
“Midlands” Bölgesinde Bulunan Araştırma ve Teknoloji Odaklı Kurumlarının Listesi 
 

Araştırma Teknoloji Kuruluşları - Catapult Merkezleri 

EMBRACE – East Midlands 
Satellite Applications Centre 
of Excellence 
(Uydu Uygulamaları Merkezi) 

•Leicester Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi ve British Geological Survey'in iş birliğidir.  
• Dünya gözlemi, küresel navigasyon uydu sistemlerinden bölgesel olarak yararlanmayı teşvik etmeyi ve 
etkinleştirmeyi amaçlar 
• (GNSS) ve jeo-uzamsal veriler ile iş ve kamu sektörlerine hizmet sunar.  

Manufacturing 
Technology Centre 
(HVM Catapult) 
(İmalat 
Teknoloji Merkezi) 

•Coventry merkezli (ve Birmingham, Loughborough ve Nottingham Üniversiteleri tarafından TWI ile kuruldu), 
• MTC, endüstri, akademi ve RTO'larla ortaklaşa üretim sistemi çözümleri sağlar 
• Üç temel teknoloji alanına odaklanmıştır: Montaj Sistemleri; Bileşen Üretim Sistemleri; ve Veriler 
İmalat Sistemleri  

Transport Systems Catapult 
(Taşıma Sistemleri Catapultu) 

•Milton Keynes merkezli TSC, Birleşik Krallık’ın Akıllı Mobilite için inovasyon merkezidir. 
• Tüm ana ulaşım türlerinde çalışmaktadır, ana odak alanları; Otomatik Taşıma, Modelleme ve 
Görselleştirme, Müşteri Deneyimi ve Akıllı Altyapı.  

Warwick Manufacturing 
Group (HVM 
Catapult) 
(Warwick İmalat Grubu) 

• Warwick Üniversitesi'ndeki daha geniş Warwick Üretim Grubunun bir parçası olan WMG'deki HVM Catapult, 
araştırmayı endüstriye aktarmak için iş dünyası ile birlikte çalışmaktadır. 
• Düşük Karbonlu Hareketliliğin küresel sorununa ve özellikle iki öncelik alanına odaklanmaktadır: Hafif 
Teknolojiler ve Enerji Depolama ve Yönetimi. 
• Ayrıca görselleştirme ekibi ve siber güvenlik merkezi aracılığıyla dijital / veri konusunda da uzmanlığa 
sahiptir. 

Diğer Araştırma Teknoloji Kuruluşları  

Advanced Propulsion Centre 
(APC) 
(Gelişmiş İtki Sistemleri 
Merkezi) 

• Merkezi Warwick Üniversitesi'nde olan APC, İngiltere'yi düşük karbonlu üretimi için küresel bir merkez 
olarak konumlandırmayı hedefliyor. 
• Misyonu, yeni düşük karbonlu teknolojilerini otomotiv endüstrisi için ürünlere dönüştürmek, iş birliklerini 
desteklemek ve finansman sağlamaktır. 

Aerospace Technology 
Institute 
(ATI) 
(Havacılık Teknolojisi 
Enstitüsü) 

• ATI, Birleşik Krallık’ın havacılık sektöründeki önemini geliştirmekten ve sürdürmekten sorumludur. 
• Merkezi Cranfield'de bulunan ATI, sektördeki atılımları teşvik etmek için endüstri, hükümet ve akademi ile 
birlikte çalışarak teknoloji ve üretime yönelik yetenekleri geliştirmektedir. 

Araştırma Teknolojisi Kuruluşları - Bağımsız Merkezler 

Energy Technologies 
Institute (ETI) 
(Enerji Teknolojileri 
Enstitü) 

• Düşük karbonun gelişimini hızlandırmak için akademi, endüstri ve hükümet iş birliği sağlayarak teknolojilerin 
geliştirilmesini hedeflemektedir 
• Dokuz teknoloji programına odaklanmaktadır; açık deniz rüzgarı, denizcilik; dağıtılmış enerji; binalar; enerji 
depolama ve dağıtım; akıllı sistemler ve ısı; karbon yakalama ve depolama; ulaşım; ve biyoenerji. 
• Enerji Sistemi Modelleme Ortamına da ev sahipliği yapmaktadır. 

HORIBA MIRA 

• Daha geniş HORIBA Grubunun bir parçası olan HORIBA MIRA, bağımsız bir araç mühendisliği ve 
geliştiilmesine yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 
• Belirli mühendislik yetenekleri arasında insansız araçlar, düşük karbonlu araçlar ve akıllı hareketlilik yer alır. 

Rail Innovation and 
Development Centre (RIDC) 
(Demiryolu İnovasyonu ve 
Geliştirme Merkezi) 

• Network Rail’in RIDC Melton’u, demiryolu araçları ve altyapı için iki ayrı amaca yönelik oluşturulmuş test 
kanalına sahiptir. 
• RIDC Tuxford, demiryolu araçları, teknolojisi ve ekipmanı geliştirmeye yönelik başka bir test yolu tesisidir. 

Ek Tesisler 



High Temperature Research 
Centre (HTRC) 
(Yüksek Sıcaklık Araştırma 
Merkezi) 

• Birmingham Üniversitesi ve Rolls-Royce arasındaki işbirliğine dayalıdır.  
• Yüksek sıcaklık malzemeleri için gelişmiş üretim teknolojilerinin geliştirilmesine olanak tanıyan, yatırım 
dökümünün temel tasarım ve üretim yönlerine odaklanmaktadır. 

National Transport Design 
Centre 
(Ulusal Ulaşım Tasarım 
Merkezi) 

• Coventry merkezli, ulaşım tasarımında eğitime, endüstri ile işbirliği içinde araştırma projelerine ve tasarım 
kapasitesini geliştirmek için yüksek değerli üretim sektörüne ve tedarik zincirine desteğe odaklanmaktadır. 

National Automotive 
Innovation Centre (NAIC) 
(Ulusal Otomotiv 
İnovasyon Merkezi) 

• Warwick Üniversitesi yerleşkesindedir.  
• Otomotiv mühendisliğinde çığır açan tasarımlar, teknolojiler ve süreçler geliştirmek için en son teknoloji 
ekipman ve tesisleri kullanarak akademik ve endüstriyel Ar-Ge ekiplerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

 


