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PROJEKTUPPGIFTER
Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.
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Projekttitel * Projekttitel på engelska *

Smarta sensorer för mobil insamling av

atmosfäriska parametrar
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Smart sensors for mobile collection of

atmospheric parameters

54 / 100 tecken

Start av projekt för vilket bidrag sökes * Slut av projekt för vilket bidrag sökes *
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Svensk projektsammanfattning *

Projektet ska bygga och utvärdera en demonstrator för drönarbaserade mätningar av

atmosfäriska parametrar som temperatur, fukt, koldioxid, ozon, mm.

Genom att koppla en mikrocontroller till varje sensor och utforma ett system specialiserat för

mobila plattformar uppnås enkel användning vilket sänker den tekniska tröskeln att använda

drönare för datainsamling.

Det finns ett brett intresse i forskarvärlden att utnyttja drönare för geofysisk och

meteorologisk forskning. Projektet samlar ihop ´best practices´ från en rad länder och

erbjuder en lättanvänd lösning. På längre sikt kan projektresultatet komma till nytta på ett

antal nyskapande områden utanför forskarvärlden.
584 / 1500 tecken

Engelsk projektsammanfattning *

The project w ill construct and evaluate a demonstrator for drone-based measurements of

atmospheric parameters like temperature, humidity, carbon dioxide, ozone, etc.

By connecting a microcontroller to each sensor and designing a system specialized for mobile

platforms, we achieve ease-of-use which lowers the technical threshold to employing drones

for data collection. There is a w ide interest in the international researcher community in using

drones for geophysics and meteorological research. This project takes the best practices from

a number of countries and offers an easy-to-use solution. In the long run, the project results

can be used for a number of innovative applications outside the researcher community.
618 / 1500 tecken

Mål för projektet *

Demonstrera fördelarna med smarta sensorer och ett generellt sensorprotokoll anpassat för

att kartlägga atmosfäriska mätningar med drönare.

123 / 150 tecken

Sekretess
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs
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