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Abstract. Air pollution causes damage to human health and ecosys-
tems. Large parts of the population do not live in a healthy envi-
ronment in accordance with current standards. Today, almost every 
city has problems with particulate matter concentration, especially in 
time of temperature inversions. This article introduces an automated 
system for monitoring and analyzing fine particulates in ambient air, 
temperature and light. It can be used in the workplace, at home, and 
in particular in student classrooms and laboratories, not only for 
monitoring, but also for training and refinement involving students, in 
various disciplines or informal activities.

Увод 
В днешно време разходите за топлинна енергия пред-

ставляват голяма част от разходите на едно домакинство, а 
световните тенденции показват постоянно увеличаване на 
цените на горивата. Според данни на Националния статис-
тически институт най-голяма част от разходите на българ-
ските домакинства представляват тези за отопление, чийто 
дял от общата енергийна консумация е приблизително 50%. 
Същевременно през 2013 г. 46.6% от населението е посо-
чило, че не поддържа топлинен комфорт в дома си, което 
нарежда България на първо място в ЕС, сочи проучване на 
Евростат [1]. През 2017 г. това са 37%.

Тези фактори поставят на дневен ред нуждата от оп-
тимизиране на потреблението, тъй като отоплението пред-
ставлява перо от всеки бюджет с най-голяма възможност 
за оптимизиране. От значение е не само как се отопля-
ваме, а и как може се регулира този процес. Тук идва и 
мястото на представената система – регулирайки по-ефек-
тивно температурата в дома си според нашите желания, 
както и периода, в който работи отоплителната система, 
не похабяваме енергия и даваме път на екологично чистите 
енергийни източници.

Битовото отопление, заедно с промишлеността, транс-
порта и енергетиката са основни източници на прах. Прахът 
е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му 
здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав 
на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на 

повърхността им други химични съединения, в това число 
мутагени, ДНК модулатори и други, както и от участъка на 
респираторната система, в която те се отлагат [2]. Прахът 
постъпва в организма предимно чрез дихателната система, 
при което по-едрите частици се задържат в горните диха-
телни пътища, а по-фините частици (под 10 mm) достигат 
до по-ниските отдели на дихателната система, като водят 
до увреждане на тъканите в белия дроб. Вредният ефект на 
замърсяването с прах е по-силно изразен при едновремен-
но присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух [2]. 
Установено е тяхното синергично действие по отношение 
на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявя-
ва с дразнещо действие и зависи от продължителността на 
експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3  
прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при 
населението, а при наполовина по-ниски концентрации се 
наблюдава повишаване на заболяваемостта и нарушаване 
на белодробната функция. Продължителната експозиция на 
серен диоксид и прах се проявява с повишаване на нес-
пецифичните белодробни заболявания, предимно респира-
торни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити – 
при значително по-ниски концентрации от (30–50 mg/m3),  
което е особено силно проявено при децата.

Прекалено слабото или твърде ярко осветление в 
стаята има отрицателен ефект върху човешкото тяло. В 
допълнение към вечната сънливост, недостатъчното коли-
чество изкуствена и естествена светлина води до по-се-
риозни опасности – зрително увреждане и нарушение на 
психологическото състояние. Решаването на проблема е 
съвсем просто – да се инсталират по-подходящи лампи и 
да се организира правилното осветление във всяка стая в 
съответствие със стандартите за осветяване на жилищните 
и работните помещения.

В тази първа част се разглеждат компонентите на 
автоматизирана система за следене и анализ на данни от 
околната среда: методи и сензори за измерване на фини 
прахови частици в атмосферния въздух, температура и 
осветеност на работното място; избор на управляващо 
устройство и връзката му със сензорите; избор на сис-
темата за записване и визуализация на данните от сензо-
рите. Преди това накратко ще разгледаме политиките на 
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Европейския съюз за чистотата на въздуха, българското 
законодателство в областта на качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) и въздействието на праха върху здравето.

Замърсяване на въздуха.  
Фини прахови частици

Замърсяването на въздуха вреди на човешкото 
здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много 
замърсители на въздуха спаднаха значително през послед-
ните десетилетия, което доведе до подобрено качество на 
въздуха в целия регион. Въпреки това концентрациите на 
замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и 
проблемите с качеството на въздуха остават. Замърсяване-
то на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинен-
тален проблем. Замърсителите на въздуха, отделени в една 
държава, могат да бъдат пренесени в атмосферата, което 
влошава качеството на въздуха на други места. По всеобщо 
мнение днес праховите частици, азотният диоксид и озонът 
в близост до земната повърхност са трите замърсителя, 
които засягат в най-голяма степен човешкото здраве [3]. 
Значителна част от населението на Европа живее в зони, 
по-специално в големи градове, където се наблюдава пре-
вишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: 
замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици 
създава сериозни рискове за здравето. Ето защо намаля-
ването на замърсяването на въздуха остава важна задача.

Фините прахови частици са част от атмосферния 
прах. Фините прахови частици са микроскопични твърди 
или течни вещества, суспендирани в земната атмосфера. 
Източниците на прахови частици могат да бъдат естествени 
(които се срещат в природата) или изкуствени. Праховите 
аерозоли се образуват при природни процеси (вулкани, 
бури, земетресения), разнообразни антропогенни дейности 
(добивна промишленост, строителство, горивни процеси, 
транспорт) или като вторичен продукт от различни химиче-
ски процеси, протичащи в атмосферата.

Актуалната дефиниция идва от въведеният през 1987 г.  
от Американската агенция за опазване на околната среда 
(United States Environmental Protection Agency) National Air 
Quality Particulate Matter стандарт (накратко означен като 
PM-стандарт) [4]. Първоначалната дефиниция за фини пра-
хови частици се базира на Конвенцията от Йоханесбург от 
1959 г. и приема за гранична стойност диаметъра на час-
тиците 5 μm. В първата версия на американския стандарт 
се дефинира PM10, който и в ЕС от 2005 г. е определен 
за гранична стойност. През 1997 г. американският стан-
дарт е допълнен с PM2.5, който отговаря на финия прах, 
проникващ в алвеолите на белите дробове. Освен това съ-
ществува и дефиниция за ултрафин прах (UP или съответно 
UFP, ултрафин прах), 100 nm (0.1 μm).

Политиките на Европейския съюз за чистота на 
въздуха. Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степе-
ни на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи 
въздействия и рискове за човешкото здраве и околната 
среда. ЕС действа на много равнища за намаляване на 

излагането на замърсяване на въздуха: посредством за-
конодателство, сътрудничество с отраслите, отговорни за 
замърсяването на въздуха, както и с международни, нацио-
нални и регионални органи и неправителствени организа-
ции и научни изследвания. Политиките на ЕС си поставят 
за цел да намалят излагането на замърсен въздух чрез 
намаляване на емисиите и установяване на норми и целеви 
стойности за качеството на въздуха.

Норми за качеството на атмосферния въздух. Ре-
публика България е синхронизирала своето законодател-
ство в областта на КАВ с Европейското. Наредба № 12 от 
15 юли 2010 г. регламентира следните норми за КАВ по 
отношение на РМ10 и РМ2.5:

• РМ10: средноденонощна норма (СДН) – 50 μg/m3  
(да не бъде превишавана повече от 35 пъти годиш-
но); средногодишна норма (СГН) – 40 μg/m3.

• РМ2.5: СГН – 25 μg/m3, в сила от 2015 г. През 
2020 г нормата ще бъде 20 μg/m3.

Наред със стандарта за размера на частиците фините 
прахови частици могат да се разделят в зависимост от 
вида си, произхода и други критерии. На мястото на измер-
ване е важно да се определи произходът им.

Дейности на Европейската агенция за околната 
среда (EAОС). ЕАОС подпомага прилагането на законода-
телството на ЕС, свързано с емисиите в атмосферата и 
качеството на въздуха. Също така Агенцията съдейства за 
оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването 
на въздуха и за разработването на дългосрочни стратегии 
за подобряване на качеството на въздуха в Европа. Дей-
ността на ЕАОС поставя ударението върху:

 – осигуряване на публичен достъп до набор от дан-
ни за замърсяването на въздуха;

 – документиране и оценка на тенденциите в замър-
сяването на въздуха и съответните политики и 
мерки в Европа; 

 – изследване на баланса и синергиите между за-
мърсяването на въздуха и политиките в различ-
ни области, включително изменение на климата, 
енергетика, транспорт и промишленост.

Въздействие върху здравето. Прахът е основният 
причинител за много вредни въздействия върху здравето. 
Фините прахови частици са отговорни за засилване на 
алергиите, асматични пристъпи, дихателни смущения, рак 
на белия дроб, както и увеличен риск от възпаление на 
средното ухо на децата. Освен това се предполага, че те 
имат въздействие върху заболяванията на сърцето и кръво-
обращението – например сърдечен инфаркт [5].

При оценката на частиците трябва да се вземе пред-
вид и тяхната повърхност, а тя при малките частици е 
многократно по-голяма. Теглото на отделните частици не 
дава информация за тяхната токсичност. Размерът на въз-
действието на частиците върху дихателните пътища зави-
си наред с токсичността на частиците (например олово, 
ванадий, берилий, алуминий, въглеводородни съединения 
и други) и от големината на частиците: колкото по-малки 
са частиците, толкова те са по-опасни за хората, толкова 
по–дълбоко проникват в белите дробове на човека. Финият 
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прах с размер PM10 достига частично дробовете, тъй като 
филтрирането от страна на носовата кухина не е доста-
тъчно за частици с размер под 10 микрона. Но по този 
начин ултрафини частици с размери под 0.1 μm достигат 
до алвеолите на белите дробове и се отстраняват оттам 
много бавно или не се отстраняват. Има предположение, че 
ултрафините частици проникват директно в кръвоносната 
система и влияят на кръвното налягане и други параметри 
на кръвта. Освен това се дискутира въпросът за директното 
проникване на наночастиците в мозъка [6].

Замърсяването на въздуха влошава и околната среда. 
Около 90% от градското население на Европа са изложе-
ни на замърсители в концентрации, по-високи от нивата 
на качеството на въздуха, считани за вредни за здравето. 
Излагането на тези замърсители редовно или при върхови 
концентрации упражнява различно по своята сериозност 
въздействие – от смущения на дихателната система до 
преждевременна смърт. Например фините прахови частици 
(PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължител-
ност на живота в ЕС с повече от осем месеца. Бензо(а)
пирен е канцерогенен замърсител, пораждащ нарастваща 
загриженост, с концентрация над прага, определен за за-
щита на човешкото здраве, в няколко градски района, осо-
бено в Централна и Източна Европа.

Методи и сензори за измерване  
на фини прахови частици и осветеност

Разработени са редица методи за измерване на ма-
совата концентрация на прахови частици в околния въздух. 
Те включват уреди за директно отчитане, които предоставят 
възможност за непрекъснат мониторинг, и филтър базира-
ни гравиметрични пробовземни устройства, които събират 
праховите частици върху филтър, който впоследствие бива 
претеглен в лабораторни условия.

В световната практика най-често използваните ме-
тоди за измерване на фини прахови частици във въздуха 
са: филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди; 
анализатори с микровезна (Tapered Element Oscillating 
Microbalance, TEOM); анализатори с бета абсорбция; оптич-
ни уреди; метод на черния дим. В мониторинговите станции 
в България, които са част от Националната система за мо-
ниторинг на КАВ, измерванията се извършват по гравиме-
тричен метод или чрез β абсорбция [7]. Апаратурата трябва 
да отговаря на стриктните изисквания на националните и 
международните стандарти за измерване на параметрите 
на околния въздух: БДС EN 12341:2014 за фини прахови 
частици. Освен споменатите официално признати методи 
за измерване на прахови частици в атмосферния въздух, 
в последно време добива популярност и измерването им 
чрез сензорни станции. Сензорът брои частици в опреде-
лен обем въздух. Чрез изчислителен модел броят частици 
се преобразува в μg/m-3 РМ10 и РМ2.5.

Сензорът за фини прахови частици SDS011 се ос-
новава на принципа на лазерно разсейване и служи за 
измерване на концентрацията на частици между 0.3 до 10 

μm във въздуха. Той е с цифров изход и вграден вентила-
тор, стабилен, точен и надежден. При промяна на външните 
условия времето за реакция е по-малко от 10 секунди. От-
личава се с висока разделителна способност: 0.3 μg/ m3. 
Обхватът му на приложение е детектор на PM2.5. Purifier. 
Захранване: напрежение 4.7 ~ 5.3 V, мощност > 1 W, пул-
сации на захранващото напрежение < 20 mV. Интерфейс 
– UART. Toзи сензор е използван в реализирания проект.

 Принципът на работа на сензора SDS011 е лазерно-
то разсейване на светлината. Частиците преминават през 
зоната на обсег на сензора. Разсеяната светлина се тран-
сформира в електрически сигнали и тези сигнали се усил-
ват и обработват. Броят и диаметърът на частиците могат да 
бъдат получени чрез анализ, тъй като формата на сигнала 
има определени отношения с диаметъра на частиците.

Сензор QSA2700D. През януари 2018 г. направление 
Сградни технологии на Siemens пусна на пазара нов сензор 
за фини прахови частици за сгради – сензорa QSA2700D 
[8]. С това компанията допълва продуктовото си порт-
фолио от устройства, гарантиращи здравословен климат 
в помещенията. Сензорът се използва за наблюдение и 
визуализация на замърсяването на въздуха и е лесен за 
интегриране в системите за управление на сгради. Новият 
сензор за фини прахови частици се основава на лазерна 
технология и измерва замърсяването на въздуха в две ка-
тегории: PM 2.5 и PM 10, т.е. частици с диаметър от 0.3 до 
2.5 микрометра и съответно 0.3 до 10 микрометра. Малък 
вентилатор, монтиран в сензора, засмуква въздуха. Ла-
зерният диод, който измерва разсейването на светлината 
от частиците, регистрира точната концентрация на PM2.5. 
Сензорът е настроен за измерване на важната стойност 
на PM2.5. Той оценява концентрацията и на PM10. Тези 
частици с диаметър до 10 микрометра са толкова големи, 
колкото и поленовите зърна, които предизвикват алергии, 
но те не са толкова опасни, колкото PM2.5.

Сензорът може да бъде интегриран в съществува-
щата система за сградна автоматизация. Той може да се 
комбинира и с пречиствателите на въздуха, които вече 
са стандартни в много офис сгради. Тези пречистватели 
филтрират замърсения въздух в помещението, преди да го 
върнат обратно в офисите. Сензорите ще могат да включ-
ват и изключват пречиствателите на въздуха според кон-
центрацията на PM2.5, вместо да ги оставят да работят 
постоянно. Сензорите активират само пречиствателите на 
въздуха и само когато е необходимо, което може да доведе 
до значителни икономии на енергия.

Експертите от Siemens разработват и приложение, 
което може да се използва за свързване на PM сензора с 
датчик за въглероден диоксид, управлявайки по този начин 
вентилационната система на сградата. Въглеродният диок-
сид се натрупва в затворени помещения в резултат на ди-
шането на хората. Към този момент в такива случаи често 
се използват сензори за въглероден диоксид за активиране 
на вентилационната система, която след това вкрава свеж 
въздух в сградата. В много големи градове концентрацията 
на външните фини прахови частици е толкова висока, че 
вентилацията не е препоръчителна. В този случай сензорът 
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за измерване на температурата може да предотврати вен-
тилацията.

Смяната на лазерния модул е лесна. PM сензорът 
за частици QSA2700D на Siemens разполага с допълнителна 
функционалност. Тъй като PM сензорите всмукват въздух, с 
течение на времето замърсяването се натрупва върху ла-
зерната оптика. Обикновено целият сензор трябва да бъде 
изключен от захранващите кабели, отстранен и заменен с 
нов модул. В този случай сензорът се нуждае от подмяна 
само на малкия лазерен модул. Подмяната на сензорния 
модул е бърза и лесна и не изисква специални умения, 
както и не се налага закупуване на ново устройство или 
преконфигурация. Когато сензорният модул трябва да бъде 
подменен, устройството сигнализира потребителите за това 
чрез самия дисплей, а в случай, че моделът е без дисплей 
– чрез LED светлина.

Сензорът на Siemens предлага и икономичен режим, 
така че лазерният модул не се нуждае от подмяна толкова 
често. При този режим се правят ограничен брой измер-
вания на всеки час, в резултат на което замърсяването на 
сензора отнема повече време. Датчикът има дисплей, който 
се активира само при идентифициране на присъствието на 
хора. Когато в помещението не е регистрирано такова при-
съствие, честотата на измерванията на частици намалява, 
удължавайки значително експлоатационния период на сен-
зора. Когато клиентът се намира в рамките на около метър 
от сензора, той се активира и моментната стойност на 
фините прахови частици се показва на дисплея в рамките 
на секунди, уточняват от Siemens.

Сензор за светлина TSL2561, I2C интерфейс 
(Light Sensor). Модулът е изграден от сензор за светлина 
TSL2561. Позволява по-точно изчисляване на осветеност 
(Lux), конфигуриране в различни работни режими и от-
читане в обхват от 0.1 до 40000 Lux. Работи с цифров 
интерфейс I2C, с избор от между три I2C адреса, които се 
конфигурират от извода ADDR. Захранва се с напрежение 
3-5 V и консумира до 0.5 mA (15 mA в режим powerdown). 
Интерфейсът има конвертор на логически нива.

Сензорът TSL2561 се отличава с голяма точност и 
чувствителност и има следните характеристики:

• Размери: 17 x 19 mm;
• Обхват на осветеност: 0.1–40 000 Lux;
• Работно напрежение интерфейс: 3-5 V;
• Отчита и инфрачервена светлина.
Сензор за светлина MAX44009 с I2C интерфейс. 

Този сензорът разполага с цифров изход I2C, който е идеа-
лен за множество преносими приложения като смартфони, 
преносими компютри и индустриални сензори и е показан 
на фиг. 1. С по-малко от 1 μA работен ток той е най- ико-
номичният сензор за околна светлина в индустрията и се 
отличава с ултраширок 22-битов динамичен диапазон от 
0.045 lux до 188 000 lux. Спектралната реакция на фото-
диода на чипа е оптимизирана, за да имитира възприятието 
на човешкото око и включва IR и UV блокираща способ-
ност. Адаптивният блок за усилване избира автоматично 
правилния диапазон на работа, за да оптимизира броя на 
луксовете.

Фиг. 1. Схема на сензор MAX44009

Cензорът е проектиран да работи в обхват на захран-
ващото напрежение от 1.7 V до 3.6 V и консумира само 
0.65 μA в пълна експлоатация. Toзи сензор е използван в 
реализирания проект.

Сензор за температура (дигитален термометър) 
DS18S20. На фиг. 2 е показана схемата му. Toзи сензор е 
използван в реализирания проект.

Има следните характеристики:
• Захранващо напрежение: 3.0-5.5 V;
• Pull-up захранващо напрежение (паразитно):  

3.0-5.5 V;
• tERR (температурна грешка): ±0.5 ±2℃;
• IDDS (ток в неактивен режим): 750–1000 nA;
• IDD (ток в активен режим): 1–1.5 mA.

Фиг. 2. Схема на сензор DS18B20
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Заключение
Европейският съюз води последователна политика за 

чистотата на въздуха. Основен проблем за решаване е на-
маляването на фините прахови частици, какъв е техния вид 
и кой е основният източник на замърсяване. Необходими 
са целенасочени усилия за по-нататъшно опазване на здра-
вето на човека и на околната среда в Европа. Направен е 
обзор на методи и сензори за измерване на фини прахови 
частици в атмосферния въздух, температура и осветеност 
на работното място. Те са в основата на проектирана и 
реализирана система за мониторинг на параметри на зао-
бикалящата ни среда.
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