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respostes
Biogàs a partir de purins

triccions geogràfiques) i aconseguir
recursos competitius d’arreu: no hem
de dubtar que els altres també ho faran,
és a dir, que competiran amb nosaltres
per persones i recursos que fins no pas
fa gaire consideràvem captius.
En aquesta línia, la Universitat Politècnica
de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) segueix una política activa que afavoreix les
iniciatives internacionals. Volem propiciar
els intercanvis d’estudiants amb esquemes de mobilitat que, dins de la mesura
del que és possible, condueixin a diplomes dobles. La mobilitat (en tots dos sentits, incoming i outgoing) enriqueix l’experiència acadèmica i proporciona un
bagatge imprescindible en un món laboral globalitzat. El full de ruta de l’estratègia internacional de la UPC inclou reforçar vincles amb països estratègics pel
seu potencial de creixement i, en conseqüència, a països plens d’oportunitats
per als nostres estudiants, docents i
investigadors. Les accions més recents
afecten l’Amèrica Llatina (sobretot el
Brasil, Mèxic, Xile i l’Argentina), els Estats
Units, Canadà, el Marroc i la Xina. L’objectiu és crear oportunitats de mobilitat,
de col·laboració en investigació i d’intercanvi acadèmic amb aquestes regions.
Notareu que no he esmentat Europa:
afortunadament les nostres relacions
amb els nostres veïns europeus són
més que fluïdes, només cal mantenir-les
i vull creure que aviat deixarem de considerar-les “internacionals”.
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13 llavors de ciència
Eficiència energètica
en equips turístics

Sembla superflu justificar novament la
necessitat d’internacionalitzar la Universitat. En tot cas, podríem il·lustrar-ho
amb una reducció a l’absurd: imagineu
una universitat tancada en si mateixa
sense cap contaminació exterior i que
manté la “puresa del coneixement
local”. No cal dir que aquesta hipòtesi
absurda correspon a un model d’universitat que no compartim i que no mereixeria aquest nom.
Els objectius més concrets de la internacionalització són els mateixos que els
de la universitat, entenent-la com un
lloc on es conserva, es genera i es transmet el coneixement. Aquests objectius
específics són millorar l’aprenentatge
(proporcionant la capacitat d’actuar en
altres àmbits geogràfics, incorporant
coneixements i pràctiques d’altres països, incorporant coneixements aliens) i
la recerca (afavorint l’explotació de la
complementarietat dels bagatges científics, dels recursos experimentals, de les
infraestructures de recerca).
Addicionalment, la riquesa cultural que
proporciona l’experiència internacional
és un intangible valuós però també un
avantatge concret si es tracta de coneixements pràctics com ara llengües,
regulacions tècniques internacionals o
conductes adequades en certs contextos geogràfics.
Un altre aspecte important de la internacionalització és que ens ha de permetre
atraure els millors individus (sense res-

CONTACTE

12 avatars, la vida a la UPC
Miguel Cervera, professor
del Departament de
Resistència de Materials
i Estructures a l’Enginyeria,
a l’Escola de Camins
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Perquè una idea innovadora acabi reexint i creant una spin off o una start up són requisits
indispensables complementar la bona gestió de l'equip humà amb l'habilitat d'orientar-se al
mercat. Vuit grups d'emprenedors sorgits de la UPC han presentat el seu projecte d'empresa a 25 inversors. L'objectiu: trobar capital intel·ligent que els permeti consolidar-se.

reportatge

Es busca capital intel·ligent

Programa Innova
programa.innova@upc.es
WEB http://pinnova.upc.edu
TEL. 93 413 76 23

Des que es presenta la idea fins que s’arriba a algun acord d’inversió
poden passar de tres mesos a un any. Si el pla encaixa amb la demanda de l’inversor, se’n negocien les condicions d’inversió. En el cas
d’Innova 31, la participació acostuma a ser minoritària. Habitualment, hi
ha diferents rondes d’inversió, en les quals també pot entrar finançament públic.
També s’estableix un període de desinversió: “Invertim perquè l’empresa guanyi valor, l’ajudem a desenvolupar-se i a consolidar-se, i entre el
quart i el setè any des que es va formalitzar la inversió, fem la desinversió”, explica Ramon Morera, d’Innova 31. En aquest temps, l’empresa ja
ha aixecat el vol.
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Del festeig a la negociació
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Innova 31
innova.31@upc.edu
WEB http://www.innova31.com
TEL. 93 413 76 36

FOTO A la jornada
d’inversió organitzada
al març pel Programa
Innova hi van participar
25 inversors privats.
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Ludium Lab) i les tres start-up o empreses emergents (Dinube, Motobuykers i
Let’s WAC!) ja han iniciat els primers
temptejos amb alguns inversors.
El programa Accel “ens ha permès evolucionar el pla de negoci i, gràcies al
fòrum de presentació, fer nous contactes amb inversors”, explica Jordi Cusidó,
un dels impulsors d'iTesTIT. Aquesta
empresa, que neix del Grup d’Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials del Campus de la UPC a Terrassa i
del Centre Tecnològic de Manresa, ja ha
aconseguit els primers contactes amb
sis potencials inversors i dos clients.
iTesTIT ha creat un software que ajuda a
predir les fallades d’un aerogenerador
d’energia eòlica, mitjançant l’anàlisi de
totes les variables de funcionament.
Ara, preveu una ampliació de capital
cap a finals d’any.
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Acceleració i creixement
Omplir el buit que existeix actualment
entre la proposta de negoci de l’emprenedor i l’interès de l’inversor és el que
fan programes d’acceleració per impulsar empreses de base tecnològica com
el projecte Accel de la UPC. Impulsat pel
Programa Innova, amb el suport del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a
través del Programa Emprendemos
Juntos, Accel ofereix a la persona que
vol emprendre sis mesos de formació,
assessorament i mentoria per ajudar-la
a definir i planificar l’estratègia de negoci, a millorar la presentació davant dels
inversors i a maximitzar les opcions de
rebre finançament. En definitiva, a con-

solidar el seu projecte.
En finalitzar aquest període, es posa en
contacte inversors potencials amb les
empreses o emprenedors que busquen
finançament i gestió per créixer, capital
intel·ligent. Això és el que han fet vuit
projectes de negoci de base tecnològica
incubats a la UPC o bé engendrats per
emprenedors vinculats a la Universitat,
els quals, després de sis mesos d’immersió, han presentat recentment la
seva idea de negoci a 25 inversors, en el
marc d’un fòrum d’inversió. La finalitat:
aconseguir finançament privat que ajudi
a saltar al mercat. Els vuit projectes
estan relacionats amb les TIC, l’energia,
el motor, la construcció, l’enginyeria química i la biotecnologia.
El resultat de tot això: que les cinc spinoff o empreses derivades (iTesTIT, Biprocel, GenomVisió, Sparsity Technologies i
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La Universitat és un planter d’idees
innovadores, de propostes tecnològiques amb un gran potencial; però hi són
comptades les idees que van acompanyades d’una proposta empresarial i que,
per tant, hagin arribat a la fase en què
s’hi pugi invertir.
D’inversors o societats inversores
també n’hi ha molts, però que aquests
acabin invertint en un projecte llavor no
és una qüestió fàcil, ni tampoc ràpida.
Perquè això succeeixi, tan important és
que la idea sigui al cent per cent innovadora, com que tingui un pla d’empresa
ben definit, des del punt de vista de la
gestió financera, els recursos humans,
el màrqueting i la comercialització.
L’inversor no només aporta finançament, sinó també coneixement per
potenciar el creixement dels projectes.
Però realment, què interessa a l’inversor? D’una banda, l’inversor prioritza
que l'emprenedor compti amb un
equip humà implicat i amb dedicació al
negoci, i que tingui capacitat per executar el projecte amb èxit. Alhora,
busca que el projecte no només sigui
innovador, sinó que també tingui possibilitats de créixer. Com explica Ramon
Morera, director general de la societat
de capital risc Innova 31, “l’emprenedor ha de saber gestionar bé la seva
companyia i, per a això, ha d’estar ben
convençut del projecte d’empresa,
creure-hi i fer-lo rendible”.
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des de la
portada

Coneixement que
dilueix les fronteres
La UPC constitueix un punt de partida excel·lent per a una carrera internacional. Amb un elevat grau de mobilitat estudiantil, és una de les universitats europees que rep un nombre més
gran d’estudiants d’altres latituds i la primera universitat de l’Estat pel que fa a nombre d’estudiants internacionals de doctorat i màster. La seva oferta docent està plena d’oportunitats
per aconseguir el valor afegit que implica una formació internacional.
FOTO 1 La presència de
la UPC a 130 països.
Cooperació, recerca,
docència i els capítols
internacionals d’UPC
Alumni a Mèxic i la
Xina... el tarannà internacional de la UPC.
FOTO 2 Javier Martínez,
doblement titulat en
Enginyeria Industrial,
aposta per “sortir per
obrir la ment”.

Javier Martínez passa aquest divendres
d’inici d’estiu a la biblioteca de l’ETS
d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) apurant el temps abans d’un
examen. Ha passat dos anys a l’Escola
Central de Paris cursant el doble diploma
d’Enginyeria Industrial. “Em venia de
gust sortir, veure altres maneres de fer
enginyeria i l’experiència ha estat... magnífica. El més rellevant? He deixat enrere
complexes i prejudicis i se m’ha obert
la ment...”, assegura l'estudiant. Ja sap

Una universitat líder
en màsters Eramus
Mundus
Erasmus Mundus és un programa de la UE que tracta de fomentar les relacions entre les universitats
europees. A través d’aquest s’imparteixen programes conjunts de màster que condueixen a títols
dobles i fins i tot múltiples. La UPC és la primera universitat europea quant a nombre de màsters i programes de doctorat d’aquest tipus. Ofereix 13 programes de màster i cinc doctorats. A més, la UPC
proposa una oferta de 23 màsters que s’imparteixen íntegrament en anglès.

que el proper any viurà a Madrid, i que
treballarà en una consultora estratègica.
La mobilitat estudiantil de la UPC està
orientada sobretot en dues direccions.
D'una banda, com un complement formatiu al grau, que serveix, a més, per
conèixer de prop altres cultures. Es realitza amb el suport de beques com les
populars Erasmus i suposa que un percentatge molt elevat dels estudiants faci
aquest tipus d’estades. D'una altra, estudiar a la UPC propicia també l’oportunitat

formativa que afavoreixen els 86 acords
de doble titulació amb institucions universitàries de tot el món, preferentment
sobre màsters universitaris. Aquest tipus
d’internacionalització permet a l’estudiant —és el cas de Javier Martínez—
obtenir, juntament amb el títol de la UPC,
un altre d’alguna de les universitats de
prestigi amb les quals hi ha subscrit un
conveni.
L’ETSEIB és un centre pioner: fa 21 anys va
posar en marxa l’Enginyeria Europea de
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Cugat, la Facultat d’Òptica i Optometria
de Terrassa, l’EPS d’Enginyeria de Manresa, l’EPS d’Edificació de Barcelona, la
Facultat de Matemàtiques i Estadística, la
de Nàutica de Barcelona, l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa…
En un capítol diferenciat es troba la formació orientada a posar en contacte el
futur titulat o titulada amb un entorn de
treball internacional i multicultural.
Aquesta seria la raó de ser l’EPS d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, el European Project Semester (EPS), en el qual participen estudiants de la mateixa escola
juntament amb altres de procedents d’universitats estrangeres.
“La mobilitat és important però el que és
realment rellevant és aconseguir la
internacionalització total”, explica la cap
del Gabinet de Relacions Institucionals i
Internacionalització, Helena Martínez.
“Amb el programa UPC Abroad, tractem
que tots els àmbits de l’activitat universitària es desenvolupin des d’una perspectiva internacional, que el professorat

FOTO 3 Jérôme Noailly
és francès, va cursar
una doble titulació a
l’ETSEIB i ara fa recerca
de frontera a l’Institut
de Biotecnologia de
Catalunya.
FOTO 4 Captar talent
internacional: el professor i investigador
canadenc Anuj Parikh
amb l’EUETIB al fons.

Servei de Relacions Internacionals
international@upc.edu
TEL. 93 413 75 05

d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona, que, per exemple, ofereix la
possibilitat de cursar la doble titulació en
Enginyeria de Telecomunicació amb la
Universitat de Stuttgart.
Altres experiències de la UPC que accentuen l’aventura formativa internacional
són els intercanvis que duen a terme la
totalitat dels centres: les escoles
d’Arquitectura de Barcelona i de Sant

Des que es va posar en marxa el 1987, el programa
Erasmus de la UE ha tingut un paper cabdal en la
formació internacional dels europeus i en la construcció de la “ciutadania europea”. Però l’Erasmus
ha estat també el punt de partida de la mobilitat
cap a altres països, generada a partir d’altres programes o acords. 25 anys després, la marca Erasmus
és tan potent que quan algú fa una estada de mobilitat diem que ‘està d’Erasmus”. A la UPC unes
11.000 persones han ‘estat d’Erasmus’ des que es
va iniciar el programa.

E-MAIL

UPC Abroad
és una acció
estratègica per
internacionalitzar
l’activitat
universitària

25 anys d’Erasmus

NOM

En el marc d'una nova fornada d’acords
internacionals està la doble titulació en
Enginyeria de Camins que l’Escola de
Camins (ETSECCPB) imparteix conjuntament amb la universitat xinesa de Tongji, o
el programa de màster que aquesta escola ha posat en marxa amb la Universitat
Xinesa del Petroli, que enviarà anualment
a la UPC una trentena d’estudiants per fer
un màster a diferents àmbits, finançant la
matrícula i l’estada durant tres anys –un
per aprendre espanyol i dos per fer el
màster— per a que, un cop titulats, s’incorporin a les delegacions d’Amèrica
Llatina de la companyia xinesa del petroli,
allà on els experts situen els jaciments
futurs més sucosos del planeta.
Aquesta fórmula o una de molt similar és
la que segueixen els altres centres de la
UPC en els quals es poden cursar dobles
titulacions, com ara la de l’ETS

CONTACTES

Materials, un títol propi que llauraria les
bases del que ara són les dobles i triples
titulacions. Més de 20 anys després,
l’Escola encapçala la mobilitat de la UPC i
aconsegueix que cada curs uns 300 estudiants participin en programes internacionals. Per a José Parra, al capdavant de
l’Oficina de Relacions Internacionals i
Admissions de l’Escola, és essencial fer
de la universitat un imant per al talent
internacional i per això és bàsica l’acollida
a l’estudiantat que arriba. “Cal disposar
d’eines per integrar les persones, ajudarles a superar el xoc cultural i les necessitats legals, culturals, idiomàtiques... Ens
cal, per exemple, millorar el nivell d’anglès
de tota l’organització, però el repte és
construir una universitat que pugui captar
talent internacional en un entorn de competència que, ara per ara, és mundial.”
Un exemple d’aquesta captació de talent
podria ser Jérôme Noailly, actual responsable del Grup de recerca en biomecànica i mecanobiologia de l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Amb
una llicenciatura en Físiques per la
Universitat Pierre i Marie Curie, va decidir fer l’Enginyeria de Materials a l’Escola
Europea d’Enginyeria de Materials
(EEIGM), a Nancy. Part del programa formatiu incloïa una estada a altres universitats europees i Noailly va triar l’ETSEIB.
“Professionalment la dimensió internacional que vaig adquirir m’ha fet més
creatiu i m’ha proporcionat les eines per
dirigir grups de persones”, assegura.
Després d'una dècada treballant a
Catalunya, recorda el ‘plus’ que li ha
suposat la dimensió internacional, però
també el ‘xoc cultural’ que va tenir quan
va arribar a Barcelona.
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FOTO 5 El rector Antoni
Giró, en primer terme,
signa la creació del
Sino-Spanish Campus
a la Universitat de
Tongji.

Ha Nan és
estudiant del Beijing
Institute of Technology.
Fa una estada de 6
mesos a l'ETSETB
gràcies al programa
de beques UPC-Banco
Santander China
Incoming.
FOTO 6

faci estades internacionals, i també el
personal d’administració i serveis, que
la docència incorpori estudiantat i professorat d’altres països, que disposem
d’una gran oferta de dobles titulacions
amb les millors universitats del món...”,
assegura.
Aquesta captació de talent podria personalitzar-se en Anuj Parikh. Canadenc,
doctorat a Yale (Estats Units), va venir a
la UPC per fer una estada postdoc i es
va quedar. “Vaig triar la UPC per poder
treballar amb el grup d’Astronomia i
Astrofísica, ara sóc professor lector a
l’EU d’Enginyeria Tecnica Industrial de
Barcelona (EUETIB) i m’agrada el sistema d’aquí, que dóna més llibertat per
decidir com ens organitzem per fer
recerca”, explica.
La presència d’una tercera llengua
—habitualment de l’anglès— en la
docència de grau és una de les claus de
la internacionalització (en forma d’assignatures o treballs), com ho és la mobilitat en aquest moment clau de la formació de les persones. Una manera d’obrir
la ment, d’entendre el món.
Una política decidida d’aliances estratègiques és també part del full de ruta
internacional. En aquest sentit es fan
passes que van des de cercar organismes proveïdors de beques, com ara el
Consell Nacional de Ciència i Tecnologia
de Mèxic, el CONACYT, amb el qual
s’han signat acords per incrementar la
recerca i la innovació conjunta i impulsar un programa de beques de postgrau. També s'han signat convenis amb

L’Àsia més propera
La UPC manté una presència consolidada a Europa i Amèrica. No
obstant això, en els últims anys, el continent asiàtic s’ha convertit
en un nou pol d’atracció per a la mobilitat internacional de la UPC,
que ja intercanvia estudiants i professorat amb universitats de la
Xina, Korea, l’Índia o el Japó.
La Xina, com a potència emergent, ho és també per a la mobilitat de
les universitats europees i americanes. La Universitat de Beihang,
l’Institut Tecnològic de Pequín, la Universitat d’Aeronàutica i
Astronàutica de Nanjing i la Universitat de Tshinhua són algunes de
les universitats amb les quals la UPC manté vincles per fer projectes
de recerca conjunts i d’intercanvi. Aquesta col·laboració ha permès
Ha Nan, estudiant de l'Institut Tecnològic de Pequín, fer una estada
a l'ETS d'Enginyeria de Telecomunicació des d'on treballa en la nova
generació de la telefonia mòbil.
La UPC és també una de les primeres universitats que disposa d’una
seu a la Xina. El nucli s’està organitzant a través del Sino-Spanish
Campus (SSC@TU), a la Universitat de Tongji, i serà un dels catalitzadors de la col·laboració amb el país asiàtic. Impulsat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Madrid, proporcionarà un punt
de referència a les persones de la comunitat que realitzen estades
en aquell país i promourà les relacions, els projectes de recerca conjunts, la mobilitat i nous acords de doble titulació.
De moment, i en diferents estadis de maduració, està previst que es
posin en marxa acords de doble titulació, a més del ja existent
d’Enginyeria de Camins, sobre enginyeria de materials, informàtica,
telecomunicació i estudis vinculats a l’àmbit de l’energia.

el Ministeri d’Educació de la República
Dominicana, el Consell de Beques de la
Xina o el Govern de Malàisia, que darrerament ha becat estudiants d’aquell
país per cursar el grau als campus de
Vilanova i la Geltrú i Terrassa.
Els països en creixement constitueixen

un altre focus d’atracció a l’hora d’incrementar la mobilitat. El cas del Brasil és
paradigmàtic: 100.000 estudiants es
mouran durant els propers anys de la
mà d’un ambiciós programa d’internacionalització en el qual la UPC també
pren part.
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Un equip d’emprenedors de la UPC treballen en el projecte de la spin-off Ludium Lab.
Mitjançant la descàrrega d’una aplicació al telèfon mòbil o la tauleta, aquesta tecnologia
ofereix la possibilitat de jugar a videojocs desenvolupats per a PC o consoles que s’executen
en un servidor remot allotjat al núvol.

inno idees

Ludium Lab, el joc a la carta
per a mòbils i tauletes

Una fita a sis
mesos vista
Ludium Lab és un dels deu
equips guanyadors del concurs
Wayra Barcelona 2012 que
impulsa Telefónica. Durant sis
mesos reben suport financer,
de gestió i tecnològic i un
espai a la seu de l’empresa a
Barcelona. “Volem aprofitar la
finestra que ens ofereix Wayra
per avançar i arribar al Demo
Day en les millors condicions
possibles.” L’anomenat Demo
Day, que tindrà lloc al novembre, és el moment de presentar el producte als inversors i
optar a una segona ronda de
finançament per entrar de ple
al mercat.

D’esquerra a
dreta, Àlex Pajuelo,
Ignacio Arroyo i Javier
Verdú, els emprenedors que han creat la
spin-off Lidium Lab.

E-MAIL

nostra plataforma no pots jugar a través
del mòbil o la tauleta”, diu Javier Verdú.
El seu és un producte dirigit a l’anomenat jugador casual, persones que aprofiten el trajecte que fan en transport
públic per jugar. “Però també ens adrecem a aquell públic que passa hores
jugant davant del PC”, assegura Ignacio
Arroyo, que afegeix: “Aquestes persones
poden trobar en el nostre servei una
manera de jugar als seus jocs preferits
en el suport i en el moment que més els
convingui.”

NOM

l’experiència. Es tracta d’un servei innovador perquè “actualment cap dels proveïdors de cloud gaming o joc en núvol
que operen al mercat és capaç d’oferir
als seus clients la possibilitat de jugar en
línia a videojocs desenvolupats per a PC
a través d’aquests dispositius, i encara
menys sense que calgui modificar-los”,
explica Àlex Pajuelo.
“Nosaltres oferim aquest servei amb la
premissa que posem el joc en la nostra
plataforma sense tocar-lo i amb l’avantatge que suposa que el joc no s’hagi de
descarregar en el dispositiu”, conclou.
Amb milions de clients potencials i un
mercat que creix exponencialment, els
videojocs s’han convertit en una de les
formes actuals d’oci amb més impacte
econòmic. Segons un estudi fet per la
consultora Newzoo, el 2011 el mercat
dels videojocs per a mòbils a Espanya
tenia 10,2 milions de persones que van
jugar durant una mitjana de 16 minuts al
dia. I els experts estan convençuts que
el mercat espanyol encara té marge de
creixement.
“D’entrada, pensem comercialitzar el
producte a Espanya. Però si les coses
van bé, Ludium Lab vol ser l’Spotify dels
jocs per a telèfons mòbils i tauletes”,
afirma Javier Verdú.
Les similituds amb aquest servei que
ofereix aplicacions per a la reproducció
de música és que pagues una quota
mensual i accedeixes a un catàleg de
videojocs. La diferència és que “sense la

Ludium Lab
info@ludiumlab.com
WEB www.ludiumlab.com
TEL. 619 054 220

FOTO
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Ludium Lab és una empresa de base
tecnològica especialitzada en la transmissió electrònica d’informació des del
núvol. La nova empresa participada per
la UPC es va constituir al mes de març i
està impulsada pels investigadors Àlex
Pajuelo i Javier Verdú, del Departament
d’Arquitectura de Computadors, i professors de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona (FIB). També forma part del
projecte l’enginyer Ignacio Arroyo, de la
IESE Business School.
El negoci que està desenvolupant aquest
equip d’emprenedors consisteix a donar
accés a videojocs dissenyats per a PC o
consoles a través de telèfons mòbils o
tauletes amb alta qualitat. El procés és
senzill: un cop descarregada l’aplicació,
els usuaris es connecten per jugar-hi a
un servidor remot situat en algun lloc
del núvol, on realment s’està executant
el joc, a través d’una xarxa de dades 3G
o Wi-Fi.
Ara per ara ofereixen el servei als dispositius Android, però al final de l’any preveuen oferir-lo mitjançant les plataformes d’Apple. Això farà possible que les
persones amb dispositius com ara
l’iPhone i l’iPad també puguin gaudir de

Ludim Lab respon
Qui
Àlex Pajuelo, Javier Verdú i Ignacio Arroyo
Quan
2012
Què
Plataforma tecnològica que permet oferir serveis
de cloud mobile computing
On
A Barcelona
Per a qui
Persones usuàries
Per a què
Per jugar a videojocs desenvolupats per a PC
des d’un telèfon mòbil o una tauleta a través
d’una connexió de dades 3G o Wi-Fi.
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L’aviònica s’ha convertit en una disciplina transversal que ja ha revolucionat el sector de
l’aeronàutica en àrees com les comunicacions, la navegació, la visualització d’informació i
la gestió de sistemes. Professors de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial
de Castelldefels i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa expliquen la història d’aquesta matèria i les seves aplicacions.

© Nakae

Aviònica, tecnologia
d'alta volada

Un dels
reptes de l'aviònica
és la vigilància
i el seguiment dels
avions per garantir la
seguretat dels vols.

FOTO 1 i 3

FOTO 2 D’esquerra a
dreta, Cristina Barrado,
Enric Pastor, Raúl
Cuadrado i Shubham
Jain, del grup de recerca ICARUS de l'EETAC,
amb l’avió no tripulat
en el qual treballen.
FOTO 4 Xavier Estopà,
professor
d’Aeronàutica a l’ETS
d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica
de Terrassa.

Alguns camps d’investigació tenen una
importància decisiva en el desenvolupament de les comunicacions globals, però
encara són uns grans desconeguts per a
la major part de la societat. Aquest és el
cas de l’aviònica, que es defineix com l’aplicació de l’electrònica a l’àmbit aeronàutic i aeroespacial en àrees com les
comunicacions, la navegació i la visualització d’informació, a més del disseny, la
fabricació, l’operació i el manteniment de
sistemes informàtics instal·lats en aeronaus per comandar-les i controlar-les.
Els orígens d’aquesta disciplina es
remunten a finals de la dècada de 1960,
quan es van començar a substituir els
elements mecànics de les aeronaus per
sistemes electrònics més moderns,
basats en la tecnologia digital i la informàtica, per millorar la seguretat dels
desplaçaments per l’espai aeri.
Els primers passos de l’aviònica es van
dur a terme en el sector militar, ja que
eren temps de la guerra freda i hi havia
un gran interès estratègic per incorporar les noves armes d’espionatge a les
aeronaus. Tot i així, el creixement exponencial del trànsit aeri va afavorir que
aquests avenços fessin el salt definitiu a
l’aviació civil i comercial. “Qualsevol
millora que es fa en un sistema aeronàutic ha de donar les mateixes presta-

cions que l’actual, n’ha d’igualar o millorar la seguretat, i el cost (del cicle de
vida sencer) ha de ser inferior alhora
que s’aconsegueix un major rendiment”, explica Xavier Estopà, professor
associat de l’àrea d’aeronàutica de l’ETS
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa (ETSEIAT).
Les aplicacions de l’aviònica també
engloben la tecnologia electrònica dels
satèl·lits artificials, de les naus espacials, dels globus sonda, dels helicòpters i de tota mena de vehicles aeris tripulats i no tripulats.
Els progressos tecnològics que ofereix
aquesta disciplina ja permeten utilitzar
les aeronaus com si fossin una gran
xarxa de comunicació que rep, processa
i transmet informació molt valuosa per a
diferents camps d’investigació. Per
exemple, actualment es poden dur a
terme estudis mediambientals amb les
dades que recullen els avions comercials a gran altura, també es pot actuar
amb immediatesa en grans catàstrofes
naturals utilitzant vehicles aeris no tripulats i, fins i tot, es poden supervisar
treballs de recerca en grans extensions
de terreny amb uns costos molt accessibles, gràcies a les mides cada cop més
reduïdes de les aeronaus.

Els experts afirmen que, en un futur proper, hi haurà avions no tripulats compartint l’espai aeri amb els avions convencionals, encara que aquests tindran
unes funcions completament diferents i
sempre estaran gestionats per elements d’aviònica. “El fet de tenir un pilot
automàtic no vol dir que no tinguem
pilot. La decisió final sempre serà d’una
persona i hem de facilitar els mecanismes que ajudin a prendre la decisió
correcta”, afirma Cristina Barrado, pro-

Els primers avenços
per millorar la
seguretat en l’espai
aeri són l'origen
de l'aviònica
fessora de l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC).
Un altre dels grans reptes de l’aviònica
és la vigilància i el seguiment de les
aeronaus per tal de garantir la seguretat
en cada una de les fases dels seus trajectes. Per una banda, s’està estudiant
com resoldre —a partir d’algorismes
matemàtics— el problema dels slots

© Ramil Sagum
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Xavier Estopà
f.xavier.estopa@upc.edu
WEB http://www.etseiat.upc.edu
TEL. 93 739 89 42
E-MAIL
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“progressen sobre la base del finançament i es trien a partir dels recursos disponibles o els interessos de la societat”.
Al mateix temps, a l’ETSEIAT hi ha diferents equips d’investigadors que han
començat a estudiar innovacions en
l’àmbit de l’aviònica.
El programa INSPIRE3 impulsa projectes
innovadors reals de l’estudiantat, la qual
cosa constitueix una nova experiència
educativa en l’àmbit de l’enginyeria. En
molts casos, aquests deriven en projectes de fi de carrera.
“Les comunicacions aèries s’han incrementat exponencialment durant els
últims anys i això ha fet que l’aviònica es
converteixi en una matèria primordial
per millorar tots els àmbits que hi estan
relacionats”, afirma Estopà. Tot i així, la
implantació d’aquests avenços és molt
lenta perquè s’ha d’avaluar, validar i universalitzar. A més, el cost que suposa
aplicar els canvis és molt elevat i
aquests no tenen interès si no poden
fer-se extensibles a fabricants de molts
països. En aquest sentit, la investigació
en el camp de l’aviònica va molts anys
per davant del que actualment funciona
en el mercat i el seu futur encara ens
oferirà moltes sorpreses, seguint les
premisses de menys cost, menys consum i més exactitud. En resum: més eficiència amb la màxima seguretat.

Cristina Barrado
cristina.barrado@upc.edu
WEB http://epsc.upc.edu/ca/recerca#ICARUS
TEL. 93 413 72 08

mes de comunicació, la navegació i la
vigilància que requereix la circulació
aèria, juntament amb la gestió aeroportuària.
Pel que fa a l'avenç científic, el grup de
recerca ICARUS, ubicat a l’EETAC, investiga els sistemes aviònics dels vehicles
no tripulats, a partir d’una tecnologia
formada per sensors d’altes prestacions, molta autonomia i poc pes, que
són adients per a tasques de posicionament, de comunicació i de pilotatge
automàtic. “Els projectes mai es tanquen, sempre estan vius”, afirma la professora Cristina Barrado en relació amb
la recerca que es fa a l’Escola. Aquests
projectes moltes vegades es validen
amb simuladors d’última generació,

La UPC, FlightSafety, AERIA i la Fundació UPC van
signar, al març, un acord amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de formació i recerca en l’àmbit de
l’aeronàutica i l’aviònica.
L’acord estableix dues propostes que s’iniciaran
de forma esglaonada durant el proper curs acadèmic. La primera consisteix en la creació d’un programa específic de formació i recerca en matèria
d’aviònica al Campus del Baix Llobregat i en el
qual participa l’EETAC.
La segona proposta té com a objectiu constituir
un grup de treball format per les quatre entitats,
que s’encarregarà d’analitzar i treballar per contribuir a adequar l’oferta formativa universitària a
les necessitats del sector aeroespacial en matèria
d’aviònica.

E-MAIL

Les TIC afavoreixen
un canvi de
paradigma en
les comunicacions
aeronàutiques

Formació
especialitzada per
al curs 2012-2013

NOM

bus, Alenia Aeronautica, Thales i Indra.
L’EETAC i l’ETSEIAT són els dos centres
de referència en l’àmbit aeroespacial a
Catalunya, en els quals s’imparteixen
titulacions que capaciten l’estudiantat
per a l’exercici de la professió regulada
d’enginyer tècnic aeronàutic. Aquesta
professió inclou els coneixements sobre
l’estructuració de l’espai aeri, els siste-

CONTACTES

(franja horària que s’assigna a les companyies aèries per a l’aterratge i l’enlairament dels avions) i dels retards dels
avions en el moment d’aterrar, amb una
gestió intel·ligent dels recursos energètics i del combustible i de manera que
les decisions no afectin la seguretat.
Al mateix temps, les TIC estan afavorint
un canvi de paradigma en les comunicacions terra-aire i aire-aire que oferirà un
nou ventall de possibilitats de seguiment
dels vehicles. “S’està passant d’una vigilància terrestre feta amb radars a una
vigilància col·laborativa en què la mateixa aeronau s’identifica i comunica la
posició”, explica Xavier Estopà. “Això
permet que els pilots puguin disposar
d’informacions de trànsit a l’espai aeri
que, fins ara, només estaven en mans
dels controladors aeris. La presa de
decisions es comença a descentralitzar”, afegeix.
Entre els reptes marcats recentment per
la Unió Europea en l’àmbit aeronàutic,
destaca l’optimització del control del
trànsit aeri a partir d’una homogeneïtzació de criteris i de normatives. Per
aquest motiu s’ha posat en marxa el
programa Single European Sky ATM
Research (SESAR), que té com a finalitat
desenvolupar el marc operacional i les
tecnologies que facin possible el concepte de “cel únic europeu”.
El consorci d’aquest programa tan ambiciós inclou sis grans aeroports i 15 fabricants d’equipaments, liderats per Air-
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La Nit dels Premis UPC
i la presentació del CIT

El 12 de juny va tenir lloc a l’auditori
del Vèrtex, l’acte de reconeixement als
membres de la comunitat UPC que van
rebre guardons d'organitzacions externes a la UPC el 2011. En el decurs d’aquest acte, que organitza el Consell
Social i s'emmarca en la Nit UPC,
també es van lliurar els diversos premis que convoca el Consell Social: el
8è Premi Duran Farell d’Investigació
Tecnològica, el 15è Premi UPC a la
Qualitat en la Docència Universitària,
el 9è Premi UPC de Valorització de la
Recerca i el 21è Premi UPC de Ciènciaficció.
Així mateix, es va lliurar el 4t Premi
Projecte Final de Carrera Fundació
Universia i el 8È Premi Davyd Luque a la
Innovació en les TIC, convocat per
UPCnet. També es va fer homenatge als
membres de la comunitat universitària
que s’han jubilat l’any 2011. L’acte va
comptar amb la presència de la Coral
del Parc Mediterrani de la Tecnologia, la
Coral del Campus de Terrassa i la Coral
d’Arquitectura i Orquestra de la UPC
que va oferir diverses peces musicals.
En aquesta nova edició de la Nit UPC, el
rector Antoni Giró va presentar el
Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT
UPC). A la presentació hi va participar el
conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Francesc
Xavier Mena. El CIT UPC s'ha constituït

com un instrument facilitador per
potenciar, comercialitzar i valoritzar
amb èxit els resultats de la recerca que
generen els 19 centres de recerca i
transferència de tecnologia de la UPC
que formen part de la xarxa TECNIO de
la Generalitat de Catalunya, els quals
configuren un dels nuclis d’innovació

universitaris més potents d’Espanya. El
CIT UPC ha constituït recentment el seu
Consell Empresarial, format per Abertis,
Alstom, Aqualogy Conocimiento (Grup
Agbar), Comsa Emte, Endesa, CEQUIP,
Indra, JG Ingenieros, Ros Roca, Seat,
Siemens, Soadco-Klockner i Telstar.
www.upc.edu/saladepremsa
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Schneider Electric renova
el seu compromís amb la UPC
La companyia energètica Schneider
Electric i la UPC han signat un acord mitjançant el qual l’empresa renovarà la
col·laboració amb la Universitat.
L’objectiu del conveni és impulsar la formació, la recerca i el desenvolupament
tecnològic a través de la renovació de
materials i equips de l’Aula Schneider,
situada a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona. La
gestió de l’equipament i de l’ús de l’Aula
és a càrrec del Centre d’Innovació
Tecnològica en Convertidors Estàtics i
Accionaments (CITCEA).

Dos ranquings situen la UPC
entre les cent millors universitats joves
del món i com a líder en sis disciplines
La UPC ocupa el lloc 86 entre les cent millors universitats del
món amb menys de 50 anys d’antiguitat, segons el rànquing
de qualitat The 100 under 50, elaborat per la publicació britànica Times Higher Education (THE). En la primera posició de la
classificació se situa la Universitat de Ciència i Tecnologia de
Pohang (Corea del Sud), el segon lloc l’ocupa l’Escola
Politècnica Federal de Lausana (Suïssa), i el tercer, la
Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong.
Pel que fa a la situació que ocupen les altres universitats
espanyoles que hi figuren són la Universitat Pompeu Fabra, en
el lloc 17, la Universitat Autònoma de Barcelona, en el 24,
l’Autònoma de Madrid, en el lloc 49, i la Politècnica de
València, en el 74.

Líder en enginyeria i arquitectura
D’altra banda, la Universitat encapçala sis disciplines del 3r
Rànquing I-UGR de les Universitats Espanyoles per al període
2007-2011, que són arquitectura, automàtica i robòtica, enginyeria civil, enginyeria elèctrica i electrònica, enginyeria industrial i telecomunicacions.
Durant el mateix quinquenni, la UPC ocupa el segon lloc d'aquest rànquing en informàtica, el quart en geociències, el cinquè en estadística i el setè en ciències dels materials. Aquest
rànquing abasta institucions públiques i privades i es fonamenta en la recerca que es publica a les revistes internacionals de més impacte i visibilitat.
www.upc.edu/saladepremsa

‘13 moviments’ il·lustra la carpeta UPC
per al curs 2012-2013
El disseny titulat 13 moviments, obra d’Albert Gràcia,
estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, serà la imatge que il·lustrarà la carpeta del
proper curs acadèmic 2012-2013.
Aquesta proposta ha guanyat el 9è Concurs per al disseny de la carpeta de la UPC, amb 9.173 vots, i planteja
el repte següent: si la UPC ens ensenya a pensar, a utilitzar el cap, l’enginy i l’astúcia, som capaços de resoldre el
trencaclosques amb només 13 moviments. "No volia que
fos una carpeta estàtica sinó estimulant com la mateixa
UPC que ens ensenya a resoldre 19 centres de recerca i
transferència de tecnologia de la UPC que formen part
de la xarxa TECNIO de la
www.upc.edu/concurscarpeta
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Miguel Cervera, catedràtic del Departament de Resistència de Materials i Estructures a
l’Enginyeria a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona,
ha rebut el Premi a la trajectòria docent que atorga el Consell Social de la Universitat. Des de
sempre ha estat implicat en iniciatives de renovació de l'activitat docent i millora de la seva
qualitat.

"El professorat
ha de tenir estratègies
per a cada nivell"
diantat es dirigeixi a ell com la persona
que és allà per ajudar-los.
Abans, però, no creu que a l'estudiantat cal motivar-lo?
Perquè els alumnes assoleixin els resultats que es persegueixen i es planifiquen,
la primera cosa que s’ha d’aconseguir és
que assisteixin a classe. A l’aula, sota la
direcció del professor, l’estudiantat ha de
gestionar el seu esforç i el seu temps i
participar en el que se li proposa.
Quines dinàmiques segueix aquest
model docent?
El que busquem és, bàsicament, que l’estudiantat vingui a classe i, un cop allà, se
li proposen problemes que els suscita
dubtes i preguntes. Llavors, es tracta que
el professorat els ajudi a resoldre’ls. A
més, de forma complementària a les classes, en algunes assignatures, com la
d’Estructures, disposem de molt material,
tant en paper com en línia.

TEL.

Miguel Cervera
miguel.cervera@upc.edu
93 401 64 92
E-MAIL
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Què és Janus?
Janus és un marc general, una iniciativa
de l’Escola de Camins cap a un nou
model docent que té com a objectiu
millorar l’eficàcia i l’eficiència a la universitat. En la mitologia romana, Janus és un
déu que té dues cares i mira alhora cap
endavant i cap enrere. Em sembla un
nom molt encertat per descriure aquesta iniciativa docent.
Ja s’ha implementat?
La iniciativa es va posar en marxa a la
Universitat el curs acadèmic 2007-2008.
Per engegar l’experiència pilot vam triar
un grup d’estudiantat de segon curs
d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques.
Vam decidir començar per aquest curs
perquè és com una minicarrera concentrada en un any, en què hi ha pràcticament una assignatura de cada departament: estructures, geotècnia, hidràulica,
mètodes numèrics i infraestructura del

transport. I durant un any vam estar fent
coses diferents.
Quins han estat els resultats?
El resultat net és que el curs 2008-2009
Janus es va desplegar a tota la fase
selectiva (primer curs) de totes les titulacions que s’imparteixen a l’Escola i l’any
següent als segons cursos corresponents. Actualment, s’aplica en totes les
assignatures. Si parlem d’èxit del programa, val a dir que en quatre anys hem
duplicat el percentatge d’aptes, òbviament amb el mateix programa, amb els
mateixos exàmens i sense baixar el
nivell ni regalant els aprovats.
Com ho heu aconseguit?
Cada professor ha utilitzat processos
diferents, però si hagués de triar alguna
clau que expliqui aquesta història, jo
diria que el professor s’ha d’allunyar de
la pissarra i de la tarima, fent que l’estu-

Per quins altres valors s’aposta?
Hem d’apostar per l’eficàcia i l’eficiència,
i sobretot perquè cada estudiant, en la
mesura que sigui possible, trobi el que
ha vingut a buscar. Com deia Galileu: “No
se li pot ensenyar res a ningú, només se’l
pot ajudar a descobrir-ho dintre seu.”
Aquesta és la meva primera prioritat,
després ve la resta de coses.
Però anem pel bon camí?
Els resultats són bons, però si et dediques a l’ensenyament superior, mai no
pots estar content amb el que tens, és a
dir, sempre es pot fer més. La qüestió és
que els alumnes aprenguin. Cal saber
dues coses: que els estudiants són com
són, no com tu, com a professor, vols
que siguin, i que tu no ets qui marca el
nivell, sinó que el marquen ells. A més,
en grups nombrosos no hi ha un nivell,
sinó que n’hi ha diversos. Un bon professor hauria de tenir estratègies per a cada
un dels nivells i aquesta és la tendència.

© Daniel Roy
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Eficiència energètica
en equipaments turístics
El sector turístic s’ha convertit en un dels grans motors de l’economia actual, però els
equipaments hotelers s’han quedat estancats i segueixen funcionant amb un model
energètic propi de les dècades de 1980 i 1990. Aquest és el tema central de la tesi
doctoral titulada Diagnosi i innovació en els processos de producció i gestió energètica en equipaments turístics de les Illes Balears, presentada per Andreu Moià i codirigida per Carles Riba, director del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI), i
Víctor Martínez, de la Universitat Internacional de Catalunya.
L’autor ha fet una primera diagnosi del sector turístic a partir de la informació recollida en auditories energètiques elaborades els darrers anys en diferents establiments
de les Illes Balears, analitzant el consum energètic per usos, mesos, ocupació, tipologies d’equipaments i ubicació. El resultat de l’estudi indica que el potencial de reducció del consum d’energia dels hotels és molt gran i que, actualment, tenen unes emissions de CO2 molt elevades, ja que utilitzen combustibles fòssils per cobrir la major
part de les necessitats energètiques.
L’objectiu de la tesi ha estat oferir un model que permeti dissenyar de manera adequada els processos energètics d’aquest tipus d’establiments en funció de les condicions climàtiques i l’ocupació. Un repte amb visió de futur per assolir una màxima eficiència i la plena implantació d’energies renovables, adaptant-se sempre al tipus de
negoci i a les seves necessitats reals. “L’augment progressiu dels preus dels combustibles fòssils i la reducció dels costos de les energies renovables han fet que aquestes ja siguin competitives en països com Espanya, que disposa d’unes condicions climàtiques excel·lents per implantar-les”, afirma Moià.
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Un model sostenible
L’aplicació d’aquestes propostes afavorirà que el sector hoteler es posicioni com un
referent sostenible, ecològic i competitiu, amb uns costos energètics reduïts. Al
mateix temps, la innovació i la implantació de sistemes eficients també revertirà en la
millora de l’economia local, creant més llocs de treball i millorant la imatge de la zona,
sense que això afecti la qualitat dels serveis que s’ofereixen. “Un edifici dissenyat
amb els criteris de mínima demanda energètica i amb una aportació adequada de
diferents energies renovables pot tenir uns costos de funcionament un 50% inferiors
als actuals, amb un període de retorn de la inversió d’entre cinc i 15 anys, i un balanç
zero d’emissions de CO2", explica Moià.Els resultats del treball es poden extrapolar a
altres territoris.
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Al sector hoteler, el
potencial de reducció del
consum d’energia és molt
gran, segons l’estudi.

Biogàs a partir
de purins
El biogàs és una mescla de metà i diòxid de carboni
amb un poder calorífic equivalent a 0,6 litres de gasoil
per metre cúbic. La producció de biogàs a partir de
purins, sols o en codigestió, aporta diferents tipus de
beneficis agronòmics i ambientals, segons els experts.
Alguns d’aquests beneficis són “la reducció dels gasos
d’efecte hivernacle, una menor viscositat dels purins i
el descens en l’emissió d’amoníac durant les aplicacions com a fertilitzants”, explica Xavier Flotats, del
Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC. Però també en destaquen d’altres,
no menys importants, com ara “la reducció de males
olors, la destrucció de llavors de males herbes i l’eliminació d’ous i larves d’insectes”.
Cada any, es produeixen uns 19 milions de tones de
dejeccions ramaderes a les granges catalanes. “Els
purins d’origen boví poden donar fins a un màxim de
25 m3 de biogàs per tona, mentre que els d’origen porcí
en donen 18 m3”, afirma Flotats. A Catalunya, hi ha deu
plantes generadores de biogàs a partir de purins de
boví o porcí, tres de col·lectives, molt tecnificades, i set
de més senzilles en granges particulars.
Convertir la matèria orgànica
Per obtenir biogàs, els purins se sotmeten a una digestió anaeròbia (sense oxigen), en la qual diverses famílies de microorganismes converteixen la matèria orgànica en biogàs. El procés segueix diferents etapes, en
les quals els compostos orgànics es van degradant fins
al diòxid de carboni, l’àcid acètic i l’hidrogen, i que finalitzen amb l’etapa metanògena, en la qual aquests
compostos es transformen en metà.
Aquests microorganismes tenen un creixement lent i
cal treballar per sobre de la temperatura ambient, habitualment a 35 °C. “El sistema es completa amb un
equip de cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica —
explica el professor Flotats—. La tèrmica s’utilitza per
mantenir la temperatura dels digestors i l’elèctrica es
ven a la xarxa general”, afegeix.
L'investigador explica que la rendibilitat econòmica de
les plantes de biogàs “s’aconsegueix amb una producció per sobre dels 30 m3 de biogàs per cada tona de
subproducte orgànic processat". Per aquest motiu, cal
que als purins s’hi afegeixin altres subproductes orgànics amb una elevada producció específica de biogàs,
com ara alguns residus procedents de la indústria
agroalimentària.
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projectes
amb
empreses

Des del Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica de la UPC se supervisen en línia les
vuit principals centrals hidroelèctriques d’Endesa Espanya. Tecnologia capdavantera per
garantir la disponibilitat i la seguretat dels grups generadors d’electricitat.

El sentinella
de les hidroelèctriques

La instal·lació de
monitoratge del CDIF
està ubicada a l’ETS
d’Enginyeria Industrial
de Barcelona.

egusquiza@mf.upc.edu
http://cdif.upc.edu
TEL. 93 401 25 96
WEB

Eduard Egusquiza
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El Centre de Diagnòstic Industrial i
Fluidodinàmica (CDIF) de la UPC és
expert a donar suport tecnològic a les
empreses, en l’àmbit de la fluidodinàmica i del comportament vibratori de grups
de generació d’energia, especialment la
hidràulica.
Un dels seus projectes més rellevants és
la creació d’un centre innovador de
monitoratge en línia remota, des d’on se
supervisa l’estat de les vuit principals
centrals hidroelèctriques a Espanya de

l’empresa Endesa Generación.
Des d’aquest centre de monitoratge, que
funciona des de fa deu anys i és pioner
en l’àmbit mundial, es fa l’anàlisi de l’estat actual i l’evolució futura dels grups
que integren les unitats de producció
hidràulica (UPH) de la zona Ebre-Pirineus
(tres unitats a Montamara, quatre a
Sallente i dos a Moralets), la zona sud
(tres grups a Guillena i quatre a Tajo) i la
zona nord-oest (dos grups a Cornatel). En
conjunt, una potència total de 950 MW.

Evitar avaries catastròfiques
El sistema implantat ha permès
identificar diferents tipus de
danys en l’etapa incipient i millorar les tècniques de manteniment
en aquest tipus de centrals hidroelèctriques. Tot això ha significat
un estalvi econòmic important
per a l’empresa. El CDIF, que és

membre del Centre d’Innovació i
Tecnologia (CIT UPC) i de la xarxa
TECNIO de la Generalitat de
Catalunya, també du a terme la
supervisió fora de línia —a través
de mesures periòdiques— d’uns
altres 300 grups hidroelèctrics
d’Endesa a tot el país.

A cada grup de les centrals hi ha
instal·lats un conjunt de sensors que
mesuren vibracions, pressions i condicions de funcionament. Els senyals
mesurats s’envien a un sistema d’adquisició de dades instal·lat en cada grup,
que està connectat alhora a la xarxa
local LAN de la central i a la xarxa de
comunicacions d’Endesa.
El que es fa és monitorar els grups localment mesurant-ne contínuament les
vibracions i tractant els senyals que
envien. A intervals regulars o en casos
d’emergència, els senyals s’envien des
de cada central al centre de monitoratge
del CDIF, situat a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona. La comunicació es fa via web
o mitjançant l’accés a la xarxa d’Endesa,
a través de la torre de comunicacions
del Tibidabo.
A partir de les dades rebudes, els
experts del CDIF fan el diagnòstic de
l’estat de cada màquina a fi de detectarne danys incipients o un funcionament
anormal, per evitar-ne avaries greus o

El sistema detecta
anomalies abans
que s’originin
danys irreparables
aturades no programades, que comportarien grans costos de reparació. El professor Eduard Egusquiza, responsable
del CDIF, explica que un altre dels beneficis del sistema és que “també permet
la planificació del manteniment d’aquests equips”.
Per anar millorant els diagnòstics s’han
elaborat models numèrics dels grups
hidroelèctrics, que simulen la fluidodinàmica (CFD) i el comportament dinàmic (FEM) amb la interacció fluidestructura. També s’han analitzat estadísticament les dades obtingudes amb
les mesures.
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David Roger J. Owen és doctor en mecànica i catedràtic a la Universitat de Swansea, a
Gal·les, el Regne Unit. És una autoritat mundial en mecànica computacional i ha contribuït a
elaborar mètodes numèrics per resoldre problemes d’enginyeria, especialment amb tècniques d’elements finits. Científic i emprenedor, afirma que les millors idees les té quan pilota
una avioneta, ja que és l’únic moment en què el telèfon deixa de sonar.

l’entrevista

“La salut millorarà
amb la simulació
computacional”
Per a què s’usa la mecànica computacional?
Fa possible dissenyar estructures i components d’enginyeria
utilitzant només un ordinador. Permet abaratir-ne el disseny i
millorar-lo, perquè pots fer proves a l’ordinador abans de produir-los. La mecànica computacional, i els mètodes d’elements finits en particular, han revolucionat el disseny industrial. És el principal avenç en aquest àmbit del darrer segle.
Quines aplicacions tenen les simulacions de deformacions plàstiques i fenòmens multifractures?
Pel que fa a les deformacions plàstiques, he participat en projectes europeus amb la UPC sobre conformació de metalls, de
contenidors per al transport i d’elements per a l’automoció.
De l’aplicació dels mètodes d’elements discrets als fenòmens
de multifractura n’han sorgit moltes aplicacions en la indústria
petroliera, sobretot a la segona fase de l’extracció del petroli
als jaciments.
Quines són les perspectives de futur?
Quan vam començar a la dècada de 1960, la metodologia era
molt nova, revolucionària, però ara ja està molt establerta.
Hem tingut molt d’èxit, en alguns sentits massa, perquè ja
hem resolt la majoria dels temes clau. Tradicionalment la
mecànica computacional s’ha aplicat a l’enginyeria civil i l’aeronàutica, però ara arriba a àrees noves com l’enginyeria biomèdica. Estem utilitzant les tècniques de simulació computacional que hem desenvolupat per a l’enginyeria per modelitzar el creixement de tumors, el flux sanguini, les fractures en
ossos com el crani... El futur serà apassionant i podrem contribuir decisivament a la millora de la salut mundial.
Els superordinadors actuals són molt diferents a les
computadores inicials...
I tant! Si poses en marxa un programa per resoldre un problema complex d’enginyeria al meu ordinador portàtil, pot tardar
unes 12 hores. Si el 1975 hagués posat en marxa el mateix
problema al millor ordinador de l’època, ara encara n’estaria
esperant la resposta!
L’enginyeria actual s'entén sense la informàtica?
Els ordinadors no substituiran l’enginyeria. Encara has d’utilitzar el cervell i ser plenament conscient del que estàs fent
científicament. Però avui en dia no podríem passar sense els
ordinadors. L’Informe PITAC sobre informàtica, elaborat pel
comitè assessor de tecnologies de la informació del president
dels Estats Units, afirma que els principals reptes en l’àmbit de
la ciència i l’enginyeria seran conquerits per persones amb
accés als models computacionals.

Creu que les universitats faciliten la unió de la recerca
i el sector productiu?
Les universitats s’estan adonant ara com n’és d’important,
però desafortunadament no crec que hi posin prou esforços.
En enginyeria, és clau que les recerques tinguin un ús final.
Les universitats haurien de fomentar que fem arribar la
recerca a les empreses perquè la universitat també se’n
beneficia. A la nostra empresa, Rockfield Software, fem
recerca bàsica des de la universitat, ho portem a la indústria
perquè l’apliqui i contractem científics perquè facin recerca
a la universitat. Hauria d’haver-hi un cercle continu universitat-empresa.

David
Roger
J. Owen
Catedràtic a la
Universitat de
Swansea i doctor
honoris causa
per la UPC.

Com es pot millorar?
La qüestió principal és que la universitat encoratgi aquest
comportament. A diferència del que passa en alguns països,

"La UPC és una universitat de primera
línia mundial en l'àmbit de l'enginyeria"
D. Roger J. Owen va venir per primer cop a la UPC el 1979, per impartirhi un curs. Des d’aleshores, més d’un centenar d’estades a Barcelona
han donat com a fruit cursos avançats, la participació en l’organització
de congressos internacionals i la col·laboració en projectes europeus
de recerca. Ha establert una estreta relació amb els professionals de
l’Escola de Camins i del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria. A proposta del Departament de Resistència de Materials i
Estructures a l’Enginyeria, va ser investit doctor honoris causa per la
UPC el 9 de maig. “Significa molt per a mi; aquest doctorat és el pinacle
de la meva relació amb la UPC, el reconeixement a tota la feina que
hem fet conjuntament”, afirma Owen.
als Estats Units la majoria de les grans universitats, animen
activament que la recerca es porti a la indústria.
Com valora l’evolució de la Universitat a les darreres
dècades?
Quan vaig arribar el Campus Nord ni estava construït, però
actualment, pel que fa a l’enginyeria, la UPC és una universitat de primera línia mundial i el Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria ha esdevingut un centre de
recerca internacional. Avui, la cooperació científica internacional és clau. Fer recerca és molt car, es treballa en diferents
àrees i és molt difícil fer avenços revolucionaris tot sol. Només
col·laborant amb altres institucions ho pots aconseguir.

