
















La UPC rest aura la pedra Un grup d 'empreses 
basculant de Ped ralta, vis i ta els laborator is 
la mes gran d 'Europa de l Cam pus de Terrassa 
L ' enginyer i professor Josep Amat , Un grup de dotze empreses del sector 
del Departament d ' Enginyeria de metal·lurgic va visitar el 12 de juny les 
Sistemes, Autornalica i Informatica inslal·lacions del Centre Metal·lurgic 
Industrial , du a terme e l projecte de de la UPC al campus de Terrassa. 
re;,tauraci6 de la roca basculant de L 'objectiu de la visita va ser coneixer 
Pedralta. Un cop restaurada , la pedra, la tasca que es du a tenne en e ls labo
que te un pes de 100 tones, s'ha de ratoris del centre, on es van fer demos
tornar a col·locar al ll oc d' on va caure tracions practiques de les noves tecno
el lOde desembre del 1996, a causa logies ivan presentar els projectes que 
de l'erosi6 asimetrica de la base. es duen a terme actualment. 
Aquestes obres s6n financ;:ades amb Amb la mateixa finalitat, el 2 de juliol 
donacions particulars dels vei'ns de la el Campus de Tenassa va mostrar el 
zona . seu potencial d'R+D a una comissi6 
La base de la muntanya sobre la qual d' empreses de diferents sectors de la 
es troba la roca, emplac;:ada al massfs Cecot, en una visita organitzada per 
de les G avanes, entre els termes mu aquest organisme i el CTT de la UPC. 
nicipa ls de Sant Fe liu de Gufxols i 
Santa C ristina d' Aro (Baix Emporda), 
s'ha erosionat a causa de l'acumula Estudiants de I'ETSAB
ci6 de deixalles de vidre llenc;:ades de analitzen I'urbanisme costaner 
manera indiscril11inada al llarg dels L'exposicio "De Costa a Costa, rein
anys. terpretacio de les morfologies urbanes 
La roca de Pedralta , que es la pedra de la costa catalana" , que s ' ha pogut
basculant mes gra n d' E uropa (sis me veure des de finals de juny i fin s a 
Ires de ll a rgaria, tres d'ale;:ada i tres principis de juliol a l Consorci EI Far
d ' amplada) , va caure a deu metres de de Barcelona, ha reuni t di verses pro
desni yell i a 17 m del lateral de la ba postes de reinterpretacio de les morfo
se. S ' ha de restaurar el tros de pedra i logies urbanes de la cos ta cata lana,
la base de la muntanya malmesos, i distingint el se u desplegament tradi
aconsegu ir que la roca encaixi i has  cional, turfstic i/o de lIeure. 
culi amb una incstabilitat segu ra, com E is treballs els han dut a terme 400 es
ho ha fet fins ara des de fa mes de tudiants dels cursos d'Urbanfstica I i II 
40.000 anys. Aquest es un dels punts de I'ETSAB durant els cursos 95-98, 
mes complex os del projecte, segons dins el programa Coast Wiste Europe.
l'investigador Josep Amat, qu e elabo a most!'a I'ha organitzat el 
rara un estudi geometric de les parts Departament d'Urbanisme i Ordenaci o
afectades per trobar e l radi de curva del Tenitori.
tura on ha d'encaixar la roca. 

Dissenyen un sistema de visio per ordinador 
per supervisar l'extraccio de minerals 
Els investigadors Carme Torras i Frederic Thomas, de l'Ins titut de 
RobOtica i Infolmatica Indus trial, han dissenyat un sistema t>er supervi
sar L'extraccio de minerals mitjan~ant tecniques de visio per ordinador, 
El primer prototip s'ha pl'esentat a la mina El Teniente, a Xile, una de 
les mines de coure mes grans del mon (50 km de diam etre), situada so
bre un antic volca 

Els mineral s, un cop extrets, es dipositen 
en una cinta transportadora que e ls traslla
da als molins on te 1I 0c la polvoritzaci6 i 
purificacio. EI nou si stema permet obtenir 
una millor distribuci6 de les pedres segons 
les diferents mides a la cinta transportado
ra. O ptimitza e l proces i redueix eJ temps 
de molta del mineral. Esta constitu'ft per 
dos plans de lIum laser i una camera amb 
la qual s ' obte el mapa de profunditat dels 
minerals, amb les dades de les diferents 
a le;:ades. A partir del processament de les 
imatges captades, s'obte un histograma de 
mides dels minerals. El projecte forma 
p3I1 del Paraiin, un projecte g lobal l'ob
j ectiu del qual es l'aplicaci6 del paral·lelisme en els sectors miner i electric. 
El mateix equip treballa en una altra iniciativa d'aplicacio de tecniques de realitat 
virtual, que cons iste ix a desenvolupar un brae;: robotic telemanipulat per automatit 
zar la fragmentaci6 de minerals. El brae;: robotitzat, que incorporara imatge estere
oscopica i un sistema de realimentaci6 de 1'ore;:a, fara la tasca que actualment es du 
a terme de forma manual amb un martell pneumatic. El mecanisme es podra ma
niobrar des del taulell de comandaments d'nna cabina. El treballador pot operar 
des d'una pantalla d'ordinador, amb imatges 3D en color iamb so real, sense ne
cessitat d'aplicar la for~a f[sica, la qual cosa garanteix mes seguretat i comoditat. 
Es preveu que el sistema permeti augmentar un 50% eJ rendiment de trebal!. 

An analysis of wind stability, Impro

vements to the rcsponse of suspension 

bridges 

Diego C obo del Arco, del Departament 

d' E nginyeria de la Construccio. 

Dirigida per Angel Carlos Aparicio. 

Llegida el 13 de marc;:. 


Metodologia para el estudio estatico 

de convcrtidorcs cclcc completamente 

resonantcs 

Rafael Martin Lamaison, del 

Depa11ament d ' Enginyeria Electronica. 

Dirigida per Josep Bordonau. 

Llegida el 17 de marc;:. 


Acoblaments tennics en circuits mix

tes: Aplicacions 31 test de circuits inte

grats 

Josep Altet, del Dep a rtament d ' En

gi nyeria E lectronica. D irigida per Jose 

A. Rubio. Uegida e l 17 de mare;:. 

Stochastic dynamics of hysteretic 

structures. Application to the seismic 

analysis of base isolated buildings 

Jorge Eduardo Hurtado, del Departament 

d ' Enginyeria del Terreny, M ine ra i 

C artografica. Dirigida per Alex B arba t. 

Llegicla el 19 de marc;:. 


Un ellfoque neuronal para la desambi

guacion del sigruficado 

Joan Lopez, del D epartament de 

Llenguatges i Sistemes Informatics. 

D irigida per Josep Maria Sopena. 

Llegida el J9 de marc;:. 


Aportaci6 a la descripci6 i seguiment 

de c3l11ins navegables en entorns natu

rals a partir de l'analisi de regions en 

secluencies d 'imatges 

Jose F ern a nez, del Departament 

d'Enginyeria de Sistemes, Automatica i 

Informatica Industrial. D irigida per 

Alicia Casals. Llegida e l 20 de mare;: 


Contribucioo a I'l represelltacion y ge

Ileracion de planes con incertidumbre 

E nrique Paniagua, del Departament de 

Projectes d ' Enginyeria. Dirigida per 

Antoni Creus. Legida e l 23 de marc;:. 


Lineamientos de robustccimiento para 

la formacion de tecnicos e ingenieros 

Luciano Pablo Varela, del Departament 

de Projectes d'Enginyeria. 

Dirigida per Jaime Blasco Font de 

Rubinat. Llegida el 24 de mare;:. 


La actividad de la Administracion en 

el acceso y proteccion Ilublica de la vi

vienda 

Luciano del Alamo, del Departament 

d'Organitzaci6 d'Empreses. Dirigida per 

Javier Llovera. Llegida el 25 de mare;:. 


Estructures matematiques per aJ mo

del quaJitatiu d 'ordres de magnitud 

absoIuts 

Nuria Agell, del Departament de 

Matematica Aplicada II. 

Dirigida per Nuria Piera. 

Llegida el 25 de mare;:. 
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