques en períodes crítics, Generalitat de Catalunya - Comis. Univ. i Recerca, ref. 2002 CTP.
Modelització de xarxes hidràuliques i simulació del control de comportes per a la gestió de
cabals i volums d’aigua, Generalitat de Catalunya, DURSI ref. 2000ITT-16.
Laboratori Europeu Associat - Sistemes Intel·ligents i Control Avançat (LEA-SICA), Generalitat de Catalunya, Direcció General de Recerca.
Monitorització i control centralitzat d’una conca de sanejament (MC3S), Generalitat de
Catalunya - Comis. Univ. i Recerca, ref. 2002 CTP.
Gestió integral de la cadena de subministrament ampliada i fabricació distribuïda GICASA,

PROJECTES

Generalitat de Catalunya - Comis. Univ. i Recerca, ref. CERTAP.
Sistemes avançats de control. Ajuda per potenciar els grups de recerca consolidats
d’investigació de qualitat dins del marc del Pla de recerca de Catalunya, Generalitat
de Catalunya, Direcció General de Recerca, ref. 2005SGR00537.

Estudio sobre la optimización en tiempo real del funcionamiento de la red de alcantarillado
de Barcelona, Clavegueram de Barcelona, SA, 2000-2002. Investigadora responsable:
Gabriela Cembrano.
Telecontrol optimizado de redes de alcantarillado. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Projecte PACTI, 2000-2005. Investigadora responsable: Gabriela Cembrano.
Desarrollo de herramientas de planificación integral y control de sistemas de alcantarillado
y agua potable en la ciudad de Santiago de Chile (PLIO), Clavegueram de Barcelona, SA,
2003-2005. Investigadora responsable: Gabriela Cembrano.
Control integral de la salud del vehículo, BOEING Research and Technology Center, SL,
2003-2004. Investigadora responsable: Joseba Quevedo Casín.
Contribución a la mejora de la gestión de datos hidráulicos del sistema de información de
sectores de la red de aguas de Barcelona, Adasa Sistemas, SA, 2004-2005. Investigador
responsable: Joseba Quevedo.
Regulación del depósito de tormentas del ERAR de La China (Madrid), Adasa Sistemas,
SA, 2006. Investigador responsable: Joseba Quevedo.
Proyecto sobre algoritmos de control avanzado para servoactuadores neumáticos de la empresa ENCOPIM, 2005-2006. Investigador responsable: Joseba Quevedo.
Optimum control of urban drainage systems – Implementation o fan integrated tool for the
global optimised control of a combined sewer network, Clavegueram de Barcelona, SA,

CONVENIS

2007. Investigador responsable: Joseba Quevedo.
Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible (SOSTAQUA)AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, CENIT del CDTI, 2007-2011.
Investigador responsable de la part de SAC: Joseba Quevedo.

SAC

CONVENIS
SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible (SOSTAQUA)SENER, SENER Ingeniería y Sistemas, SA, CENIT del CDTI, 2007-2011. Investigador
responsable: Joseba Quevedo.

Processos industrials de fabricació.
Enginyeria de control.
Tractament de residus urbans i industrials.
Control de xarxes, cabals i volums d’aigua: clavegueram, aigua potable, rius...
Oleohidràulica, pneumàtica.
Aeroespacial.
Plantes d’energia: cicles simples, combinats, combustibles, turbines, motors.

EQUIPAMENTS

Laboratori de control.
Laboratori de control avançat.
Laboratori d’informàtica industrial.
Estació de processos: pressió, cabal, temperatura i nivell.
Helicòpters, levitadors, maquetes.
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L’objectiu del grup en Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER) és oferir serveis
i solucions empresarials dins de l’àmbit de sistemes elèctrics d’energia distribuïda, detecció i protecció davant descàrregues atmosfèriques i sistemes electrònics de potència,
i alhora aconseguir l’excel·lència investigadora en l’àmbit internacional en les àrees. El
treball desenvolupat en aquestes àrees s’aplica en el camp de les energies renovables,
fonamentalment energia fotovoltaica i eòlica, i la seva principal finalitat és contribuir a
la integració a gran escala de fonts d’energia renovable en el sistema elèctric actual.
Amb aquest objectiu, el nostre treball inclou tant les xarxes de distribució en baixa
tensió, integrant principalment energia fotovoltaica, com les xarxes de baixa i mitjana
tensió, en què es treballa amb sistemes eòlics fonamentalment. Així mateix, la nostra
preocupació per la seguretat i fiabilitat del sistema elèctric ens ha portat a ocupar posicions de lideratge en la detecció de descàrregues atmosfèriques i a la protecció dels
sistemes elèctrics davant d’aquestes descàrregues.

Paraules clau
descàrregues atmosfèriques qualitat de potència
sistemes d’energia
electrònica de potència
distribuïda
energies renovables

sistemes fotovoltaics
turbines eòliques

Pedro Rodríguez
Joan Montanyà
Atanasi Jornet
Emiliano Aldabas
Santiago Bogarra

Pedro Rodríguez

Juan Ramón Hermoso

Campus de la UPC a Terrassa

Álvaro Luna

Colom, 1*

Eduard Gregori

08222 Terrassa, Barcelona

Gerardo Vázquez

A/e: prodriguez@ee.upc.edu

Hugo Navarrete

Telèfon: 93 739 80 36
Web: http://rees.upc.es
* Nova adreça (a partir de juliol de 2008):
Rambla San Nebridi/Passeig Ernest Lluch
Telèfon: 93 739 85 01

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Ignacio Candela

Daniel Aguilar
Abnery Ortiz
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El disseny de sistemes avançats de control, interactius amb la xarxa elèctrica, per als
processadors electrònics de potència de les fonts netes d’energia.
La millora d’aquests processadors electrònics de potència per augmentar-ne l’eficiència energètica i les prestacions.

LÍNIES DE RECERCA

La detecció de descàrregues atmosfèriques i la protecció dels sistemes elèctrics davant
d’aquestes mateixes descàrregues.
La proposta de noves solucions tècniques per a la millora de la qualitat de potència i
la continuïtat de servei en xarxes elèctriques.
La nostra missió fonamental consisteix a millorar la fiabilitat, augmentar l’eficiència
energètica, reduir el cost i afavorir la integració a gran escala de fonts d’energia renovable en els sistemes elèctrics.

Funcionalidades avanzadas para la integración en la red de generadores fotovoltaicos inteligentes y monitorización de sus condiciones de operación. (ENE2007-67878-C02-01/ALT).
Sistemas de control, monitorización y comunicaciones para el aprovechamiento óptimo del
recurso solar en generadores fotovoltaicos inteligentes (ENE2007-67878-C02-02/ALT).
Advanced concepts in grid connected power converters for increasing integration of distributed generators based on renewable energies (PHB2006-0074).
Topologías avanzadas de convertidores de energía para la mejora del rendimiento y la calidad
de potencia en la integración de la energía eólica en la red eléctrica (ENE2004-07881-C03-00).
Control de topologías avanzadas para la mejora del rendimiento y la calidad de potencia de
convertidores estáticos en generadores eólicos asíncronos doblemente alimentados (ENE2004-

PROJECTES

07881-C03-02, subproyecto de ENE2004-07881-C03-00).
Reliable grid condition detection and control of single-phase DGPS (662.601).
Monitoring and advanced control of three-phase distributed power generation system
(662.602).

SEER

PROJECTES

A novel miniaturised high voltage surge arrester. 5tf Framework growth program (G1STCT-2002-50263).
The atmosphere-space interaction monitor European space agency (SP2007-65542-C04-02).
Armónicos en instalaciones industriales y comerciales (DPI2001-2192).

Agentes inteligentes de conexión de sistemas fotovoltaicos.
Sistema de sincronización a red de generadores eólicos.
Diseño y construcción de filtros de potencia con topología en estrella de cuatro ramas.
Medidas de campos electromagnéticos de rayos y seguimiento de tormentas

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

CONVENIS

2004/2005.
Medidas de la calidad de datos en la red de detección de rayos XDDE y medidas de
campo.
Diseño y simulación del sistema de pararrayos de una pala de generador G87 / FB3.

Productors de sistemes de generació elèctrica basats en fonts d’energia renovable.
Empreses elèctriques (productors, responsables de transmissió i distribució, installadors).
Organismes públics dedicats a l’estudi de fenòmens atmosfèrics.
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Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

Innovació en superfícies de materials polimèrics i fibres. Recerca de productes i processos tèxtils d’alt valor afegit.
Les linies del grup són:
• Modificacions de la superfície de polímers i de fibres tèxtils.
• Aplicació de biopolímers a materials tèxtils.
• Processos de tintura d’alt esgotament de colorants.
• Tecnologies d’estampació tèxtil.
• Recobriment de teixits i de no teixits.
• Nous materials polimèrics per a la protecció de les persones de les partícules alfa,
beta i radiacions gamma.
• Materials intel·ligents.

Paraules clau
estructures tèxtils
fibres
polímers
processos tèxtils

plasma atmosfèric
superfícies
noves estructures tèxtils
radiacions

J. M. Canal

Antonio Navarro

X. Capdevila

José M. Canal

G. Caballero

Campus de la UPC a Terrassa

R. Comas

Colom, 1, edifici TR3

F. Marsal

08222 Terrassa, Barcelona

Telèfon: 93 739 82 42 o 93 739 82 49
Fax: 93 739 82 25

A. Navarro

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

A/e: antonio.navarro@upc.edu
canal@etp.upc.edu

F. Parés
D. Palet
C. Rodríguez
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SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

PROJECTES

Red de plasma en materiales poliméricos (MAT2006-26547-E).
Xarxa temàtica de plasma en materials polimèrics.
Nuevos materiales textiles multifuncionales (MAT2006-09103).
Nous materials per a la protecció de les persones de les radiacions.

Empreses productores de colorants i productes auxiliars.
Empreses dedicades a l’ennobliment tèxtil.
Empreses dedicades als recobriments.
Empreses que treballen amb estructures tèxtils.

Colorimetria instrumental (IR-vis). Planta pilot experimental per a processos de

EQUIPAMENTS

blanqueig, tintura, estampació, aprestos i recobriment. Microfotografia digital. Microscòpia electrònica (SEM). Plasma atmosfèric. Tensiòmetre. Mesurador d’angles de
contacte. Espectrofotometria UV-vis, IR/ATR. Plantes pilot i maquinària industrial
per fabricar prototips d’estructures tèxtils adreçades a ús tècnic i a la fabricació de
teixits intel·ligents.

SPPT
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

termodinàmica i fisicoquímica

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

L’objectiu del grup és l’estudi, des del punt de vista de la termodinàmica i mitjançant
les tècniques de l’anàlisi tèrmica, de les propietats tèrmiques, termofísiques i quimicofísiques dels materials. Dins dels materials, el grup és expert en els materials polimèrics en general i més específicament en els polímers termostables. Durant aquests anys
el grup ha estudiat les propietats calorimètriques, termomecàniques i dielèctriques
dels materials següents: els formigons de polímers, les resines termostables pures i
com a matrius de materials compostos, les mescles de polímers, les xarxes interpenetrades de polímers, les pintures termoenduribles i les poliolefines biodegradables.

Paraules clau
calorimetria
cristal·lització
mòdul cisalla
fusió

mòdul elàstic
transició vítrica
degradació

permitivitat elèctrica
factor de pèrdues
conductivitat elèctrica

Salvador Montserrat,
responsable del grup de recerca
Xavier Ramis
Ana María Cadenato

Salvador Montserrat

Pedro Colomer

Campus de la UPC a Terrassa

M. Pilar Cortés

Colom, 11

Xavier Hernández

08222 Terrassa, Barcelona

John M. Hutchinson

A/e: montserrat@mmt.upc.edu

José M. Morancho

Telèfon: 93 739 81 23
Fax: 93 739 81 01

TERFIQ

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Yolanda Calventús

Frida Rosa Román
José M. Salla

Els coneixements adquirits i l’especialització en les tècniques instrumentals utilitzades
ens permeten abordar una àmplia activitat tant en la caracterització dels materials
com en els seus processos de transformació. Aquesta activitat inclou:
• L’estudi de la relaxació estructural, els processos relacionats amb les transformacions de fases i la separació de fases, els processos relacionats amb la durabilitat i
l’estabilitat tèrmica, la cinètica de les reaccions químiques (polimerització, tractament
dinàmic i isotèrmic, degradació tèrmica i termooxidativa) i els processos d’envelliment químic.
• La determinació de les propietats següents: a) propietats tèrmiques (capacitats calorífiques, coeficients de dilatació tèrmica, entalpies de canvi de fase, calors de reacció
i temperatures de transició vítrica); b) propietats mecàniques (coeficient de dilatació,
mòduls d’emmagatzematge i de pèrdues i factor de pèrdues); c) propietats dielèctriques (permitivitat dielèctrica i factor de pèrdues), i d) propietats termoòptiques. Les
tècniques emprades per dur a terme tota aquesta activitat són les següents: a) calorimetria diferencial convencional, amb modulació de temperatura i de tensió; b) anàlisi
mecànica (anàlisi dinamomecànica tèrmica, anàlisi termomecànica, creep); c) anàlisi
dielèctrica; d) anàlisi termogravimètrica; e) termomicroscòpia òptica, i e) espectroscòpia infraroja amb control tèrmic.
En l’actualitat el grup està treballant en el tractament tèrmic i mitjançant radiació
ultraviolada de polímers i resines nanoestructurades. Per una banda, s’estudia l’optimització de la fototractament i la seva aplicació a l’obtenció de materials termostables
de baixa contracció (grup del Campus Sud), i per una altra, la síntesi i caracterització
de nanocompostos de resines epoxídiques amb silicats laminars (grup del Campus

LÍNIES DE RECERCA

de Terrassa). Des del 2006 el grup TERFIQ del CT és associate partner del NETWORK
OF EXCELLENCE NANOFUN-POLY del 6th Research Program de la CE (NANOSTRUCTURED AND FUNCTIONAL POLYMER-BASED MATERIALS AND NANOCOMPOSITES).
Els objectius acadèmics del grup se centren en l’ensenyament de la termodinàmica i
les disciplines afins, com són l’anàlisi tèrmica, la fisicoquímica i l’estudi de les transformacions energètiques i dels sistemes d’emmagatzemament d’energia, entre altres.
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PROJECTES
CONVENIS
EQUIPAMENTS

Curado y propiedades de epoxis nanoestructuradas. Projecte CICYT coordinat amb el grup
TERFIQ a l’ETSEIB (2004-2007).
Analitzador mecanicodinàmic (2005).

Caracterització tèrmica de pintures en pols. Anàlisi dielèctrica del procés de reticulació. Conveni amb l’empresa CRAY VALLEY IBÉRICA, SA. (2004-2005).

Calorímetres DSC.
Termobalança.
Analitzador dielèctric.
Analitzador mecanodinàmic i termomecànic.

TERFIQ
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ÀMBIT TECNOLÒGIC

grup d’electrònica industrial de terrassa

Arquitectura i urbanisme. Enginyeria civil. Territori
Automàtica
Electricitat
Mecànica
Electrònica
Informàtica
Comunicacions
Energia. Energia renovable. Aigua
Ciències (física, química, matemàtiques...)
Tecnologia òptica
Gestió i organització d’empreses
Tecnologia alimentària
Aeronàutica, espacial i naval
Materials
Medi ambient i sostenibilitat
Logística i transport
Tèxtil i paperera
Altres

L’objectiu principal del grup TIEG és dur a terme recerca bàsica i donar suport a les
empreses en les seves activitats d’R+D+I en les àrees següents:
• electrònica de potència

• energies renovables

• compatibilitat electromagnètica (EMC)

• qualitat de potència

• sistemes d’alimentació

• accionaments elèctrics

Paraules clau
electrònica de potència
convertidors d’energia
energies renovables
sistemes d’alimentació

compatibilitat electromagnètica (EMC)
qualitat del subministrament elèctric
accionaments

Arias Pujol, Antoni
Balcells Sendra, Josep,
responsable del grup de recerca
Gago Barrio, Javier
González Díez, David

Josep Balcells

Pou Felix, Josep

Campus de la UPC a Terrassa

Capella Frau, Gabriel José

Colom, 1, edifici TR2

Ferrer Arnau, Lluís

08222 Terrassa, Barcelona

Lamich Arocas, Manuel

A/e: balcells@eel.upc.edu

Mon González, Juan

Telèfon: 93 739 81 93
Web: www.tieg.upc.edu

TIEG

EQUIP
INVESTIGADOR

CONTACTE

Jaén Fernández, Carlos

Zaragoza Bertomeu, Jordi
Ortega García, Carlos

Electrònica de potència
• Disseny i control de convertidors de potència. Tècniques de modulació per millorar
l’eficiència i reduir les interferències (EMC).
• Topologies avançades de convertidors: multinivell, matricials, etc.
Control i convertidors per a energies renovables
• Controladors i convertidors per a generadors eòlics i sistemes fotovoltaics.
• Integració a la xarxa de sistemes de generació distribuïda.
• Aplicació de l’electrònica de potència al desenvolupament d’energies renovables.
Compatibilitat electromagnètica (EMC)
• Tècniques de diagnòstic EMI. EMC en plantes industrials i sistemes embarcats
(vaixells, aeronaus, ferrocarril i automòbil). Modelització d’EMI en convertidors
commutats. Disseny de convertidors orientat a la reducció d’EMI. Modelització
d’EMI en components i plaques de circuit imprès (PCB).
Qualitat de potència
• Mesura i compensació de pertorbacions en sistemes d’alimentació. Mesures de
qualitat de la xarxa elèctrica. Filtres actius, passius i híbrids. Instruments de mesura.

LÍNIES DE RECERCA

Tècniques de processament aplicades a la mesura de pertorbacions elèctriques.
Compensació d’energia reactiva.
Sistemes d’alimentació i accionaments
• Desenvolupament de sistemes d’alimentació per a indústria i per a vehicles.
• Desenvolupament d’accionaments mitjançant convertidors d’estructura avançada
(matricials, multinivell, etc.) per a aplicacions en el camp de l’aeronàutica i l’automòbil.
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Convergencia de redes inteligentes y seguras en aplicaciones eléctricas innovando en diseño
ambiental. Socis: Uniblock, Ormazabal, Hiberdrola, Repsol, Circutor, Oldar, etc. i
diversos centres d’investigació.
Estudio de convertidores de energía de BT para reducción de costes y mejora de fiabilidad de
sistemes de generación eólica. Projecte coordinat. Consorci format per Robotiker-Tecnalia, APERT (Univ. del País Basc) i UPC-TIEG.
Análisis y técnicas de reducción de EMI en convertidores matriciales y sistemas multiconvertidor. Interacción con los sistemas de comunicación PLC.
Projecte CONSOLIDER: RUE Advanced wide band-gap semiconductors for rational use
of energy. El grup TIEG participa en el consorci de grups d’electrònica de potència
d’àmbit nacional en la petició d’aquest projecte liderat pel Grup de Microelectrònica
de la UAB (en curs d’avaluació).
Nuevas técnicas de predicción y reducción de perturbaciones y EMI originadas por sistemas
conmutados de potencia.
Control de topologías avanzadas para la mejora del rendimiento y calidad de potencia de

PROJECTES

convertidores estáticos.
Nuevas técnicas de control de convertidores de potencia, orientadas a la mejoría de prestaciones.
Development of an innovative power network balancing concept for safe, reliable and cost
effective distribution of electricity.

CIRCUTOR, SA. Diseño de compensadores avanzados de factor de potencia (FP).
Convenio CTT, C-06266.
INTERNATIONAL CAPACITORS. Diseño de filtros de armónicos. Convenio CTT
C-05590.
S.M. DEZAC. Desarrollo de filtros activos de potencia trifásicos. Convenio CTT C-05334.
S.M. DEZAC. Control de filtros activos de potencia monofásicos. Convenio CTT C-05074.
FICOSA. Asesoramiento EMC en el diseño electrónico de subsistemas para el automóvil. CTT- S-535.
HEWLETT PACKARD. Asesoramiento y formación de personal especializado en el
área de compatibilidad electromagnética para el diseño electrónico.
CIRPROTEC. Caracterización de filtros RF en sistemas de transmisión de TV por
cable, CTT, S-535.
CAUBLAU. Desarrollo de un transmisor de lecturas de contadores de energía eléctriCONVENIS

ca a través de la red eléctrica BT. Conformidad a normas y marcado CE. CTT, S-535.
EMPRESAS VARIAS. Asesoramiento y formación de personal especializado en el
área de compatibilidad electromagnética para el diseño electrónico. CTT, S-535.

TIEG

SECTORS INDUSTRIALS
AMB ELS QUALS TREBALLA

Elèctric i distribució.
Automòbil.
Electrònica de potència.
Instrumentació electrònica.

Equips per a assaigs EMI-EMC
• Cel·la TEM de tipus WAVECELL per a assaigs d’emissió i susceptibilitat a
pertorbacions d’RF.
• Generador RF / amplificador 75 W per a alimentació de la cel·la TEM. Permet
proves segons EN-61000-4-6 i assaigs d’immunitat fins a 30 V/m per a equips amb
un volum de fins a 300 × 300 × 300 mm.
• Equip de calibració de la cel·la TEM.
• Cambra semianecoica (cessió sota contracte).
• Receptors EMI normatius.
• Receptor Rohde Schwartz de tipus R&S ESPI3, totalment normatiu segons CISPR 11.
• TEKTRONIX 2712. Analitzador d’espectres de 9 kHz - 1,8 GHz. Amb preselector
normatiu EMI.
• Analitzadors d’espectres i generadors de tracking per a assaigs de precertificació EMC.

EQUIPAMENTS

• TEKTRONIX 2707. Generador de senyal de seguiment de 100 kHz - 1,8 GHz. Acoblat a
TEKTRONIX 2712.
• HAMEG HM5014. Analitzador d’espectres de 0,15 MHz – 1.050 MHz.
• Altres instruments per a assaigs EMI.
• LISN ELECTROMETRICS (Line Impedance Stabilization Network).
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• KEYTEK CEMASTER. Equip per realitzar proves d’immunitat EMC. Assaigs de ràfegues i
ona de xoc.
• Antenes diverses per a assaigs EMC.
• Pinça d’acoblament capacitiu KEMZ 801.
• ROHDE & SCHWARTZ SML01. Generador de senyals RF, 9 kHz - 1,1 GHz.
• Generador arbitrari d’ones SONY-TEKTRONIX AWG2021.
• ROHDE & SCHWARTZ ZVRE. Analitzador vectorial de xarxes 9 kHz - 4 GHz.
• Sonda de corrent HF de nucli partit ROHDE SCHWARTZ.
• WAVETEK 802. Generador de polsos fins a 50 MHz.
• TEKTRONIX 2101. Generador de polsos.
• PHILIPS PM5704. Generador de polsos 0,1 Hz - 10 MHz.

Analitzadors de xarxa elèctrica
• Analitzador CIRCUTOR AR5 portàtil. Permet mesurament en camp d’harmònics,
flicker i pertorbacions diverses.
• Pinces de corrent de 5 a 2000 A amb nucli obert i practicable.
• Analitzador de disseny propi, derivat del projecte europeu CRAFT.
Convertidors de potència i càrregues
• Convertidor matricial dissenyat per la Universitat de Nottingham, amb controlador
a base de DSP Texas TMS320C6711.
• Pont de quatre fils amb controlador DSP Texas TMS320C2812. Amb connexió JTAG
per a depuració sota l’entorn Code Composer Studio.
• Ponts diversos de tres fils amb controlador DSP Texas TMS320C2812. Amb connexió
JTAG per a depuració sota l’entorn Code Composer Studio.
• Càrregues R de fins a 10 kW.
• Càrregues de tipus rectificador monofàsic de fins a 2,2 kW i rectificador trifàsic de
fins a 10 kW.
• Convertidor Semikron de tres nivells, 20 kW.
Controladors
• TI PC/C32M. Targeta amb DSP TMS320C32 per inserir en una ranura ISA de PC i
placa de connexions.
• DSPACE DS1103. Targeta mixta RISC/DSP (TMS320F240) per inserir en una ranura
ISA de PC i tauler de connectors.

EQUIPAMENTS

• Entorn de desenvolupament per a DSP Texas Families 2000 i 6000, connexió JTAG i
depuració sota l’entorn Code Composer Studio (TEXAS).
Instrumentació d’ús general
• FLUKE PM6306. Instrument de mesura automàtic de xarxes RCL. Rang de freqüències DC-1
MHz.

TIEG

• TEKTRONIX TDS510A. Oscil·loscopi digital de 4 canals de 500 M mostres/s.
• 3 HAMEG HM203. Oscil·loscopi d’ús general de 2 canals, 20 MHz.
• PROMAX OD-462. Oscil·loscopi digital de 2 canals, 100 MHz.
• TEKTRONIX 2232. Oscil·loscopi digital de 2 canals de 100 MHz.
• 2 TEKTRONIX TDS210. Oscil·loscopi digital de 2 canals de 60 MHz.
• 2 TEKTRONIX THS720P. Oscil·loscopi digital de 2 canals aïllats de 100 MHz.
• 2 TEKTRONIX A621. Pinça de corrent AC 1.000 A.
• 2 TEKTRONIX A622. Pinça de corrent AC/DC 100 A.

EQUIPAMENTS

• 1 TEKTRONIX TCP202. Pinça de corrent d’efecte Hall.
• 1 TEKTRONIX P5205. Pinça diferencial d’alta tensió.
• HP 3435A. Multímetre digital.
• FLUKE 8840A. Multímetre digital.
• 9 PROMAX PD-693. Multímetre digital portàtil.
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