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Descripció Operació 4: Sensòrica

Objectius:

O1: Implementar una interfície web per administradors que proporcioni informació estadística, prediccions i recomanacions intel·ligents 
per a la millora de gestió de la infraestructura.
O2: Desenvolupar una aplicació mòbil per als usuaris, tant per rebre informació com per notificar-la.
O3: Detectar, analitzar i reportar en temps real incidències a les vies, essencialment a partir de càmeres i sensors fotònics.
O4: Desenvolupament de mecanismes de comunicació V2I-V2V per detectar senyals intel·ligents, sensors i elements de la via i que 
també permeti el control d’accés segur i anònim de vehicles a les zones de circulació restringida.
O5:Desenvoluplament experimental al laboratori d'un sistema de sensors fotònics que informin de l'estat de la infraestructura per a la 
millora de les condicions de seguretat i per a la utilització de la gestió sostenible de la infraestructura.
O6: Difondre, transferir i valoritzar els resultats de l'operació al territori i al sector industrial.

Finançament

Entitat finançadora: Cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en un 50%
Import total del projecte: La inversió total d’aquesta operació és de 869.854,50 € dels quals 432.788,45 € són finançats

OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

PECT Cuidem el que ens uneix - 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

El compliment dels objectius suposarà l’obtenció d’una arquitectura formada pels elements següents: i) plataforma de serveis al núvol; ii) aplicació mòbil pels usuaris; iii) mòdul de comunicació i radar anti-col·lisió del vehicle i; iv) infraestructura
viària intel·ligent (senyals, càmeres, etc..). A la plataforma del núvol es on es realitzarà el processament de dades massives (Big Data) amb Intel·ligència Artificial (IA), i es podrà fer la gestió de la LEZ. L’aplicació mòbil permetrà que els usuaris
reportin incidències en temps real, ja sigui en forma de text o imatges. El vehicle incorporarà un mòdul de comunicació i un radar anti-col·lisió. Aquests permetran establir comunicacions segures amb la via i les senyals intel·ligents. Les càmeres
instal·lades a la via, l’aplicació mòbil, la unitat de radar anti-col·lisió i el sistema de gestió de la LEZ reportaran dades al servei del núvol.

Aquest projecte desenvolupa solucions innovadores en l'aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i la seva senyalització. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Projecte liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona
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