
  

 
 

 
 
 
 

 

OFERTA TECNOLÒGICA 
 

DISSENY I RECONSTRUCCIÓ 3D DEL CRANI HUMÀ 
APLICANT EL MÈTODE D’ABSTRACCIÓ 

GEOMÈTRICA (Y-CR@ANIUM) 
 

Les morts de motoristes per accidents de trànsit representen el 
20% del total. Els elements de seguretat com el casc són clau per 
la seguretat vial. La investigació biomecànica del crani humà 
permet interpretar patrons de fractures cranials en accidents amb 
l’objectiu de millorar els equips protectors. La UdG proposa un 
nou model de crani 3D per predir patrons de fractures cranials.  

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 
La tecnologia Y-Cr@nium consisteix en un model geomètric 3D que 

sistematitza els 22 ossos cranials. La solució tecnològica permet 

demostrar quin és el comportament mecànic del crani en cas d’impacte i 

per tant canvia el paradigma a l’hora de dissenyar pròtesis cranials i 

equips de protecció tals com els cascs de moto. 

APLICACIÓ I MERCAT OBJECTIU 
• Aplicabilitat industrial per fer estudis de fabricació de cascos 

protectors per motocicletes. 
 

• Aplicabilitat mèdica per fer simulacions virtuals per tot el crani. 
 

• Aplicabilitat industrial per disseny de nous dummies més pròxims 
a la realitat dels impactes en cranis reals. 

 

AVANTATGES COMPETITIUS 

• Permet estudiar el patró de dany segons la càrrega localitzada, 

permetent un millor tractament. 

• Mètode no invasiu que permet fer múltiples assajos sense un cost 

elevat de temps i material. 

• Diverses aplicacions en diferents àmbits com l’industrial (dummies 

per simulacions, cascs)  i/o mèdic (noves pautes de tractament). 

 

TIME-TO-MARKET 
La tecnologia es troba en fase 
de validació del comportament 
biomecànic. 

OFERTA DE NEGOCI 
Acord de llicència de Know-How 
(Disseny). 
Contracte de col·laboració per 
l’R+D+i d’equips de protecció 
cranial i pròtesis a mida. 

GRUP DE RECERCA 
Anatomia clínica, 
Embriologia, Neurociència i 
Oncologia molecular 
(NEOMA). 

CONTACTE 
Unitat de Valorització 
Oficina d’Investigació i 
Transferència Tecnològica 
(OITT) - UdG 
valoritzacio@udg.edu 
+34 972 41 98 65   
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