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Използване на сателитна информация за 

качеството на атмосферния въздух в градска 

среда в България 

  

Satellite information downscaled to urban air 

quality in Bulgaria (SIDUAQ) 



Цел на проекта "Използване на сателитна информация за качеството 

на атмосферния въздух в градска среда в България " (Проект BG2-

05 2018-2020) е да се приложат възможностите давани от 

спътниковите наблюдения на количеството аерозоли и газове в 

колона атмосферен въздух (AOD, О3, SO2, NO2), за подобряване на 

управлението на качеството на въздуха на национално ниво в 

България и на местно ниво за община Пловдив. Целта ще бъде 

постигната чрез синергичното използване на данни от спътниците 

на Европейската космическа агенция (METOP, Sentinel 5P и др.), от 

националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния 

въздух и от моделирането на преноса и дифузията на примеси в 

атмосферата. 

Период на изпълнение на проекта:  15/06/2018 – 15/06/2020. 
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Съществуващите системи за прогноза на химическото време ще бъдат 
усъвършенствани и приложени за територията на град Пловдив, като 
спътниковите данни ще бъдат асимилирани в моделните мрежи с 
различна резолюция. Получените резултати ще захранват с 
метеорологична и химическа информация локален модел за 
качеството на атмосферния въздух. 

                           

Схема на областите на сега действащата Българска система за прогноза на  

химическото време 



* За първи път в България ще бъде използвана сателитна информация 

за подпомагане на държавните и местни власти в управлението на 

качеството на въздуха  (AQ) чрез моделни системи. 

* Сега действащата Българската система за 
прогноза на химическото време (BgCWFS) 
дава анализ и 3-дневна прогноза на 
замърсяването на въздуха под формата 
на часови AQ карти на приземно ниво. 
След усъвършенстването й ще дава и  
вертикални профили на различни 
замърсители (NO2, SO2, PM10 и PM2.5) за 
територията на България и Балканския 
полуостров с резолюция 9х9 км. 



Основната идея за подобряване на 

началните химични условия (НУ) в 

моделната система WRF-CMAQ в 

НИМХ е да се използва аерозолната 

оптична дебелина (AOD) получена от 

сателит.  
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Схема на потока данни при асимилиране 

на получена от спътник AOD, използван 

за корекция на PM профилите 

“Нормалните” и коригирани изчисления ще се 
извършват последователно и получените 
резултати ще се сравняват помежду си и с данни 
от наблюдателната мрежа.  



Местната система за управление на AQ (AQMS) на община Пловдив ще 
бъде вложена в BgCWFS с резолюция 250x250 метра. Тя ще изготвя 
почасови AQ карти на NO2, SO2, PM10 и PM2.5, като по този начин ще 
се прави анализ на качеството на въздуха и прогноза до 3 дни напред. 

 

Данните от модела ще бъдат валидирани по всички налични измервания 
от мониторинговата мрежа в града. 

 

Модулът за експертен анализ (post processing) ще изготвя карти на 
нарушения на приетите за България AQ стандарти и AQ индекси за 
град Пловдив. Ще бъде определен приносът (в %) на различните 
източници на емисии и произтичащото от тях замърсяване на въздуха и 
ще бъдат предложени подходящи мерки за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух на местните власти. 



SO2 (g/s) емисии от битовия сектор за 23 януари 2011, 20:00 

Система за моделиране на замърсяването на въздуха в гр. Пловдив 

Важно е да се направят 

усилия за оценка на 

емисиите на местно ниво! 



Задачите в един от работните пакети е 

събиране на сателитни данни за 

асимилация в BgCWFS с подходяща 
пространствено-времева резолюция.    
 
Сателитите MetOp A и B минават над 

Балканския полуостров всеки ден между 

10 и 11 часа регионално време, но на 

различни орбити. За да се постигне по-

добра пространствена разделителна 

способност беше решено да се използва 

комбинация от данни от двата сателита. 

Орбити на MetOp A и B над Европа  



Satellite Sensor Product Spatial resolution Time frequency  Time period 

MetOp A GOME-2 AAI, SO2, NO2, BrO, CHOH 40 x 40 km Every day 2007 - 2013 

MetOp B GOME-2 AAI, SO2, NO2, BrO, CHOH 40 x 80 km Every day 2012 till now 

NOAA OMPS AAI, SO2 50 x 50 km Every day 2012 till now 

Aura OMI AAI, AOD 40 x 40 km Every day 2004 - 2013 

Terra MODIS Visual image  

(channels 143) 
250 x 250 m Every day 2004  till now 

Aqua MODIS Visual image  

(channels 143) 
250 x 250 m Every day 2004  till now 

Описание на наличните данни от различни спътинци и инструменти в І-ва фаза на SIDUAQ 

За първата половина на 

2012 г. има данни за AAI 

от OMI, OMPS MetOp A 

и MetOp B и може да се 

направи сравнение 

между тях. Данните от 

MODIS са много добри 

за оптично 

разпознаване, 

сравнение и 

визуализация. 



Пример за структура на файла: 

S5P_SO2_20181014T105303UTC_20181014T105803

UTC_BG.  

 

 Lat,dd  Long,dd  SO2*e+19,mol*cm-2  

  

44.172  22.6568  2.123433979   

44.172  22.7243  1.666430131   

44.104  22.6568  1.527928817   

44.104  22.7243  1.613586142   

SO2           Acquisition time           Sensor 

Sulphur Dioxide      20181014T105303  UTC     

TROPOMI 

total column          20181014T105803  UTC          

S5P 

Bulgaria and Balkans 

Подготвени са първоначални 

данни от Sentinel 5P за вход в 

BgCWFS. Данните са от 

TROPOMI с пространствена 

резолюция 3.5x7км за повечето 

продукти. 



Обработката на данните се състои от следните стъпки: 

 

1. Събиране на данни 

2. Геореференция 

3. Извличане на данни за областта, представляваща интерес 

4. Премахване на неправилни данни 

5. Конвертиране на данни в необходимите единици и формат. 



Уеб сайт на проекта:  

http://space.bas.bg/SIDUAQ/index.html  

Следващи стъпки: 

* надграждане на местната система за качеството на въздуха в Пловдив с 
включване на емисии от всички сектори, с начални и гранични условия от 
BgCWFS, което ще я направи прогностична система 

* проверка / верификация на всички моделни резултати с наличните наблюдения  

* попълване на наличната сателитна информация с нова в подходящ формат за 
усвояване в моделната система BgCWFS 

* усъвършенстване и тестване на BgCWFS  с асимилирани сателитни данни 

* “телескопизация” на BgCWFS за района на Пловдив без и с асимилирани данни 

* поддържане на тесни контакти с местните власти за оптимално реализи-ране 
на нужните за тях продукти  

http://space.bas.bg/SIDUAQ/index.html
http://space.bas.bg/SIDUAQ/index.html


Заключителни бележки: 

Досега в България не е използвана спътникова информация за моделиране 
на качеството на въздуха и този проект ще бъде първата стъпка в тази 
насока. 
 
Продуктите разработени в рамките на проекта ще подкрепят местните 
власти в планирането и управлението на качеството на въздуха.  
 
Технологията създадена за един град може да се приложи и за други 
български градове, така че да се достигнат стандартите за качество на 
въздуха в средносрочен и дългосрочен план. 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


