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Mostrar la viabilitat de la 
identificació de riscs de 
trànsit per poder realitzar
accions de prevenció

Realitzar anàlisis de flux de trànsit
que permetin prendre decisions per 
a obtenir una major fluidesa de la 
mobilitat i millora mediambiental

1 2

Objectius Àngel Martín, i2CAT



Característiques del projecte:
• S’involucra com a parts interessades a: Ajuntament de Barcelona, Servei Català de Trànsit, Mossos
• Desenvolupat mitjançant la col·laboració de 4 partners del CIDAI: i2CAT, BSC, Eurecat, CTTI
• 1 any de projecte
• S’utilitzen tecnologies d’Intel·ligència artificial i anàlisi de dades
• Es fa desenvolupament híbrid cloud/on premise (núvol i local)

Àngel Martín, i2CAT

Tasques Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

Gestió

WP1:Project set-up

WP2:Prototype architecture setup & implement.

WP3:Video and Image analytics modules 

WP4: Demonstration of the use cases

WP5: Replicability

Fi
projecte

Presentació
interna
resultats

Presentació
pública
resultats

Metodologia



Casos d’ús de detecció de situacions de risc en vies interurbanes

Risc 1:
Canvi de carril no permès

Risc 2:
Vehicle aturat a la via

Risc 3:
Vehicle en sentit contrari
a la circulació de la via

Risc 4:
Vehicles circulant pel

voral

Risc 5:
Vehicles que no respecten 
la distància de seguretat

Detecció de Situacions de Risc i Anàlisi de Flux de Trànsit

Implementació
Elli Kartsakli, BSC



Riskc1:
Vianant creuant per fora

del pas de vianants

Risc 2:
Vianants creunant pel pas de 
vianants quan el semàfor és

en vermell

Risc 3:
Cotxe gira i s’aproxima a un 

vianant creuant

Risc 4:
Cotxe gira i s’aproxima a una 

bicicleta

Detecció de Situacions de Risc i Anàlisi de Flux de Trànsit

Implementació
Elli Kartsakli, BSC

Casos d’ús de detecció de situacions de risc en vies urbanes



1. Formació de congestió

2. Circulació de vehicles a velocitats 
anormalment baixes o altes

Detecció de Situacions de Risc i Anàlisi de Flux de Trànsit

Implementació
Elli Kartsakli, BSC

Anàlisi de flux de trànsit 
en vies interurbanes
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C31S (195,02 km)

C31N (323,554 km)

Barcelona – Campus Nord
(Jordi Girona - Alfambra)

15 dies gravats per 
càmera

1-3 dies escollits per 
càmera per processar

1 hora de referència per 
càmera per la validació

Font de Dades

Implementació
Elli Kartsakli, BSC
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Font de Dades: C31S (195,02 km)

Implementació
Elli Kartsakli, BSC

3 dies de vídeo processat (62h)
(Dij.) 14/10/2021 13:16      
(Dis.) 16/10/2021 24:00

1280x720 resolució; 7 frames/segon
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1.5 dies de vídeo processat (34h)
(Dij.) 14/10/2021 18:01      
(Dis.) 16/10/2021 04:00

1280x720 resolució; 8 frames/segon

Font de Dades: C31N (323,554 km)

Implementació
Elli Kartsakli, BSC
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Font de Dades: Barcelona Campus Nord (Jordi Girona - Alfambra)

Implementació
Elli Kartsakli, BSC

10h de vídeo processat
(Dij.) 30/12/2021 08:11      
(Dij.) 30/12/2021 18:07

1920x1080 resolució; 5 frames/segon
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1: Detecció + Tracking 2: Aplicació de 
semàntiques

3: Visualizació

1: Detecció + 
Tracking

2: Semàntiques

3: Visualització

Arquitectura

Implementació
Elli Kartsakli, BSC
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S’han desenvolupat els següents dashboards:

• PAI - Detections:

permet analitzar tots els objectes detectats

• PAI - Congestion: 

analitza la congestió de les diferents vies

• PAI - Speed: 

anàlisi de les velocitats dels objectes detectats

• PAI - Interurban risks: 

anàlisi dels riscs a les vies interurbanes 

• PAI - Urban risks:

anàlisi dels riscs a les vies urbanes

Visualització i anàlisi de dades

Implementació
Jordi Casals i Grifell,  Eurecat
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Per què replicar aquest projecte?

Per què continuar en aquesta línia de treball?

BENEFICIS

Actuacions 
preventives

Base de coneixement 
i experimentació “Know-how”

Millora de la 
seguretat viaria

Millora del flux 
de trànsit

Transformació digital 
de la mobilitat 

Beneficis

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI
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Localització
(afecta a la semàntica)

Tipus de via Tipus i nombre de càmeres

Factors que afecten a la replicabilitat

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI

Quins factors poden afectar a la replicabilitat?

FACTORS
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Clima i il·luminació Càmeres mòbilsCàmeres aèries

Quins factors poden afectar a la replicabilitat?

FACTORS

Factors que afecten a la replicabilitat

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI
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Replicabilitat directa Replicabilitat amb afinament 
o re-entrenament

Replicabilitat amb canvis 
d’arquitectura, models i/o 
tecnologies• Ús del sistema desenvolupat sense canvis

• Anàlisis batch

• Vídeos equivalents als utilitzats

• Pre-processat de vídeos

• Mapa semàntic, geolocalització...

• Crèdits plataforma cloud

• Reutilització de l’arquitectura i pipeline de dades

• Afinament / Re-entrenament del model 

• Afegir casos d’ús de detecció

• Anàlisis batch

• Caldrà vídeos específics per l’afinament

• Pre-processat de vídeos

• Crèdits plataforma cloud

Factors que afecten a la replicabilitat

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI

PROCEDIMENT DE REPLICABILITAT

• Canvis significatius en la solució obtinguda 

Components back-end

ETLs

Mòduls d’analítica i IA

Front-end

Reporting

Plataforma cloud

• Anàlisi batch / temps real

• Ampliació de funcionalitats i casos d’ús



20

Riscs Mitigacions

Escenaris amb objectes que dificulten la visibilitat de les 
persones i vehicles de l’escena

∙ Selecció de nova escena o canvi d’orientació de la càmera si es possible

∙ Modificació del mòdul de seguiment

Escenari amb objectes massa petits per la detecció
∙ Utilitzar càmeres amb més resolució o zoom a la zona desitjada

∙ Re-entrenament amb la nova mida dels objectes si és possible

Quantitat elevada de càmeres a analitzar ∙ Millora i més automatització dels processos necessaris per obtenir i construir la 
informació necessària de les càmeres (semàntica, homografia, mapping, etc.)

Escenari amb càmeres en moviment ∙ Modificació del mòdul de posicionament i del mapa semàntic

Riscs i mitigacions

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI

RISCS I MITIGACIONS
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Estudi del rendiment dels models d’analítica en 
diferents situacions 

Tipus de via complexes

Ampliació de situacions de risc i flux de trànsit

Arquitectura per temps-real i alertes

Anàlisi de punts negres

Optimització de la senyalització urbana

Càmeres mòbils i aèries

Estimació de contaminació ambiental

Millores i futures aplicacions

Replicabilitat
Albert Herrando, CTTI

MILLORES I FUTURES APLICACIONS
Què es pot afegir en un futur?
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Q&A



START-UPS I 
PROMOCIÓ

ÈTICA I 
SOCIETAT

TRANSFERÈNCIA I 
INNOVACIÓ

GENERACIÓ DE 
CONEIXEMENT

El CIDAI és un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de 
Catalunya (CATALONIA.AI),
juntament amb l’AIRA, la DCA-IA i l’OEIAC



info@cidai.eu
www.cidai.eu
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