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1. Въведение, общи положения:
Системата за непрекъснат мониторинг е реа-

лизирана на основата на няколко мониторингови 
терминали на параметри на околната среда (шум, 
вибрации, прах, метео данни, киселинност), както 
и последващото им интерфейсване със специали-
зираните 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.  
Разгледани са последните новини от развитието 
на СПЕКТРИ тешението.

 

Фиг.1 Концептуална схема WEBNOISE

Хардуерното и софтуерно обезпечаване е 
осигурено от фирма СПЕКТРИ ЕООД, както и 
партньорите й произовдители на измервателно 
оборудване на различни параметри на околната 
среда (Brüel & Kjær – шум, Instantel – Канада, 
MetOne – съдържание на прахови частици, Lufft – 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПИТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 
СОБСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ НА СПЕКТРИ ЕООД ЗА ИЗМЕРВАНЕ, 

МОНИТОРИНГ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА 
ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ШУМ,  

ВИБРАЦИИ, ПРАх, МЕТЕО ДАННИ, ДРУГИ) - WEBNOISE.EU. 
ПРИЛОжЕНИЯ В ГР. БУРГАС, ГР. ПЛОВДИВ, ДР.

Борис Михайлов 1) 
1) СПЕКТРИ ЕООД, ул. „Св. Теодосий Търновски“ 30, София, 1421,  

e-mail: spectri@spectri.net 

Резюме: В този документ се дава обща информация и се проследяват междинни резултати на стартиралия 
през 2012 г. като изграждане и развойна дейност от СПЕКТРИ ЕООД интегрален системен портален 
подход за непрекъснат мониторинг и интернет достъп до измервателен инструментариум за мониторинг 
на параметри на околната среда, както и за общ цялостен облачен мониторинг на параметри на околната и 
производствена среда. Последни новини за продукта WEBNOISE.eu – 2014-2015г.

Ключови думи: параметри на околната среда, шум, вибрации, прах, метео данни, киселинност, 
мониторинг, облачна услуга, WEBNOISE, ESMU.

 
метео данни, др.). Цялостна проектна реализация 
е осъществена от фирма СПЕКТРИ ЕООД.

Системата за непрекъснат мониторинг е 
реализирана на основата на входни мониторин-
гови терминали на параметри на околната среда, 
последващото им интерфейсване със специализи-
раните собствени хардуерни (Spectri data logger) 
и софтуерни разработки, обединени в портала 
WEBNOISE.eu

Резултатът е една непрекъснато актуализира-
ща се, публично достъпна база данни, източник 
за професионално управление на околната среда

2. Основни хардуерни компоненти - 
WEBNOISE.eu, актуалност 2015г.:

 
Фиг.2 Терминали и за мониторинг на шум

Технически параметри:
Шумов анализатор - основни технически 

параметри: Линеен честотен обхват: 5.6 Hz до 
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20 kHz; Динамичен обхват (А-претеглен): 16.4 
dB до 140 dB

Микрофон за измервания на открито - основ-
ни технически параметри:

Лесно асемблиране на микрофона
Възможност за лесно и достоверно акустично 

калибриране / проверка
Функцияза вградена автоматична калибра-

ция(па тент “CIC”)

 
Фиг.3 Мониторинг на сеизмични  параметри  

в околна среда

Технически параметри:
Професионална Серия IV Minimate  

Pro4™ - Монитори за наземни вибрации и 
свръхналягане

Четири канала – за един триаксиален гео-
фон (ISEE или DIN), както и един линеен ISEE 
микрофон;

Наличие на функционални бутони и инту-
итивно меню за бърза и лесна настройка

Нива на семплиране от 512 до 65 S/s на канал 
(независимо от времената на запис)

 

Фиг.4 Мониторинг на прах (ФПЧ)

Технически параметри:
Програмируеми авто-нулиране, авто-обхват, 

авто-скалиране (за от 1 до 65000μm/m3)
Автоматизиран протокол за контрол на дебита

Вградена батерия(за 30 часа работа без под-
гряване, както и 10 – с подгряване)

Прецизен оптичен двигател с лазерно-диодна 
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

 
Фиг.5 Мониторинг на метео данни

Технически параметри:
WS600-UMB - смарт метео сензор за измер-

ване на въздушна
температура, относителна влажност, ин-

тензивност на валежи, тип валежи, количество 
валежи, въздушно налягане, посока на вятър, 
скорост на вятър.

Относителната влажност се измерва посред-
ством капацитивен сензорен елемент.

Прецизен NTC измервателен елемент се 
използва за измерване на въздушна температура.

Валежите се измерват чрез 24 GHz доплеров 
радар, който определя скоростта на капене на 
индивидуална валежна/снежна капка.

Количеството и интензивността на валежите 
се изчисляват от корелацията между размера на 
капката и скоростта й. Разликата в скоростта на 
капката определятипа валеж (дъжд/сняг).

Измерванията на вятър се реализират от ул-
тразвукова сензорна технология.

  
Фиг.6 СПЕКТРИ комуникационни и управляващи 

хардуерни компоненти
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Технически параметри:
Изчислителен и комуникационен СПЕКТРИ
дейта логер с LEDстатус дисплей.
AC/DC конверторно стъпало с поддържащ 

презаредим акумулатор.
Наличие на алтернативни захранващи реше-

ния- соларно, вятърно захранване.
Възможност за интегриране на допълнителни 

опционални компоненти:
GPS приемник, видео рекордер, рутиращо 

стъпало, WiFi/GPRS/3G/LTE комуникационни 
опции, Ethernet бридж, инвертор, сеизмограф, pH 
метър, хардуерна защита, др.

 
Фиг.7 СПЕКТРИ логер на данни

Технически параметри:
Поддръжка на криптирани протоколи за об-

мен на данни между клиента и сървъра.
Поддръжка на протоколи за комуникацияме 

жду измервателните терминали и логъра.
Специализирана разработка на софтуер за 

следене на показaтелите на околната среда и 
съхраняването на данните. Последваща матема-
тическа 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 възстановяване на връзката.

Система за самодиагностика и индикацияпри 
проблеми в работата на устройството и комуни-
кацията между него и терминала или между него 
и сървъра.

Дистанционна нотификация на потребители.

3. Основни софтуерни възможности 
на  WEBNOISE.eu, актуалност 2015г.:
Webnoise.eu е потребителски адаптируемо 

решение за дистанционен облачен мониторинг 
и визуализацияна параметри на околната среда 
(като шум, вибрации, сеизмична активност, 

метеорологични данни, съдържание на прахови 
частици, киселинност). 

Производител на хардуерните изчислителни 
и комуникационни компоненти и на цялостната 
софтуерна база е фирма СПЕКТРИ - България.

Платформата “Spectri Webnoise”, от “облачен 
тип” е една съвременна надеждна не-Windows 
базирана система (Linux ОС в терминалните 
логери на данни и в дистанционния сървер) 
– проектирана да осигурява непрекъснат мони-
торинг 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 
сървера се надгражда и актуализира историческа 
база от данни, като всички стойности са налични 
за динамично адресиране.

 
Фиг.8 Потребителски интерфейс WEBNOISE.eu

 
Фиг.9 Непрекъснат мониторинг, исторически данни 

- WEBNOISE.eu

 
Фиг.10 Измервания в реално време
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Порталът http://webnoise.eu предоставя въз-
можност за публичен достъп и визуализация на 
измервателните данни.

Системата позволява достъп до 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, сед-
мично, месечно, друго (история).

Интересът от големите градове в страната за 
непрекъснат мониторинг на шума в градска среда 
е свързан с тяхното задължение за актуализация 
на всеки 5 години на “Стратегическата Карта 
за шум” , както и с оглед на респективните им 
“Планове за действие”. Общините развиват 
стратегически подход за системно непрекъснато 
отразяване на промените, настъпващи в акустич-
ната среда на града.

Непрекъснатият мониторинг на параметри 
на околната среда е единствения достоверен 
източник за проследяване на дълговременното 
развитие на замърсяванията и на акустичната 
ситуация. 

Допълнително, големите оператори и произ-
водствени обекти, държащи на своя професиона-
лен имидж проявяват активност и готовност за 
инвестиция в един обществено признат подход на 
неманипулиран достъп до критична информация 
и данни от непрекъснат мониторинг на шум, ви-
брации и др. допълнителни параметри.

4. Потребителски адаптирано 
решение за всеки индивидуален 
клиент/проект: 
Виж. WEBNOISE.EU. Производител – СПЕК-

ТРИ - България. Изградена система в средата на 
WEBNOISE.EU - по потребителска специфи-
кация, със следните основни визуализационни 
възможности:

 

Фиг.11 Начален екран WEBNOISE

Основен екран, на който, с помощта на Google 
maps API v3.0 се показва разположението на точ-
ките на измерване, на реална карта. Всяка точка 
носи информация за моментното състояние на 
LАeq, и изобразява нивото му чрез съответен цвят.

Вторични екрани, на които се разполагат гра-
фиките, показващи стойностите на шума (LАeq) 
за определен интервал от време. Интервалът се 
задава чрез бутон (Часово, Дневно, Седмично, 
Месечно). Потребителят има възможност да мар-
кира по-кратък интервал върху самата графика, за 
по-детайлно представяне на стойностите.

Допълнително за всеки дневен период се изо-
бразяват скаларните шумови показатели LAmax, 
Lден, Lвечер, Lнощ, L10, L90.

 

Фиг.12 WEBNOISE данни в реално време

5. Развитие на структурата на 
предлаганото решение
Продуктът „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” 

е обект на националното и международно законо-
дателство за защита на интелектуалната собстве-
ност. Авторът и притежателят на авторските права 
на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” е 
фирмата СПЕКТРИ ЕООД - България. Ползването 
на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” 
се осъществява посредством подновяем годи-
шен абонаментен договор. Абонатът получава 
неизключителни права за ползване на Продукта 
„СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”. В периода на 
действащ абонаментен договор, СПЕКТРИ ЕООД 
се ангажира да поддържа продукта „СПЕКТРИ 
Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо 
интернет базирано решение) в работоспособна 
функционалност, както и да съхранява, синхро-
низира и поддържа получаваните от системата 
измервателни данни. В периода на действащ 
абонаментен договор, Абонатът се ангажира 
да поддържа в изправност и комуникационна 
функционалност измервателните станции, кои-
то комуникират и подават данни към продукта 
„СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото 
присъщо интернет базирано решение).
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6. Междинни резултати от 
WEBNOISE.eu:
6.1. Град Пловдив: Постоянно и регулярно 

преместване на терминалите, с цел по-точен и 
пълен мониторинг на акустичната среда в Пло-
вдив. Визуализация на старите разположения на 
терминалите.

 

Фиг.13 Изглед точки на мониторинг

6.2. Град Бургас: Таблица с подробни данни 
за последните 7 дни. 

 
Фиг.14 Резултати за последните 7 дни

Нов слой „Летище Бургас“. Данни за разполо-
жението на терминалите и данни за измерванията 
от началото на 2013 година до сега. Изображение 
с графика, съдържаща L24 и Lmax. Възможност за 
изтегляне на суровите репорти на Летище Бургас 
във формат PDF.

 
Фиг.15 Резултати терминали „Летище Бургас“

 
Фиг.16 Резултати – терминали Община Бургас

6.3. Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД: 
Визуализация на лимитите Дневен, Вечерен, 
Нощен, в зависимост от часа.

 

Фиг.17 Таблица с обобщени данни  
за последните 30 дни.

Добавяне на точка за измерване на pH. Демон-
страция  на възможности за монтаж, обслужване, 
организация на данните и визуализация на всякак-
ви измервани величини. Пренос на данни  през 
LAN, WAN, GSM, Radio и други канали.

 

Фиг.18 Резултати измерване на Ph

 
Фиг.19 Резултати измерване на прах
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7. Акценти:
- Точна индикация за шумовото класифи-

циране на всяка една локация и незабавна 
визуализация при предприемане на мерки 
за редукция на шума;

- Натрупване на необходимите за стратегиче-
ско 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 целоднев-
ния и цeлоседмичен профил на акустично 
замърсяване в локацията – за 24 часа и за 
седмица.

- Постояннно разширяване, надграждане и 
усъвършенстване на хардуерни и софтуерни 
компоненти, СПЕКТРИ ЕООД.

 

 
Фиг.20 Акустично замърсяване в локацията –  

за 24 часа и за седмица.

Резултантно генериране на исторически ста-
тистически профил за LAeq – процентно 10/90 
разпределение.

 

Фиг.21 Използвани и вече внедрени данни за L10 и L90

Като допълнителен показател за шума се 
използва Lмакс. за територии подложени на въз-
действието на авиационен шум. То представлява 
максималното ниво над дадена територия. Гра-
ничната стойност на Lмакс. е 85 dB(A). 

8. ИЗВОДИ:
За целите на регулярното обследване на акус-

тичното състояние в околната среда, недвусмисле-
но най-достоверния и надежден метод е използва-
нето на подходяща и проектирана в съответствие 
с актуалните международни стандарти система 
за непрекъснат мониторинг и проследяване на 
шумовото замърсяване, в комбинация с осигурен 
непрекъснат обществен достъп. 

Постига се ясна разпознаваемост на харак-
теристиката и природата за всяка една локация. 
Времево отчетливо се различава типичния инди-
видуален времеви шумов профил за подходящи 
интервеционни мероприятия.

За инженерингови и експертни цели, непре-
къснато натрупваните интегрални и статисти-
чески стойности формират един незаменим и 
изключително ценен източник на надеждни и 
верифицирани данни

Проследявайки резултатите от натруп-
ваните данни от поддържания от СПЕКТРИ 
ЕООД портал WEBNOISE.eu, недвусмислено 
се потвърждава, че комбинираният подход от 
непрекъснат мониторинг на шум в околната среда 
и извеждането му посредством облачна услуга 
на обществено достъпно ниво допринасят за 
създаването и развитието на надежден и значим 
непрекъснато актуализиращ се инструментариум 
за целенасочено адресиране на проблема с акус-
тичното замърсяване.
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Abstract: In the recent paper is presented an overall information, and are highlighted intermittent results re. 
the started in 2012 research and development SPECTRI integrated portal approach for on-line monitoring and 
internet access to measurement data for environmental parameters. Presented ios the R&D SPECTRI activity, and 
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Резюме: Доклад содержит общую информацию и прослеживание промежуточных результатов начатого в 
2012 году, как строительство и развитие СПЕКТРИ ООО интегрального, системного подхода  непрерывного 
мониторинга и интернет доступа до инструментариума для мониторинга параметров окружающей среды, 
как и для общего комплексного облачного мониторинга параметров окружающей среды и производственной 
среды. Последние новости  о продукте  WEBNOISE.eu - 2014-2015 г.
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