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la qualitat de l’aire
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1. 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.

2. Objectius
En aquest projecte, voldríem desenvolupar un sistema que permetés la generació de
mapes de contaminació fent servir crowdsourcing, les estacions de mesura de la
Generalitat 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; PM2.5; O3; PM 10 i SO2,
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 un sistema format per quatre
components: 1) adquisició, 2) comunicacions, 3) calibratge i posicionament i
4)emmagatzematge i visualització de les dades.



El sistema d’adquisició es caracteritza per ser un sistema format per múltiples
dispositius lleugers, de baix cost, amb un consum elèctric molt baix, incloure un
sistema de posicionament i xarxa de dades mòbils.
El sistema de comunicacions pot ser tant basat en Bluetooth + 3G com basat en
sistemes més pensats per a IoT com per exemples les xarxes LPWA
(LowPowerWideArea Networks) com ara Sigfox, LoRaWan, NB-IoT...





El mòdul de normalització de les dades genera etiquetes de posició a partir dels
sensors de posició, i calibra les mesures de contaminants de l’aire amb tota
aquesta informació i altres fonts disponibles com ara Copernicus o les estacions
permanents de la generalitat.
L’emmagatzematge es fa al núvol o en un servidor ad-hoc. Les dades adquirides
per el sistema s’inclouen en una base de dades temporal. En el disseny de la
base de dades s’ha tingut en compte la possibilitat d’incloure també informació
d’estacions permanents i de dades Copernicus. La visualització es fa per
diferents canals depenent de l’usuari (web basedapp o sistema GIS).

3. Estat de l’art
Mapes de contaminació atmosfèrica




A Catalunya, informació detallada sobre com es modelitza actualment:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de
_laire/avaluacio/
o Valors de contaminants en les estacions repartides per el territori:
http://dtes.gencat.cat/icqa/
o Valors de contaminants en tot el territori- models predictius:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qual
itat_de_laire/avaluacio/models-de-pronostic-de-qualitat-de-laire/
o http://www.lavanguardia.com/natural/20180312/441195225901/ecogall
ego-airact-app-telefono-movil-contaminacion-atmosferica.html
A nivell mundial: Sistema de satèl·lits europeu Copernicus, amb una resolució de
7 km2.

Mapes de contaminació atmosfèrica fets amb bici



A Canadà, sistema molt semblant www.bicyclingroute.com poca resolució
A
Pamplona,
sistema
molt
semblant:
projecte
LIFE,
respira
http://www.liferespira.eu/es/ problemes amb el posicionament i el cost.

4. Reptes





Calibratge dels sensors de baix cost
Georeferenciació de les dades en carrerons i túnels
Gestió de totes les dades generades per crowdsourcing (enviament i
emmagatzematge de tota la informació)
Coregistre dades crowdsourcing, estacions permanents, copernicus

5. Pla de treball i estat actual
Plantegem un projecte en tres fases:
Fase

Dates previstes

Prova de Concepte
Consolidació
Transferència

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Nivell
assoliment
60%
0%
0%

En aquests moments el projecte es troba dins de la fase “Prova de concepte”
Aquesta fase es divideix en tres grans paquets de treball:




recerca/desenvolupament,
validació i
disseminació.

PT1 Recerca/ desenvolupament
TASCA
PT1.1 Adquisició de dades
T1. Desenvolupar prova de concepte del sistema d’adquisició de dades
T2. Optimització del sistema d’adquisició de dades
PT1.2 Telecomunicacions
T1. Seleccionar plataforma òptima per a les comunicacions.
PT1.3 Normalització de les dades
T1 Desenvolupament d’un sistema de posicionament low-energymédiumprecisionindoor/outdoor
T2 Co-registre de les nostres mesures amb les estacions de control ambiental
de la Generalitat de Catalunya
T3 Co-registre de les nostres mesures amb les dades provinents del sistema
Copernicus
PT1.4 Emmagatzematge i visualització
T1 Desenvolupar la base de dades amb tota la informació provinent dels
equips de mesura
T2 Integració en aquesta base de dades d’informació de les estacions de
control ambiental de la Generalitat de Catalunya
T3 Integració en aquesta base de dades d’informació provinent del sistema
Copernicus
T4 Desenvolupar la interfície per a mostrar els mapes generats

Nivell
assoliment
80%
0%
80%
70%
100%
0%

90%
0%
0%
90%

PT2 Testeig
TASCA
PT2.1 Prova de concepte

Nivell
assoliment

T1. Fer una primera campanya d’adquisició amb un sensor

90%

T2. Fer tres primer campanyes controlades “entorn real” d’adquisició amb 10 0%
sensors
T2. Fer varies campanyes controlades “entorn real” d’adquisició amb 10-20 0%
sensors i un de mig cost

PT3 Disseminació
TASCA

Nivell
assoliment

PT3.1 Congressos*
T1. Mostrar l’arquitectura del sistema proposada

100%

T2. Mostrar els resultats de la primera campanya d’adquisició
T3. Mostrar els resultats de varies campanyes d’adquisició
PT3.2 Journals
T1. Escriure un article amb els resultats més destacats
PT1.3 Fires
T1 Presentar el concepte en fires d’SMART CITIES
PT3.4 Contactes amb usuaris
T1 Contactar ajuntaments
T2 Contactar amb associacions que puguin estar interessades

*Àmbits on podria ser interessant comunicar:
climatechange, Health andenvironment

0%

0%
0%
90%
50%

SMART, IoT, LBS, geoinformation,

6. Resultats
PT1 Recerca i desenvolupament
PT1.1-PT1.2 Sistema d’adquisició i telecomunicacions
En aquests moments el CTTC disposa d’un primer prototipus per a l’adquisició de
mesures NO2.
En la següent taula es veuen els components principals d’aquest prototipus així com
una estimació del cost que tindria replicar-lo. S’han posat els preus de dues opcions de
rèplica.

Microcontroller: STM32L152 (NUCLEO-L152RE)
NO2 sensor (NO2 click, 0-20ppm)
NO2 sensor (Digital Gas Sensor Module for NO2, SPEC 0-5ppm)
O3 sensor (Ozone 2 click, 10 ppm to 1000 ppm)
O3 sensor (Digital Gas Sensor for Ozone, SPEC 0-5ppm)
SO2 sensor (Digital Gas Sensor Module for SO2, SPEC 0-20ppm)
Temperature + humidity sensor: HDC1010 (Temp-Hum 4 click)
NB-IoTmodem + GNSS receiver: BG96 (LTE IoT 2 Click)

Option 1
12
50

Option 2
12
70

13
70

75
75
13
70

NB-IoTantenna
NB-IoT SIM card
GNSS antenna
Batterypack
Interfacing PCB
Sensingdevice box (Tinkerers)
Total x unit
Personnel (per 10 units): 1.65 person/month
Total cost (10 units)

5

5

5

5

80
100
335

80
100
505

8000

8000

11350

13050

PT1.3 tractament i normalització de les dades
En aquests moments es disposa d’un SW que permet georeferenciar correctament les
dades i calibrar-les. S’ha testejat única i exclusivament amb dades simulades. Un cop és
tinguin dades reals es podrà seguir treballant i desenvolupament aquest SW.
PT1.4 Enmagatzematge i visualització
Estem fent servir una base de dades InfluxDBinstal.lada en un servidor propi, i que
gestionem desde la plataforma NodeRED. La visualització de les dades es fa mitjançant
l’eina web Grafana.

PT2 Testeig
T1. En el marc d’un projecte de final de grau s’ha fet una primera campanya d’adquisicó
de dades amb un sensor i s’han analitzat els resultats i els problemes que han sorgit. Els
resultats es poden veure al TFG de l’estudiant *REF+
T2. S’ha definit el primer pla de test.Consistirà en un estudi de la qualitat de l’aire en
una zona de la ciutat de Sabadell. Aquest estudi es centrarà en els carrers adjacents a
l’estació de referència instal·lada per el dtes. L’estudi presentarà els resultats adquirits
en tres campanyes amb les següents característiques:
• L’estudi cobrirà un àrea de 500x500 metres, amb una resolució de 50 metres. La
precisió en la georeferenciació de les mesures serà de 3 metres.
• Les campanyes es faran en tres horaris diferents: matí, migdia i vespre.
• Cada campanya cobrirà un període de dues hores.
• Les campanyes es faran en dies amb anticicló.
Cost estimat de la campanya: 3000€
T3. S’ha definit el segon pla de test. Consistirà en un estudi de la qualitat de l’aire en
una zona de la ciutat de Sabadell. Aquest estudi es centrarà en els carrers adjacents a
l’estació de referència instal·lada per el dtes. L’estudi presentarà els resultats adquirits
en dotze campanyes amb les següents característiques:

• L’estudi cobrirà un àrea de 1500x1500 metres, amb una resolució de 50 metres.
La precisió en la georeferenciació de les mesures serà de 3 metres.
• Les campanyes es faran en tres horaris diferents: matí, migdia i vespre.
• Cada campanya cobrirà un període de dues hores.
• Les campanyes es faran en dies amb anticicló i de depressió anticiclònica.
Cost estimat de la campanya (només personal): 8.500€ (sense IVA)
Cost estimat de la campanya (personal + sensors nous a integrar): 19.850€ (sense IVA)

PT3 Disseminació
Publicacions relacionades amb el projecte:


Parés, M.E., Vázquez-Gallego, F., C-AQM: A CROWD-SOURCED AIR QUALITY
MONITORING
SYSTEM,
In
ISPRS
Annals
of
thePhotogrammetry,
RemoteSensingandSpatialInformationSciences 2018.

Contactes:




Jaume Enciso – Ajuntament de Sabadell
ADENC (Sabadell)
Jesús María – Proyecto Respira

7. Fonts de finançament
A continuació es presenten possibles fons de finançament per al nostre projecte


Inici: projectes no finançats
o TFG, TFM, recursos interns CTTC



Consolidació prova de concepte: projectes competitius “petits”:
o Àmbit social: Recercaixa, BBVA-humanidadesdigitales, construïm
ciutat
o Àmbit de les IoT: H2020
o Àmbit ambiental: LIFE+



Optimització del sistema: projectes competitius “grans”
o Àmbit social: CDTI, AGAUR
o Àmbit de les IoT: H2020
o Àmbit ambiental: LIFE



Transferència tecnològica
o AGAUR-Producte, BTTG

