	
  

ANÀLISIS DE LA QUALITAT DE L’AIRE
MOTIVACIÓ
Degut al seu alt impacte sobre la salut pública, la contaminació atmosfèrica s'està
convertint en un dels principals enemics a combatre en les societats occidentals. Més
enllà d'intentar reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera, ara mateix
s'està treballant intensament en els serveis d'alerta a la població per tal de protegir
les persones més vulnerables en episodis d'alta contaminació.
Una de les eines que es fan servir per a motorització del problema són els mapes de
contaminació atmosfèrica. A Catalunya, aquests mapes es fan interpolant les
mesures de les estacions permanents de la Generalitat repartides al llarg de tot el
territori. La distribució d'aquestes estacions no és homogeni i per tant la
resolució/qualitat del mapa depèn molt de la proximitat o no a una d'aquestes
estacions. En un futur proper aquests mapes també tindran en compte les dades
proporcionades per el sistema de satèl·lits europeu Copernicus, amb una resolució de
7 km2.
Si disposéssim de molts més equips, instal·lats en edificis o en vehicles de zero
emissions com per exemples en bicicletes, podríem densificar a molt baix cost la xarxa
d'equips de mesura i per tant millorar substancialment la resolució i la fiabilitat dels
mapes de contaminació atmosfèrica en les zones més poblades.

OBJECTIUS
En aquest projecte, volem provar un sistema que permeti la generació de mapes de
contaminació fent servir crowdsourcing, les estacions de mesura de la Generalitat, les
de l’Ajuntament de Sabadell i també les dades del sistema Copernicus.
Més concretament voldríem ser capaços de generar mapes de contaminació
atmosfèrica amb les següents característiques:
• Temps (gairebé) real,
• Mirar NO2
• Informació ben georeferenciada fins i tot en túnels o carrers molt estrets tenir
una solució densa de punts; 1 punt cada 100 metres a l’aire lliure
• Presentació dels resultats optimitzada per al gran públic.
Per a poder generar aquests mapes proposem fer servir tot un conjunt de sensors
portats per voluntaris seguint uns itineraris pre-definits al voltant de l’estació de
referència de la Generalitat.

	
  

	
  

CAMPANYES DE VOLUNTARIAT
a) Que farem?
Les campanyes de recollida de dades tindran totes la següent estructura:
1. Trobada de voluntaris al punt de trobada. A prop de l’estació de referència de
la Generalitat
2. Entrega del pack de recolllida de dades a cada voluntari/grup de voluntaris El
pack consta de:
a. Sensor
b. Recorregut a seguir (en paper o en fitxer descarreglable al mòbil)
3. Sortida coordinada de tots els voluntaris. El recorregut té una longitud
aproximada de 4 km. Que es pot fer en aproximadament 1.5 h.
4. Arribada de tots els voluntaris al punt de trobada.
5. Al cap d’uns dies els voluntaris rebran un correu amb les mesures que han fet.
b) Quan ho farem?
Sessions de matí
1. Dijous 21 de novembre (Entre les 7:30 i les 9:30)
2. Dissabte 23 de novembre (Entre les 8:00 i les 10:00)
3. Dijous 5 de desembre (entre les 7:30 i les 9:30)
4. Divendres 6 de desembre (entre les 8:00 i les 10:30)
Sessions de tarda
1. Dijous 5 de desembre (entre les 17:30 i les 19:30)
2. Divendres 6 de desembre (entre les 17:30 i les 19:30)
3. Dijous 12 de Desembre (entre les 17:30 i les 19:30)
4. Diumenge 15 de desembre (entre les 17:30 i les 19:30)
	
  
	
  

	
  

