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testuj i gromadź deszczówkę



Celem naszego projektu jest stworzenie Aqua Boxa. To narzędzie pozwalające na

badanie różnych parametrów wody deszczowej w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Urządzenie, umieszczone w rynnie, będzie wykorzystywało potencjał wody by pozyskać

energię do działania. Przepływająca deszczówka napędza turbinę, a zdobyta w ten

sposób energia zasila urządzenia dokonujące pomiarów przelatującej wody. Dane

liczbowe produkt zapisuje na karcie SD, łatwo dostępnej dla użytkownika. W obecnym

prototypie skupiamy się na badaniu pH, natomiast zamierzamy poszerzyć nasz projekt o

kolejne przyrządy. Chcemy także wprowadzić moduł WIFI/Bluetooth, który pozwoli

użytkownikowi na jeszcze łatwiejszy dostęp do danych dzięki aplikacji mobilnej na

telefonie.

Co to jest Aqua Box?



Wiele osób chce wykorzystywać zebraną przez nich deszczówkę w celach takich

jak podlewanie roślinek w szklarniach, jednak często woda jaką zbierają nie

nadaje się do tego ze względu na jej jakość. Chcieliśmy umożliwić każdemu

sprawdzenie jakości wody w prosty i tani sposób, by na tej podstawie móc

zdecydować czy jest ona odpowiednia do zebrania i dalszego jej wykorzystania.

Ponadto liczymy na zwiększenie świadomości obywateli w zakresie jakości

przydomowego środowiska.

Motywacja



NO2 i SO2

Według WHO dzienna
dawka NO2 i SO2 wynosi
odpowiednio 25 ug/m3 i 20
ug/m3.
Jak widać na wyciągu
danych ze stacji pomiarów z
Katowic, normy te są
bardzo często
przekraczane.
Te tlenki kwasów w
połączeniu z wodą zawartą
w chmurach, tworzą kwaśne
deszcze.



Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze definiuje się jako takie,
których pH wynosi mniej niż 5,6.
Opady takie w znaczącym stopniu szkodzą
środowisku. Przyczyniają się do wyginięcia
mało odpornych gatunków roślin i zwierząt,
utrudniają drzewom dostęp do substancji
odżywczych.
Kwaśne deszcze mają także negatywne efekty
dla ludzi. Niszczą elewacje, przyspieszają
korozję metali, skracają życie farb. Zwiększają
także ryzyko chorób płuc i serca u ludzi.
Szczególnie niebezpieczne są dla astmatyków.



Schemat 
działania

Aqua Box działa podczas deszczu. Po zamontowaniu w
rynnie będzie testował przelatującą przez niego wodę, a
następnie decydował, czy jest zdatna do użytku, czy nie.
Wtedy przekieruje ją albo do zbiornika dostępnego dla
użytkownika, albo do kanalizacji. Projekt jest zasilany
przez turbinkę prądotwórczą, wykorzystującą potencjał
przelatującego deszczu. Energia pozwala na działanie
mierzącego kwaśność opadów pH-metru, a także
mikrokontrolera z modułem WIFI.



Turbina jako źródło energii

Energia ta jest przechowywana w
akumulatorkach LiFePO4 - dzięki
temu urządzenie nie wymaga
zewnętrznego zasilania.

Aqua Box jest zasilany przy
pomocy turbiny, która generuje
energię elektryczną, gdy woda
deszczowa spływa w dół rynną.



Testowanie wody

Dane są następnie
przekazywane do
pozostałych podzespołów i
określają specyficzne
działania dla danych
parametrów wody.

Po przejściu przez turbinę, woda
jest kierowana na pH metr, który
szczegółowo określa kwaśność
wody.



Gromadzenie wody

Dzięki ruchomej przegrodzie, możliwe jest
odpowiednie przekierowanie wody w zależności od
jej parametrów Woda o odpowiednim pH trafia do
zbiornika z wodą, w innym wypadku zostaje ona
odprowadzona do kanalizacji.



Mikrokontroler

Powód? Uznaliśmy za
korzystne jego niską cenę
oraz brak konieczności
podłączania zewnętrznego
modułu WiFi.

Do sterowania ruchomą
przegrodą oraz komunikacji
z aplikacją mobilną
wykorzystaliśmy
mikrokontroler z modułem
WiFi.



Mapa opadów

Dane zebrane przez Aqua
Boxy wykorzystywane są do
tworzenia mapy
przedstawiającej
kwasowość opadów w
różnych miejscach Polski.
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