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Powietrze jest czynnikiem determinującym życie. Jednak w wielu

miejscach jakość tego czynnika pozostawia wiele do życzenia.

Według danych EEA blisko 74% Europejczyków mieszkających

w miastach jest narażone na podwyższoną ekspozycję pyłów

zawieszonych 2,5 µm (𝑃𝑀2,5), które mają negatywny wpływ na

zdrowie.

To znaczy, że na czterech naszych bliskich, troje z nich cierpi

z powodu złej jakości powietrza. Społeczeństwo nie zdaje sobie

sprawy, jakie skutki mogą powodować zanieczyszczenia

powietrza. Dlatego nasz projekt ma na celu uświadamiać

społeczeństwo o skali problemu, w naszym najbliższym

otoczeniu

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych GIOŚ

Liczba dni w roku z przekroczonymi stężeniami dobowymi PM10

Jakość powietrza



Zanieczyszczenia powietrza to poważny

problem, gdyż w naszym kraju, tylko w 2014

roku, przedwcześnie zmarło 46 000 osób,

a ponad 90% populacji UE mieszkającej

w miastach jest narażona na działanie pyłów

zawieszonych i ozonu troposferycznego.

Wpływ zanieczyszczeń 
na zdrowie człowieka



Las w górach Izerskich – wyniszczony w skutek kwaśnych deszczy

Zanieczyszczenia powietrza nie powodują tylko smogu.

Wpływają negatywnie na środowisko naturalne,

zanieczyszczając je związkami siarki, azotu i metali ciężkich.

Powodują także kwaśne deszcze niszczące lasy,

uszkadzające fasady budynków, kamienne struktury

i przyspieszające korozję metali.

Kwaśne deszcze



Poza skutkami zdrowotnymi i środowiskowymi,

takimi jak smog, czy kwaśne deszcze, szeroko

pojęte zanieczyszczenia powietrza przyczyniają

się do ogromnych strat gospodarczych.

Skala problemu



EV-Wozduch 1 – nasza pierwsza konstrukcja, mały zwinny

robot przeznaczony do poruszania się w terenach miejskich.

Podczas poruszania się pojazd może wykonywać pomiary

jakości powietrza, dzięki czemu jest mobilnym czujnikiem.

Przeznaczony jest do wykrywania pyłów zawieszonych

(𝑃𝑀1; 𝑃𝑀2,5; 𝑃𝑀10), ozonu (𝑂3), tlenku i dwutlenku węgla

( 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 ) oraz dwutlenku azotu (𝑁𝑂2 ). Wszystkie dane

dotyczące jakości powietrza podczas jazdy są publikowane

na stronie internetowej wraz z lokalizacją miejsca pomiaru.

W skutek czego robot na bieżąco może dzielić się zebranymi

danymi.

Wozduch 1



Fragment strony internetowej EV-Wozduch 1
Strona internetowa stanowi nierozłączny element projektu.

Dzięki niej osoba zainteresowana może poznać skalę

problemu, a przy tym dowiedzieć się więcej

o zanieczyszczeniach powietrza.

Wszystkie dane zebrane przez łazika trafiają na stronę

internetową, gdzie na bieżąco są umieszczane na mapie,

a także eksponowane na stronie głównej.

W przyszłości chcemy rozwinąć stronę internetową

o kalkulator zanieczyszczeń. Umożliwiający sprawdzanie ile

poszczególnych związków może być emitowanych poprzez

wykonywanie codziennych czynności.

Źródło: ev-wozduch.pl, pomiar wykonany w centrum Rzeszowa

Strona internetowa



Obecny projekt zakłada szerzenie informacji na temat jakości

powietrza w społeczeństwie, w celu zobrazowania skali

problemu.

Głównym narzędziem szerzenia informacji byłyby mobilne

łaziki, które przyciągałyby uwagę mieszkańców miasta.

Flota pojazdów składałaby się z dwóch konstrukcji, już

ukończonego łazika EV-Wozduch 1 i planowanej konstrukcji

EV-Wozduch 2.

Nasze rozwiązanie



EV-Wozduch 2 – aktualnie planowana konstrukcja, robot

przeznaczony do wykonywania pomiarów jakości powietrza.

Pojazd byłby wyposażony w mały wysięgnik, gdzie byłaby

zamontowana aparatura pomiarowa, oraz drona, który

pełniłby rolę sondy przeznaczonej do wykonywania pomiarów

jakości powietrza na większych wysokościach.

Głównym zadaniem pojazdu byłoby zwracanie uwagi

mieszkańców na skalę problemu zanieczyszczeń powietrza

poprzez obrazowanie stanu powietrza w ich najbliższym

otoczeniu.

Wozduch 2



Poza rozwojem konstrukcji i strony internetowej

planujemy rozpocząć szerokie działania na serwisach

społecznościowych, gdzie moglibyśmy informować

o naszych poczynaniach.

Kolejnym usprawnieniem byłaby zmiana sposobu

wykonywania pomiarów. Planujemy eksploatować naszą

konstrukcję w centrum miasta, a nie tylko na obrzeżach

tak jak robiliśmy to dotychczas. Gdyż chcielibyśmy

docierać do jak największej grupy odbiorców.

Planowane działania



Po wnikliwej analizie problemu zanieczyszczeń, udało nam się

stworzyć konstrukcję, która dzięki swojej chwytliwości tworzy

okazję do zaobserwowania skali problemu zanieczyszczeń

powietrza.

Problem jest poważny, a według naszych obserwacji lekceważony

przez społeczeństwo.

Szczególne działania powinniśmy kierować w stronę

mieszkańców, ponieważ to właśnie oni odpowiadają za krytyczny

stan powietrza.

Całokształt



Kod QR przekierowuje na stronę internetową podprojektu 

EV–Wozduch 1
Kod QR przekierowuje do filmu na temat podprojektu

EV–Wozduch 1
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