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Air Quality Modelling, 24 September 2021

online Workshop



Прогностични модели за замърсяване 

в Европа – фокус върху:

СЪДЪРЖАНИЕ
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• Продукти за атмосферно замърсяване на системата 
Коперник (CAMS)

• Продукти за пясъчни бури на Регионалния Център на 
Световната метеорологична организация за Северна 
Африка, Близкия Изток и Европа  (WMO SDS-WAS RC 
NA ME EU)



CAMS - Copernicus
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https://atmosphere.copernicus.eu/

Услуги за наблюдение на атмосферата

https://regional.atmosphere.copernicus.eu



CAMS – REG #1
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Прогноза за КАВ в Европа

• Ensemble modelling: 9 модела

• 10 км х 10 км, за 8 височини: 0м -

5000 м

• за всеки 1 час, 4 дни напред 

• аерозоли и газове: O3, CO, NO2, 

SO2, PM10, PM2.5, DUST, и  др.

• Минерален прах, различни 

полени, ФПЧ от пожари

• Карти и epsgrams (часови 

изменения от Ensemble – в БГ само 

за СОФИЯ)



CAMS – REG #2
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Анализ и Прогноза (дни-28)

• Друга възможност за 

визуализация – карти за 

всеки час от изминалите 

28 дни

• Пример: ФПЧ10 

• За 17.09.2021   12:00



CAMS – REG #3
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Онлайн анимация (часови полета)

Изборът на 

последователни 

часови 

интервали дава 

идея за 

преноса



CAMS – REG #4
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Съвместен анализ на замърсители 
17.09.21 12:00  до 18.09.21 12:00

ФПЧ10 Прах от Сахара

Съчетаването на прогнози за различни параметри позволява 

идентифициране на източниците  и типа замърсяване



CAMS – REG #5
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Ретроспективен анализ – реанализ
https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/

• 2012-2018

• O3, NO2, SO2,CO

• PM10, PM2.5

• Специфични 

индикатори за п.д. 
норми

t50 = брой дни с 

PM10>50µgm-3 , 2018



CAMS – Policy Support Products #1 
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Подкрепа на анализи и решения 
https://policy.atmosphere.copernicus.eu/

CAMS Air Control Toolbox:   

ефект от редуциране на емисиите 

Source Contribution to EU cities:

прогноза за хим. състав на ФПЧ и приноса на отделни 

сектори и  страни ( за столиците в ЕС)

CAMS Air Quality Reports:

Годишни ; Анализ на тенденции и епизоди О3, ФПЧ, NO2

CAMS Policy workshops

презентациите са в помощ на използване на продуктите



CAMS –Policy Support Products #2 
https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php
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Ефект от редуциране на емисиите
CAMS Air Control Toolbox

Например: Какви ще са ФПЧ10 „утре“ , ако намалим емисиите от 
индустрията с 50% ? PM10, PM2.5, NO2, O3



CAMS –Policy Support Products #3
https://policy.atmosphere.copernicus.eu/DailySourceAllocation.php
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Принос на различни източници към ФПЧ10

БГ, ЕС  или други хим. състав                      отделни страни



CAMS –Policy Support Products #4
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Услуги във връзка с COVID-19

https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis

карти за средно-

дневни PM10, 

PM2.5, NO2, O3 за 

5 района на 

Европа

10 х 10 км

CAMS REG –

ANALYIS – (dd-2)

(отчита 

измервания! )



CAMS –Policy Support Products #5 
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Услуги във връзка с COVID-19

https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis

Бърза 

визуализация на 

ефекта от 

рестрикции за 50 

града

Еволюция от  

януари 2020

сравнение с нива 

от (2017-2019)



CAMS – ДАННИ
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Atmosphere Data Store



CAMS – ДАННИ за КАВ Европа

.15

Atmosphere Data Store

https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-

europe-air-quality-forecasts?tab=form



CAMS – Глобални прогнози за хим. състав
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CAMS - Global

Хим. състав в колона от атмосферата – 5дни; 29 региона, ЮИ Европа
CO, CO2, SO2, CH4, HCHO, PM10, PM2.5, UVindex

NO2 total column О3 total columnAOD – aerosol optical depth



SDS_WAS NA ME EU – Прогноза за прах от Сахара
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Прашни бури 

Прах във ФПЧ10 – медиана и средна стойност

https://sds-was.aemet.es/forecast-products/dust-forecasts

Ансамбъл от 

модели 

0.5° х 0. 5°

Карти за 

• ФПЧ10

• Аерозолен

индекс (аерозоли 

в атм.колона)

Прогноза за 60ч 

напред
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Въпроси ?

Благодаря за 
вниманието !

В презентацията са използвани продукти от CAMS – уеб страница и 
свързани документи, както и от SDS_WAS NA ME EU Reg Centre

emilia.georgieva@meteo.bg


