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iSPEX - Hvor og hvornår?
Projektet kører fra 1. september til 15. oktober. iSPEX-målingerne skal foretages i
dagtimerne, udendørs og kræver en skyfri himmel. Find en åben plads, et torv, en
park eller lignende placering med frit og uhindret kig til himmelen.
1. Placér add-on og start app
Placér din add-on på telefonen så den dækker kameraet. Lyden på telefonen skal
være tændt.
Start app’en.
2. Mål partiklerne
Sørg for, at du har solen i ryggen, så din skygge er foran dig. Hold din telefon i
udstrakt arm frem for dig. Ret iSPEX mod horisonten i en ret vinkel fra din
overkrop, så du kan se skærmen på din telefon. Tryk på ”fortsæt” for at begynde
målingen. Bevæg din strakte arm langsomt opad og scan himlen.
Gentag sidste del for at foretage måling nummer to; dvs. bevæg din strakte arm
langsomt opad og scan himlen igen. Dit foreløbige resultat baseret på dine
målinger, bliver nu vist.
3. Send din måling
Når du har scannet himlen to gange, skal du trykke på ”Del” for at uploade din
måling til iSPEX-databasen. Det kan tage et par minutter at sende din måling.

Hvis du skal have hjælp
Hvis du har problemer med at gennemføre målingerne, har du mulighed for at
ringe til Miljøministeriets Informationscenter (tlf.: 7o 12 02 11 mandag – torsdag:
kl. 9.30 – 16.00 og fredag: kl. 9.30 – 15.30). Du kan også skrive: info@mim.dk.
Typiske problemer kan skyldes, at målingen er gennemført for hurtigt eller at det
er for overskyet til at gennemføre måling. Du skal være opmærksom på, at der vil
være en del dage, hvor det er for skyet til at gennemføre målinger. I enkelte
situationer kan der være problemer med at sende resultatet, fx fordi der ikke er
ordentlig forbindelse til nettet. I de tilfælde skal du lade app’en være åben, indtil
du er et sted, hvor du kan komme til at sende resultatet.
Læs mere om projektet på: http://ispex-eu.org/ . Her kan du også læse om,
hvordan data vil blive brugt og hvilke andre byer, der deltager
Tusind tak for at du vil være med!
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