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Източници на близки измервания

• НИМХ (www.meteo.bg)

• String Meteo (www.stringmeteo.com)
• Агенцията за ядрено регулиране (www.bnra.bg)

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг, 
Катрин (www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_background/Katrin)

• ИАОС (eea.government.bg)
Ежедневен бюлетин (eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html)

• Радиационен гама-фон (www.radmon.org)
• Luftdaten selber messen (www.luftdaten.info)

София (airsofia.info), Пловдив (airplovdiv.info)
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METER.AC:: цел

Целта на METER.AC е да наблюдава широк спектър от 
природни процеси, за дълъг период от време с висока времева 
резолюция при равномерно разпределени наземни станции, 
придържайки се към FAIR принципите за данни. Суровите 
измервания, както и допълнителни производни, метаданни и 
статистика свободно се предлагат от сайта без лиценз (CC0).



METER.AC:: компетентности/опит

Компютърни науки Програмиране
Химия Моделиране
Физика Мрежи
Математика Хардуер и електроника
Статистика Софтуер
Компютърна химия DevOps
Атмосферна химия Технологични монтажи
Спектроскопия Продуктов дизайн



METER.AC:: снимки



METER.AC:: още снимки



METER.AC:: инсталации



METER.AC:: въведение
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METER.AC:: измервани величини

[nodes]
температура
налягане
влажност
ФПЧ 2.5
ФПЧ 10
гама фон

NO2*
SO2*
CO*
O3*

[meteo]
температура
налягане
влажност
вятър (скорост)
вятър (посока)
валежи
слънчева радиация
гама фон

[earth]
гама фон
радон
CO2
магнитно поле*

* В процес на разработка, планирани за 2020



Сензори [nodes]

MS8607 – Налягане, Температура, Влажност (TE)
Operating range: 10 to 2000 mbar, 0%RH to 100%RH, -40 to 85 °C 

High-resolution module: 0.016 mbar, 0.04%RH, 0.01°C

HPMA115S0-XXX – ФПЧ (Honeywell)
Concentration range: 0 μg/m3 to 1000 μg/m3

Humidity (operating and storage): 0 %RH to 95 %RH non-condensing

SBM-20 – Радиационен гама-фон
Gamma Sensitivity Ra226 (cps/mR/hr): 29
Gamma Sensitivity Co60 (cps/mR/hr): 22



Сензори [meteo]

SBM-20                                                                            La Crosse 2355

GILL MetPak RG                GILL WindObserver Hukseflux LP02-TR



Сензори [earth]

SBM-20                                                         RD200M

SI22-G



METER.AC:: карта на покритие



METER.AC:: инфраструктура



METER.AC:: демонстрация https://meter.ac



Суровите данни са в основата

Откриваеми Достъпни        Ясни/съвместими Използваеми



… или

Всички права запазени. Само за лично

ползване! Всяка употреба на данни от

Българския сървър за времето в средствата

за масова информация, Интернет или с

търговска цел без изричен договор е

забранена!



Приложения (use cases)



nebe.to



В сътрудничество с…

Пловдивски университет            Химически факултет                       Лаборатория C.lab
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