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Abstrakt

SkinProtector jest urządzeniem, które umożliwia bezpieczne
zażywanie kąpieli słonecznych. Ma za zadanie chronić
użytkowników przed oparzeniami słonecznymi oraz
minimalizować ryzyko zachorowania na czerniaka skóry.
Asystent ten pozwala kontrolować przyjętą dawkę
promieniowania ultrafioletowego. SkinProtector oblicza
przewidywany dopuszczalny czas ekspozycji na słońce, który
wyświetlany jest na ekranie. Czas ten jest na bieżąco
aktualizowany wraz z jego upływem oraz podczas zmiany
aktualnego natężenia promieniowania UV. Po przekroczeniu
dopuszczalnej dawki osoba korzystająca z urządzenia zostaje
powiadomiona o tym głośnym sygnałem dźwiękowym. Na
rynku nie istnieją podobne rozwiązania.



Nadmierne przebywanie na słońcu może być bardzo

szkodliwe dla skóry. Duże grono osób nieświadomie

przyjmuje niebezpieczne dawki promieniowania

ultrafioletowego. Szacuje się, że nawet 90% czerniaków może

być wywoływanych przez promieniowanie UV. Obecnie

liczbę zachorowań na świecie określa się na 133 tysięcy

rocznie. Celem pracy zespołu było stworzenie kompaktowego

i przystępnego cenowo asystenta, który umożliwi bezpieczne

zażywanie kąpieli słonecznych.

Idea



Czerniak

Czerniak jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów

złośliwych występujących u ludzi. Wywodzi się on z komórek

barwnikowych występujących w organizmie. Powstaje on na

drodze spontanicznych mutacji genetycznych, których

rezultatem jest niekontrolowany, niczym niezahamowany

podział komórek barwnikowych. Podstawowym czynnikiem

zwiększającym ryzyko zapadnięcia na ten niebezpieczny

nowotwór jest narażenie na promieniowanie ultrafioletowe

zawarte w słońcu. Dlatego tak ważne jest unikanie oparzeń

słonecznych i odpowiednie zabezpieczenie skóry podczas

opalania.



Indeks UV

Indeks całkowitego promieniowania słonecznego

(powszechnie nazywany indeksem UV) jest

międzynarodowym standardem pomiaru mocy

promieniowania ultrafioletowego, powodującego oparzenia

słoneczne w określonym miejscu i czasie. Wskaźnik UV jest

otwartą liniową skalą, wprost proporcjonalna do natężenia

promieniowania, które powoduje oparzenia ludzkiej skóry.



Obsługa urządzenia

Po uruchomieniu urządzenia
na jego ekranie wyświetla się 

aktualny indeks UV

Następnie wybieramy
typ naszej skóry

W kolejnym kroku należy
wybrać stopień ochrony

kremu jaki zastosowaliśmy

Następnie 
wskazujemy,

czy znajdujemy się nad
wodą

Na ekranie urządzenia 
wyświetla

się dozwolony czas opalania.
Aktualizowany jest on w

czasie rzeczywistym



Funkcje urządzenia

Na ekranie asystenta wyświetla się czas,

który można bezpiecznie spędzić na słońcu.

W tym przypadku do końca bezpiecznego

opalania pozostały 2h 34min. Czas ten jest

na bieżąco aktualizowany wraz z jego

upływem oraz podczas zmiany aktualnego

natężenia promieniowania UV. W

przypadku chęci jego zatrzymania lub

wznowienia, można to zrobić, naciskając

przycisk II (stop) lub ▷ (start). Gdy

bezpieczny czas ekspozycji zostanie

przekroczony, z dołu urządzenia rozlegnie

się głośny przerywany sygnał dźwiękowy.

SkinProtector umożliwia również

sprawdzenie aktualnego indeksu UV.

Wyświetlany jest on na ekranie w skali od

0 do 11. Pod wskazaniem ukazuje się

również komentarz interpretujący podaną

wartość.



•Uruchamianie urządzenia odbywa się poprzez wciśnięcie

przycisku na prawej ścianie obudowy.

•Na górze urządzenia znajduje się sensor promieniowana

ultrafioletowego.

• Poniżej umiejscowiony jest wyświetlacz o przekątnej 0.96”.

• Przycisk obsługi menu znajduje się w centralnej części

urządzenia.

•Na dole asystenta znajdziemy port ładowania USB-C oraz

buzzer.

Budowa urządzenia



Obudowa wydrukowana została za pomocą drukarki 3D.

Ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 98x33x28mm.

Została wykonana z czarnego tworzywa. Materiał ten jest w

pełni biodegradowalnym polimerem należącym do grupy

poliestrów alifatycznych. Otrzymuje się go z surowców

odnawialnych.

Budowa urządzenia



Finalną wersję urządzenia stworzyliśmy w oparciu o dwustronną

płytkę PCB o wymiarach 25x87mm z komponentami w obudowach

SMD. Została ona przez nas zaprojektowana w programie

komputerowym, a następnie ręcznie wykonana.

Budowa urządzenia



SkinProtector zasilany jest z wbudowanego akumulatora.

Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około 30 godzin.

Możliwe jest jego ładowanie dzięki zastosowaniu

zintegrowanego z urządzeniem portu USB-C. Dodatkowo w

prawym górnym roku ekranu znajduje się ikona

symbolizująca poziom naładowania akumulatora.

Zasilanie



Koszt stworzenia urządzenia

Detaliczna cena wykonania SkinProtectora wynosiła zaledwie

49,58zł netto. W przypadku produkcji większej ilości

urządzeń, wartość ta ulegnie znacznemu obniżeniu.


