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Veure des del web

CICLE DE XERRADES SOBRE TECNOLOGIA PER
ENGINYERS/RES I EMPRESARIS/ES DEL VALLÈS ORIENTAL

L'objectiu d'aquest cicle de xerrades, es crear un espai de trobada per als enginyers,
tècnics i directius de les empreses del Vallès Oriental on ampliar coneixements, o
mantenir-se actualitzats, sobre les novetats tecnològiques i noves aplicacions que
sorgeixen en el marc del que s'anomena la indústria 4.0. També vol ser un espai que
acceleri la innovació, al facilitar la coneixença entre les empreses sobre les
capacitats i serveis tecnològics que disposem en el nostre entorn més proper.

1er TECH TALK CAFÈ

LA  SIMULACIÓ: DEL PROTOTIP FÍSIC AL
VIRTUAL

Dia: 26 de febrer de 9:30h a 10.30h
 

Lloc: DRUIDS Process Tecnology
 

Ctra. de Montmeló, 68
Pol. Ind. del Circuit
08403 Granollers

Organitza: Granollers Mercat EPE - Ajuntament de Granollers
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Ponent i Programa:

Carles Palou, enginyer i project manager de l'equip de l'InnovationLAB by Druids,
 un dels millors equips mundials més capacitat en la  simulació d'elements finits, que
 aquest any ha guanyat el premi  ANSYS Hall of Fame 2020, on es van
presentar els projectes de simulacions més complexos i espectaculars a nivell
mundial.

Darrer article

9.30 La simulació d'elements finits i els càlculs numèrics ha demostrat ser una
eina molt potent i versàtil per ajudar en el desenvolupament de nou producte/procés
o l'optimització de existents.Es parlarà de:

L'ús de les simulacions en CFD (Fluidodinàmica), Electromagnètiques,
Tèrmiques, mecàniques/estructurals i multifísiques (Combinació de les
anteriors).
Com es redueix el temps i el cost total de desenvolupament de productes i
dels tests.
Com utilitzar la simulació per l'anàlisi i  la presa de decisió entre
múltiples opcions.
Reduir el cost de les reclamacions de clients

 
10.15h Participació assistents: compartim, projectes, oportunitats o dificultats d'ús
de la simulació a les nostres empreses o llocs de treball.

Vols saber més sobre Druids Process tecnology SL? 

www.druidsbarcelona.com

Les Tech Talk Cafè tenen una límit de places, per 15-20
assistents, i una durada màxima de 1 hora.

Vull reservar plaça!

Fes la teva reserva!
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