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. CIMNE TIC

CIMNE TIC

CIMNE compta amb un grup de R+D+I en les TIC, especialitzat en integrar les noves tecnologies de
Internet i Wireless Sensor Networks amb els mètodes numèrics, eines de simulació, xarxes neuronals,
sistemes d’informació geogràfica desenvolupant Sistemes de Suport a la Decisió (SSD) i sistemes de

. CIMNE TIC

sistemes d’informació geogràfica, desenvolupant Sistemes de Suport a la Decisió (SSD) i sistemes de
predicció en diverses àrees de la enginyeria.



Línies de R+D+I

. Línies de R+D+I. Línies de R+D+I

. Wireless Sensor Networks

. Tecnologia RFID

. GIS. GIS

. Plataformes Internet
IA. IA

. SSD



. Wireless Sensor Networks (WSN)
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. Wireless Sensor Networks (WSN)



. Tecnologia RFID
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. Tecnologia RFID

NFC – Near Field Communication

Tags Class 1 Gen 1 (ST Micro)
Tags 18000-6B (Phillips UCode)Tags 18000 6B (Phillips UCode) 
Tags EPC Gen2/ISO18000-6C 
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Línies de R+D+I

. GIS

 Desenvolupament d’un visor de mapes amb capacitats GIS. 
 Georreferenciació Georreferenciació.
 Interfície gràfica amigable. 
 Interacció amb programes de càlcul i simulacions
 Sense plug-in.

• Cartografia avançada

• Escala dependent

• Interfície personalitzableInterfície personalitzable

• Capes dinàmiques

• Mapes temàtics

• Zoom, pan i informació
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. Plataformes Internet

Desenvolupament de plataformes Web col·laboratives



. IA
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. IA

Xarxes neuronals

Agents intel·ligents

Xarxes socials (WEB 2.0)

Simulació de l’evolució de formes de vida
(Framsticks).

Simulació del creixement de’una planta (Tribulus
Terrestris).Terrestris).

Integració en una xarxa social d’un centre
d’ensenyament a distància (Interspace).

Si l ió d l fl d l t i lSimulació del flux de persones en la nova terminal
del Prat.

Estudi de l’evacuació en cas d’incendi del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).y ( )
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. SSD

Integració WSN, GIS, Internet, IA pel 
desenvolupament de SSD.

Prevenció de riscos i gestió d'emergències en
inundacions.

Gestió i seguiment de abocaments marinsGestió i seguiment de abocaments marins.

Avaluació estructural d’edificis.

Disseny de xarxes de serveis en urbanitzacions.

Gestió energètica de municipis.

Sistema de suport a la decisió per la extinció d’incendis
forestals.forestals.
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. SITIB: Creació d’un portal de comunicació amb un sistema d’informació 
t it i l i bi t l l t i Ei i i F t

Aplicacions

territorial i ambiental per al turisme en Eivissa i Formentera. 

Un dels objectius d’aquest projecte és crear una infraestructura distribuïda de captació de
informació ambiental que permeti la miniaturització en temps real de dades geogràfiques,
meteorològiques, mediambientals, assistencials i turístiques relatives a costes i platges a
Eivissa amb especial atenció a la difusió d’alertes mediambientals (ex meduses abocamentsEivissa, amb especial atenció a la difusió d alertes mediambientals (ex. meduses, abocaments,
Temporal,…)



DYNAPORT: Gestió d’una infraestructura portuària
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. DYNAPORT: Gestió d’una infraestructura portuària
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Ob t i E èti. Observatoris Energètics



Aplicacions

CATDBTREN. CATDBTREN

Software de predicció del impacte vibratori generat per les infraestructures ferroviàries



Aplicacions

RAMWASS

SSD per avaluar el risc i gestionar la 
prevenció i/o reducció dels impactes 

ti t tà t f t l

. RAMWASS

negatius provocats per catàstrofes naturals.



. Sistema de Información Acústica

Aplicacions

. Sistema de Información Acústica

Monitorización acústica y medioambiental en tiempo real

Caracterización del nivel de ruido entornos urbanos  diagnóstico de la
calidad ambiental exterior



Francesc Campà Aubets
fcampa@cimne.upc.edu


