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среда, както и за общ цялостен облачен мониторинг на параметри на околната и производствена среда. Последни новини за продукта WEBNOISE.eu – към Септ. 2016г.
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Системата за непрекъснат мониторинг е
реализирана на основата на няколко мониторингови терминали на шум в околната среда, с
микрофон за работа на открито на Brüel & Kjær,
както и последващото им интерфейсване със
специализираните собствени хардуерни (Spectri
data logger) и софтуерни разработки, обединени
в портала WEBNOISE.eu. Резултатът е една
непрекъснато актуализираща се, публично достъпна база данни, източник за професионално
управление на шума. Реализирани проекти.

- Lufft, Германия – метео данни, др.
Цялостна проектна реализация е осъществена от фирма СПЕКТРИ ЕООД.

Фиг.2 Компоненти на СПЕКТРИ WEBNOISE

Терминали и за мониторинг на шум
- Шумов анализатор
- Линеен честотен обхват: 5.6 Hz до
20 kHz;
- Динамичен обхват (А-претеглен):
16.4 dB до 140 dB

Фиг.1 Концептуална схема WEBNOISE

Хардуерното и софтуерно обезпечаване
- СПЕКТРИ ЕООД, както и
- партньорите й, производители на измервателно оборудване на различни параметри на
околната среда;
- Brüel & Kjær, Дания – шум,
- Instantel, Канада и MetOne, САЩ – съдържание на прахови частици,

Фиг.3 Конфигурация на терминал
за измерване на шум

- Микрофон за измервания на открито основни технически параметри:
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- Лесно асемблиране на микрофона
- Възможност за лесно и достоверно
акустично калибриране / проверка
- Функция за вградена автоматична
калибрация (патент “CIC)
Мониторинг на сеизмични параметри в
околна среда
- Професионална Серия IV Minimate
Pro4™ - Монитори за наземни вибрации и
свръхналягане
- Четири канала – за един триаксиален
геофон (ISEE или DIN), както и един
линеен ISEE микрофон;
- Наличие на функционални бутони
и интуитивно меню за бърза и лесна
настройка
- Нива на семплиране от 512 до 65 S/s
на канал (независимо от времената на
запис)

одна технология, вграден 47mm анализиращ
филтър
- Налягане и температура на околната среда
- Вграден логер на измервания, мониторинг
на PM10, PM2.5, PM1, TSP
- Без необходимост от подмяна на филтърни
елементи
Мониторинг на метео данни
- WS600-UMB - смарт метео сензор за измерване на:
- Относителната влажност - посредством
капацитивен сензорен елемент.
- Въздушна температура - прецизен NTC
измервателен елемент
- Валежи - измерват се чрез 24 GHz доплеров радар, който определя скоростта на капене
на индивидуална валежна/снежна капка.
- Количество и интензивност на валежите
- изчисляват се от корелацията между размера
на капката и скоростта й. Разликата в скоростта
на капката определя типа валеж (дъжд/сняг).
- Измервания на вятър се реализират от
ултразвукова сензорна технология
- Въздушно налягане

Фиг.4 Конфигурация на терминал за измерване
на сеизмични параметри

Мониторинг на прах (ФПЧ) - Програмируеми авто-нулиране, авто-обхват, авто-скалиране
(за от 1 до 65000μm/m3)
Фиг.6 Конфигурация на терминал
за мониторинг метео данни

Фиг.5 Конфигурация на терминал
за мониторинг на прах

- Автоматизиран протокол за контрол на
дебита
- Вградена батерия(за 30 часа работа без
подгряване, както и 10 – с подгряване)
- Прецизен оптичен двигател с лазерно-ди264

СПЕКТРИ комуникационни и управляващи хардуерни компоненти
- Изчислителен и комуникационен СПЕКТРИ дейта логер с LEDстатус дисплей.
- AC/DC конверторно стъпало с поддържащ
презаредим акумулатор.
- Алтернативни захранващи решения - соларно, вятърно захранване.
- Възможност за интегриране на допълнителни опционни компоненти:
- GPS приемник, видео рекордер, рутиращо
стъпало, WiFi/GPRS/3G/LTE комуникационни
опции, Ethernet бридж, инвертор, сеизмограф,
pH метър, хардуерна защита, др.

Фиг.7 Комуникационни и управляващи
хардуерни компоненти

СПЕКТРИ логер на данни
- Поддръжка на криптирани протоколи за
обмен на данни между клиента и сървъра.
- Поддръжка на протоколи за комуникацияме между измервателните терминали и логъра.
- Специализирана разработка на софтуер
за следене на показaтелите на околната среда
и съхраняването на данните. Последваща математическа обработка на получените данни.
- Алгоритъм за следене непрекъсваемостта
на потока на данни. При прекъсване на връзката, данните се съхраняват и се изпращат към
сървъра при възстановяването й
- Система за самодиагностика и индикация
при проблеми в работата на устройството и
комуникацията между него и терминала или
между него и сървъра.
- Дистанционна нотификация на потребители

на система (Linux ОС в терминалните логери
на данни и в дистанционния сървер)
- проектирана да осигурява непрекъснат
мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни.
- измерванията са базирани на непрекъснати
периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда.
- в сървъра се надгражда и актуализира историческа база от данни, като всички стойности
са налични за динамично адресиране.

Фиг.9 Екрани webnoise.eu

Фиг.10 Екрани webnoise.eu

Фиг.8 Дейта логер

Основни софтуерни възможности на
WEBNOISE.eu, актуалност 2015 г.
Потребителски адаптируемо решение за
дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум,
вибрации, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици,
киселинност).
СПЕКТРИ ЕООД - производител на хардуерните изчислителни и комуникационни
компоненти и на цялостната софтуерна база
“SPECTRI WEBNOISE”
- Платформа от “облачен тип”
- съвременна надеждна не-Windows базира-

Фиг.11 Екрани webnoise.eu

Порталът http://webnoise.eu
- публичен достъп и визуализация на измервателните данни.
- непрекъснато обновяващата се база данни
от измервателните терминали, като конкретно
за шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за
LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax,
LAден LAвечер, LAнощ, L24, dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно,
друго (история).
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- Интерес от големите градове в страната
за непрекъснат мониторинг на шума в градска
среда
- във връзка със задължението им за актуализация на всеки 5 години на “Стратегическата
Карта за шум” и респективните им “Планове за
действие”.
Непрекъснатият мониторинг на параметри
на околната среда е единствения достоверен
източник за проследяване на дълговременното
развитие на замърсяванията и на акустичната
ситуация.
Големите оператори и производствени
обекти, държащи на своя добър професионален
имидж
- активност и готовност за инвестиция
- обществено признат подход на неманипулиран достъп до критична информация и данни
от непрекъснат мониторинг на шум, вибрации
и др. допълнителни параметри.

Фиг.12 Webnoise.eu

Потребителски адаптирано решение за
всеки индивидуален клиент/проект
Основен екран
- с помощта на Google maps API v3.0 се показва разположението на точките на измерване,
на реална карта.
- всяка точка носи информация за моментното състояние на LАeq, и изобразява нивото
му чрез съответен цвят.

- възможност за по-кратък интервал върху
самата графика, за по-детайлно представяне на
стойностите.
- Допълнително скаларни шумови показатели LAmax, Lден, Lвечер, Lнощ, L10, L90

Фиг.14 Вторични екрани Webnoise.eu

8. ИЗВОДИ:
Точна индикация за шумовото класифициране на всяка една локация и незабавна
визуализация при предприемане на мерки за
намаляване на шума;
Натрупване на необходимите за стратегическо планиране данни – 24 часа, 12 месеца;
Открита комуникация с обществеността и
опосредствено изграждане и поддържане на
доверие и съпричастност в гражданите;
Определяне и характеризиране на целодневния и цeлоседмичен профил на акустично замърсяване в локацията – за 24 часа и за седмица.
Постояннно разширяване, надграждане и
усъвършенстване на хардуерни и софтуерни
компоненти от СПЕКТРИ ЕООД.
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Резюме: В докладе дается общая информация и прослеживаются текущие результаты начатого в 2012
году СПЕКТРЫ ЕООО проекта по созданию интегрального системного портального подхода непрерывного
мониторинга и интернет доступа до измерительного инструментариума для мониторинга параметров
окружающей среды, как и для общего целостного облачного мониторинга параметров окружающей среды и
производственной среды. Представлены последние новости о продукте WEBNOISE, ESMU.
Ключевые слова: параметры окружающей среды, шум, вибрации, пыль, метео данные, кислотность,
мониторинг, облачная услуга, WEBNOISE, ESMU.

267

