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Mobilne urządzenia do wykrywania SMOGU
Większość ludności na Ziemi oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a z każdym rokiem
rośnie liczba alergików, astmatyków oraz osób cierpiących na inne choroby układu
oddechowego. Coraz popularniejsze są mobilne urządzenia do monitorowania jakości

powietrza, które pozwalają wychwycić nawet najmniejsze szkodliwe cząsteczki. Podłączenie
ich do wielkiej siatki internetu rzeczy, pozwoli monitorować stan powietrza we wszystkich
zakątkach Polski i świata. W walkę smogiem coraz chętniej włączają się także władze i duże
firmy technologiczne.
– Jakość naszego powietrza pogarsza się z dnia na dzień, zwłaszcza w wielkich miastach. Według
informacji opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia 9 na 10 osób w tej chwili oddycha
zanieczyszczonym powietrzem. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości nt. problemu
zanieczyszczonego powietrza oraz monitorowanie sytuacji na zanieczyszczanych obszarach, aby
ustalić źródło zanieczyszczeń, a następnie opracować metody zwalczania zanieczyszczenia – mówi
w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Vera Kozyr, prezes Atmotube .

Smog to w Polsce problem bardzo powszechny. Aż 36 z 50 miast Unii Europejskich o największym
poziomie zanieczyszczenia leży w naszym kraju. Problem ten coraz częściej podnoszony jest zarówno
przez władze, jak i lokalne firmy. Z początkiem września ruszył rządowy program „Czyste
Powietrze”, który ma zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery. W jego ramach właściciele
jednorodzinnych budynków mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do modernizacji węzłów
cieplnych, kotłów paliwowych czy systemów ogrzewania elektrycznego. Projekt ma także zachęcić do
inwestowania w nowoczesne systemy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu
Środowiska stworzył aplikację Jakość powietrza w Polsce, która w czasie rzeczywistym pobiera
informacje o zanieczyszczeniu z najbliższej stacji pomiarowej. Oprogramowanie dostępne jest na
urządzenia z Androidem oraz iOS-em i monitoruje stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, benzenu, ozonu oraz pyłów PM2,5 i PM10. Aplikacja wysyła także powiadomienia
o możliwości przekroczenia norm stężenia toksycznych substancji w najbliższym otoczeniu.
Na rynku pojawia się coraz więcej mobilnych urządzeń do mierzenia jakości powietrza, które dzięki
połączeniu z internetem, tworzą gęstą siatkę pokrywającą coraz większe obszary Polski i Europy.
– Atmotube to przenośny, osobisty monitor jakości powietrza, który monitoruje również pogodę.
Wykrywa zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym i przesyła odczyty do aplikacji na smartfonie.
Wykrywa obecność szkodliwych gazów i lotnych związków organicznych takich jak formaldehyd,
benzen czy toluen, a także zanieczyszczenia pochodzące z chemicznych środków czystości
używanych w domach, meblach i materiałach budowlanych – tłumaczy Vera Kozyr.

Monitor Atmotube to niewielka, kilkucentymetrowa tuba komunikująca się z urządzeniami mobilnymi
za pośrednictwem modułu Bluetooth. Sprzęt monitoruje stężenie dwutlenku węgla, lotnych związków
organicznych, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Model Pro potrafi także wykryć obecność
cząstek stałych, pyłów czy zanieczyszczeń pochodzących z dymu lub pożarów lasów.
Nie trzeba jednak inwestować w osobiste czujniki zanieczyszczenia, aby na bieżąco monitorować
jakość powietrza w naszym otoczeniu. W sklepach z aplikacjami mobilnymi dostępnych jest wiele
programów, które za darmo udostępniają informacje o bieżącym zanieczyszczeniu powietrza.
– Świadomość poziomu zanieczyszczenia powietrza jest bardzo ważna, zwłaszcza dla mieszkańców
wielkich miast. Nasze dane pochodzą w całości od naszych użytkowników, którzy je zbierają, a my
umieszczamy je na mapie świata. Osoby, które nie mają Atmotube, mogą pobrać naszą aplikację
i korzystać z mapy zanieczyszczeń, żeby unikać zanieczyszczonych obszarów, co jest szczególnie
ważne dla astmatyków lub alergików – przekonuje prezes ATMOTube.
W walkę ze smogiem włączyła się także firma ubezpieczeniowa Aviva, która zainstalowała 300
czujników jakości powietrza w na północy i w centralnej części Polski. Powołała także do życia
kampanię edukacyjną „Wiem, czym oddycham”, która ma uświadomić Polaków, jakie zagrożenia
wiążą się z rosnącym poziomem zanieczyszczenia powietrza.
Google z kolei zawiązało współpracę z kalifornijską firmą Aclima, dzięki której powstanie sieć
czujników zanieczyszczenia powietrza funkcjonujących w ramach internetu rzeczy. Takie
rozwiązanie ma ułatwić harmonijny rozrost aglomeracji, a w efekcie doprowadzić do stworzenia
zdrowszych miast. Władze Hamburga natomiast chcą wykorzystać internet rzeczy, aby zredukować
zarówno zanieczyszczenia powietrza, jak i hałas pochodzący z przystani. Planuje się, aby statki
cumujące w porcie wyłączały silniki na czas przeładunku i pobierały prąd bezpośrednio z miejskiej
sieci energetycznej.
Również w szkockim mieście Glasgow dostrzega się potencjał internetu rzeczy w walce ze smogiem.
Miasto uruchomiło pilotażowy program "Sensing the City", który ma usprawnić proces
monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Władze Glasgow planują uzupełnić statyczne stacje
pogodowe siecią tanich czujników mobilnych. Oba systemy będą funkcjonować równolegle. Stacje
monitorowania dostarczą precyzyjne dane dotyczące zanieczyszczenia, zaś te mobilne pozwolą
monitorować zmiany w jakości powietrza na znacznie szerszym obszarze
– Obecnie dysponujemy licznymi narzędziami, które umożliwiają nam mierzenie skali zanieczyszczeń
oraz skuteczności działań podejmowanych w celu ograniczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Możemy więc ograniczać efekty zanieczyszczeń, których źródłem w wielkich miastach są np. lotniska
lub ruch uliczny. Prowadzone są nieustanne prace nad urządzeniami, które badają skuteczność
naszych działań w zakresie zwalczania zanieczyszczenia powietrza – podsumowuje Vera Kozyr.
Globalny rynek systemów kontroli zanieczyszczenia według analityków z Research and Markets do
2025 roku osiągnie wartość 98 mld dol., rozwijając się w średniorocznym tempie wzrostu na
poziomie 5 proc.
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Czy nadciśnienie wyklucza kawę?
Czy faktycznie 10 mln Polaków chorych na nadciśnienie powinno odmawiać sobie celebrowania
"małej czarnej"?
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Mobilne urządzenia do wykrywania SMOGU
Coraz popularniejsze są mobilne urządzenia do monitorowania jakości powietrza, które pozwalają
wychwycić nawet najmniejsze szkodliwe cząsteczki.
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Drzemki pozwalają lepiej przetwarzać
podświadome informacje
Drzemki pozytywnie wpływają na funkcje poznawcze mózgu i nawet krótki sen pozwala na
przetworzenie danych, o istnieniu których nie zdajemy sobie sprawy.
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Próg bezpieczeństwa globalnego ocieplenia
to 1,5 stopnia
Należy dążyć do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury - taki jest główny wniosek
najnowszego raportu IPCC.
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Inteligentne zegarki ze sztuczną inteligencją
Smartwatche są wyposażone w coraz więcej funkcji dotychczas dostępnych tylko w smartfonach - w
przyszłości z powodzeniem będą mogły je całkowicie zastąpić.
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Artykuły naukowców z UJ opublikowane w
„Nature”
Artykuły dwóch zespołów badawczych, do których należą naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
zostało niedawno opublikowane w czasopismach „Nature” i „Nature Physics”.
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Ślady tłuszczu pomogły w rozwiązaniu
naukowej zagadki
Na początku 2018 r. naukowcy odkryli najstarsze znane kopalne materiały pochodzenia ludzkiego
poza Afryką.

05-10-2018

TNP czyli życie bez tchu
Pierwsze objawy tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) nie wskazują na to, że sytuacja może być
poważna.
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