HealthyWorker: Dodatek za
zaščitno masko
Predstavitev ideje:
Uporabniški vmesnik

V letu 2020, ko je nastopila pandemija virusa Covid-19, je bilo veliko podjetij
prisiljenih začasno zapreti svoja vrata. Ko so se ukrepi začeli omiljati, so
podjetja začela uporabljati improvizirane preventivne ukrepe za zaščito
svojih zaposlenih. Eden izmed teh ukrepov je merjenje telesne temperature
zaposlenih pred vhodom v podjetje. Uvedla se je tudi obvezna uporaba
zaščitnih mask za obraz. Nobena rešitev, ki je bila na voljo, ni spremljala
telesne temperature zaposlenega med delovnim časom, ampak samo pred
vhodom in izhodom iz podjetja. Da bi ta problem rešili, smo se odločili za
razvoj izdelka Healthy Worker, s katerim smo naslovili nastale težave in
omogočili boljši nadzor telesnega stanja zaposlenih.

Povezljivost

Opis izdelka
Odločili smo se za izdelavo modula, ki se pripne na obtoječo masko
uporabnika. Končni cilj je bila izdelava dvodelnega izdelka, sestavljenega iz
elementa za merjenje svetilnosti znotraj maske, ki se na masko pripne, in
drugega elementa, pripetega na uho, s katerim zaznavamo temperaturo
zaposlenih v ušesu in preverjamo ali je izdelek pripet na masko. Tako
pridobljeni podatki so poslani preko lokalnega LoraWan omrežja v The
Things Network, preko katerega so podatki posredovani na lokalno
nadzorno ploščo.

Internet stvari

Uporabljene komponente in uporabniški umesnik
Za izdelavo prototipa smo uporabili Kolibri IOT razvojno ploščo, na katero
smo pripeli SHT-30 Modul, Foto-Upor in stikalo. Uporabniški vmesnik ima
okno z nastavitvami, med katerimi so tudi možnost spremembe parametrov
obveščanja, urejanje seznama zaposlenih in nastavitev sistema. V primeru,
da se pojavi zaposleni z povišano telesno temperature, je odgovorna
nadrejena oseba o tem takoj obveščena preko e-mail sporočila, ki vsebuje
grafični prikaz telesne temperature zaposlenega in napotki za primerno
ukrepanje
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