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Ако попитате някого за глобалните климатични промени, най-вероятно той 

ще е чувал за 
проблема. Но как наистина разбираме, че климатът на нашата планета се 

променя? Как знаем, че 
нивото на океаните се покачва? Как е открита озоновата дупка над 

Антарктика? Как знаем, че има 
сеизмично активни зони под антарктическия лед? Един от най-

съществените източници на 
информация за природните процеси в контекста на полярните изследвания 

са данните получавани 
от полева измервателна апаратура. С бързото развитие на технологиите и 

методите за 
анализиране, все повече усилия се полагат за създаване и инсталиране на 

надеждни системи, които 
да натрупват устойчиви, дълговременни бази от научни данни в Антарктика. 

Поради тази 
тенденция, в много случаи, не сложността на използваните методи, а 

продължителността и 
устойчивостта на наблюденията определят изследователската стойност на 

получените данни. 
Предложеният проект е съгласуван с дългосрочните цели на Българската 

антарктическа програма 
и има за основна цел да допринесе за създаването на надеждна техническа 

инфраструктура за 
разширяване на спектъра от устойчиви научни дейности, провеждани на 

остров Ливингстън. 
Изследванията и практическата работа предвидени в проекта ще бъдат 

насочени към 
оптимизиране на соларните захранващи системи за перманентна полева 

геофизична апаратура в 
суровите условия на дългата полярна зима. Ще бъдат адресирани основните 

предизвикателства - 
дълги периоди с оскъдна осветеност и ниски температури. За целта ще бъде 

проектирана и 
инсталирана многоканална система за измерване на слънчевата енергия, 

попадаща върху 
целенасочено избрани повърхности, които са от значение за монтиране на 

фотоволтаични панели. 
Получените данни за наличната соларна енергия през тъмните зимни 

месеци ще ни даде 
възможност да оптимизираме процеса на проектиране и инсталиране на 

целогодишно 



функционираща апаратура и значително да подобрим нейната надеждност. 
Ще бъде изработен 

приложен модел описващ енергийните процеси в апаратура със соларно 
захранване. 

Информацията събрана от многоканалната система ще бъде включена в 
модела за да се анализира 

и осигури непрекъснатата работата на сеизмичната станция LIVV, 
перманентната GNSS станция в 

KOH2 и други налични измервателни устройства, работещи в района на БАБ. 
Планираните 

дейности включват и експериментиране с дистанционно предаване на 
полеви данни в реално 

време. Целта е да получим реална оценка на възможностите и изискванията 
за предаване на 

натрупани данни от различен тип чрез автоматична сателитна 
комуникационна система в 

условията на антарктическата зима. 
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If you were to ask somebody about global climate change, most probably they will 

be familiar with the 
problem. But how do we actually know that the climate on our planet is changing? 

How do we get to 
know that the global sea level is rising? How did we discover the depletion of the 

ozone layer above 
Antarctica? How do we know about the seismic active regions under the Antarctic 

ice? The in situ data 
recorded by field deployable measurement equipment is one of the main sources of 

information about 
geophysical processes in the context of polar research. With the fast advancement 

of technologies and 
methods for data analyzing, more and more effort is being dedicated to deploying 

reliable systems for 
accumulating long term sustainable data records in Antarctica. Often the scientific 

value of the 
information is not defined by the high level of sophistication of the measurement 

methods, but instead by 
the long-term sustainability of the data records. 
Our project goals are aligned with the long-term goals of the Bulgarian Antarctic 

program - it aims to 
contribute to establishing a reliable technical infrastructure and thus broaden the 

area of scientific 
research on Livingston island. The theoretical and practical work planned for this 

project will be focused 
on optimizing the solar power supply systems for geophysical field deployable 

equipment intended to 
operate in the harsh conditions during the long polar winter. Our approach will 

address the main 
challenges - low temperatures and long periods with scarce solar energy. For that 

purpose we will design 
and install a multi channel sensor system which will measure the solar irradiance 

incident to specifically 
chosen surfaces which are of importance for our solar power supplies. The data for 

the available solar 
energy recorded during the dark winter months will provide us with information 

necessary for designing 
and deploying solar powered field equipment and to largely improve its reliability. 

We will create a 



practical performance model which will give a mathematical description of the 
energy state of the solar 

powered system as a function of solar irradiance, meteorological conditions, the 
system components and 

the system design. The data recorded by the solar irradiance measurement system 
will be incorporated in 

the model in order for us to analyze and improve the functioning of our permanent 
seismic station LIVV, 

the permanent GNSS station at KOH2 and other field equipment currently deployed 
in the vicinity of the 

Bulgarian Antarctic base. Our planned activities include remote real time data 
transfer experiments with 

the goal of getting a realistic estimation of the possibilities and the requirements 
for transferring data 

records of various types using an automatic satellite communication system during 
the harsh Antarctic 

winter. 
 


