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La pandèmia deixarà innova
cions que van néixer amb la fi
nalitat de controlar i aturar els
seusefectes,peròque tenenun
llarg recorregut en una situa
ció de recuperada normalitat.
És el cas del projecte Drons
against Covid19. Propagation
by controlling capacity in pu
blic spaces, desenvolupat pel
grup de recerca Icarius del
campus Barcelona Tech de la
Universitat Politècnica de Ca
talunya (UPC).
Amb l’objectiu de rastrejar i

controlar l’aforament en plat
ges i esdeveniments socials en
plena pandèmia, Icarius ha
aconseguit millorar i adaptar
els sistemes de reconeixement
humàapartir d’imatgespreses
des de l’aire mitjançant un al
goritme que, gràcies al deep
learning, ha aconseguit reco
nèixer multituds, aïllant i
comptant individus tot i que la
sevavisiósiguiparcial.Ésadir,
no només reconeix la presèn
cia de persones en espais amb
molts més elements, sinó que
les pot identificar fins i tot
quan no apareixen de manera
completa i individualitzarles
en una imatge de grup, mesu
rantneelnombre i ladistància
a la qual estan.
“A les imatgesprocedentsde

drons, l’ull humà pot determi
nar on hi ha un grup de gent,
perònopot saber ambprecisió
quants són i el més normal és
que en un entorn saturat no
percebi la presència d’un indi
vidu. L’algoritme, que conti
nuarà aprenent i millorant la
seva precisió, sí que és capaç
de ferho a l’instant, analitzant
tant imatges com vídeo en
temps real”, explica Cristina
Barrado, directora del projec
te i professora de laUPC.
Icarus és un grup pioner a

Espanya i als 15anysd’existèn
cia ha desenvolupat diferents

aplicacions per a les aeronaus no
tripulades, com ara tècniques de
visió per ordinador per millorar
ne la navegació. En aquest nou
projecte ha comptat amb el su
port de la policia local de Castell
defels, on s’ubica el campus Bar
celona Tech de la UPC i els estu
dis d’enginyeria aeronàutica, que
jahaoperat ambundronenesde
veniments massius com la Volta
Ciclista a Catalunya, la cavalcada
de Reis o el control de les platges.
Aquestes imatges i les que es tro
ben en diverses bases de dades
que s’aniran completant han per
mès, a més de les generades per a
l’ocasió i els sistemes de reconei
xement ja existents, la millora
d’aquesta tecnologia.
“Ens hem trobat que la majoria

d’algoritmes per reconèixer per
sones s’han desenvolupat per al
cotxe autònom, amb imatges pre
ses sempre des d’una perspectiva
apeudecarrer, comhosóntambé

les que fan servir els sistemes de
reconeixement instal∙lats en es
pais interiors o exteriors. Ara
hem aconseguit identificar mit
jançant la Intel∙ligència Artificial
la presència de persones des
d’imatgespresesentre50 i70me
tresd’altura, enquècada individu
pot trobarse en només un grapat
depíxels”, explicaCristinaBarra
do.
Quina finalitatpot teniraquesta

tecnologia? Més enllà de les prò
pies de la pandèmia, detectar la
presènciad’individusengranses
pais amb vegetació, per exemple,
pot ser fonamental per a un res
cat, de lamateixamanera que co
nèixer aforaments d’espais pú
blics i determinar amb exactitud
el nombre de persones en un es
pai pot tenir nombrosos usos
pràctics.
Com en casos anteriors, la di

rectora del projecte confia que
aquest desenvolupament acabi al
món de l’empresa. Antics alum
nes imembresd’aquest grupd’in
vestigació formen avui dia l’inci
pient sector dels serveis amb
drons amb reeixits projectes en
camps tan diversos com el de la
seguretat, lesemergències i l’agri
cultura i ramaderia de precisió. c

Un grup de recerca de la UPC
presenta un algoritme que detecta
individus i grups des de l’altura

Drons que identifiquen
i troben persones

Espai recomanat per:

Plataforma de realitat
virtual de Facebook
Horizon Workrooms, una nova platafor
ma de Facebook, permet que els seus
usuaris participin en reunions de treball
en realitat virtual amb tecnologia d’àu
dio espacial. Els participants han de fer

servir uns auriculars específics, Oculus
Quest 2, per poder interactuar entre si a
través dels seus avatars. També podran
incorporars’hi directament des de
l’ordinador mitjançant videotrucada. La
nova plataforma ja està disponible a
Espanya i als països que compten amb
el suport Oculus Quest 2.

Robert Tornabell
Professor emèrit
i exdegà d’Esade
Business School

Per què puja
el preu de la llum?

Dedesembredel2020a
junydel2021elspreusde
l’electricitatesvandupli
car.Alaprimerasetmana
d’agost, lamitjanavaarri

barals114euroselMWh.ElGovernespanyolva
intentarfrenaraquestacursaalcistaivabaixar
l’IVAd’un21%aun10%ivareduiralhoraelrecàr
recperactivitatelèctrica,perònomésfinsafinal
d’any.Unportaveuvaassenyalarquehihaindicis
demaniobresfinanceresespeculatives.Laqüestió
éstangreuquelaministraTeresaRiberavainsi
nuarquepodriacrearseunamenad’empresa
pública,queabsorbirialesconcessionsdecentrals
hidroelèctriquesamesuraquearribessinalseu
venciment,perònoseriaunaprivatització.Serà
unllargprocéspernocrearinseguretatjurídica.
Cadadias’estableixelpreuperacadahoraquea

l’endemàoferiranelectricitatelsquelagenereni
despréss’arribaaunamenadecassació,queésel
resultatdecreuarlesofertesmajoristesambla
demandadelmercat.Escomençaperlesque
generenelectricitatquenopotemmagatzemarse
iqueprodueixenacostosmoltbaixos.Primerles
nuclears,despréslesrenovables(eòliquesifoto
voltaiques).Lesnuclearsnopodendeixarde
produirneiperaixòsónlesmésinteressadesa
vendreal’engròsalspreusmésbaixospossibles.
Hand’assegurarunaofertail∙limitadaalesreno
vablesperpodercontinuarabocantalaxarxala
sevacapacitatquannohihaventollumsolar.
Despréspresentenlessevesoferteslescentralsde
ciclecombinat(elpreudelgaslesfamenyscom
petitives)ilescentralshidràuliquesregulables.El
preufinalesfixapelsquielstinguinméselevats.
Éselprincipidemarginalitat.
Sitotalademandaexistentundiaqualsevol

poguéssubministrarsealspreusdelesnuclearsi
lesrenovables,elspreusbaixarienenpicat.Però
malgratl’augmentdelaproducciódelesrenova
blessovintésnecessarirecórreralescentrals
tèrmiquesdecombustiblesfòssilsiaquestspressi
onenal’alçaelpreudecassaciódelmercat.
Leselèctriquesqueemetengasosefectehiver

nacletraslladenalsseuspreuslavariaciódels
preusdelsdretsd’emissió,iaquestshanpassatde
cinceurosperl’emissiódecadatonadeCO2amés
de60euros.Endefinitiva,elgenerdel2016elpreu
demercaterade38eurosperMWh.El12d’agost
del2021jasobrepassàvemlacotade117.
Perconcloure:segonsuninformerecentdel

Bancd’Espanya,unacinquenapartdel’augment
delspreusmajoristesdel’electricitatesdeua
l’encarimentdelsdretsd’emissió.Amés,elsaug
mentsdelspreusdegeneracióelèctricasónla
conseqüènciadel’alçadelspreusdelgas.Lapro
postadelaministradeTransicióEcològicapodria
arribaraserunabonasolució,peròésallargter
mini. |
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El sistema
d’Icarius
reconeix
persones tot
i que només
es vegin
de manera
parcial

L’algoritme
reconeix
i quantifica
a l’instant
els individus
que hi ha
dins d’una
multitud


