
LLISTA DE TECNOLOGIES AVANÇADES PER LA BECA ATA (DESCRIPCIÓ CURTA)

Solucions industrials avançades

1.- Processament de materials i compòsits

Plàstics i materials compostos amb millors rendiments, millorant les propietats mecàniques, la
conductivitat tèrmica, la conductivitat elèctrica, etc.  Combinacions plàstiques amb diferents
càrregues additives (càrregues minerals,  fibra i  nanoaditivos,  etc.),  polímers  biodegradables
amb càrregues naturals (fusta, coco i fibres de bambú , etc.)

Originalment per ser utilitzades en sectors amb demandes específiques, com ara: l'aeronàutica,
l'automatització, la medicina i l'embalatge, etc.

2.- Nanofabricació

Solucions basades en nanomaterials i nanoestructures centrades en nous materials i processos
nanotecnològics:

• Adaptació dels micro processos i processos de nanoencapsulació a escala industrial.

• Producció de materials oli / hidro-fòbics.

• Aplicació de materials tèrmics i fotocròmics en productes.

• Incorporació de propietats hidrofòbiques a diverses superfícies i productes finals.

3.- Printed electronics

Electrònica flexible (també coneguda com l'electrònica impresa o orgànica) es refereix  a  la
fabricació de circuits electrònics sobre substrats flexibles mitjançant tècniques d'impressió.

Aquesta tecnologia està destinada a substituir la tecnologia basada en silici rígid tradicional per
tal de satisfer diverses necessitats sorgides recentment com ara les de les pantalles flexibles ,
targetes intel·ligents i tèxtils.
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4.- Tèxtils d'art rendiment

L'ús de materials com la fibra de carboni, fibres d'alt rendiment, resines o una combinació de
diferents fibres per materials compostos, són alguns dels materials bàsics que treballa el grup
de  recerca,  juntament  amb  l'equipament  pel  seu  propi  desenvolupament,  anàlisi  i
caracterització des del laboratori fisicoquímic. El centre compta amb un gran laboratori tèxtil
que  conté  una  àmplia  gamma  de  maquinària  tèxtil,  principalment  màquines  de  teixir
apropiades per a la producció de la trama i l'ordit de teixits de punt d'ús tècnic. Entre elles, una
de les noves adquisicions és la màquina Comez Raschel amb doble agulla adequada per al
desenvolupament de teixits de punt 3D per a aplicacions tècniques.

5.- Superfícies biofuncionals

Les  superfícies  biofuncionals  integren els  biosensors,  dispositius  analítics  amb capacitat  de
detecció basada en les interaccions biològiques. Es compon d'un element de reconeixement
biològic  (enzims,  anticossos,  microorganismes,  ADN,  etc.)  o  un  element  de  reconeixement
biomimètic unit a un transductor fisicoquímic (electroquímic, òptic, tèrmic, piezoelèctric, etc.)
que converteix la senyal biològica produïda per la interacció entre l'element de reconeixement
i l'analit en una senyal elèctrica. Aquest tipus de sensor es caracteritza per la seva especificitat i
sensibilitat extrema.

6.- Gestió i creació d'energia avançada
Piles fotovoltaiques i flexibles / dispositius fotònics flexibles

Dispositius  fotònics  flexibles  que  responen  a  un  determinat  estímul  elèctric  mitjançant
l'emissió  de  llum  de  dispositius  que  fan  servir  tècniques  d'impressió.  Optimització  de
l'estructura  multicapa  (deposició  de  materials  i  tècniques)  que  conté  els  elèctrodes  i  la
substància electroluminescent per tal de millorar les propietats lumíniques del dispositiu.

Més http://www.cetemmsa.com/investigacion.php?id=000000014T (disponible en català)

Solucions digitals avançades

1.- Posicionament interior i a l'aire lliure

Tecnologies de posicionament robustes i adaptables per satisfer les necessitats dels diferents
casos d'ús específics, utilitzant:

• Posicionament interior basat en Wi-Fi i  BLE (Bluetooth Low Energy) per als telèfons
intel·ligents, wireless tags, etc.
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• Posicionament ubic combinant posicionament en interiors i GNSS, amb especial èmfasi
en l'optimització del consum de la bateria.

• Tecnologies  de  posicionament  avançades  per  a  casos  d'ús  rigorós,  basades  en
tècniques innovadores (ToA, TDoA).

• Tecnologia fusió (senyals sense fils, sensors inercials, mapa fusió ...).

2.- Anàlisi  del  senyal (imatge,  àudio, xarxes socials) i  visualització AV interactiva  

• Imatge: Visió artificial i tecnologies de processament per a les imatges, vídeos i 3D i
contingut multi-view.

• Audio: Acústica i tecnologies per a la producció, postproducció i exhibició d'àudio 3D.
La  tecnologia  d'àudio  3D  desenvolupada  per  Eurecat  ofereix  contingut  realment
immersiva.  

• Xarxes Socials: Hem dissenyat i desenvolupat una metodologia experimental que ens
permet  tant  descobrir  aspectes  psicològics  i  socials  del  comportament  humà  com
extreure  informació  sobre  les  connexions  socials  i  preferències  personals,  que  són
altament valorades pels departaments de màrqueting i atenció al client-serveis de les
empreses.

3.- Audiència perceptual i anàlisi cognitiu

L'aplicació dels  processos d'integració multisensorial  en el  mesurament i  la manipulació de
l'experiència dels usuaris en entorns virtuals, utilitzant la metodologia experimental basada en
el mesurament indirecte de les reaccions cognitives i/o  emocionals dels usuaris.

4.- Internet de les coses / processament encastat

Addició de funcionalitat digital per a objectes: detecció, seguiment, etc., per explorar noves
formes d'interacció persona-ordinador i el rendiment independent però connectat.
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