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Control aforament Platges de Salou
• OBJECTIU:
Conèixer, en temps real, els nivells d'ocupació de les platges de Salou, donarinformació clara i precisa als vistants i poder actuar per al compliment de leslimitacions que s'estableixin en cada moment, en relació al seu aforament



Requeriments del sistema
• No intrusiu• Donar informació precisa iclara, fàcil d'entendre• Orientar al visitant de l'estaten temps real• Informació accessible, via mòbil,via web• Basat en comptatge de persones• Respectuós amb la intimitatde les persones



Solució tecnològica
• Comptatge de personesa la sorra de cada platjaamb sensors
• Es defineixen fins a 16 zones en cada sensor• Es fa un període d'aprenentatge, per distingirles persones, els tendals, les gandules, etc.
El sistema va aprenent, i cada cop identificamillor els elements del recompte



Solució tecnològica
• Amb capacitat d'analítica de vídeoen cada punt (edge computing)

• Amb comunicacionsde dades simplificada(no es transmeten imatges, sols dades recompte)



Sensors comptatge persones a la sorra

Nom de la platja Sensors
Platja de Llevant 8
Platja de Ponent 9
Platja dels Capellans 1
Cala Llenguadets 1
Platja Llarga 1
Cala Font/Cala Vinya 1
Cala Crancs 1
Total sensors 22

El sistema el composen untotal de 22 sensors instal.latsen totes les platges



Element 1 - Visualització via web
platges.salou.cat



Element 1 - Visualització via web
platges.salou.cat - per sectors



Element 1 - Visualització via web
platges.salou.cat



Capa GIS
Element 2 - Visualització capa GIS



Control aforaments
Totalment configurable, araper les mesures Covid-19, itambé per control de flux deturistes
Genera enviament mail en casde canvi de colors a groc i/overmell. Temporada 2020:• Canvis a groc : 208 cops• Canvis a vermell: 56 cops
Correus avís enviats: 1.020

Element 3 - Eina interna Control Aforament



Control aforaments
A integrar-se en la Plataformade Ciutat, inclosa al projecteSalou Smart Turístic, alicitació (red.es)
• Coneixement delcomportament dels visitantsde les platges• Volums d'ocupació perzones, per franges horàries,per dies de la setmana,comparatives, tendències

Element 3 - Eina interna Control Aforament
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