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Abstrakt: In this report is explained the automatic system for ecological monitoring of
ambient air in the region of energy complex "Maritza-lztok" invented by CCS-Bulgaria and
Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Control and System Research. The automatic
station takes the concentracion of nitric oxides (NOx), sulphuric dioxide (SO:) and dust, as
well as the meteorological indicators: temperature and humidity of the air, atmospheric
pressure, wind direction and speed, sun heat and radiation. The concentrations appear on
an information board, installed on a wall in the nursery school in Polski Gradetz. These
concentrations are kept in data basis.
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1. УВОД
Замърсяването на' околната среда в района на ТЕЦ "Марица - Изток" е един от
основните проблеми за населението в този район. Известно е, че в
топлоелектрическите. централи "Марица - Изток" се изгарят нискокалорични,
високовлажни и високопепелни въглища, при което се отделя голямо количество
прах, серни и азотни оксиди и др. По данни на Статистическия институт [1]
емисиите на вредни вещества (тон) в атмосферата в района на "Марица - Изток"
за 1997г. са както следва: серни оксиди - 997069, азотни оксиди - 36173, метан -
230191, неметанови въглеводороди - 273, въглероден оксид - 1699, въглероден
диоксид -14732820, азотен диоксид - 4167, нетоксичен прах - 83432.
Емисиите от серен диоксид И азотни оксиди са основни компоненти при
образуването на киселинни дъждове. Те падат на земята в суха форма като газ
или частици, или в мокра форма като дъжд, сняг или облак. Преди да паднат, на
земята емисиите SO2 и NOx, както и свързания във вид на частици (сулфати и
нитрати) материал, намаляват видимостта и оказват влияние върху живите форми.
При човека това може да доведе до смущения в дихателната система, увреждане
на белите дробове и злокачествени заболявания. За околната среда вредите са
свързани с увеличаване на киселинността на езерата и потоците, водещо до
увреждане на живите организми в \ях, както и дивите животни, ползващи тази
вода за пиене. За горите загубите от киселинните дъждове са огромни. Освен



това те водят до разрушаване на сгради, археологически и други паметници на

културата.
Частиците прах с размери 2.5 микрона са особено опасни за здравето на хората,
тъй като проникват дълбоко а белите дробове и предизвикват възпалителни
процеси в тях и сърдечни заболявания.
Тези три замърсителя са основните компоненти на явлението "смог".

2. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЙОНА

Розата на преобладаващите ветрове за района са: западен 22.24%, югозападен -
17.22%, запад-югозапад - 11.07%, юг-югозапад - 7.95% и север-северозапад -
6.92%.
Това означава, че местата' с високи концентрации се очакват със сигурност в
североизточна посока от източника на замърсяване в зависимост от тяхната
мощност [2]. Скоростта на вятъра се движи между 0.1-6 m/s.

3. СЪСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структурната схема на автоматичната система е дадена на фиг.1., а техническите

метеокомплекс .
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характеристики на отделните измервателни устройства в табл. 1.



Табл. 1

Устройство

АСЗШ

AF21M

МР101М

Измерим
параметър

NO-NO2-NOx

S 0 ?

РМ,ОитРМ2 5

Диапазон

0-0.5ppb - Юррт
0-0.05ррЬ - Юррт

O-IOOng/m'-IOOOO^g/m3

Автоматичната система се състои от няколко самостоятелни комплекса: блок от
автоматични анализатори, блок за измерване на метеорологичните параметри,
блок за автоматично пробовземане, блок за калибриране, информационно табло
за извеждане и визуализиране на сьбраната информация за състоянието на
въздуха в района на селото. Измервателните уреди са свързани с персонален
компютър, чрез който се управлява цялостната работа на системата. Всички
блокове са разположени в самостоятелна кабина с вградена климатична
инсталация и работят напълно автоматично.
Блокът от газоанализатори се състои от три уреда на фирмата "ENVIRONMENT
S.A". Автоматичният микрокомпютърен анализатор на азотни оксиди работи на
хемилуминисцентен принцип, анализаторът на SO2 _ на ултравиолетова
флуоресценция, а измервателното устройство за праХ работи по стандартизиран
ISO -метод чрез радиоактивен източник.

4. ИФОРМАЦИОННО ТАБЛО ЗА ОГЛАСЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНИЯ ВЪЗДУХ
Информационното табло е електронно устройство с размери 680/1100 mm ,
работещо в автономен режим, което периодично на всеки кръгъл час получава
актуализирана информация за визуализиране. Оформено е като саетодиоден
дисплей, на който се изобразява постъпилата екологична информация. Видът на
информационното табло е даден на фиг.2.

Таблото се състои от три информационни полета.
Първото поле е с размери 82/853mm. На него се изобразява течаща екологична
информация с червен цвят. Могат да се изобразяват до 20 броя екологични и
метеорологични показатели, датата и астрономическото време и до 500 символа
допълнителна информация, като едновременно се показват до 15 символа.
Второто информационно поле представлява три светодиодни бар-графа със зелен
и червен цвят с размери на всеки бар-граф 30/183mm. На това поле се
изобразяват количествените характеристики на замърсителите, преизчислени в
относителни единици спрямо пределно допустимата концентрация (ПДК).
На третото информационно табли се изобразява постоянна буквено-цифрова
информация в червен цвят с размери 82/732 mm, която представлява означенията
на замърсителите, чиято стойност се индикира на бар-графите.

5. СИСТЕМА ЗА УПРАЙЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Системата за събиране, обработване и извеждане на информация за състоянието
на атмосферния въздух на с. Полски градец се състои от компютър, монитор,
клавиатура, мишка и принтер и оформя работното място на оператора.



Работният софтуер . се ' състои от две части: стандартен фирмен софтуер за
управление на системата за автоматично пробовземане, измерване и
калибриране, архивиране и визуализация на информацията на екрана на
монитора и приложен софтуер за обработване и извеждане на информацията на
светодиодния дисплей. Чрез фирмения софтуер се оформя масив за извеждане, а
чрез приложния се взема подадения масив и се извежда на дисплея.
Автоматичната система записва на журнал събраната информация през15 минути.

ФИГ.2

На журнала се извеждат: дата, точно време на запис, SO2(mg/m3), npax(mg/m3),
NOx(mg/m3), температура(°С) и влажност на въздуха(%), nocoKa(deg) и
cKopocT(m/s) на вятъра, атмосферно налягане(пРа), слънчево греене и слънчева

В журнала се отразява и състоянието на измервания параметър, ако той е извън
приетите граници или има грешки в измерването. Работният софтуер е изцяло под
управлението на WINDOWS.

6. РЕЗУЛТАТИ

Предложена е, изработена и внедрена в с. Полски градец през м. юли 1999г. и
работи безотказно автоматична система за експресен контрол на състоянието на
околния въздух в района на ТЕЦ "Марица - Изток.
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