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Rezumat
Din dorinţa de a se cunoaşte şi prezice anumite fenomene naturale atât din punct de
vedere meteorologic cât şi din punct de vedere al dispersiei poluanţilor din aer, s-a
demonstrat strânsa conexiune dintre mediul terestru şi atmosfera. Problema calităţii aerului
a devenit deosebit de importanta atât pe scara locala cât şi pe scară globală având directe
implicații în perturbarea bilanțului energetic al atmosferei, pe termen scurt si lung. Între
cele două scale de timp trebuie luate în considerare multe procese meteorologice
importante deoarece acestea dirijează efectele poluării aerului [1]. De asemenea este foarte
important în cazul modelelor de dispersie ale poluanţilor, care sunt în continuă dezvoltare,
să se cunoască distribuţia acestora pe diverse nivele atmosferice.
De-a lungul timpului au fost standardizate diverse metode de a face determinări
cantitative ale proprietăţilor atmosferei. Distincţia majoră apare însă între metode in situ şi
cele de teledetecţie. Primele sunt cele care măsoară şi monitorizează atmosfera în imediata
vecinătate a aparatului, precum observaţiile meteorologice de rutină care se fac la staţiile
meteorologice şi aparatura de monitorizare a gazelor constituente ale atmosferei şi a
gazelor poluante ce se dispersează în mediul înconjurător. A doua categorie este cea a
determinărilor care evaluează caracteristicile atmosferei de la distanţă. Teledetecţia se
poate face cu ajutorul instrumentelor care se orientează în spaţiu, plasate pe avioane sau
baloane, dar de asemenea cu instrumente aflate la sol, care măsoară radiaţie
electromagnetică emisă, dispersată sau transmisă prin atmosferă.
Metodele optice oferă informaţii tridimensionale ale distribuţiei de aerosoli (prin
reprezentarea acestei distribuţii ţinând cont de altitudine, densitate de aerosoli şi evoluţia în
timp) pe baza analizei radiaţiei retroîmprăştiate pe aceştia. Cele mai puternice dintre
sistemele folosite sunt cele care încorporează laseri. Dezvoltarea laserilor pulsaţi au făcut
posibilă realizarea unei noi generații de sisteme (LIDAR - LIght Detection And Ranging)
care trimit în atmosferă o radiaţie laser de durată mică (de ordinul nanosecundelor) cu
energie mare (de ordinul milijoul-ilor), determinând astfel o împrăştiere intensă pe
constituenţii atmosferici şi permițând recepţia unor semnale retroîmprăştiate suficient de
puternice pentru a fi extrase din zgomotul de fond.
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Astfel, tehnica LIDAR oferă informaţii cu o precizie foarte înaltă atât spaţială (de
ordinul metrilor), cât şi temporală (de ordinul minutelor) din urma interacţiunii radiaţiei
laser cu diverşi constituenții atmosferici. În ceea ce priveşte utilizarea sistemelor LIDAR în
meteorologie, pe lângă monitorizarea în timp real pentru cercetarea atmosferei, unii dintre
parametrii cei mai importanţi în prognozele meteorologice sunt înălţimea startului limită
planetar şi plafonul norilor. Cum elementele meteorologice variază în timp şi spaţiu, un
singur punct de măsurare/ monitorizare oferă informaţii doar pentru o arie restrânsă, locală,
şi astfel, o reţea de sisteme LIDAR este benefică atât pentru prognozele meteorologice,
determinarea precisă a unor parametri de intrare în modelele de dispersie a poluanţilor cât
şi pentru cercetarea şi sondarea atmosferei terestre pe arii extinse, astfel încât datele
colectate să poată fi ulterior utilizate pentru analize statistice şi pentru optimizarea şi
validarea modelelor. Din acest punct de vedere, un progres semnificativ după apariţia
programului GAW (Global Aerosol Watch Program) îl reprezintă continua extindere şi
dezvoltare a reţelelor de teledetecţie de la sol pentru fotometrie solară precum AERONET,
şi realizarea reţelelor de sisteme lidar pentru aerosoli precum EARLINET, Asian Dust
Network (ADNET), Micro-Pulse Lidar Network (MPLNET), ALINE – Latin America
Lidar Network sau CISLINET (reţea de sisteme lidar în statele fostei URSS) [16, 21, 74].
În anul 2007 a luat naştere un nou proiect de cercetare prin parteneriat cu Institutul
Naţional de Optoelectronică din Bucureşti, Administraţia Naţională de meteorologie, SC.
EnviroScopy SRL şi 3 centre universitare din România: Iași, Cluj, Timişoara, (ROLINET
– ROmanian LIDAR NETwork), obiectivul fiind crearea unei
țelere LIDAR la nivel
naţional în vederea fundamentării științifice bazată pe date reale a dinamicii stratului limită
planetar în regiunea României şi în final de integrare în rețele Europene şi Globale de
supraveghere a mediului (EARLINET, GAW şi GEOSS).
miniESY

Sistemul LIDAR, sub acronimul

LIDAR, ce va fi utilizat pentru

implementarea acestei reţele naţionale este descris detaliat în această lucrare. Patru astfel
de sisteme LIDAR, din locaţiile: Băneasa, Cluj, Timişoara şi Iaşi, sunt planificate a se
instala, urmând să se implementeze un program de măsurători simultane.
Pe lângă aspectele tehnice, utilizarea acestui sistem experimental complex, care se
referă la alinieri, optimizări de semnal, automatizarea măsurătorilor şi achiziţiei datelor –
toate acestea făcând parte integrantă din muncă desfăşurată sistematic pentru culegerea
datelor necesare elaborării acestei lucrări, nu ar fi fost posibilă fără o cunoaştere detaliată
atât a mediului supus investigării (troposfera) şi a proceselor ce au loc la interacţia radiaţiei
2

laser cu acesta cât şi a unor cunoştinţe de opto-electronică şi opto-mecanică. Pornind de la
acest considerent, lucrarea a fost structurată astfel:
În primul capitol sunt prezentate aspectele teoretice ale utilizării tehnicii LIDAR
pentru monitorizarea şi caracterizarea optică a aerosolilor atmosferici. In primul rând sunt
precizate fenomenele fizici care apar la interacţia radiaţiei laser de sondare (utilizate de
sistemele LIDAR) cu diferiţii compuşi atmosferici: atenuarea, absorbţia şi împrăştierea. De
asemenea sunt definite mărimile optice importante în investigarea cu radiaţie laser a
atmosferei şi este prezentată problema inversiei semnalului/profilului LIDAR pentru
extragerea informaţiei despre mediul investigat. Este de asemenea argumentată alegerea de
a utiliza sistemele LIDAR pentru monitorizarea atmosferei şi necesitatea de implementare
a unei reţele de sisteme LIDAR la nivel global si regional.
În al doilea capitol este descris din punct de vedere fizico-tehnic un sistem de tip
microLIDAR (puls laser la 532 nm cu enegia de ordinul µJ la o cadenţă de 7KHz) şi sunt
prezentate datele experimentale originale obţinute in premiera cu acest sistem în diverse
campanii de măsurători la Administraţia Naţională de Meteorologie, partener în proiectul
de cercetare ROLINET , date care pun evidenţă performanţele maxime ale sistemului:
factorul de suprapunere de la 80 m altitudine, distanţa maximă de sondare pe timp de zi
până la 5 km altitudine, şi pe timp de noapte până la 7 km utilizând un singur canal elastic
de detecţie la lungimea de undă de 532 nm. Din prelucrarea preliminară a datelor
experimentale şi din expunerea acestora în format 3D, s-a pus în evidenţă dinamica
stratului limită planetar, distribuţia pe verticală a aerosolilor din mediul urban la altitudini
joase, precum şi determinarea cu o rezoluţie spaţială de 7.5 m a nivelelor de inversie
atmosferică şi a plafonului noros, date utilizate atât ca parametri de intrare în modelele de
prognoză meteorologică şi în modelele de dispersie a poluanţilor cât şi pentru studiul şi
monitorizarea atmosferică pentru înţelegerea mai bună a microclimatului.
În cel de-al treilea capitol este descris din punct de vedere fizico-tehnic sistemul
mESY

LIDAR pe care l-am proiectat / realizat în colaborare cu SC EnviroScopY SRL,

partener în proiectul de cercetare ROLINET, cu ajutorul căruia am reuşit să realizez
primele teste şi să iau primele seturi de măsurători cu acest sistem prototip, sistemul putând
fii declarat operațional. Măsurătorile şi validarea lor prin corelaţie cu date meteorologice
sunt prezentate în capitolul următor. Sunt prezentate pe larg motivaţia alegerilor
componentelor ce alcătuiesc sistemul LIDAR prototip precum şi estimarea factorului de
suprapunere unitar, luând în calcul parametrii geometrici ai sistemului.
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Ideea originală de realizare a cuplării opto-mecanice a unui telescop cu un sistem
de detecție a sistemului

mESY

LIDAR, se bazează pe sistemul microLIDAR prezentat în

capitolul anterior şi, care este în curs de brevetare.
Astfel, în capitolul al patrulea sunt prezentate primele măsurători cu noul sistem
prototip

LIDAR, pe care le-am efectuat în diverse campanii de măsurători şi care au

mESY

pus în evidenţă performanţele maxime ale sistemului: factorul de suprapunere unitar de la
aproximativ 700 m altitudine (altitudine estimată şi din calculele teoretice), distanţa
maximă de sondare pe timp de zi până la 12 km altitudine, iar pe timp de noapte până la 15
km utilizând un singur canal elastic de detecţie din domeniul vizibil, 532 nm cu o rezoluţie
spaţială de 7.5 m şi o rezoluţie temporală de 1min. Din prelucrarea preliminară a datelor
experimentale şi din expunerea acestora în format 3D a semnalului corectat cu distanţa, se
evidenţiază dinamica stratului limită planetar, distribuţia pe verticală a aerosolilor chiar de
la 500 m (unde factorul de suprapunere este parţial dar semnalul este suficient de puternic
datorită energiei mari a laserului şi a multitudinii ce centri împrăştietori de la altitudini
joase), determinarea cu o rezoluţie spaţială de 7.5 m a nivelelor de inversii atmosferice şi a
plafoanelor noroase inclusiv norii de tip cirrus la 8-12km de importanţă climatică.
Datorită ratei de repetiţie relativ mari de 30 Hz a sistemului laser, şi a suprafeței
relativ mari a oglinzii colectoare de 40cm diametru, profilele LIDAR pot fi realizate cu o
rezoluţie temporală de 1 min până la altitudinile precizate. Profilele LIDAR reprezintă
astfel un interes regional şi global, atât pentru studiile de calitate a aerului cât şi pentru cele
de tip climatic. În cadrul unui nou proiect de cercetare, finanţat din fonduri norvegiene cu
acronimul RADO, în colaborare cu Institutul Naţional de Optoelectronică şi SC
EnviroScopY SRL, am reuşit să efectuez primele teste şi măsurători, şi pentru detecţie în
domeniul UV şi anume: canalul elastic – detecţie la 355 nm pentru detecţia aerosolilor şi
norilor atmosferici şi canalul inelastic Raman – detecţie la 387 nm ale moleculelor de azot
din atmosferă, dovedind că sistemul proiectat poate fi oricând uşor îmbunătăţit/extins
pentru canale elastice şi inelastice din domeniul UV – VIS (355 nm, 387 nm, 408 nm, 532
nm, 607 nm). Aceste date indică performanţele sistemului

mESY

LIDAR, sistem ce va fi

folosit în fiecare punct de lucru pentru crearea reţelei naţionale de sisteme LIDAR –
ROLINET.
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În cel de-al cincilea capitol sunt prezentate, de asemenea, rezultate proprii care pun
în evidenţă necesitatea utilizării sistemelor LIDAR, atât pentru studiile şi cercetările ce
privesc monitorizarea atmosferei terestre, cât şi ca instrument util în situaţii de criză cum ar
fi detecţia norilor de cenuşă vulcanică sau, în general al poluării transfrontaliere sau de tip
„long range transport”.
Este

prezentat,

ca

exemplu,

studiul

de

caz

al

erupţiei

vulcanului

EYJAFJALLAJOKULL. Astfel, utilitatea unei reţele de sisteme LIDAR devine importantă
şi în acest caz. O altă aplicaţie care este prezentată, la care am participat cu rezultate
originale şi în premieră pentru România este utilizarea sistemelor LIDAR pentru topografia
terenurilor.
În rezumat, teza demonstrează, după o perioadă de formare în tehnica LIDAR la SC
EnviroScopY SRL, teste practice la ANM cu un sistem microlidar şi pregătire teoretică la
INOE, contribuţia personală esențială la cercetarea dezvoltarea şi testarea/validarea unui
sistem inovativ operațional de tip LIDAR elastic / Raman, multi-lungime de undă, pentru
studiul parametrilor atmosfericii aerosoli/nori cu înalta rezolu
ție spaţio-temporală dedicat
rețelei naționale LIDAR, respectiv ROLINET. Un nou tip de cuplaj mecano-optic în curs
de brevetare a fost astfel validat iar sistemul este operațional în UV sau VIS. Perspectivele
imediate sunt (1) asigurarea funcționarii simultane î n UV şi VIS şi pe termen mediu (2)
adăugarea unui canal Raman la 408 nm pentru observarea vaporilor de apă, gazul cel mai
important în sistemul climatic. O aplicație în curs de validare se referă la utilizarea
sistemului ca element de decizie în stimularea precipita
țiilor sau la eficientizarea
sistemelor anti-grindină
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I. Aspecte teoretice ale tehnicii LIDAR pentru monitorizarea atmosferei terestre

Partea I: Noțiuni teoretice de specialitate

Capitolul I. Aspecte teoretice ale tehnicii LIDAR pentru monitorizarea
atmosferei terestre

1.1 Introducere
Atmosfera este un strat gazos relativ subţire, care înconjoară Pământul, 99% din
masa sa fiind concentrată în primii 30 km altitudine. În tabelul 1.1 este prezentată o listă a
gazelor care compun atmosfera terestră nepoluată şi concentraţia lor medie [1].
Observarea continuă a proceselor fizice din troposferă legate de caracteristicile şi
dinamica poluanţilor deasupra unor aglomerări urbane, influenţate simultan de poluarea
industrială şi de traficul intens, este necesară atât pentru evaluarea locală a nivelului de
poluare şi a efectelor acesteia cât şi pentru impactul poluării la scară mare. Tehnica
sondării optice de la distanţă este o tehnică capabilă să furnizeze în timp real distribuţii 3D
ale aerosolilor şi norilor atmosferici la nivel local cu o rezoluţie spaţială şi temporală foarte
ridicată.
Tabelul 1.1: Compoziţia aerului umed atmosferic nepoluat

Concentrație (ppm)

Concentrație (μg/m3)

Azot

765,500

8.67×108

Oxigen

202,900

2.65×108

Apă

31,200

2.30×107

Argon

9,000

1.47×107

Dioxid de Carbon

305

5.49×105

Neon

17.4

1.44×104

Heliu

5.0

8.25×102

Metan

1.16

7.63×102

Kripton

0.97

3.32×103

Hidrogen

0.49

4×101

Vapori organici

0.02
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Atmosfera fiind direct implicată în problemele generale ale mediului terestru, în
toate procesele acestuia şi la toate scările de timp [2], se poate evidenţia pe termen scurt
(scară locală) problema calităţii aerului dar şi pe termen lung (scară globală) devenind
importantă problema perturbării bilanţului energetic. Între cele două scări de timp, mai ales
în cazul atmosferei, trebuie luate în considerare multe procese meteorologice importante
deoarece acestea dirijează efectele poluării aerului, procese care la rândul lor pot fi
influenţate în magnitudine şi frecvenţă de modificările climatice. [3, 4]
Deşi este bine cunoscut efectul de încălzire al aerului la suprafaţa Pământului
datorită gazelor cu efect de seră, efectul aerosolilor atmosferici asupra bugetului radiativ,
fie direct, fie indirect prin formarea norilor, este încă un subiect de dezbatere ştiinţifică.
Cele mai mari incertitudini sunt legate de influenţa prafului mineral (deşertic), a norilor
cirrus şi a jeturilor avioanelor cu reacţie. Un alt aspect al acestei probleme este legat de
dificultatea caracterizării proprietăților de bază ale aerosolilor la nivel global, distribuţia
dimensională, densitatea sau parametri optici, cuantificarea feedback-ului pozitiv al
vaporilor de apă şi al rolului acestora în formarea norilor [5].
Pentru evaluarea acestei problematici este necesară îmbunătăţirea setului de
instrumente cu auto-calibrare (atât în situ cât şi de teledetecţie) astfel încât să fie capabile
să monitorizeze schimbările cantitative ale aerosolilor dar şi proprietăţile radiative ale
acestora, modificările în conţinutul de vapori de apa al atmosferei şi distribuţiile de
temperatură, gradul de acoperire a cerului cu nori şi interacţiunea acestora cu radiaţia
solară [6].
Ţinând cont de importanţa evaluării fenomenelor în spaţiul tridimensional (cele mai
multe dintre fenomenele atmosferice manifestându-se şi pe direcţii verticale), este necesar
ca măsurarea parametrilor de interes (concentraţie, structură, proprietăţi fizico-chimice) ale
compuşilor atmosferici să se poată face tridimensional, deci să reprezinte profiluri pe
verticală. O primă opţiune este utilizarea imagisticii satelitare dar în ceea ce priveşte
rezoluţia spaţială (de ex: 3 km pentru 11 canale şi 1 km pentru un canal HRV – High
Resolution Visible, al satelitului geostaţionar Meteosat 8 SEVIRI cu o rezoluţie spectrală
pe 12 canale [7]) şi cea temporală (aprox. 15 min) ne oferă informaţii insuficiente pentru
studiile climatologice [8].
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O altă posibilitate o reprezintă metodele de teledetecţie bazate pe emiterea unor
radiaţii de diverse lungimi de undă şi examinarea răspunsului atmosferei la interacţiunea cu
aceste radiaţii. RADAR-ul (RAdio Detection And Ranging) sau SODAR-ul (SOnic
Detection And Ranging) fac parte din această categorie folosind undele radio, respectiv
undele sonore [8].
Conform teoriei difracţiei, un obstacol poate perturba propagarea unei unde
electromagnetice daca are lungimea de undă comparabilă cu dimensiunea geometrică a
obstacolului. Aşadar, utilizând un fascicul laser (cu lungimea de undă de ordinul nm, µm),
pot fi detectate componentele atmosferice, care nu pot fi detectate, de exemplu, pentru
undele radio. Viteza luminii este un alt argument pentru folosirea laserilor în investigarea
atmosferei, deoarece asigură un răspuns în timp real [8, 9].
Detecţia optică este o metodă foarte des întâlnită în aplicaţii de investigare a
poluării (aer, apa, sol) şi este bazată pe procesele optice ce au loc la interacţia undei
electromagnetice din domeniul optic cu mediul (atmosferă) [10].
Metodele optice sunt capabile să ofere măsurători tridimensionale de distribuţii de
aerosoli pe baza analizei radiaţiei retroîmprăştiate pe aceştia, datorită dimensiunilor
micrometrice ale particulelor. Cele mai puternice dintre sistemele folosite sunt cele care se
bazează pe laseri [11].
Apariţia laserului [12] în 1960 şi a laserului pulsat sau Q- switched [13] în 1962, au
furnizat o noua sursă de lumină puternică, care a permis dezvoltarea de tehnologii pentru
investigarea atmosferei bazate pe detecţia optică utilizând radiaţia laser. Astfel, au fost
construite instrumente optice de sondare de la distanţă (remote sensing) numite LIDAR
(LIght Detection And Ranging), care permit sondarea de la distanţă a atmosferei
realizându-se astfel distribuţii verticale ale aerosolului de origine naturală sau antropică,
ceea ce conduce la o acoperire spaţială cât mai mare a atmosferei. Noile metode şi
proceduri de sondare laser a atmosferei furnizează informaţiile cele mai bune din punct de
vedere al acurateței reconstrucţiei proprietăţilor microfizice ale constituenţilor după
observarea parametrilor atmosferici [14, 15, 16].
Dezvoltarea laserilor în pulsuri a făcut posibilă realizarea unei noi generaţii de
sisteme care trimit în atmosfera pulsuri scurte de mare intensitate, la diferite lungimi de
undă (ex. 355 nm, 532 nm, 1064 nm), determinând astfel o intensă împrăştiere pe
constituenţii atmosferici şi permiţând recepţia unor semnale retroîmprăştiate suficient de
puternice pentru a fi extrase din zgomotul de fond [17, 18].
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Informaţii despre principiile LIDAR apar dinainte de descoperirea laserului. Din
anul 1930 datează prima încercare de măsurare a densităţii aerului în partea superioară a
atmosferei [17]. Acronimul de LIDAR a fost introdus pentru prima data în anul 1953 de
către Middelton şi Spilhaus. În 1963 Smullins şi Fiocco au folosit primul sistem LIDAR în
care sursa de lumină era un laser cu rubin cu o energie pe puls de 0.5 J la 694nm. Această
lucrare a lui Fiocco şi Smullin este cea mai des citată ca prezentând primele măsurători
atmosferice LIDAR, care au fost favorizate de apariţia laserilor pulsaţi în regim declanşat,
cu putere mare la emisie [5, 19].
Tehnica LIDAR operează după acelaşi principiu ca şi radarul, cu menţiunea că
RADAR-ul foloseşte unde electromagnetice în domeniul radio, în timp ce sistemele
LIDAR folosesc unde luminoase, generate de un laser în regim pulsat (energia
electromagnetică generate de lasere, este împrăştiată de moleculele de gaz atmosferic şi de
particulele în suspensie). Lungimea sau lungimile de undă utilizate de un sistem LIDAR
depind în general de tipul măsurători şi pot fi oricare în domeniul UV – VIS – IR (355 nm
– 1064 nm) [6, 17].
Tehnica LIDAR este o metodă activă deoarece foloseşte o sursă de lumină
artificială pentru a determina parametrii atmosferici, în comparaţie cu metodele pasive care
folosesc emisia luminii provenită de la surse naturale (soare, luna) sau emisia termică [17].
Un sistem LIDAR emite o radiaţie laser care interacţionează cu mediul sau obiectul
studiat. O parte din această radiaţie este împrăştiată înapoi către LIDAR (aceasta fiind
purtătorul informaţiei despre mediul prin care a trecut, deci despre constituenţii
atmosferici) şi este captată de receptorul LIDAR-ului, fiind utilizată pentru a se determina
unele proprietăţi ale mediului prin care s-a propagat radiaţia sau ale obiectului pe care
aceasta s-a împrăştiat [17, 20].
Clasa diferită de lungimi de undă folosite de radar şi LIDAR conduc la forme foarte
diferite de construcţie ale instrumentelor. Radiaţia laser poate interacţiona in mod diferit cu
constituenţii atmosferici, dând naştere unor fenomene de: fluorescenţă, absorbţie,
împrăştiere elastică sau inelastică. Toate aceste fenomene pot oferi informaţii despre
atmosferă, de aceea, sunt necesare metode suplimentare de separare a contribuţiilor
fiecărui fenomen, pentru a putea extrage informaţiile despre mediu [21, 22].
Orice sistem LIDAR cuprinde, ca principiu, o sursă laser, un receptor care are la
bază un telescop şi un sistem de achiziţie a semnalului aşa cum este schiţat în Figura 1.1,
unde α(R) şi β(R) reprezin tă coeficienţii optici de extincţie, respectiv de retroîmprăştiere.
[20].
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Laserul este una dintre componentele de bază ale unui sistem LIDAR. De aceea, în
funcţie de aplicaţia dorită, laserul se alege primul, urmând ca celelalte componente sa fie
alese astfel încât să fie compatibile şi să compenseze eventualele aspecte defavorabile
datorate laserului. De exemplu, dacă aplicaţia cere utilizare in zone populate, atunci laserul
trebuie sa fie de energie mica pentru a nu produce afecţiuni oculare. O putere mică la
emisie înseamnă un semnal de nivel mic, aşadar pentru a putea extrage semnalul util din
zgomot, acest tip de laser trebuie cuplat cu un sistem de detecţie performant (în regim de
numărare de fotoni). Lungimile de undă ale laserului sunt de asemenea alese în funcţie de
ce anume se doreşte a fi detectat şi astfel sunt realizate aşa numitele canale elastice şi
canale de tip Raman, denumite după tipul de împrăştiere care a avut loc la interacțiunea
radiaţiei laser cu constituenții atmosferici (optica de împrăştiere utilizată pentru majoritatea
sistemelor LIDAR este în general împărţită în împrăştieri elastice de tip Rayleight şi
împrăştieri inelastice de tip Raman care rezultă dintr-un schimb de energie între fotoni
incidenţi şi stările de rotaţie şi vibraţie ale moleculelor împrăştietoare) [23, 24].

Figura 1.1: Schema de principiu al unui sistem LIDAR [20]

Sursele laser nu pot fi utilizate pentru orice domeniu de lungimi de undă a radiaţiei
electromagnetice în tehnici de teledetecţie (remote sensing) pentru că mediul atmosferic
este şi un mediu absorbant (de exemplu radiaţiile solare sunt absorbite esenţial în general
de moleculele de apă, dioxid de carbon şi ozon) [25]. Domeniul de lungimi de undă pentru
care mediul atmosferic prezintă transparenţă este numită „fereastră de transparenţă
atmosferică”, astfel că sursele laser trebuie să emită în domeniul UV – VIS – IR.
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În tabelul 1.2 sunt prezentate domeniile de lungimi de undă care sunt cuprinse în
această fereastră atmosferică [26], acestea fiind schiţate grafic în figura 1.2
Tabelul 1.2: Transmisia la diferite lungimi de undă (UV apropiat – IR îndepărtat) şi sursele de
opacitate atmosferică [27]
Domeniu lungimi de undă
< 300 nm
300 nm – 900 nm

Absorbţie de moleculele de ozon
Domeniu UV – VIS – IR apropiat,
transparent pentru atmosferă
1 – 5 μm
Domeniu IR transparent pentru
moleculele H2O şi CO2 din atmosferă
8 – 20 μm
Domeniu IR transparent pentru
atmosferă
1.3 cm – 1.9 mm; 1.8 – 1.1 Domenii centimetrice şi milimetrice
mm; 0.8, 0.45, 0.35 mm
transparente pentru atmosferă
2 cm – 10 m
Domeniu radio transparent pentru
atmosferă
> 10 m
Absorbţie ionosferică

Figura 1.2: Transmisibilitatea atmosferei ca funcţie de lungimea de undă [26]

După cum se poate observa, în domeniul vizibil atmosfera prezintă o largă fereastră
de transparenţă, ceea ce determină ca pentru studierea fenomenelor de împrăştiere pe
aerosoli, cea mai utilizată clasă să fie cea a laserilor ce emit în domeniul vizibil, a căror
radiaţie este slab absorbită de gazele din atmosferă şi cu care se pot pune în evidenţă
procesele de retroîmprăştiere. Din figura 1.2 se poate observa o îngustă fereastră în
domeniul IR în jurul valorii de 1000 nm, ceea ce a permis şi utilizarea laserilor cu corp
solid YAG:Nd (λ = 1064 nm ca armonică principală) pentru studiul fenomenelor de
împrăştiere pe particule atmosferice. Pentru a se obţine radiaţie în domeniul vizibil (λ =
532 nm sau λ = 355 nm) se utilizează armonicile superioare, de ordin doi şi trei [1].
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Majoritatea sistemelor LIDAR sunt operate într-un mod monostatic, adică
receptorul se găsește în acelaşi loc cu transmiţătorul laserului. Un sistem LIDAR tipic
utilizează un fascicul laser în regim pulsat ce transmite pulsuri scurte (ns) coerente şi
monocromatice în atmosferă, puterea medie a laserului variind de la câțiva mW până la
zeci de W. Un telescop optic, montat adiacent laserului, este folosit pentru a captura
energia de retroîmpră
știere. Lumina colectată de telescop este focalizată pe un
fotomultiplicator sau o diodă fotoconductivă. Astfel, informația primită este vizibilă pentru
monitorizare în timp realși transferată către un calculat or pentru analize mai detaliate şi
stocare [5, 6, 8].
Puterea semnalului care se întoarce este dependentă atât de cantitatea radiaţiei
împrăștiate de către țintă cât și de atenuarea dublă (two-way) dintre LIDAR și țintă, această
atenuare depinzând de proporția energiei fasciculului împrăștiat și de absorbția de către
gazele atmosferice. Sisteme LIDAR bazate pe împră
știerea elastică sunt în principal
utilizate pentru studii asupra norilor
și

a aerosolilor. Măsurătorile de înăl
țime a

bazei

norilor cu un LIDAR sunt foarte bune şi sigure. Creșterea rapidă a semnalului ce indică
retroîmprăștierea elastică de la baza norului poate fi ușor distinsă şi înălțimea bazei norului
este determinată prin măsurarea timpului necesar pentru ca un impuls laser să ajungă de la
transmițător la baza norului și înapoi la receptor [5, 28].
Observațiile LIDAR au adus o contribu
ție foarte extinsă și bine documentată la
studiul concentrației de particule de aerosoli stratosferici, care este puternic influențată de
erupțiile vulcanice majore și este un factor important în echilibrul global al bugetului
radiativ [28].
Sunt mult mai greu de obținut date cantitative despre nori, din cauza variațiilor în
forma și distribuția picăturilor, conținut ului de apă, deosebirii dintre apă, ghea
ță și faze
mixte, și din cauza proprietăților aerosolilor și particulelor suspendate. Astfel de
măsurători necesită sisteme complexe de cercetare cu maiți mul
parametri ce permit
realizarea simultană de mai multe măsurători, folosind ipoteze privind proprietățile optice
ale mediului și metode matematice complexe de reducere a datelor [29, 30].
LIDAR-ul de absorbție diferențială (DIAL - Differential Absorption LIDAR)
funcționează pe principiul conform căruia coeficientul de absorbție a gazelor atmosferice
variază foarte mult cu lungimea de undă. Un sistem DIAL utilizează, de obicei, un laser ce
poate fi reglat între două frecvențe apropiate, una care este puternic absorbită de o particulă
de gazși una care nu este absorbită.

Diferenţa între cele doua lungimi de undă la

retroîmprăştiere este datorată în totalitate absorbţiei constituentului atmosferic investigat.
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Astfel, măsurătoarea raportului de retroîmprăştiere la două lungimi de undă, ca
funcţie de distanţă, poate fi folosit la calculul profilului de concentraţie a constituentului
atmosferic investigat (folosit în special pentru monitorizarea distribuţiilor verticale a
moleculelor de ozon) [31].
Aplicarea împrăștierii Raman prezintă un interes particular, deoarece radiația
împrăștiată prezintă o deplasare a frecvenței cu o valoare ce depinde de speciile moleculare
(linii Stokes) [5, 6, 32].
Puterea semnalului retroîmprăștiat este legată de concentrațiile speciilor. LIDAR-ul
Raman nu necesită o anumită lungime de undă sau un laser acordabil; lungimile de undă
ale laserului pot fi selectate într-un domeniu spectral care să nu prezinte absorb
ție
atmosferică. Înregistrând spectrul Raman, pot fi făcute măsurători ale constituenților
atmosferici preselectați, care au fost folosiți pentru a obține profile troposferice ale
vaporilor de apă, oxigenși azot molecular și constituenți atmosferici minori. Principalele
dezavantaje sunt lipsa sensibilității pe domenii largi (din cauza secțiunilor transversale de
împrăștiere mici) și necesitatea utilizării laserilor cu putere mare, ceea ce poate duce la
probleme de siguranță a ochilor în aplicațiile practice [8, 33].
Sistemele LIDAR pot furniza foarte multe informa
ții utile pentru studiile de
cercetare, dar au un impact limitat ca instrumente opera
ționale. Ace st lucru se datorează
faptului că un sistem LIDAR este relativ scumpși necesită personal foarte bine instruit
pentru a dezvolta, montași opera acest sistem. În plus, anumite

sisteme LIDAR sunt

capabile să funcționeze doar în condiții restrânse, cum ar fi în întuneric sau în absen
ța
precipitațiilor.
În ceea ce priveşte studiul şi monitorizarea atmosferei în timp real, din prisma
majorităţii sistemelor LIDAR, sunt vizate straturile atmosferice schiţate în Figura 1.3 [1].
Până la troposferă, stratul limită planetar (PBL – Planetary Boundary Layer) este
un nivel important pentru studiu deoarece face parte din atmosferă, şi este direct afectat de
procesele de interacţiune cu suprafaţa terestră. Acest substrat al troposferei este sursa
aproape tuturor speciilor chimice şi vaporilor de apă care sunt transportaţi mai departe în
atmosferă. Activitatea umană afectează în mod direct acest strat şi în consecinţă procesele
chimice atmosferice care au loc. Stratul limită planetar este cel mai intens strat studiat ca
parte din atmosferă şi se află în primii 2 km din atmosferă, direct afectat de interacțiunile
de la suprafaţa Pământului, în special prin depozitarea energiei solare [34, 35, 36].
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Exosferă
Termosferă
Mezosferă
Stratosferă
Troposfera liberă
Zona exterioară a
atmosferei
Substrat de
suprafaţă

Substrat dinamic
(profile logaritmice)

Nori joşi
Profile uniforme

Profile logaritmice

Stratul limită planetar

Substrat de rugozitate

Figura 1.3: Diferitele straturi în atmosferă cu importanţă pentru monitorizarea cu sisteme
LIDAR [1]

În Figura 1.4 sunt exemplificate profile LIDAR de retroîmprăştiere elastică
reprezentate 3D de-a lungul unei zile în condiţii de presiune ridicată care evidenţiază în
partea întunecată o împrăștiere puternică de la particulele din câmpul apropiat, iar în partea
luminoasă sunt indicate împrăştieri de la un număr mai mic de particule [1].
De asemenea se pot observa limitele evoluţiei stratului limită planetar influenţate
de penele termice, de transportul umidităţii şi a particulelor, datorate încălzirii solare de la
suprafaţa terestră. Umiditatea transportată de penele termice pot forma norii convectivi
imediat după PBL care se pot extinde în troposferă.
Limita superioară a stratului limită planetar este caracterizată de o creştere bruscă a
temperaturii, precum şi de o scădere bruscă a concentraţiei vaporilor de apă şi a
particulelor diferitelor specii chimice. După cum aerul din PBL se încălzeşte din timpul
dimineţii, înălţimea la care se produce echilibru termic creşte. Astfel adâncimea stratului
limită planetar creşte de la primele ore a-le dimineţii urmând ca de la amiază până spre
seara aceasta sa fie aproximativ constantă.
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Timp (hh:mm)

Figura 1.4: Evoluţia în timp a înălţimii stratului limită planetar în reprezentare 3D a unui set de
profile LIDAR pe timp de zi [1]

Astfel tehnica LIDAR prezintă informaţii cu o precizie foarte înaltă atât spaţială (de
ordinul metrilor), cât şi temporală (de ordinul minutelor) în urma interacţiunii laser cu
constituenții atmosferici. În ceea ce priveşte utilizarea sistemelor LIDAR în meteorologie,
pe lângă monitorizarea în timp real pentru cercetarea atmosferei, unii dintre parametrii cei
mai importanţi în prognozele meteorologice sunt înălţimea PBL-ului şi plafonul norilor.
Cum elementele meteorologice variază în timp şi spaţiu, un singur punct de măsurare/
monitorizare oferă informaţii doar pentru o arie restrânsă, locală, şi astfel, o reţea de
sisteme LIDAR este benefică atât pentru prognozele meteorologice, determinarea precisă a
unor parametri de intrare în modelele de dispersie a poluanţilor cât şi pentru cercetarea şi
sondarea atmosferei terestre pe arii extinse.

1.2 Descrierea generală a unui sistem LIDAR
Principiul unui sistem LIDAR constă în trimiterea unei radiaţii electromagnetice (sub
formă de rază sau de puls laser) către ţinta presupusă şi examinarea semnalului de întoarcere.
De obicei, o mică parte a pulsului laser emis este utilizată pentru a avea un marker de timp
"zero" (un semnal de referinţă faţă de care semnalul de întoarcere să fie normalizat, în cazul
în care reproductibilitatea emisiei laser este inadecvată) şi un control asupra lungimii de undă
emise în situaţiile când acest lucru este important. Radiaţia captată de sistemul de colectare
(telescop) este trecută printr-un sistem de recepţie şi apoi trimisă către fotodetectori.
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Funcţional, un sistem LIDAR este constituit din trei blocuri principale Figura 1.1 [6,
20, 37]:
− blocul de emisie (sursă laser pulsat şi optica de emisie);
− blocul de recepţie (telescop, optica de detecţie, fotodetectori);
− sistemul de achiziţie.
Una dintre componentele de bază ale sistemului de emisie fiind laserul, principalele
cerinţe pe care trebuie sa le îndeplinească pentru un sistem LIDAR sunt:
− să emită pulsuri electromagnetice de putere mare;
− să prezinte o bandă de lungimi de undă îngustă;
− pulsurile să aibă durată scurtă;
− divergenţa fasciculului să fie mică;
− să poată opera la frecvenţe de repetiţie mari.
Laserii cu YAG:Nd (Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet) reprezintă cea
mai convenabilă alegere pentru echiparea sistemelor LIDAR pentru studiul aerosolilor din
troposferă. Laserul (emiţătorul) trimite pulsuri scurte de ordinul nanosecundelor în
atmosferă. Emisia laser trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici specifice utile
pentru aplicaţia LIDAR: fasciculul laser să prezinte o divergenţă spaţială extrem de scăzuta
(de ordinul microradianilor), să fie quasi-monocromatic (∆λ < 0.1 nm) şi coerent, laserul să
emită pulsuri cu o densitate de putere foarte mare şi de durată foarte scurtă (ns). Frecvenţa
de repetiţie mare a laserului oferă profile LIDAR cu o precizie mai bună deoarece, partea
de recepţie fiind sincronizată cu sistemul laser oferă posibilitatea de achiziţie și mediere a
profilelor pe verticală cu o rezolutie temporală de ordinul a unui minut [1, 17].
Principala componentă a sistemului de recepţie este reprezentată de telescop, care
poate fi de tip Newtonian sau de tip Cassegrain. Calitatea depunerii de pe oglinda principală
a telescopului, ca şi geometria acesteia, sunt critice pentru obţinerea unui semnal LIDAR
corect şi pentru menţinerea alinierii laser-telescop în timpul măsurătorilor. Optica
receptorului are trei funcţii diferite: să îmbunătăţească colimarea fasciculului laser; să asigure
filtrare spaţială; să blocheze transmisia oricărei radiaţii nedorite, incluzând emisia parazită a
unor laseri [38]. Ultima dintre funcţii este asumată de analizorul de spectre, al cărui rol este
de a selecta intervalul de lungimi de undă la care se face observaţia pentru a selecta numai
fenomenul de interacțiune dorit şi a fi diminuată contribuţia radiaţiei de fond (la alte lungimi
de undă). Acesta poate fi un mono sau policromator sau un set de filtre spectrale [17].

16

I. Aspecte teoretice ale tehnicii LIDAR pentru monitorizarea atmosferei terestre

Alegerea fotodetectorului este dictată de regiunile spectrale de interes, care la rândul
lor sunt determinate de aplicaţia urmărită şi de tipul de laser utilizat. Semnalul electric este
trecut apoi printr-o electronică de sincronizare, amplificare, conversie analog-digitală,
informaţiile fiind transmise prin interfaţa unui computer capabil să le prelucreze [5, 39].
Principalele caracteristici ce trebuie monitorizate în alegerea fotodetectorului sunt
următoarele: răspunsul spectral, eficienţa cuantică, răspunsul în frecvenţă, câştigul în curent
şi curentul de întuneric. Fotocatodele tubului fotomultiplicator convertesc energia radiaţiei
incidente în electroni. Eficienţa acestei conversii variază cu lungimea de undă a radiaţiei
incidente, ceea ce se numeşte răspuns spectral caracteristic. La lungimi de undă mari,
răspunsul spectral este dictat de materialul fotocatodei, în timp ce la lungimi de undă mici
acesta depinde de materialul ferestrei de intrare. Pentru selecţia intervalului de lungimi de
unda ale observaţiilor, ca şi pentru rejecţia adecvată a tuturor radiaţiilor parazite, ca de
exemplu radiaţia solară de fond sau a lungimilor de undă dinafară radiaţiei de interes, este
necesară utilizarea unui analizor spectral [40].
1.2.1 Blocul de emisie
Blocul de emisie are la bază un laser şi un expandor de fascicul care să reducă
divergenţa fasciculului pentru a evita atenuarea intensităţii fasciculului laser. Laserul poate
fi de diferite tipuri (cu mediu solid, gaz etc.) şi poate emite lungimi de unda în intervalul
UV (250 nm) – IR îndepărtat (11 μm) [1].
Diversitatea laserilor care există astăzi face alegerea dificilă. Aria se extinde si mai
mult daca se au în vedere armonicele a doua, a treia şi a patra.
Odată cu apariţia noilor tehnologii de obţinere a cristalelor optice neliniare ce
permit generarea de armonici cu randament crescut, a devenit din ce în ce mai răspândită
utilizarea laserilor cu mediu solid utilizând cristale neliniare pentru generarea armonicilor a
doua şi a treia [41].
Cel mai utilizat tip de laser folosit în sistemele LIDAR este laserul YAG:Nd, a
cărui lungime de undă fundamentală este în IR apropiat (1064nm), cu armonica a doua în
vizibil (532nm) şi armonica a treia în UV (355nm). Pe lângă faptul că utilizarea celor trei
lungimi de undă simultan acoperă o plaja largă de dimensiuni ale constituenţilor
atmosferici „vizibili” în lumina acestui laser, el prezintă stabilitate şi fiabilitate superioară,
ceea ce îl recomandă pentru aplicaţii într-un mediu cu vibraţii (de exemplu pe avioane) sau
în medii nocive sau cu gravitaţie mica (de exemplu pe sateliţi sau navete spaţiale) [8, 41].
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În plus, excitarea moleculelor de azot cu armonica a doua sau a treia a laserului
YAG:Nd produce semnal Raman într-o regiune a spectrului care permite detecţia cu tub
fotomultiplicator (607nm pentru excitare cu 532nm, respectiv 387nm pentru excitare cu
355nm, pentru moleculele de azot din atmosferă). Acelaşi lucru este valabil si pentru
excitarea vaporilor de apă cu radiaţia de 355nm, care produc semnal Raman la 408nm.
Deoarece secţiunea eficace de împrăştiere Raman este mică, posibilitatea utilizării
fotomultiplicatorilor (care au un factor de câştig mare) la detecţie constituie un avantaj
[33].

1.2.2 Blocul de recepţie
Telescopul este utilizat pentru colectarea fotonilor retroîmprăştiaţi. Telescoapele cu
câmp îngust de vedere contribuie la reducerea fondului de lumină din atmosferă şi la
reducerea influenţei împrăştierii multiple, îmbunătăţind totodată gradul de colimare după
telescop, dar necesită o divergenţă mică a fasciculului laser şi un aliniament foarte precis.
Pentru aplicaţii la distanţă mare pot fi utilizate chopper-ele, în cazul în care nu este necesar
semnalul din câmp apropiat [38, 42].
Pentru selecţia intervalului de lungimi de undă ale observaţiilor, ca şi pentru
rejecţia adecvată a tuturor radiaţiilor parazite, ca de exemplu radiaţia solară de fond sau a
lungimilor de undă dinafara radiaţiei de interes, este necesară utilizarea unui analizor
spectral [43]. În general, acesta conţine una sau mai multe componente spectrale: filtre de
absorbţie, elemente interferometrice sau sisteme dispersive.
Cel mai simplu sistem de selecţie spectrală este un filtru interferenţial sau un
spectrometru care transmit lumina la o anumită lungime de undă (utilă pentru aplicaţie) şi
blochează transmisia la celelalte lungimi de undă. Lărgimile de bandă tipice pentru
sistemul de selecţie spectrală (fie acesta filtru interferenţial, spectrometru sau altceva) este
de la câţiva Ångstrom la câţiva nm [38, 44].
Alte sisteme mai sofisticate pot separa spectral lumina fie pentru a detecta de
exemplu împrăştierea Raman, fie pentru a separa din semnalul retroîmprăştiat elastic
contribuţia moleculară de cea a aerosolilor [41].
Filtrele de absorbţie pot fi sticle colorate, gelatine sau soluţii lichide şi au rolul de a
atenua intensitatea incidentă, de a separa ordinele de interferenţă diferite sau de a bloca
lungimile de undă mai mici sau mai mari decât lungimea de undă de interes [45].
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Altă opţiune în cazul sistemelor LIDAR de tip Mie este utilizarea filtrelor
interferenţiale. Acestea sunt realizate prin depunerea alternativă de straturi dielectrice cu
indice de refracţie mare, respectiv mic, şi pot fi utilizate din domeniul UV până în IR
apropiat [1]. Ele sunt dispersive şi prezintă profile de transmisie similare celor unui
interferometru Fabry-Perot de ordin mic, cu o rezoluţie de bandă apropiată de 1 nm. În
general, aceste filtre sunt construite astfel încât să primească radiaţia incidentă colimată
normal pe suprafaţă. Pentru îmbunătăţirea performanţelor (în vederea unei selectivităţi
foarte ridicate), se pot folosi două sau mai multe astfel de filtre dacă avem un semnal de
recepţie suficient de puternic deoarece filtrele interferenţiale prezintă o densitate optică
(OD), care în domeniul de absorbţie trebuie să fie cât mai mare (OD>5) şi cât mai mică în
domeniul de transmisie (OD<0.1), şi astfel transmisia este dependentă de aceasta după
legea [46]:
T = 10− OD

(1.1)

Fotodetectorii, făcând partea din blocul de recepţie, sunt utilizaţi pentru conversia
semnalului optic în semnal electric. În funcţie de lungimea de undă a radiaţiei care trebuie
detectată, aceştia pot fi fotomultiplicatori sau fotodiode în avalanşă. Prin intermediul
emisiei în cascadă de purtători de sarcină extraşi din materialul fotocatodei de
bombardamentul de fotoni receptaţi, semnalul este nu doar transformat în semnal electric,
ci şi amplificat. De cele mai multe ori, însă, primul factor care trebuie avut în vedere este
lungimea de undă a semnalului de interes, şi pentru intervale de la ultraviolet (200 nm) la
infraroşu apropiat (1100 nm) cei mai utilizaţi sunt fotomultiplicatorii. Apariţia în ultimii
ani a fotomultiplicatorilor în regim de numărare de fotoni ("photon counting") care au la
baza un fotomultiplicator, a permis detecţia unor nivele foarte mici de radiaţie, mergând
până la detecţia unui singur foton [40, 47].
Datorită emisiei secundare, tubul fotomultiplicator asigură o înaltă sensibilitate şi
un zgomot foarte mic în comparaţie cu alte dispozitive utilizate pentru detecţia energiei
radiante în ultraviolet, vizibil şi infraroşu apropiat. De asemenea, el poate asigura răspuns
în timp foarte scurt şi o arie mare a elementului fotosenzitiv [48].
În general, performanţele unui fotomultiplicator – relevante pentru detecţia laser –
pot fi apreciate în funcţie de: răspunsul spectral, câştigul lanţului de dinode, caracteristicile
curentului de întuneric, efectele de dispersie temporală ale electronilor între dinode si
timpul de tranzit al electronilor de la ultima dinodă la anod. Partea de achiziţie a blocului
de recepţie poate să înregistreze fie semnal electric analog (în volţi), fie numărul de fotoni,
fie amândouă ca funcţie de timp, folosind cartele de achiziţie care sunt sincronizate cu
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pulsurile laser. Semnalele sunt citite periodic de la circuitul electronic şi înregistrate pe un
computer pentru procesare şi analiză [5, 49].

1.3 Configuraţii principale ale unui sistem LIDAR
Sistemul LIDAR bistatic şi monostatic
Din punct de vedere al construcţiei unui sistem LIDAR, există două configuraţii
principale: bistatic şi monostatic, schematic reprezentate în figura 1.5 [8]. Aranjamentul
bistatic (figura 1.5 a) implică separarea considerabilă a emiţătorului de receptor pentru a
obţine o rezoluţie spaţială mare. După apariţia laserilor în pulsuri scurte (nanosecunde),
această configuraţie a fost doar ocazional folosită, deoarece aceşti laseri pot oferi o
rezoluţie spaţială de câţiva metri.

Laser
Laser

Receptor

a)

b)

Figura 1.5 : a) Configuraţia bistatică; b) Configuraţia monostatică [8]

În cazul aranjamentului monostatic (figura 1.5 b), emiţătorul şi receptorul se află în
acelaşi loc, fiind plasate fie coaxial fie biaxial (Figura 1.6). În configuraţia coaxială, axa
fasciculului laser coincide cu axa opticii de recepţie, în timp ce în configuraţia biaxială
fasciculul laser pătrunde în câmpul de cuprindere al telescopului doar la o anumită distanţă
de sistem. Această configuraţie evită problemele de saturaţie a fotodetectorului datorate
împrăştierii puternice din câmp apropiat, dar este optic ineficientă în comparaţie cu
configuraţia coaxiala. Pentru a elimina riscul saturării fotodetectorului în configuraţia
coaxiala se utilizează un sistem de selecţie (gating) sau un obturator foarte rapid. Fiecare
dintre cele două configuraţii prezintă avantaje şi dezavantaje, aşa cum se poate observa în
tabelul 1.2 [1, 8].
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a) Configuraţie Monostatică Coaxială

Emisie /Recepţie Filtru

Detector
Sursă Laser

b) Configuraţie Monostatică Biaxială
Sursă Laser

Emisie
Recepţie

Filtru
Detector

Figura 1.6: Configuraţiile monostatice coaxială şi biaxială [5]
Tabelul 1.3: Avantajele şi dezavantajele configuraţiilor coaxiale şi biaxiale
ale unui sistem LIDAR în configuraţie monostatică [8]

Avantaje

Configuraţie coaxială
Aliniere laser-telescop stabilă;
Design compact ;
Utilizarea aceluiaşi telescop pentru
dublu rol: expandarea fasciculului
laser la emisie (colimarea) si
colectarea luminii la întoarcere.

Saturarea fotodetectorilor la radiaţia
din câmp apropiat ;
Ineficient optic la distanţe mari
Dezavantaje
datorită obturării parţiale a
fasciculului laser de către oglinda
secundară a telescopului.

Configuraţie biaxială
Eficient optic la distanţe mari ;
Nu există riscul saturării
fotodetectorilor ;
Nu necesită sistem de gating.
“Orb” pentru ţinte apropiate ;
Alinierea laser-telescop trebuie
verificată
înaintea fiecărei măsurători ;
Pentru expandarea/ colimarea
fasciculului
laser trebuie utilizat un sistem optic
suplimentar.

Din punctul de vedere al fenomenului optic rezultat din interacţia radiaţiei laser cu
mediul investigat, sistemele LIDAR pot fi configurate astfel:
− Sisteme LIDAR de retroîmprăştiere elastică
− Sisteme LIDAR Raman
− Sisteme LIDAR de absorbţie diferenţială, DIAL (Differential Absorbtion LIDAR)
− Sisteme LIDAR de Fluorescenţă
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Sistemul LIDAR de absorbţie diferenţială, DIAL, este bazat pe fenomenul de
absorbţie diferenţială a radiaţiei optice de către moleculele din atmosferă. De aceea,
sistemul DIAL este folosit pentru măsurarea concentraţiilor de gaze atmosferice. Astfel,
măsurarea raportului de retroîmprăştiere la două lungimi de undă, ca funcţie de distanţă,
poate fi folosită la calculul profilului de concentraţie a constituentului atmosferic investigat
[32].
Principiul de funcţionare al sistemului LIDAR de fluorescenţă este bazat pe
împrăştierea rezonantă de fluorescenţă a unor compuşi moleculari şi este utilizat în studii
legate de poluarea apei şi solului, măsurarea fluorescenţei clorofilei, monitorizarea unor
gaze rare sau monitorizarea ionilor de hidroxil sau oxizi de azot [14, 50].

1.4 Noţiuni teoretice ale principalelor fenomene prezente în detecţia LIDAR

1.4.1 Principalele procese de interacțiune laser-atmosferă
În ceea ce priveşte studiul şi monitorizarea straturilor atmosferice cu sisteme ce
folosesc ca principiu interacţiunea radiaţiei electromagnetice cu constituenții atmosferici,
sistemele LIDAR folosesc ca radiaţii incidente surse monocromatice , cum sunt laserii cu
lungimi de undă din domeniul ultraviolet, vizibil sau infraroşu (ex: 355 nm, 532 nm şi
1064 nm). Astfel principalele fenomene ce au loc la interacţiunea unui fascicul laser cu
atmosfera sunt: împrăştierile elastice, împrăştierile inelastice, difracţie, absorbţie etc.,
exemplificate în figura 1.7 [8].

Figura 1.7: Principalele procese de interacțiune radiaţie laser-atmosferă [5, 8, 39]

22

I. Aspecte teoretice ale tehnicii LIDAR pentru monitorizarea atmosferei terestre

Aşadar, în clasa fenomenelor de împrăştiere, se pot identifica [1, 8, 17]:
− împrăştierea elastică (nu există absorbţie şi nu se modifică frecvenţa):
•

pe molecule: împrăştiere Rayleigh (difuzie peλ>>d),
gaze:
determinarea densităţii şi temperaturii atmosferice

•

pe aerosoli: împrăştiere Mie
λ~d),
( determinarea propriet
ăţilor
aerosolilor (dimensiuni, concentraţie, conţinut de apă sau gheaţă)

− împrăştierea inelastică (se modifică frecvenţa):
•

împrăştiere Raman, studiul proprietăţilor atmosferice (concentraţie
moleculară, frecvenţă de vibraţie)

Din punct de vedere teoretic aceste procese de împrăştiere a radiaţiei pe particule
au fost dezvoltate iniţial de Mie în 1908, şi se bazează pe rezolvarea ecuaţiilor Maxwell
pentru o particulă dielectrică şi sferică. Deși dezvoltată complet independent de Mie, teoria
Rayleigh (Rayleigh, 1964) constituie un caz particular al teoriei Mie, prin considerarea
unei sfere de dimensiuni foarte mici. Pentru structurile care sunt mult mai mici decât
lungimea de undă a fotonilor (respectiv structurile macromoleculare), care sunt centri
individuali de împrăștiere mai puțin puternici se produce împrăștierea Rayleigh, care este
în medie o împrăștiere izotropă şi coeficientul de împrăștiere scade cu puterea a patra a
lungimii de undă. Teoria Rayleigh se poate obține din teoria Mie prin ducere la limită a
parametrului dimensional al particulei. Ulterior, teoria a fost extinsă la difracția pe mai
multe sfere, în ipoteza că aceste sfere sunt toate de același diametru şi compoziție,
distribuite aleator ăi separate de distanţe mari în comparație cu lungimea de undă a
radiației considerate. În aceste ipoteze, nu există relaţii de coerenţă a fazei între radiațiile
împrăștiate pe diferitele sfere, adică energia totala împrăștiată pe sfere poate fi calculată ca
produsul între energia împrăștiată pe o singură sfera şi numărul de sfere. Ipotezele
considerate reflecta cea mai mare parte dintre situațiile întâlnite în practică, așadar teoria
lui Mie poate fi utilizata în aplicații ca: studiul atmosferei poluate, particule interstelare sau
suspensii coloidale, teoria curcubeului, corona solara, efectele norilor şi ceţii asupra
transmisiei luminii etc. [5, 11].
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1.4.2 Extincţia luminii şi transmitanţa
Pentru a caracteriza cantitatea de energie dintr-un fascicul luminos în tratarea
teoretică sunt întâlnite următoarele mărimi fizice [1, 24, 50, 51, 51]:
-

Fluxul radiant: F, este numeric egal cu energia radiată medie care traversează o


J
suprafaţă în unitatea de timp,  , W  ;

s
-

Fluxul radiant spectral: Fλ, este fluxul energetic pentru intervalul de lungimi de

W 
undă, λ+dλ, 
;
 nm 
-

W 
Densitatea fluxului radiant: reprezintă fluxul radiant pe unitatea de arie,  2  ;
m 

-

Iradianţa: reprezintă fluxul incident la o suprafaţă;

-

Radianţa: reprezintă fluxul radiant de la o sursă pe o direcţie de emisie dată,
raportat la unitatea de unghi solid şi la proiecţia suprafeţei sursei pe direcţia dată.
Dacă radianţa nu se schimbă cu direcţia de emisie, sursa se numește Lambertian.
Când are loc împrăştierea radiaţiei incidente, o parte din aceasta este disipată în

toate direcţiile cu o intensitatea care variază cu unghiul dintre fasciculul incident şi cel
împrăștiat. Intensitatea de împrăştiere este dată de o dependenţă unghiulară a
caracteristicilor fizice a împrăştietorilor dintr-un volum. Similar, intensitatea luminii
absorbite depinde de prezenţa absorbanţilor atmosferici cum ar fi particulele de carbon,
vaporii de apă, ozon prezenţi în drumul optic al fasciculului incident. Spre deosebire de
împrăştiere, procesele de absorbţie rezultă din schimbarea energiei interne a particulelor
(gazoase sau aerosoli).

Figura 1.8: Propagarea unui fascicul luminos printr-un strat nebulos [1]
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Figura 1.8 prezintă schematic interacţiunea fluxului fasciculului incident cu mediul
absorbant sau împrăștietor [1]. Pentru că intensitatea împrăştierii şi intensitatea absorbţiei
depind de lungimea de undă, mărimile fizice ce vor fi prezentate mai jos sunt în funcţie de
lungimea de undă a fasciculului ce străbate mediul nebulos de dimensiune H. Fluxul
radiant al fasciculului incident este notat cu F0λ, iar fluxul rezultant după străbaterea prin
mediul H este notat cu Fλ astfel încât F0 λ > Fλ . Raportul acestor valori defineşte
transparenţa optică T a stratului H. Transparenţa optică poate fi privită ca o măsură a
nebulozităţii stratului cu valoare cuprinsă în domeniul 0÷1. Transmitanța mediului este
egală cu unitatea dacă nu au loc procese de absorbţie sau împrăştiere. Valoarea lui T
depinde de adâncimea stratului de dimensiune H şi de nebulozitatea sa, care depinde la
rândul ei de numărul şi mărimea centrilor împrăştietori şi absorbanţi. Pentru a stabili o
relaţie pentru transmitanţă şi mediul eterogen se introduce elementul diferenţial dr localizat
în mediul H conform figurii 1.3. Se presupune ca un fascicul monocromatic şi colimat cu o
lungime de undă λ cu fluxul radiant Fλ(r) intră în elementul de lungime dr. Se defineşte
kt,λ(r) probabilitatea pentru ca un foton sa fie îndepărtat din fascicul pe unitatea de lungime
(ex: împrăştiere sau absorbţie), şi în acest caz reducerea fluxului radiant, în elementul
diferenţial dFλ(r) este egală cu:
dFλ ( r ) = −kt ,λ ( r ) Fλ ( r ) dr

(1.2)

După divizarea ecuaţiei 1.1 prin Fλ ( r ) şi integrând între limitele 0 şi H, se obţine
legea Beer, adesea numita legea Beer-Lambert-Bouger, care descrie extincţia totală a
fasciculului colimat într-un mediu eterogen:
H

Fλ F0,λ ( r ) ⋅ e
=

∫

− kt ,λ ( r )dr

(1.3)

0

Transmitanţa stratului H poate fi scrisă:
H

T (H ) = e

∫

− kt ( r ) dr

(1.4)

0

unde parametrul λ este omis pentru simplicitate considerându-se aplicaţia pentru un
domeniu spectral foarte îngust, iar kt(r) este coeficientul de extincţie a mediului absorbant
sau împrăştietor.
Factorii implicaţi în procesele de împrăştiere şi absorbţie dintr-un mediu atmosferic
nebulos sunt:
- împrăștierea şi absorbţia pe particulele de aerosoli (cum ar fi picăturile de apă,
ceaţa sau praful), împrăştierea pe molecule şi gaze atmosferice (azot şi oxigen), absorbţia
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pe molecule şi gaze atmosferice (ozonul sau vaporii de apă). Pentru majoritatea aplicaţiilor
LIDAR, contribuţiile proceselor de fluorescenţa sau inelastice (Raman) sunt mici, astfel
încât coeficientul de extincție este suma a două contribuţii majore şi anume coeficientul de
împrăştiere notat cu β şi coeficientul de absorbţie notat cu kA:
k=
β (r ) + kA (r )
t (r )

(1.5)

Extincţia luminii a unui fascicul luminos colimat după trecerea printr-un strat
nebulos de grosime H depinde de integrala de la exponentul ecuaţiei 1.3:
H

τ = ∫ kt ( r ) dr

(1.6)

0

care defineşte adâncimea optică a stratului presupus (0,H).
Pentru un fascicul colimat, adâncimea optică a unui strat determină fluxul
îndepărtat din fasciculul care trece prin acel strat. Adâncimea optică reprezintă o măsură a
concentraţiei de aerosoli pe coloană şi depinde de lungimea de undă [1, 8].
Ecuaţia 1.5 poate fi redusă la forma următoare daca se ţine cont de teorema mediei,

σ = ktH

(1.7)

unde k t este coeficientul de extincţie mediu a stratului H determinat de ecuaţia:
1
kt =
H

H

∫ k ( r ) dr

(1.8)

t

0

Într-un mediu atmosferic omogen kt ( r=
) k=t const , astfel că pentru orice distanţă
r, ecuaţia 1.6 poate fi redusă la:

σ = kt r

(1.9)

Dacă r este egal cu unitatea, coeficientul de extincţie kt este numeric egal cu
adâncimea optică σ . Coeficientul de extincţie arată cât de multă energie a fluxului
fasciculului incident este pierdut pe unitatea de lungime datorită proceselor de absorbţie şi/
sau împrăştiere. Păstrând kt = const , ecuaţia 1.3 este redusă la:
T ( H ) = e − kt r

(1.10)

Sursele de lumină reale emit fascicule cu un anumit grad de divergenţă, cum ar fi
propagarea unui fascicul laser colimat. Prin colimarea unui fascicul luminos cu un sistem
optic adecvat, divergenţa poate fi redusă. De aceea atunci când se determină atenuarea
totală a unui fascicul incident trebuie luată in considerare şi atenuarea adiţională datorată
divergenţei. Cu alte cuvinte când un fascicul divergent trece printr-un strat nebulos,
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atenuarea energetică se datorează atât proceselor de împrăştiere şi absorbţie a particulelor
atmosferice cât şi divergenţei fasciculului incident. Astfel ecuaţia de transport a luminii
devine destul de complexă şi se consideră în această situaţie o aproximaţie cunoscută ca
punct sursă a luminii. Orice sursă de lumină, finită, poate fi considerată ca un punct sursă
dacă distanţa dintre sursă şi fotoreceptor este mult mai mare decât dimensiunile geometrice
ale sursei de lumină. Pentru un asemenea punct sursă, cantitatea de lumină capturată de un
detector este invers propor
țională cu pătratul distanţei dintre sursă şi detector, şi direct
proporţională cu transmitanţa totală pe distanţa respectivă. Lumina captată de un receptor
de la o sursă distantă se supune legii lui Allard:
r

E=
(r )

I ⋅T
I
=
e
2
r
r2

∫

− kt ( r ') dr '

(1.11)

0

unde E ( r ) este iradianţa pe distanţa r de la sursa de lumină, I este intensitatea energetică a
sursei de lumină.

1.5 Ecuaţiile LIDAR de retroîmprăştiere. Soluţii.
Analiza semnalului de răspuns a unui sistem LIDAR înseamnă a găsi soluții ale
ecuației care pune în relație caracteristicile semnalului receptat cu cele ale semnalului emis
şi cu caracteristicile mediului studiat. Din aceste soluții se extrag informații utile unor
aplicaţii ca de exemplu [17, 18, 52, 53]:
-

dinamica stratului limită atmosferic;

-

măsurători de vânt (inclusiv pentru transportul poluanților);

-

proprietăţi optice ale norilor;

-

înălțimea norilor;

-

interacţia aerosoli - nori;

-

monitorizarea aerosolilor;

-

proprietăţi optice ale atmosferei.

Forma ecuației depinde de tipul de interacțiune produs de radiația laser care este de
interes pentru aplicația dezvoltată. Pentru acele aplicații în care este utilizată împrăștierea
(elastică sau inelastică) radiației laser, forma acestei ecuații este relativ simplă şi se poate
deduce folosind teoria Mie, împreună cu o serie de ipoteze simplificatoare [8]. Pentru
situațiile în care este utilizat fenomenul de fluorescenţă indusă de laser, trebuie considerate
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efectele de relaxare ale speciilor excitate, ceea ce duce la obţinerea unei ecuații mult mai
complicate.
Intensitatea semnalului recepţionat este proporţională cu concentraţia centrelor de
împrăştiere /interacţiune din atmosfera (molecule şi aerosoli), cu proprietăţile intrinseci ale
acestora (ex: probabilitatea de interacțiune cu radiaţia electromagnetica cu lungimea de
undă corespunzătoare laserului de la emisie, numita secţiune transversală şi cu energia
laserului incident) [54].
Puterea retroîmprăştiată S(Z, λ) la lungimea de unda λ provenită de la distanţa Z
poate fi exprimată cu ajutorul ecuaţiei 1.12, numită ecuaţia LIDAR [6, 18], după cum
urmează:

S ( λD , Z ) = S ( λL , Z 0 ) ⋅ K S ( Z )

A0
δ Z ⋅ β a m (λD , λL , Zt ) ⋅ T→ (λL , Z ) ⋅ T← (λD , Z )
Z2

(1.12)

unde:
− S(λL,Z0) reprezintă puterea medie emisă de laser la lungimea de undă λL;
− λD este lungimea de undă la care este detectată radiaţia retroîmprăştiată;
− KS(Z) este funcţia de aparat, care ţine seama de eficienţa emiţătorului/ receptorului şi
funcţia de suprapunere (gradul de acoperire spaţială a câmpului de vedere al
receptorului peste fasciculul emis);
− A0 este aria efectivă a receptorului (ex: aria oglinzii principale colectoare a
telescopului), iar δZ este rezoluţia spaţială exprimata astfel:

δZ =

c (τ D + τ L + τ P )

(1.13)

2

unde:
− c [m·s-1] este viteza luminii;
− τD[s] este timpul de răspuns al detectorului;
− τL[s] este durata pulsului laser;
− τP[s] este timpul de viaţă al procesului de interacțiune optică.
În general, timpul de răspuns al detectorului (incluzând timpul de răspuns al
convertorului analog/ digital), care este de aproximativ 10-7s este factorul care limitează
rezoluţia spaţială a sistemului la zeci de metri. Atât durata pulsului laser (~10-9s) cât şi
timpul de viaţă al procesului de interacțiune optică (10-9..10-12 s) sunt relativ mici şi au
contribuţii nesemnificative [6].
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Distanţa Zi de la care provine radiaţia împrăştiată poate fi determinată ca Zi =i×δZ ,
unde i este ordinul iteraţiei, între 1 şi numărul maxim de canale de achiziţie ale
convertorului analog/ digital comandat (trigger mode) de un puls laser. De exemplu, cu un
sistem de achiziţie de 20 MHz ( τ D ×10
 5s

-8

) se va obţine o înalta rezoluţie spaţială a

semnalului retroîmprăştiat de ordinul metrilor ( δ Z ≈ 7.5m ).
T→ este transmitanţa atmosferei de la emiţător la volumul probei, iar T← este
transmitanţa atmosferei de la volumul probei la receptor, exprimate astfel:
Z
T→ ( λL =
, Z ) exp  − ∫ α atm ( λL , Z ) dZ 
 Z0

Z0
T← ( λL =
, Z ) exp  − ∫ α atm ( λL , Z ) dZ 
 Z


(1.14)

unde:
−

α atm ( λ , Z ) este coeficientul de extincţie atmosferic, care poate fi diferit pentru cele
două direcţii de propagare, cum este cazul radiaţiei împrăştiate Raman ( λR ≠ λL ).
Coeficientul de retroîmprăştiere β atm (λ , Z ) este un element important al ecuaţiei

LIDAR şi este proporţional cu secţiunea transversală a procesului fizic implicat

σ atm (λL , λD , Z ) şi cu densitatea n(Z ) a împrăştietorilor activi atmosferici (atomi, molecule,
particule, nori) din volumul sondat. Indicele “atm” desemnează toate procesele de
interacțiune posibile în atmosferă.
O altă formă des întâlnită a ecuaţiei LIDAR [6, 55], este:
RCS ( λD , Z ) =
CS ( Z ) ⋅ β a m ( λD , λL , Zt ) ⋅ T→ ( λL , Z ) ⋅ T← ( λD , Z )

(1.15)

unde RCS este semnalul corectat cu distanţa (Range Corrected Signal):
RCS=
( λD , Z ) S ( λ D , Z ) ⋅ Z 2

(1.16)

iar CS ( Z ) este funcţia instrumentului.
Atunci când este studiat un anumit proces de interacțiune, ecuaţia LIDAR se
particularizează şi permite determinarea anumitor parametri şi proprietăţi atmosferice [56].
Pentru a extrage cât mai multe informaţii despre atmosferă, desigur, ideal este să se
utilizeze un sistem LIDAR multispectral, dar acestea sunt extrem de costisitoare şi nu
întotdeauna fiabile, de aceea este interesant de explorat ce alte posibilităţi există în a sonda
atmosfera cu un sistem LIDAR mai simplu, eventual în complementaritate cu alte metode,
pentru a obţine imaginea căutată [1, 41].
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1.5.1

Ecuaţia LIDAR de retroîmprăştiere elastică

Ecuația LIDAR pentru împrăștierea pe aerosoli se scrie folosindu-se notaţiile cu
indicii m şi a pentru coeficienţii de retroîmprăştiere şi de extincţie din urma proceselor
elastice de împrăștiere Rayleigh pe molecule (notaţi cu m) şi de împrăștiere Mie pe aerosoli
(notați cu a) [5, 6, 24, 52, 53]:
Z
RCS L ( Z ) =C L ( Z ) ⋅  β mL ( Z ) + β aL ( Z )  ⋅ exp -2 ∫ α mL ( Z ) + α aL ( Z )  dz  , (1.17)
 Zmin


Ipotezele care se fac pentru a putea lua în considerare cazurile particulare ale
împrăştierii elastice (teoria Rayleigh este un caz particular al teoriei Mie) sunt: împrăştiere simplă adică concentraţie mică de aerosoli, rezultând valori mici ale
coeficientului de extincţie α a , pulsul laser este de tip dreptunghiular.
Constanta C L ( Z ) este o constantă de aparat care se exprimă general astfel:
C L ( Z=
) CDL ⋅ O ( Z ) , unde O ( Z ) este funcţia de suprapunere a sistemului şi printre
altele (geometria sistemului) depinde şi de divergenţa fasciculului laser, parametru care se
ia în calculul atenuării totale, pe lângă procesele de împrăştiere şi absorbţie. CDL este o
constanta de aparat generală care depinde de caracteristicile sistemului de emisie –
recepţie, dar se poate calcula din limita la distanţa maximă de detecţie, unde se presupune
ca nu există aerosoli.
Dacă se ia în calcul şi semnalul de background, semnalul corectat cu distanţa se
scrie:
bckmax


S ( Zi ) 
∑

 S ( Z ) − bckmin
⋅Z2
RCS L ( Z ) =


N





unde:
bckmin este indexul minim de la care se consideră background-ul,
bckmax este indexul maxim de la care se consideră background-ul,
N este numărul de puncte din intervalul de background
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1.5.2

Soluţia ecuaţiei LIDAR de retroîmprăştiere elastică

Presupunând că atmosfera este ideală, adică nu cuprinde aerosoli sau diverşi
poluanţi, se pot determina parametrii optici moleculari folosind modelul atmosferic.
Indicele de refracţie m este un parametru important pentru orice mediu împrăştietor
sau absorbant, şi este un număr complex în care partea reală este raportul dintre viteza de
fază a propagării unei unde electromagnetic în vid şi viteza în mediul respectiv. Pentru
medii absorbante partea imaginară este proporţională cu coeficientul de absorb
ție al
mediului.
Partea reală a indicelui de refracţie ns pentru aerul din atmosfera standard, la
temperatura de Ts = 15ºC şi presiune Ps = 101.325 kPa este scris sub forma [57, 58, 59]:
⋅108
( ns − 1)=
unde υ =

1

λ

8342.13 +

2406030
15997
+
2
130 − υ
38.9 − υ 2

(1.19)

, λ fiind lungimea de undă exprimată în micrometri.

Efectul temperaturii şi presiunii asupra indicelui de refracţie este descrisă astfel
[58]:
1 + 0.00367 ⋅ Ts
 1 + 0.00367 ⋅ T

( n − 1) = ( ns − 1) ⋅ 

 P
⋅ P
 s

(1.20)

unde n este partea reală a indicelui de refracţie la temperatura T şi presiunea P. Conform
lui Penndorf [58], vaporii de apă modifică nesemnificativ indicele de refracţie al aerului iar
variaţiile acestui cu lungimea de undă au fost descrise de Shettel şi Fenn în 1979 [30].
În ceea ce priveşte calculul coeficienţilor moleculari, coeficientul de extincţie este
dat sub forma:
=
α m ( Z , λ , p, T )
L

(
)
( n ( λ , p, T ) + 2 )

2
24π 3 naer
( λ , p, T ) − 1

λ 4 N s2

2
aer

2
2

⋅

T p(Z )
6 + 3γ
⋅ Ns 0
6 − 7γ
p0 T ( Z )

(1.21)

unde naer este indicele de refracţie al aerului, dependent de lungimea de undă, presiune şi
temperatură pentru condiţii atmosferice normale la sol, T0 = 288.15 K, p0 = 1013 hPa
utilizate cel mai des în literatura de specialitate. γ este factorul de depolarizare al radiaţiei
şi are următoarele valori [8, 6060]:
0.0301 → 355 nm

γ 0.0284 → 532 nm
=
0.0273 → 1064 nm


(1.22)
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Profilul de densitate al aerului, corectat cu valorile de temperatură şi presiune la sol
este dat de funcţia:

NS ( Z ) = NS 0 ⋅

pg T0
Z 

⋅ ⋅ exp  −

Tg p0
 10200 

(1.23)

unde =
N S 0 2.547 ⋅1025 molecule/m3 este densitatea moleculară la sol.

α mL ( Z ) 
Știind că raportul LIDAR molecular  LRm ( Z ) = L
 este constant şi are


β
Z
(
)
m


valoarea 8π / 3 , din coeficientul de extincție molecular se poate determina şi coeficientul
de retroîmprăştiere molecular:

β L ( Z , λ , p, T=
)

α L ( Z , λ , p, T )

m

m

LRm

=

3
⋅ α mL ( Z , λ , p, T )
8π

(1.24)

Fenomenele naturale sunt descrise folosind şi sisteme matematice de mărimi care
sunt în relație unele cu altele prin legi ale științelor naturale si care sunt funcții de anumite
variabile (spațiale de exemplu) care se numesc parametri. Sistemele sunt modele
matematice care permit, daca parametrii sunt cunoscuți, prezicerea rezultatelor
experimentale. De exemplu, un model M permite ca din cunoaşterea setului de parametri
posibili P să se obţină întregul set de rezultate experimentale E, aceasta fiind problema
directa. Dacă un set de măsurători experimentale este analizat pentru a extrage cât mai
multe informații despre un „model” creat pentru a descrie un sistem real se spune că
aceasta este o problemă inversă [61].
Pentru rezolvarea ecuaţiei 1.16 rămân două necunoscute, coeficienţii optici: β aL şi

α aL . Aceasta conduce la necesitatea de a postula o relaţie între cei doi coeficienţi, şi anume
acel raport LIDAR de care s-a discutat mai sus, şi care în cazul aerosolilor este scris sub
forma:

α aL ( Z )
LRa ( Z ) = L
βa ( Z )

(1.25)

Dacă LRa poate fi determinat pentru întreaga distanţă de sondare, atunci ecuaţia
poate fi rezolvată deoarece rămâne o singură necunoscută. Cunoașterea valorii lui LRa,
însă, de cele mai multe ori imposibilă. Din acest motiv au fost dezvoltate o serie de metode
adiţionale care să elimine starea de nedeterminare din ecuaţia LIDAR [54]. Astfel, una
dintre cele mai utilizate este metoda Fernald – Klett ale cărei soluţii vor prezentate mai jos
[52, 53].
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1.5.2.1

Calculul parametrilor optici prin metoda Fernald - Klett

În 1972, Fred Fernald [52] a dedus faptul că ecuația LIDAR este o ecuație
Bernoulli de ordinul I şi, în consecință soluția acestei ecuații în cazul sondării pentru o
singură lungime de undă se poate scrie sub forma:
Z


RCS ( Z ) ⋅ exp  −2 ( LRa ( Z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( Z ) dZ 
Z0


− β mL ( Z ) +
β aL =
Z
Z


S0C L − 2 ⋅ LRa ( Z ) ⋅ ∫ RCS L ( z ) ⋅ exp  −2 ( LRa ( z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( z ') dz ' dZ
Z0
Z0


(1.26)
L

Alegerea unui punct de calibrare la distanţa Z0 în care valoarea coeficientului de
retroîmprăştiere βa(Z0) să fie cunoscută, face posibilă determinarea constantei sistemului C,
astfel încât soluţia Fernald-Klett a ecuaţiei LIDAR devine [5, 8, 32, 55]:

β aL ( Z ) =
−β L ( Z ) +
m

+

Z
RCS L ( Z ) ⋅ exp  −2 ( LRa ( Z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( z ) dz 
Z0



RCS L ( Z 0 )

( β ( Z ) + β ( Z ))
L

a

L

0

m

0

Z
Z
− 2 LRa ( Z ) ∫ RCS L ( z ) ⋅ exp  −2 ( LRa ( z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( z ') dz ' dz
Z0
Z0



(1.27)
Această soluţie se numeşte „înainte” deoarece alege ca poziţie de referinţă pentru
calibrare un punct Z0 înainte de intervalul sondat. Metoda este potrivită dacă există
posibilitatea unor măsurători auxiliare pentru coeficientul de retroîmprăştiere în câmpul
apropiat (de exemplu cu ajutorul unui nephelometru) [62].
În 1981, Klett [53, 54] a arătat că această soluţie poate deveni instabilă dacă
extincţia atmosferică este importantă şi că, în acest caz soluţia diverge cu creşterea
distanţei. El a sugerat „inversarea” soluţiei, adică alegerea ca poziţie de referinţă pentru
calibrare a unui punct Z∞ mai îndepărtat decât cele din intervalul sondat, astfel încât soluţia
ecuaţiei LIDAR se scrie [5, 6, 8]:

β aL ( Z ) =
−β L ( Z ) +
m

+

Z∞
RCS L ( Z ) ⋅ exp  +2 ( LRa ( Z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( z ) dz 
Z



RCS ( Z ∞ )

( β ( Z ) + β ( Z ))
L

a

∞

L

m

∞

+ 2 LRa ( Z ) ∫

Z∞

Z

Z∞
RCS L ( z ) ⋅ exp  +2 ( LRa ( z ) − LRm ) ⋅ ∫ β mL ( z ') dz ' dz
Z



(1.28)
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Rearanjarea limitelor de integrare şi schimbarea semnului numitorului face soluţia
mai stabilă dar impune necesitatea existenţei unor date auxiliare într-un punct pe direcţia
de sondare şi dincolo de limita de detecţie.
1.5.3

Ecuaţia LIDAR de retroîmprăştiere Raman

Semnalele datorate retroîmprăştierii Raman pot fi de asemenea utilizate pentru
determinarea proprietăţilor optice ale atmosferei terestre [55]. Împrăștierea Raman rezultă
din interacţiunea dintre o radiaţie excitantă şi momentul de dipol electric al moleculelor
vaporilor de apă, oxigen şi azot din atmosferă. Dezexcitarea stărilor vibraţionale şi/ sau
rotaţionale induse de o undă electromagnetică incidentă, cum ar fi momentul de dipol indus
datorat schimbării polarizabilităţii, produc o deplasare mai mare sau mai mică (Stokes,
anti-Stokes) în spectrul de frecvenţe în raport cu frecvenţa radiaţiei incidente [6, 63, 64].
Cantitatea de lumină detectată de un sistem LIDAR este proporţională cu concentraţia de
molecule atmosferice iar deplasarea de frecvenţe este specifică fiecărei molecule.
Ecuaţia LIDAR de retroîmprăştiere Raman poate fi scrisă astfel [6, 8, 17]
 Z
RCS ( Z )= C ( Z ) ⋅ β ( Z ) ⋅ exp − ∫ α mL ( z ) + α aL ( z ) + α mR ( z ) + α aR ( z )  d
 Zmin
R

R

R
m


,


(1.29)
z

unde:
C R ( Z ) este constanta LIDAR pentru canalul Raman şi înglobează caracteristicile de
aparat, α mL ( z ) , α mR ( z ) sunt coeficienții de extincție moleculari la lungimea de undă a
laserului, respectiv Raman a azotului excitat, α aL ( z ) , α aR ( z ) sunt coeficienții de extincție ai
aerosolului la lungimea de undă a laserului, respectiv Raman a azotului excitat, iar
coeficientul de retroîmprăştiere al moleculelor de azot la lungimea de undă Raman a
azotului se exprimă astfel:

β mR ( Z ) N azot ( Z ) ⋅
=

d σ ( λL , λR , π )

(1.30)

dΩ

unde:
N azot ( Z ) este densitatea moleculelor de azot,

diferenţială a împrăştierii Raman a azotului.
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În ecuaţia LIDAR a procesului Raman este considerat faptul că detecţia este
realizată la altă lungime de undă, un bun exemplu fiind detecţia în urma proceselor de
împrăştiere Raman la lungimi de undă apropiate (607 nm şi 387 nm), în comparaţie cu
lungimile de undă ale fasciculului laser incident (armonica a doua şi a treia, 532 nm
respectiv 355 nm) cu moleculele de azot din atmosferă.

1.5.4

Soluţia ecuaţiei de retroîmprăştiere Raman

Şi în acest caz ecuaţia LIDAR conţine două necunoscute şi anume coeficientul de
extincţie al aerosolului la lungimea de undă laser α aL ( z ) şi coeficientul de extincţie al
aerosolului la lungimea de undă Raman α aR ( z ) , fiind necesară presupunerea unei noi relaţii
între cele două necunoscute. Ştiind că detecţia se face la altă lungime de undă λR decât cea
iniţială a fasciculului laser λL , relaţia presupusă este:

α aL ( z )  λR 
= 
α aR ( z )  λL 

k

(1.31)

unde k ia valori intre 0.8 şi 1.2 şi este introdus prin dependenţa coeficientului de extinc
ție
de lungimea de undă şi de coeficientul de turbiditate. Astfel una dintre cele mai utilizate
forme a coeficientului de extincţie al aerosolului la lungimea de undă al laserului este [5, 8,
31]:

=
α aL ( Z )

d
dZ

  N nitrogen ( Z )  
ln 

R
  RCS ( Z )  
− α mL ( Z ) + α mR ( Z ) 
k
λ 
1+  L 
 λR 

(1.32)

Ca şi în cazul detecției elastice, găsirea celuilalt parametru optic (în acest caz
coeficientul de retroîmprăştiere) nu este posibilă direct, ci numai utilizând date
complementare pentru evaluarea raportului LIDAR. Totuși în afara coeficientului k, a cărui
plajă de variație este destul de restrânsa şi al cărui impact este relativ mic daca se respectă
condiția de apropiere a lungimilor de undă Raman şi excitație, nici un alt parametru nu
trebuie presupus în calculul coeficientului de extincție al aerosolului prin detecție Raman.
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1.6 Importanţa studiului aerosolilor şi norilor atmosferici

Aerosolii naturali şi antropogenici constituie o sursă de nuclee de condensare în nor
şi influenţează proprietăţile microfizice ale norilor. O creştere a sarcinii aerosolilor
conduce la o creştere a concentraţiei numărului de picături din nor, iar pentru un conţinut
lichid de apa dat, la o descreştere a mărimii medii a picăturii. Deoarece eficienţa de
coliziune este mică pentru picături mici, sarcina crescută de aerosol induce o decelerare a
procesului de fuzionare a picăturilor în nori cu fază caldă. Mai mult, formarea picăturilor
de ploaie prin procesul de (auto)conversie este prelungită. Acest efect de prelungire
măreşte timpul de viață al norului şi conduce la o modificare a formării precipitaţiei. Prin
urmare, distribuţia spaţială a precipitaţiei la suprafaţă poate fi schimbată.
Una dintre principalele incertitudini în eforturile actuale depuse în prezicerea climei
este estimarea rolului particulelor de aerosol ce interacţionează cu norii şi precipitaţia în
mai multe moduri, fiind în contrast cu gazele de seră mai confinate la scară locală. Pe lângă
efectele radiative, aerosolii servesc ca nuclee de condensare în nor şi se consideră că
alterează spectrul dimensiunii picăturilor către raze mai mici, ceea ce se traduce printr-o
modificare a proprietăţilor microfizice a norilor [62].
Impacturile climatice ale aerosolilor sunt grupate în general în două categorii largi:
efecte directe şi indirecte. Ultimul raport al IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) specifică faptul că în ultimul deceniu s-a făcut un progres semnificativ în
cuantificarea efectelor directe ale aerosolilor, ceea ce nu se poate spune şi despre efectele
indirecte, (vezi Figura 1.9) [65]. Efectele indirecte se datorează modificării proprietăţilor
norului de către aerosoli sau, cu alte cuvinte, o manifestare a modului în care
interacţionează aerosolii cu norii şi dependenţa de proprietăţile microfizice, atât a
aerosolilor cât şi a norilor, astfel că aerosolii influenţează precipitaţiile.
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Figura 1.9: Cunoaşterea Forcing-ului 1 radiativ 2 al climatului între anii 1750 – 2005, IPCC [65]

Deoarece aerosolii au timpi de viață mai scurți şi distribuții mai variate decât gazele
cu efect de sera, efectul net asupra climei globale este greu de prezis. Modificările în
concentraţiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră şi a aerosolilor, contribuie la bugetul
radiativ astfel încât are loc modificarea echilibrului energetic al sistemului climateric şi
conduc la schimbări de climă, influenţând absorbţia, împrăştierea şi emisia radiaţiei în
interiorul atmosferei şi la suprafaţa Pământului. Modificările pozitive sau negative ale
echilibrului energetic datorate acestor factori sunt exprimate ca forţe radiative, termen ce
este utilizat pentru a compara influenţele de încălzire sau răcire asupra climei globale.
Contribuţiile antropogenice ale aerosolilor (sulfat primar, carbon organic, carbon pur, nitrat
sau praf) produc un efect de răcire, având o forţă radiativă directă totală de -0,5 [-0,9 până
la -0,1] W/m2 şi o forţă de albedo a norilor indirectă de -0,7 [-1,8 până la -0,3] W/m2 [65].

1

forcing, termen din limba engleză care exprimă constrângerea datorată unui complex de factori care
acţionează, de regulă, din exteriorul unui sistem [8].
2
forcing radiativ, cuvânt din limba engleză care semnifică o măsură a influenţei pe care o are un anumit
factor în perturbarea echilibrului dintre radiaţia care întră în sistemul Pământ şi cea care iese în spaţiu
extraterestru; vezi şi definiţia generală a forcingului [8].
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Particulele de aerosol coduc la împrăştierea energiei înapoi în spaţiu şi la răcirea
planetei, ceea ce compensează încălzirea asociată cu gazele cu efect de seră. Aerosolii pot
să afecteze în mod nefavorabil sănătatea umană, în timp ce gazele cu efect de seră din
atmosferă acționează ca un înveliș, captând radiaţia de lungime de undă mare şi încălzind
planeta. Majoritatea particulelor de aerosol au un efect opus din moment ce reflectă o parte
din radiația solară incidentă.
Totuși, unele tipuri de particule, absorb radiația solară şi pot contribui la încălzirea
locală a atmosferei. Un exemplu de particule ce absorb lumina este calamina generată de
procesele de combustie sau de focuri în pădure. Principalele fenomene de difuzie pe care le
suferă radiaţia la traversarea atmosferei sunt împrăştierea pe molecule constituenţilor
(difuzia Rayleigh) şi împrăştierea pe aerosoli. Difuzia moleculară pentru o specie chimică
dată este descrisă bine de un coeficient de extincţie de forma [66]:
K r ( λ ) = cλ −4

(1.33)

unde c este o constantă care depinde de natura şi concentraţia gazului atmosferic respectiv.
Coeficientul de difuzie pe aerosoli este bine descris de relaţia lui Ångström:
K d ( λ ) = βλ −α

(1.34)

unde exponentul α variază cu dimensiunile particulelor şi cu lungimea de undă. Media sa
este estimată în jur de 1.3 pentru cer senin. β se numeşte coeficientul de turbiditate
Ångström şi depinde de densitatea aerosolilor, de forma şi dimensiunile acestora.
În timp ce difuzia este un fenomen continuu în funcţie de lungimea de undă, gazele
care constituie aerul absorb selectiv radiaţia. Spectrele de absorbţie datorate tranziţiilor
electronice ale atomilor şi moleculelor de oxigen, azot şi ozon se extind în zona de
ultraviolet a spectrului. Majoritatea fotonilor ultravioleţi sunt absorbiţi de ozon, şi, se poate
considera că această absorbţie este totală pentru radiaţii cu lungimi de undă mai mici de
300 nm. Dacă în domeniul vizibil al spectrului absorbţia este relativ redusă, din contră
aceasta este puternică în domeniul infraroşu, datorită în principal vibraţiilor şi rotaţiilor
moleculelor de apă şi dioxid de carbon. Efectele absorbţiei sunt foarte complexe în întregul
spectru solar şi este practic imposibil de a caracteriza într-o formă analitică coeficienţii de
absorbţie corespunzători. Mai mult, fiecare bandă de absorbţie este legată de parametri
meteorologici presiune şi temperatură iar structura de benzi se modifică în funcţie de
conţinutul atmosferei. Modelele care iau în considerare dependenţa fenomenelor de difuzie
şi absorbţie a radiaţiei de lungimea de undă, se numesc modele spectrale. Unul dintre cele
mai des citate în literatură este cel al lui Leckner [66].

38

I. Aspecte teoretice ale tehnicii LIDAR pentru monitorizarea atmosferei terestre

Un model spectral este dificil de aplicat în practică, datorită dificultăţilor de calcul
ale integralelor după lungimea de undă a radiaţiei incidente. Totuşi, aceste modele au
aplicabilitate în diverse situaţii, ca de exemplu atunci când se estimează iradianţa solară
dintr-o bandă limitată de frecvenţe. Uzual, transmitanţele atmosferice sunt substituite cu
valori mediate pe întregul spectru, modelele având ca date de intrare parametri
meteorologici, rezultând aşa numitele modele parametrice [67].
Pe lângă modelele teoretice, modelele empirice pot fi îmbunătăţite prin dezvoltarea
diferitelor tehnici utilizate (prelucrarea imaginilor din satelit, staţii meteorologice) şi astfel
prin studiul proprietăţilor aerosolilor şi pe baza efectelor directe şi indirecte pot fi
dezvoltate modele atmosferice cât mai precise în special pentru studiul schimbărilor
climatice. Particulele de aerosol sunt emise de pe suprafaţa Pământului atât natural (de
exemplu, praf, sare de mare, emisii biogenice) cât şi ca rezultat a activităților umane. Ele
sunt de asemenea create şi modificate prin procese chimice în atmosferă şi sunt incluse
constant în ciclul de circulaţie între oceane, atmosferă şi biosfera Pământului. Particulele
de aerosol au efect asupra echilibrului energetic al atmosferei fie prin împrăştierea şi
absorbţia radiaţiei directe, fie folosind ca nuclee de condensare în timpul formarii norului,
fie prin influenţa asupra precipitaţiilor. Prezenţa lor afectează de asemenea fotosinteza şi
producția agricolă. Aceste particule ce influenţează clima, au impact şi asupra calităţii
aerului pe care îl respiram şi a sănătăţii tuturor organismelor vii.
Împrăştierea energiei asociate cu aerosolii este amplificată de faptul că unii aerosoli
se comportă ca nuclee pentru picăturile din nor şi pot, prin urmare, să crească gradul de
reflexie al norilor. De asemenea, ei pot modifica timpul de viață al norilor prin influențarea
precipitațiilor. Mărimea acestor efecte reciproce ale aerosolilor asupra norilor şi a norilor
asupra aerosolilor sunt probabil singura mare necunoscută în prezicerea schimbării climei.
Într-un proces cunoscut ca primul efect indirect al aerosolilor, concentraţiile crescute de
aerosoli cauzează micşorarea şi înmulţirea picăturilor dintr-un nor ce are o cantitate fixă de
apă. Studiile recente arată că acest proces determină ca norii să fie mai opaci şi să emită
mai multă energie termală către suprafaţă [68].
Particulele anorganice, precum sarea de mare, tind să absoarbă mai mulți vapori de
apă, să se mărească şi, prin urmare, să împră
ș tie o cantitate mai mare de radiaţie decât
particulele organice (vezi Figura 1.10).
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b)

a)

Figura 1.10: Influenţa aerosolilor asupra formării picăturilor de ploaie [68]
a) concentraţii mici de aerosoli, b) concentraţii ridicate de aerosoli

Aerosoli organici
Umiditate
mare

Aerosoli anorganici

Umiditate
mică

Umiditate
mică

Umiditate
mare

Figura 1.11: Reprezentarea schematica a efectului umidităţii relative asupra dimensiunii
particulelor de aerosoli cu afinitate ridicată a vaporilor de apa [69]

Un alt efect îl reprezintă particulele cu absorbţie parţială (de exemplu particulele de
fum) cu rol asupra radiaţiei de suprafaţă a Pământului şi implicit în formarea norilor şi
anume acela că acestea absorb şi împrăştie radiaţia micşorând radiaţia netă la suprafaţă.
Aceasta conduce la o scădere a fluxurilor de căldură sensibile şi latente de pe suprafaţă,
ceea ce reduce puterea de convecţie şi de formare a norului (vezi Figura 1.11). Există
dovezi ale modificării de către aerosoli a proprietăţilor microfizice ale norului ce se
manifestă într-o creştere a reflexiei norului asociată cu diverse reziduuri (ex: de la coşul de
fum al vapoarelor sau alte surse de poluare). Particulele de aerosol par sa împiedice
formarea precipitaţiei, cu toate că reacţiile multiple fac dificilă detectarea acestui efect.
Prin reducerea cantităţii de radiaţie care ajunge la suprafaţă, particulele de aerosol
absorbante tind sa reducă înnourarea [69, 70, 71].
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Partea II: Contribuţii proprii la cercetarea, proiectarea şi realizarea noului
sistem MiniLIDAR, ce va fi utilizat în prima rețea națională de sisteme
LIDAR – ROLINET. Primele măsurători.

Capitolul II. Sistemul MicroLIDAR pentru detectarea profilelor
aerosolilor atmosferici şi a norilor

Noul sistem de tip MicroLIDAR, brevetat sub acronimul

µESY

LIDAR [72], face

parte din gama de aparatură de tip LIDAR, care permite sondarea activă a atmosferei în
baza retroîmprăştierii elastice a luminii laser de către constituenţii atmosferei, şi implicit
detecţia particulelor în suspensie (aerosoli) şi a hidrometeorilor (formaţiuni noroase), cu o
precizie spaţială foarte bună (metri) şi într-un timp foarte scurt (secunde). Denumirea sa
provine de la faptul că energia per puls a laserului folosit este de ordinul microjoulilor (μJ)
[73, 74].
Sistemul MicroLIDAR are la bază un emiţător (laser în regim pulsat în gama 1-10
KHz), un receptor, telescop de tip Ritchey-Chretien (RC) model LX200GPS, o versiune
îmbunătăţită a telescopului de tip Cassegrain. Designul RC a fost popularizat ca un
telescop pentru astrofotografie datorită utilizării sale în marile observatoare astronomice.
Deși este foarte dificil şi scump de construit şi aliniat elementele optice (oglinda primară
hiperbolică, oglinda secundară hiperbolică), designul RC elimină cu succes multe probleme
specifice altor telescoape, în special aberațiile de comă – aberație datorată formei oglinzii
şi care apare în cazul oglinzilor foarte rapide pentru punctele de lumină care nu sunt
paralele cu axa optică a oglinzii sau a instrumentului. În lentilele sferice, diferite părți ale
suprafeței lentilei prezintă diferite grade de mărire. Aceasta dă naștere aberației numite
comă. Fiecare zonă concentrică a lentilei formează o imagine în formă de inel, denumit
cerc comatic. Aceasta cauzează defocalizare în planul imaginii a punctelor ce nu se află pe
axa optică. Un punct al unui obiect ce nu se află pe axă nu este un punct foarte bine
conturat (în planul imaginii) ci apare ca flamă a unei cozi de cometă [75].
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În continuarea telescopului, fluxul de radiaţii colectat este direcţionat într-un modul
de detecţie, care este constituit din adaptatoare mecanice de precizie inter-cuplate cu
elemente optice (un ansamblu de două filtre interferenţiale, un ansamblu colimator format
din lentile, un filtru de depolarizare) şi un fotodetector de tip fotomultiplicator în regim
numărare de fotoni. Modulul permite ca lumina detectată de telescop să fie colimată,
filtrată optic şi analizează gradul de depolarizare. Modulul cuplează un telescop astronomic
standard la un sistem de conversie rapidă analog – digitală interconectat la un computer
dotat cu un software specific de achiziție şi analiză a semnalelor LIDAR, profile
atmosferice 3D cu înaltă rezoluție spațială (7,5 m) şi temporală (minute).

µESY

LIDAR

permite astfel determinarea vizibilității, poluării cu aerosoli, dinamicii stratului de amestec
a acestora şi a caracteristicilor formațiunilor noroase conservând şi funcția astronomică a
telescopului [72].
Radiaţia transmisă de laser în atmosferă este împrăştiată de către aerosoli/ nori,
astfel încât radiaţia care se întoarce de la fiecare volum de aer poate fi captată, detectată şi
analizată. Semnalul obţinut conţine informaţii directe despre proprietăţile optice (absorbție/
reflexie), fizice (apă/gheaţă) şi geometrice (volum, dimensiuni) ale aerosolilor/ norilor
aflaţi pe direcţia de sondare.
MicroLIDAR-ul permite determinarea parametrilor optici de retro-difuzie şi de
extincţie a aerosolilor şi norilor şi totodată sistemul permite în egală măsură determinarea
înălțimii stratului limită planetar şi evoluţia sa în timp.
Funcţional, sistemul micro-LIDAR este constituit din mai multe blocuri principale,
ilustrate detaliat în figurile de mai jos:
− bloc de emisie: sursa laser pulsată şi optica de emisie ;
− bloc de recepţie: telescopul, optica de detecţie, fotodetector;
− modulul de achiziţie şi analiză a datelor, cuplat la un computer;
− montaj mecanic: montură 3D, trepied şi platformă mobilă.
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2.1 Blocul de emisie
Emiţătorul trimite pulsuri scurte (de ordinul ns) laser în atmosferă. Emisia laser are
următoarele caracteristici specifice utile pentru aplicaţia LIDAR: fasciculul laser are
divergenţa spaţială foarte mică (microradiani), este quasi-monocromatic (Δλ < 0.1 nm) şi
coerent, se pot emite pulsuri cu energii de ordinul microjoulilor şi pulsuri de durată foarte
scurtă (i.e. 3μJ la 532 nm), putându-se obţine o durată a pulsului de 0.6 ns, o frecvenţă de
repetiţie de 7.2 KHz, o putere medie de 30 mW şi o putere instantanee 6 KW. Puterea
instantanee relativ mare este datorată pulsurilor laserului sub-nanosecundă [72].

2
1
3
4
6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Telescope Astronomic
Expandor de fascicul si suport 2D
Laser MicroPuls
Montura Telescop 3D
Trepied Telescope
Modul opto-mecanic de detectie
Fotodetector
Modul electronic de achizitie
Platforma de transport

5
8
7

9

Figura 2.1: Sistemul µESYLIDAR în configuraţie operaţionala [72]

Laserul folosit este un laser cu corp solid de tip Nd:YAG (granat de ytriu şi
aluminiu dopat cu ioni de neodimium Nd:Y3Al5O12) care funcţionează pe principiul
emisiei pasive, pompat optic prin intermediul unor diode laser. Lungimea de undă
fundamentala a radiaţiei emise de laser este de 1064 nm (infraroşu).
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Generarea armonicii a doua (532nm), a treia(355 nm) şi a patra (266 nm) se obţine
folosind un proces optic neliniar (fotonii care interacţionează cu un material neliniar sunt
combinaţi pentru a forma fotoni noi cu energie dublă şi, prin urmare, se obţine dublarea în
frecvenţă sau înjumătățirea lungimii de undă) utilizând diferite cristale neliniare.

7
6

8
9

5

1

4

2

1. Telescop Cassegrain
2. Diafragma circulara
variabila
3. Ansamblu de filtre
interferentiale
4. Filtru Depolarizare
5. Fotomultiplicator
6. Luneta de cautare/vizare
7. Expandor de fascicul
8. Laser Nd:YAG
9. Suport coada randunica

3

Figura 2.2: Schema cuplajelor opto-mecanice cu telescopul astronomic [37, 72]

1. Suport tip coadă de rândunică
2. Suport laser reglabil
3. Laser Nd:YAG MicroPuls
4. Suport expandor de fascicul
5. Expandor de fascicul
6. Protecţie termică: radiator
7. Suport reglaj micrometric

Figura 2.3: Blocul de emisie [37]

Caracteristicile sursei laser sunt rezumate în Tabelul 2.1. Laserul folosit este
prevăzut cu o fotodiodă integrată în cavitatea laserului pentru obţinerea unui semnal de
trigger şi sincronizarea emisiei pulsului cu începutul achiziţiei.
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Tabelul 2.1: Caracteristici Laser
Nd:YAG (µESYLIDAR)
3-6µJ/pulse
266/532/1064 nm
0.2 mm
0.6 ns
4 mrad
2-10 KHz
3B
da

Caracteristici Laser
Energia
Lungimea de undă
Diametrul pulsului laser
Durata pulsului laser
Divergenţa fasciculului laser
Frecventa de repetiţie a pulsului laser
Clasă Laser
Diodă Trig Încorporată

Pentru a mări gardul de securitate oculară a fost utilizat un expandor de fascicul
care reduce divergenta fasciculului şi măreşte diametrul acestuia. Un expandor de fascicul
este un dispozitiv optic capabil de a mări fasciculul laser sau de a-l micşora îm funcţie de
aplicaţie. Avantajul acestuia este acela că reduce divergenţa fasciculului şi măreşte
diametrul fasciculului laser.
Principalele caracteristici ale expandorului de fascicul sunt prezentate în Tabelul 2.2.

Figura 2.4: Schema optică tip Galilean folosită pentru expandorul de fascicul laser [76]

Figura 2.5: Modelul de expandor de fascicul utilizat (BE20M - Thorlabs) [77]

Tabelul 2.2: Caracteristicile expandorului de fascicul

Caracteristici Expandor
Factorul de multiplicare (putere)
Diametrul
Lungime
Transmisia
Deschiderea la intrare
Deschiderea la ieşire
45

X 20

60 mm
278 mm
99.7 %
2.2 mm
60 mm

II. Sistemul MicroLIDAR pentru detectarea profilelor aerosolilor atmosferici şi a norilor

2.2 Blocul de recepţie
În Figura 2.6 este prezentată schema optică de detectare a luminii în sistemul
microLIDAR. Principalele componente sunt telescopul cu oglinda principală şi oglinda
secundară, oglinda plană , modulul opto-mecanic ce conţine diafragma circulară variabilă,
ocularul telescopului, filtrul interferenţial al telescopului de foarte înaltă selectivitate,
filtrul depolarizator şi fotodetectorul.

1 - oglinda principală
2 - oglinda secundară
3 - oglinda plană „coudé” 45°
4 - diafragma circulară variabilă
5 - ocular telescop
6 - filtru interferenţial
(înalta selectivitate)
7 - filtru interferenţial
(înaltă selectivitate)
8 - filtru depolarizor rotativ
9 - fotodetector

2

1

8

6

4
3
5

7

9

Figura 2.6: Schema optică de detectare a luminii [37]

Modulul opto-mecanic a fost special conceput pentru a cupla într-un mod simplu un
telescop astronomic standard la o unitate de achiziţie şi analiză a datelor fără a altera
posibilitatea folosirii funcţiei astronomice a telescopului.
Diafragma circulară reglabilă are rol de filtru de zgomot fizic pentru lumina
parazită, acţionând ca filtru spaţial şi reducând esenţial câmpul de vedere al telescopului la
cel util. Diafragma acţionează ca un iris cu deschidere variabilă între 0.8 şi 12 mm.
Ocularul conţine o succesiune de lentile care transformă fasciculul divergent într-un
fascicul paralel, colimat, de diametru mult mai mic, de exemplu 4 mm.
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4

5

3

2
1. Diafragma circulara reglabila
2. Set de doua filtre interferentiale
3. Filtru de depolarizare
4. Fotomultiplicator
5. Tuburi adaptare mecanica
6. Ocularul telescopului
• serie de adaptatoare mecanice de precizie

6

1

Figura 2.7: Modulul opto-mecanic de detecţie µESYLIDAR [72]

Filtrele interferenţiale selectează din fasciculul de radiaţie care ajunge în blocul de
detecţie doar radiaţia cu lungimea de undă de interes (532 nm) înlăturând radiaţia parazită.
Filtrul de polarizare liniar cu diametrul de 12.5 mm, pentru domeniul de lungimi de undă:
480 ÷ 550 nm, fabricat prin depunerea pe suport de sticlă transparentă a unei substanţe fine
dicroice, absoarbe lumina ce vibrează în toate planurile, nepermiţând decât trecerea luminii
care vibrează în planul lui de polarizare. Integrarea filtrului de polarizare permite printr-o
simplă rotaţie de 90° în jurul axului optic, analiza stării de depolarizare.
Avantajele acestei maniere de măsurare a depolarizării sunt importante mai ales în
cazul în care nu se solicită măsurarea simultană a semnalului de depolarizare în continuu.
Având în vedere rapiditatea achiziţionării (profile la 1÷10 sec), simpla comutare de 90°
permite măsurarea depolarizării folosind un singur fotodetector, aceeaşi constantă de
calibrare (sistem auto-calibrat) şi in baza unei configuraţii optice minime.
Tipul de fotodetector utilizat în

μESY

LIDAR este din gama tub fotomultiplicator

(PMT - Photo Multiplier Tubes). Fotomultiplicatorul este utilizat în regim de photon
counting (numărare de fotoni) iar caracteristicile sale sunt rezumate în Tabelul 2.3.
Fiecare foton (puls) este comparat cu un prag de discriminare (vezi Figura 2.8)
[40]. Semnalele care depăşesc acest prag sunt numărate. Datorită naturii statistice a
pulsurilor, două dintre acestea pot fi atât de apropiate încât nu sunt detectate diferit şi astfel
este numărat doar un singur puls. Acest lucru este descris ca fiind un „timp mort”.
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Pentru un sistem paralizabil, un singur foton începe timpul mort care nu va fi extins
de următorul foton care soseşte în acest timp. De exemplu, daca lăţimea pulsului primului
foton este de 4 ns şi a următorilor de 2 ns şi, respectiv 5 ns, vor fi numărate doar două
pulsuri, al treilea puls fotonic fiind suprimat [40].
Tabelul 2.3: Caracteristici fotodetectori
µESY

LIDAR

Caracteristici fotodetectori

Fotomultiplicator
Aria efectivă a fotocatodei
Lăţimea pulsului unui singur foton
Timp de creştere
Curentul de întuneric
Sensibilitate spectrală / Curent Întuneric
Tensiunea de alimentare
Curentul anodic maxim
Temperatura ambientală
Factor de amplificare

1

8 mm
<2.2 ns
0.78 ns
Tipic 80 s-1; Maxim 400 s-1
160 – 650 nm / 500 cps
185 – 650 nm / 80 cps
+15 V
0.1 mA
- 30°C ÷ +50 °C
105 ÷ 106

1
2

1. Puls fotonic
2. Nivel discriminator
3. Numarator

3

Figura 2.8: Schiţarea nivelului discriminator [40]

Rata de numărare observată
S
N=
1 + S ⋅τ d

(2.1)

unde S este rata de numărare reală iar τ d este timpul mort.
În timp ce cazul paralizabil este descris de o ecuaţie neliniară, cazul neparalizabil
poate fi uşor inversat la :

S=

N
1 − N ⋅τ d

(2.2)

Ambele cazuri sunt modele teoretice şi sunt valide pentru rate de numărare mici,
când produsul S ⋅τ d este mai mic decât 1. Din punct de vedere numeric ecuaţia de mai sus
poate fi aplicată numai semnalelor pentru care: N < τ d .
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Bazat pe principiul detecţiei photon counting şi a statisticii Poisson se poate corecta
semnalul urmând ecuaţia :

S desat = S sat

1
S
1 − sat
f sat

(2.3)

unde:
Sdesat este rata de numărare fotonică reală (corecţia de desaturare),
Ssat este rata de numărare fotonică înregistrată
fsat este rata de numărare maximă a fotodetectorului. Valoarea pentru fsat se poate determina
precis prin compararea photon counting-ului cu semnale similare la o lungime de undă
stabilită (ex: 532 nm) pentru fiecare serie de date.
Prototipul

μESY

LIDAR reprezintă o soluţie relativ simplă pentru realizarea

măsurătorilor de tip LIDAR specifice unui microLIDAR. În mod particular noul modul
opto-mecanic permite cuplarea unui telescop astronomic standard la o unitate de achiziţie
şi rezolvă în manieră simplificată problema dezvoltării, cercetării şi proiectării complexe a
unui sistem LIDAR clasic monolungime de undă având aceleaşi performanţe.

μESY

LIDAR

este un microLIDAR ideal pentru următoarele aplicații [72]:
− determinarea poluării cu aerosoli şi determinarea proprietăţilor optice şi
geometrice;
− studiul formaţiunilor noroase şi a gradului lor de depolarizare (raport apă/
gheaţă);
− detectarea fluxurilor de aerosoli (praf deşertic, fum de la incendii, poleni,
praf vulcanic, nori toxici);
− studiul dinamicii stratului de amestec al poluanţilor şi implicit a turbulenţei
regionale;
− utilizarea pe timp de noapte a funcţiei astronomice şi de observaţie
atmosferică ziua;
− este un mijloc educativ şi pedagogic graţie versalităţii sale modulare.
μESY

LIDAR prezintă următoarele performanţe şi caracteristici respectiv avantaje în

comparaţie cu configuraţiile de referinţă existente:
− scanarea în 3D, respectiv pe emisfera (2π sr) a atmosferei;
− limita minimă de măsurare excepţională de sub 100 m;
− o limită spaţială de 10-12 km noaptea şi de 4 – 5 km pe timp de zi;
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− înaltă rezoluţie spaţială, standard de 3.25 m - 7.5 m;
− o excelentă rezoluţie temporală de ordinul secundelor, profile de 1-10 sec
posibile;
− uşor, compact, transportabil
− permite folosirea scanării 3D în bune condiţii acceptabile de securitate
oculară;
− versatil şi accesibil pentru diverse configuraţii sau pentru schimbarea
modulelor de detecţie;
− are integrată funcţia de măsurare/ testare a depolarizării în condiţii de autocalibrare;
− păstrează funcţia astronomică a telescopului;
− portabilitate şi operabilitate.
O versiune de realizare mai performantă (MiniLIDAR), a fost realizată în 3
exemplare, în cadrul proiectului de cercetare pentru reţeaua naţională de sisteme LIDAR în
România, ROLINET.

2.3 Măsurători de intercalibrare ale sistemului MicroLIDAR
În perioada 10 – 16 iulie 2008, în cadrul Workshopului „ Physics and Chemistry of
the Atmosphere: from Laboratory Experiments to Field Campaigns” a fost organizată o
campanie de testare şi intercalibrare a două sisteme LIDAR: RALI (Raman LIDAR),
aparţinând Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică
INOE2000 şi

μESY

LIDAR, aparţinând Administraţiei Naţionale de Meteorologie –

Bucureşti, Băneasa. Măsurători simultane cu cele două sisteme LIDAR s-au efectuat în
zona Pescărie – Mamaia, atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii, la diferite elevaţii [37].
Sistemele LIDAR utilizate în aceasta campanie, au fost construite pe acelaşi
principiu bazat pe fenomenul de împrăştiere a luminii pe particule atmosferice, dar cu
diferenţe între componentele de emisie şi recepţie. Măsurătorile de intercomparare
efectuate au pus în evidenţă avantajele /dezavantajele pe care le prezintă utilizarea acestor
sisteme în diverse aplicaţii de monitorizare continuă a atmosferei, scopul principal fiind
alegerea unei configuraţii optime pentru sistemele LIDAR ce urmau a fi construite în
cadrul proiectului ROLINET. Cele două sisteme prezintă următoarele configuraţi de bază:
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μESY

Sistem LIDAR

RALI

Configuraţie

Biaxială

Biaxială

YAG-Nd

YAG-Nd

532 nm/ 200 mJ/ 10 Hz

532 nm/ 20 µJ/ 7.5 KHz

Telescop

Cassegrain

Schmidt – Cassegrain

Achiziţie

Analog + Numărare de fotoni

Numărare de fotoni

Laser

LIDAR

Pentru intercalibrare s-a folosit doar canalul 532 nm al sistemului RALI, deoarece
sistemul

μESY

LIDAR prezintă doar acest canal elastic de detecţie. În profilele LIDAR

obţinute de la cele două sisteme s-au căutat seturi de date care să permită, cu o anumită
toleranţă, intercompararea sistemelor. Aceste date au fost introduse în programul software
de intercomparare dezvoltat de grupul de cercetare de la INOE, special pentru aceste
sisteme. Interfaţa programului de intercomparare este prezentată în Figura 2.9 [37, 78].

Figura 2.9: Interfaţa software de intercomparare semnale LIDAR [37]

Interfaţa a fost construită în mediul de programare LabVIEW pentru a putea fi
integrate şi driverele de comandă ale blocurilor de detecţie ale celor două sisteme. Pe
panoul principal al interfeţei există două subpanouri.
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Primul subpanou este dedicat datelor de intrare şi este amplasat în partea de sus a
panoului principal, iar cel de al doilea subpanou este dedicat datelor de ieşire, amplasat în
partea de jos a panoului principal.
Datele de ieşire sunt prezentate sub forma grafică şi prezintă semnalele LIDAR
furnizate de cele două sisteme (serie temporală) şi rezultatul obţinut prin intercomparare
(grafice 2D). Deoarece intercompararea semnalelor nu poate fi aplicată întregului set de
măsurători, au fost aplicate cursoare pe reprezentarea în serie temporală a semnalelor care
să permită utilizatorului selectarea numai a profilelor LIDAR care sunt supuse
intercomparării. Programul de intercomparare se aplică pe semnalele LIDAR corectate cu
pătratul distanţei.
Etapele care s-au realizat pentru intercompararea datelor furnizate de cele două
sisteme utilizând software-ul dedicat au fost:
− selectarea din seturile de date a acelor zone în care se poate face
intercompararea;
− selectarea intervalelor de timp pentru care au existat măsurători simultane şi
semnale LIDAR corecte;
− medierea seriilor temporale selectate pentru fiecare RCS in parte;
− corecţia la fond a semnalelor utilizând metoda de extragere a unui număr finit
de puncte din “coada” semnalului. Pentru aceasta s-a luat semnalul RCS de la
sistemul RALI ca referinţă şi s-a căutat acea valoare a radiaţiei de fond pentru
care şi semnalul RCS de la sistemul LIDAR2 (μESYLIDAR) are coada liniara.
− s-a normalizat RCS de la sistemul LIDAR2 la RCS obţinut de la sistemul RALI
folosind un interval de normalizare între 300 şi 4000 m;
− interpolarea datelor pentru a se obţine aceeaşi rezoluţie spaţială pentru cele
două sisteme. Această etapă a fost necesară deoarece rezoluţia celor două
sisteme este diferită. Pentru aceasta intercomparare s-a ales o rezoluţie spaţială
de 15m, care este suficientă pentru relevanţa datelor furnizate de sistem;
− s-a calculat diferenţele intre cele 2 RCS-uri mediate si procentul de la RCS-ul
furnizat de sistemul Rali, sistem considerat referinţă in acest program de
intercomparare.
Programul de intercomparare a fost rulat pentru zilele 10, 11 şi 12 iulie 2008, zile
în care s-au obţinut semnale LIDAR valide de la ambele sisteme.
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În Figurile 2.10, 2.11 şi 2.12 sunt prezentate rezultatele obţinute pentru cele două
sisteme.

RCS serie temporală RALI, 532nm canal paralel:
durata 19:21 - 19:48 UT, 5min rezoluţie temporală

RCS serie temporală LIDAR2, 532nm canal paralel:
durata 19:19 - 20:18 UT, 1min rezoluţie temporală

Comparaţie RCS mediat: RALI si LIDAR2

Abaterea relativă

Figura 2.10: Intercomparare pentru datele obţinute în data de 10 iulie 2008 ora 19:30 [37]
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RCS serie temporală RALI, 532nm canal paralel:
durata 19:45 – 20:31 UT, 5min rezoluţie temporală

RCS serie temporală LIDAR2, 532nm canal paralel:
durata 18:15 - 20:32 UT, 1min rezoluţie temporală

Comparaţie RCS mediat: RALI si LIDAR2

Abaterea relativă

Figura 2.11: Intercomparare pentru datele obţinute în data de 11 iulie 2008 ora 19:45 [37]
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RCS serie temporală RALI, 532nm canal paralel:
durata 19:15 – 20:35 UT, 5min rezoluţie temporală

RCS serie temporala LIDAR2, 532nm canal paralel:
durata 19:45 - 20:48 UT, 1min rezoluţie temporală

Comparaţie RCS mediat: RALI si LIDAR2

Abaterea relativă

Figura 2.12: Intercomparare pentru datele obţinute in data de 12 iulie 2008 ora 20:00 [37]

55

II. Sistemul MicroLIDAR pentru detectarea profilelor aerosolilor atmosferici şi a norilor

Cum se poate observa şi din figurile 2.10, 2.11, 2.12, cu ambele sisteme se poate
determina înălţimea stratului limită planetar (aproximativ 2000m), însă informaţia
furnizată de sistemul LIDAR2 este mult mai zgomotoasă decât cea furnizată de sistemul
RALI. Această diferenţă în semnal se datorează modului de detecţie utilizat de cele două
sisteme. Spre deosebire de sistemul RALI în care detecţia este atât analogă cât şi regim
numărare de fotoni, detecţia la sistemul LIDAR 2 este numai în regim numărare de fotoni
iar la un volum mare de centri împrăştietori din atmosfera joasa, în special in stratul limita
planetar (PBL), această metodă nu este relevanta pentru caracterizarea aerosolului
atmosferic din PBL şi atmosfera joasş. Regimul de numărare de fotoni devine relevant
odată cu creşterea altitudinii, lucru care se poate observa şi din abaterea relativă prezentată
în figurile 2.10, 2.11, 2.12, unde după 2500m abaterea relativă dintre cele două RCS-uri
supuse intercomparării este foarte mică.
Rezultatele obţinute în urma testărilor şi intercomparărilor au condus la următoarele
concluzii:
− gabaritul extrem de redus al sistemului face ca utilizarea să fie facilă, mai ales
în campanii de teren, unde nu există spaţiu amenajat corespunzător;
− designul special eye-safe permite utilizarea lui în orice locaţii, inclusiv în cele
cu trafic uman;
− configuraţia biaxială specială determină o limită inferioară a distanţei de
sondare, ceea ce îl recomandă pentru studiul stratului limita planetar inferior
− sistemul prezintă şi avantajul scanării, ceea ce permite abordarea de noi aplicaţii
precum maparea orizontală a poluanţilor pe o suprafaţă de 75 km2;
− sistemul este stabil, distanţa maximă de sondare pe timpul nopţii fiind de 7 Km.
Totuşi, au fost evidenţiate şi o serie de probleme precum:
− sistemul nu poate fi folosit pentru măsurări in timpul zilei datorita zgomotului
de fond foarte mare;
− semnalul obţinut cu sistemul mai sus amintit prezintă o tendinţă pronunţată de
saturare, datorită efectului puternic de retroîmprăştiere în prima parte datorat
densităţii mari de centre de împrăştiere din atmosfera joasă;
− puterea mică a laserului ce intră în configuraţia
de sondare.
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În urma acestor observaţii s-a stabilit faptul că, în funcţie de aplicaţia căreia ii sunt
destinate sistemele LIDAR din cadrul proiectului ROLINET, designul trebuie modificat.
Întrucât principala aplicaţie derulată în proiectul ROLINET, a fost studiul
climatologiei aerosolului, şi nu poluarea locală, s-a renunţat atfel la sistemul de scanare în
favoarea unei puteri la emisie mai mari. Este de asemenea importantă obţinerea unei
informaţii calitative şi pentru porţiunea de jos a profilului, de aceea este necesară
adăugarea detecţiei analogice în completarea detecţiei “photon counting”. Puterea mărită la
emisie şi regimul analog de detecţie implică utilizarea laserilor cu frecvenţa de repetiţie
mică. Avantajul este reprezentat, însă, de posibilitatea upgrade-ului ulterior al sistemului la
un sistem cu mai multe lungimi de undă şi cu detecţie Raman. Din păcate, puterea mare a
laserului nu permite obţinerea unui sistem eye-safe, de aceea sistemele vor putea fi utilizate
numai în locaţii fixe unde accesul persoanelor este restricționat. Varianta constructivă
iniţială propusă pentru sistemele LIDAR care au fost construite în cadrul proiectului
ROLINET (configuraţia finală fiind prezentată în capitolul următor) este următoarea:
blocul de emisie bazat pe un laser de putere, cu energie în jur de 100 mJ, cu frecvenţa de
repetiţie între 10-30Hz, obţinându-se astfel o densitate de putere mare, necesară sondării la
distanţă; blocul de achiziţie ce cuprinde două canale în mod analog şi numărare de fotoni,
evitându-se fenomenul de saturare pentru prima parte a semnalului înregistrat [37].
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2.4 Exemple de profile LIDAR ale aerosolilor şi norilor atmosferici
Măsurătorile experimentale efectuate cu ajutorul sistemului MicroLIDAR le-am
realizat în cadrul unor campanii experimentale la Administraţia Naţională de Meteorologie,
Bucureşti Băneasa.
În ceea ce priveşte partea experimentală, înainte de începerea achiziţiei, se verifică
alinierea sistemului LIDAR (fasciculul laser trebuie să intre în câmpul de vedere al
telescopului, la o distanţă cât mai mică: ~100 m) Alinierea se face de obicei în serile
senine, deoarece zgomotul este foarte redus. Cu ajutorul unui software de achiziţie care
permite vizualizarea profilelor în timp real, şi folosind scara logaritmică se face alinierea
pentru a avea un semnal LIDAR cât mai corect ţinându-se cont şi ca saturaţia
fotomultiplicatorilor în regim numărare de fotoni să nu aibă loc. Măsurătorile pe timp de
zi, sunt realizate cu o deschidere a diafragmei circulare suficient de mică pentru a putea
avea un semnal LIDAR corect, şi suficient de mare pentru a nu avea loc saturaţia
fotomultiplicatorului, evitându-se chiar distrugerea acestora.
Achiziţia poate fi realizată în timpi variabili, de la câteva secunde la câteva minute,
funcţie de condiţiile atmosferei (stabilitate atmosferică, senin, nori, praf etc). După
achiziţie, cu ajutorul unei rutine LabVIEW care înglobează ecuaţiile LIDAR, fiecare profil
este analizat şi verificat. Această rutină permite atât vizualizarea semnalului brut cât şi a
semnalului RCS, cu opţiunea de analiză în scară logaritmică.
Din figurile de mai jos se observă că semnalul LIDAR retroîmprăştiat de atmosfera
neomogenă este puternic variabil cu creşterea distanţei şi de aceea, se face corecţia cu
pătratul distanţei, RCS. Prin aceasta, se poate pune în evidenţă eventualele fluctuaţii din
semnalul LIDAR datorate existenţei unor ţinte (nor sau strat de aerosol), care nu sunt
vizibile în semnalul LIDAR brut.
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h 18.15

h 19.15

h 20.00

Figura 2.13: Profiluri verticale obţinute în seara de 18.02.2009. Semnal LIDAR brut.
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h 18.15

h 18.15

h 19.15

h 20.00

Figura 2.14: Reprezentarea semnalului corectat cu distanţa (RCS)
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În Figura 2.13 şi Figura 2.14 , sunt prezentate câteva dintre profilurile din data de
18.02.2009, din intervalul orar 18 – 20.15 UTC. Profilele LIDAR au fost achiziţionate la
un minut şi pentru evidenţierea fluctuaţiilor semnalului, acestea sunt reprezentate în scară
logaritmică. După cum se va vedea mai jos, la începutul orelor 18 sunt detectate formaţiuni
noroase şi cu începere de la ora 19 se pot observa mai bine particulele de praf, confirmate
şi din datele satelitare (vezi Figura 2.16).
Aceste profile, pot fi reprezentate în format 3D, ţinându-se cont de corecţiile de
fundal şi corecţia RCS (vezi Figura 2.15). Astfel, se pot pune în evidenţă mai clar,
particulele de aerosoli şi norii atmosferici. Condiţiile meteorologice din acea perioadă erau:
temperatura: 3°C, presiunea: 1014 hPa, umiditatea crescând înspre seară ajungând la 93%.
Datele din satelit conform www.en.allmetsat.com, prognozau nori de la 1500 m
[79], în bună aproximaţie cu datele obţinute cu sistemul microLIDAR, iar datele satelitare
conform ANM Bucureşti, arată clar, apariţia unei uşoare furtuni de praf şi a unor nori joşi,
după orele 19 [80, 81].

Figura 2.15: Monitorizarea aerosolilor şi norilor prin reprezentare 3D a profilelor RCS LIDAR
(1 min rezoluție temporală, 7.5 m rezoluție spațială), 18.02.2009 – h: 17.44 ÷ 20.16 UTC
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Bucureşti

Figura 2.16: Imagine din satelit a norilor atmosferici, ora 19.45 UTC, 18.02.2009

Un alt exemplu este cel din Figura 2.17 [80, 81], în care se pot observa de
asemenea formaţiunile noroase, de nivel jos şi mediu, confirmate şi din imaginile
satelitare. În această reprezentare se poate pune în evidenţă posibilitatea de măsurare a
diferitelor tipuri de nori, la diferite altitudini, simultan, rezultate care pot fi corelate cu
datele meteo cu aplicaţie în prognozele meteo.

Figura 2.17: Monitorizarea aerosolilor şi norilor prin reprezentare 3D semnalelor RCS
14.01.2009 – ANM Băneasa

62

II. Sistemul MicroLIDAR pentru detectarea profilelor aerosolilor atmosferici şi a norilor

Bucureşti

Figura 2.18: Imagine din satelit a norilor atmosferici, ora 19.45 UTC, 18.02.2009

Dacă se face o mărire a reprezentării din Figura 2.17, se pot observa mai clar
fluctuaţiile semnalelor achiziţionate, reprezentând în principal particule de praf, datorate
circulaţiei intense în acest interval oral şi răspândirii în general a prafului în atmosferă, mai
ales după dispariţia norilor, (vezi Figura 2.19) [81]. Astfel, atmosfera joasă poate fi
monitorizată şi permite înţelegerea mai bună a fenomenelor microfizice.

Figura 2.19: Punerea în evidenţă a particulelor de praf, 14.01.2009
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Capitolul III. Sistemul MiniLIDAR pentru caracterizarea optică a
aerosolilor atmosferici

În cadrul proiectului de cercetare ROLINET (ROmanian LIDAR NETwork [82])
având drept scop realizarea unei reţele naţionale de cercetare a mediului atmosferic bazată
pe tehnologii LIDAR, în principalele centre universitare din Iaşi, Cluj, Timişoara şi
Bucureşti, precum şi integrarea acestei reţele în reţelele europene (EARLINET [83]) şi
mondiale, a fost realizat un nou sistem LIDAR pentru monitorizarea continuă a distribuţiei
verticale a aerosolilor atmosferici din troposferă. Astfel în colaborare SC EnviroScopY
SRL şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică din Bucureşti,
am reuşit proiectarea, realizarea şi preprocesarea primelor măsurători cu noul sistem
LIDAR, sistem sub acronimul mESYLIDAR, şi va fi prezentat în cele ce urmează.
3.1 Proiectarea sistemului MiniLIDAR
Varianta finală de bază a sistemului MiniLIDAR este prezentată în Figura 3.2.
Blocul de emisie pentru acest sistem este realizat dintr-un laser tip Nd:YAG cu
posibilitatea de emisie la trei lungimi de unda (355 nm, 532 nm şi 1064 nm) cu armonica
principală la 1064 nm. Cu ajutorul opticii neliniare prin utilizarea unor cristale dubloare şi
triploare are loc emisia la celelalte două lungimi de undă, cu energiile corespunzătoare de
35 mJ, 100 mJ respectiv 200 mJ (de aici şi numele de MiniLIDAR), iar frecvenţa de
repetiţie este variabilă în intervalul 1÷30Hz. Pentru expandarea şi colimarea fasciculului
laser se va folosi un expandor de fascicul compatibil pentru energiile fasciculului laser la
cele 3 lungimi de undă reducând astfel şi divergenţa fasciculului laser pe lângă expandarea
sa. Blocul de detecţie începe cu un telescop de tip Newtonian cu diametrul oglinzii
principale de 16" (406 mm) şi distanţa focală de 1829 mm. Detecţia continuă cu o
diafragmă ce se află în planul focal al ocularului cu rolul de a avea un control asupra
cantităţii de lumină retroîmprăştiate în special în procesele elastice Rayleigh. Astfel în
timpul măsurătorilor în zilele însorite, pentru evitarea saturării fotomultiplicatorilor şi
păstrarea lor în zona de liniaritate, se reduce diafragma astfel încât semnalul de
retroîmprăştiere să nu fie saturat. Semnalul astfel colectat este selectat cu ajutorul unui set
de filtre interferenţiale şi cu ajutorul unui cub de depolarizare se pot face studii de
depolarizare a cristalelor de gheaţa şi ale aerosolilor.
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De asemenea se utilizează şi un filtru neutru care se află în faţa
fotomultiplicatorului în regim numărare de fotoni pentru evitarea saturării acestuia.

3.2 Descrierea fizico-tehnică a sistemului MiniLIDAR

Figura 3.1: Sistemul miniLIDAR

Sistemul MiniLIDAR este destinat monitorizării aerosolilor şi norilor atmosferici,
precum şi pentru caracterizarea parametrilor optici ai acestora cum ar fi coeficientul de
extincţie, coeficientul de retroîmprăştiere, adâncimea optică etc. Acestea ajută la o
înţelegere mai bună a fenomenelor ce au loc în atmosfera terestră, în troposferă, prin
efectul aerosolilor asupra norilor, implicit asupra precipitaţiilor şi bugetului radiativ al
suprafeţei terestre [37]. Sistemul MiniLIDAR, foloseşte lungimi de undă ale radiaţiilor
electromagnetice emise (355 nm, 532 nm şi 1064 nm), comparabile cu dimensiunile
particulelor de aerosoli, a vaporilor de apă etc.
Funcţional, sistemul MiniLIDAR este constituit din următoarele blocuri principale:
− blocul de emisie: sursa laser şi optica de emisie ;
− blocul de recepţie: telescop optică de detecţie, fotodetectori;
− modul de achiziţie şi analiză a datelor, cuplat la un computer
− montaj mecanic.
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1. Laser tip Nd:YAG
2. Expandor de fascicul
3. Telescop tip Newtonian
4. Oglinda principală a telescopului
5. Oglinda secundară a telescopului
6. Diafragma circulară reglabilă
7. Ocular
8. Filtre interferenţiale
9. Cub de depolarizare - Divizor de
fascicul
10. Filtru de densitate optică
11. Tub fotomultiplicator în regim
analog
12.Tub fotomultiplicator în regim
numărare de fotoni
13. Computer pentru analiza datelor
14. Blocul de achiziţie, conversie
analog/ digitală şi transmisie de
date la PC
15. Sistem de răcire cu apă a
laserului
16. Sursă de alimentare laser

Figura 3.2: Reprezentarea schematică a sistemului MiniLIDAR [84]
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3.2.1
Blocul de emisie
Emiţătorul fiind un laser cu semiconductori tip Nd:YAG, este utilizat pentru a
trimite pulsuri laser în atmosferă (vezi Figura 3.3). Emisia laser are următoarele
caracteristici specifice, utile pentru aplicaţia LIDAR: fasciculul laser are divergenţa
spaţială scăzută (0.75 mrad), este quasi-monocromatic (Δλ < 0.1 nm)şi

coerent, se pot

emite pulsuri de densitate de putere foarte mare şi cu durate de ordinul nanosecundelor. Pe
lângă laser este folosit un expandor de fascicul care reduce divergenta fasciculului şi
măreşte diametrul acestuia(vezi Figura 3.5).

Figura 3.3: Partea activă a laserului Nd:YAG [85]

Tabelul 3.1: Specificaţiile blocului de emisie

Caracteristici Bloc Emisie
Nd:YAG (ESYLIDAR)
Caracteristici Laser
Energia
35 mJ, 100 mJ, 200 mJ
Lungimea de undă
355 nm, 532 nm, 1064 nm
Diametrul pulsului laser
6 mm
Durata pulsului laser
6 – 9 ns
Divergenţa fasciculului laser
0.75 mrad
Frecvenţa de repetiţie
30 Hz
Caracteristici
Expandor de Fascicul
Aplicabil lungimilor de undă
355 nm, 532 nm, 1064 nm
200 mJ la 1064 nm
Energii compatibile
100 mJ la 532 nm
35 mJ la 355 nm
Strat anti reflexiv
da
Factorul de Multiplicare
5X
Deschiderea la intrare
15 mm
Deschiderea la ieșire
48 mm
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Figura 3.4: Expandorul de fascicul

Figura 3.5: Schema optică a expandorului de fascicul

Laser

Sursa Laser
1

2

1

3

2

4

2
2
Figura 3.6: Partea activă a laserului şi sursa de alimentare şi răcire
1 – Conducte pentru răcirea capului laser; 2 – Cablurile de alimentare de înaltă tensiune a
laserului şi de transmisie a datelor; 3 – Cablu pentru trigger-are, conectat la transient
recorder; 4 – Cablu pentru alimentarea sursei laser.
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Expandoarele de fascicul laser sunt proiectate fie pentru a micşora dimensiunea
spotului fasciculului laser la distanţe mari, fie pentru a produce un fascicul laser colimat cu
un diametru mai mare. Principalele tipuri de expandoare de fascicul sunt: Keplerian şi
Galilean. În forma sa cea mai simpla, cel Galilean constă dintr-o lentilă cu distanţa focală
pozitivă şi o lentilă cu distanţa focală negativă, pe când cel Keplerian constă din doua
lentile cu distanţa focală pozitivă. Ambele tipuri asigură o mărire unghiulară, numită
puterea expandorului. Diametrul fasciculului iniţial este crescut ca dimensiune de această
putere şi apoi divergenţa fasciculului este redusă de aceeaşi putere.
Ceea ce rezultă este un fascicul mai îngust la o distanţă mare în comparaţie cu
fasciculul direct.
BL= β + Φ ⋅ L

(3.1)

unde,
BL este diametrul fasciculului (mm) la distanţa L; β reprezintă creşterea în diametru a
fasciculului şi este egală cu produsul dintre diametrul fasciculului (mm) şi puterea
expandorului; Φ reprezintă descreşterea în divergenţă a fasciculului şi este egală cu
produsul dintre divergenţa fasciculului (mrad) şi puterea expandorului, iar L este distanţa
(m) [86].
Această ecuaţie este o aproximare a dimensiunii fasciculului de ieşire colimat la o
distanţă dată. În plus, un fascicul expandat poate produce dimensiuni mai mici ale spotului
când este folosit în combinaţie cu o parte optică de focalizare adiţională, ceea ce este foarte
util în optimizarea focalizării. Cu toate acestea, multe aplicaţii necesită doar un fascicul
continuu mai larg. Puterea expandorului de fascicul este egală cu raportul dintre distanţa
focală efectivă a lentilei obiectiv şi distanţa focală efectivă a ocularului. Distanţa dintre
lentila obiectivului şi ocular este egală cu suma distanţelor lor focale [76].
Un aspect important în alegerea unui expandor de fascicul este stratul antireflex de
pe apertura de intrare, în cazul nostru fiind foarte importantă transmisia la intrarea în
expandor a fasciculului laser corespunzătoare celor trei lungimi de undă, indiferent de tipul
de expandor, pentru evitarea retro-reflexiilor directe ce pot dauna laserului. În figura 2.6
este exemplificată curba de reflexie a unui strat antireflex pentru 355 nm, 532 nm şi 1064
nm [76].
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Figura 3.7: Reflexia (%) în funcţie de lungimea de undă (nm) a unui strat antireflexivfolosit pentru
expandorul de fascicul [76]

3.2.2
Blocul de recepţie
Blocul de detecţie este format din telescop, optica de detecţie (analizorul spectral,
colimare optică, filtrare spaţială), fotodetectorii şi blocul de achiziţie (ex: transient recorder
Licel). În ceea ce priveşte alegerea unui telescop potrivit pentru diverse aplicaţii se iau în
considerare avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de telescop (Newtonian sau Cassegrain,
adesea folosite pentru sistemele LIDAR).
Telescoapele Newtoniene folosesc o oglindă concavă aşezată în partea din spate a
tubului pentru a aduna lumina şi o oglindă secundară plană înclinată de obicei într-un
unghi de 45 grade pe axul optic principal al oglinzii concave. Oglinda secundară are rolul
de a redirecţiona şi aduna lumina spre ocular, colectată de oglinda principală (vezi figura
3.8) [44, 87].
Oglinda principală este din sticlă şlefuită sub formă sferică în cazul oglinzilor mici
(de obicei până la 114 cm) şi sub formă parabolică în cazul oglinzilor mai mari şi a celor
cu un raport focal mic (în general sub f/8). Parabolizarea este necesară pentru a corecta
aberaţia de sfericitate specifică oglinzilor sferice (razele de lumină nu sunt focalizate întrun acelaşi punct decât de partea centrală a oglinzii). Discul de sticlă este acoperit cu un
strat de aluminiu, protejat la exterior cu un strat de protecţie, în general din SiO2. Oglinda
secundară are rolul de a reflecta razele de lumină sub un unghi de 90º pentru a menţine
capul observatorului înafara acestora şi a le dirija spre ocular. Imaginea produsă de
reflectoarele newtoniene este inversată şi în oglindă, însă pentru observaţii astronomice
aceasta nu contează pentru că în spaţiu nu există direcţiile sus-jos, stânga-dreapta [42].
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Principalele avantaje ale reflectoarelor Newtoniene sunt:
-

cel mai mic cost/diametru apertură comparativ cu celelalte designuri deoarece
oglinzile pot fi produse cu un cost mai mic decât lentilele;

-

instrumentele sunt destul de compacte şi portabile;

-

datorită aperturilor mari, reflectoarele Newtoniene sunt excelente pentru
observaţii şi astrofotografie la obiecte „deepsky” puţin luminoase, precum
galaxii îndepărtate, nebuloase, roiuri de stele;

-

sunt foarte bune pentru observaţii planetare şi lunare, instrumentele cu diametre
mari permiţând rezolvarea de detalii fine;

-

în aplicaţiile LIDAR este util deoarece sistemele pot fi mobile, uşor de asamblat
şi aliniat, semnalele LIDAR funcţie de puterea sursei laser sunt recepţionate de
la altitudini mari (12 – 15 km) cu un factor de suprapunere la altitudini relativ
mici (500 – 800 m).

Principalele dezavantaje ale designului Newtonian sunt date de obstrucţia centrală a
razelor de lumină dată de oglinda secundară şi de faptul că pentru dimensiuni mari ale
oglinzii principale lungimea tubului va fi şi ea mare. Efectul principal al obstrucţiei
centrale este reducerea contrastului, însă aceasta nu este majoră până la obstrucţii de
aproximativ 30-35% din diametru, rar atinse de telescoapele Newtoniene, în general
obstrucţia centrală încadrându-se la acestea între 20% şi 29% din diametru. Aceste
neajunsuri sunt compensate însă de simplitatea sa şi mai ales valoarea scăzută a preţului de
producţie per centimetru de apertură [87].

Figura 3.8: Principalele componente şi mersul razelor optice prin telescopul Newtonian [88]
1 - Apertură de intrare, 2 - oglindă secundară, 3 - oglindă principală, 4 - suport oglindă principală, 5
- suport variabil ocular, 6 - formarea imaginii.
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Tabelul 3.2: Principalele caracteristici ale telescopului Newtonian utilizat

Caracteristici Telescop
Tip
Diametru oglindă principală
Strat reflector
Distanţă focala
Raportul focal

Light Bridge
Newtonian
406 mm
Al MgF2
1829 mm
f/4.5
Distanţa focală: 26 mm
Câmp unghiular: 70°
70X
tip Crayford 50.8mm

Ocular
Mărire
Focalizator

Figura 3.9: Telescop de tip Newtonian 16" [88]

Pe lângă adaptoarele şi cuplajele mecanice fine, de mare precizie, partea de detecţie
continuă cu ocularul ce are o distanţă focală de 26 mm şi un câmp de vedere de 70°, urmat
de o diafragmă variabilă cu o apertură maximă de 12.5 mm şi minimă de 1 mm, gradată în
mm cu o precizie de 0,5 mm. Folosind acest ocular se poate deduce diametrul razei de
lumină (pupila de ieşire) care iese pe ocularul telescopului (dexitpupil) prin împărţirea
distanţei focale a ocularului ( fO ) la raportul focal (raportul dintre distanta focala si
diametrul oglinzii principale care joacă rol de obiectiv în cazul unui telescop) al
telescopului, rezultând ca fiind de aproximativ 5,7 mm diametru ce este comparabil cu cel
al pupilei ochiului uman.
d exitpupil
=

fO 26mm
=
= 5.7mm
4.5
4.5

(3.2)
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Diametrul razei de ieşire din ocular este important pentru a face comparaţie cu aria
afectivă a fotomultiplicatorilor, astfel încât acest diametru nu trebuie să depăşească
diametrul corespunzător fotocatodei, pentru a putea colecta toată informaţia optică. În
cazul fotomulplicatorilor folosiţi, descrişi pe larg mai jos, fasciculul având diametrul de 5,7
mm este colectat în totalitate, ţinând cont şi de eventualele surse de erori ce pot apărea în
timp datorate sistemului opto-mecanic de aliniere.
Un alt rol important al ocularului este şi determinarea măririi telescopului precum
şi a câmpului de vedere aparent şi real care pot fi calculate ţinând cont de caracteristicile
telescopului şi de cele ale ocularului [38, 42].
Distanţa focală a unui ocular este distanţa de la planul principal al ocularului până
acolo unde razele paralele ale luminii colectate de telescop converg într-un singur punct
[38, 45, 64]. Luând în calcul atât distanţa focală a ocularului cât şi distanţa focală a
telescopului se determină mărirea telescopului, câmpul de vedere aparent (câmpul aparent
depinde de diametrul lentilelor ocularului) şi real (diametrul unghiular al porțiunii de cer
vizibilă prin instrument) după următoarele formule:
M
=

fT
DT
=
= 70 X
fO d exitpupil

(3.3)

unde:
-

M este mărire telescopului,

-

fT este distanţa focală a telescopului,

-

fO este distanţa focală a ocularului,

-

DT este diametrul oglinzii principale a telescopului,

-

d exitpupil este pupila de ieşire.

Cunoscând câmpul de vedere aparent al ocularului

( FOVO )

se determină uşor

câmpul de vedere real al sistemului telescop-ocular ( FOVT ) :

FOV
=
T

FOVO FOVO
= = 1°
fT
M
fO

(3.4)

Dat fiind că ocularul sistemului de detecţie a fost adaptat pentru corectarea
aberaţiilor cromatice şi pentru adaptarea la detecţia doar din spectrul vizibil, cu transmisie
cât mai bună pentru lungimea de undă de 532 nm, s-a utilizat o lentilă acromatică, cu
distanţa focală de 25 mm. Astfel s-a modificat diafragma câmpului de viziune (field stop) a
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ocularului, rezultând modificări minore ale câmpului de vedere al telescopului şi al
ocularului, precum şi a diametrului fasciculului de ieşire:

d exitpupil
=
M
=

fO 25mm
=
= 5.5mm
4.5
4.5

(3.5)

fT
DT
=
= 73 X
fO d exitpupil

(3.6)

Ştiind diafragma câmpului de viziune a ocularului ( d fieldstop ) , care poate varia direct
proporţional cu apertura diafragmei variabile (apertura: d A = 1 − 12 mm ; Figura 3.10 [89])
care se află în punctul focal al telescopului (punctul în care se întâlnesc toate razele de
lumină care vin la ocular de la obiectivul telescopului – notaţia 6 din figura 3.2 ), se poate
calcula câmpul vizual real al telescopului astfel [42, 44] ţinând cont că valoarea 57,3 este
utilizată pentru transformarea din radiani în grade:
FOVT=

d fieldstop
fT

1 mm
0, 031°; pentru d A =
⋅ 57,3= 
12 mm
0,375°; pentru d A =

(3.7)

Figura 3.10: Modelul de diafragmă variabilă utilizat [90]

Toate aceste constante, împreună cu caracteristicile telescopului şi a sistemului de
emisie (laser şi expandor de fascicul) sunt parametri cu ajutorul cărora se poate determina
factorul de suprapunere al sistemului LIDAR care descrie proporţia de suprapunere a
radiaţiei la emisie şi recepţie. Conform literaturii de specialitate [8, 17, 46, 78, 91], factorul
de suprapunere (ξ ( z ) ) este descris de ecuaţia 3.8.


ψ w (z)
s( z)
1
sin (ψ r ( z ) ) 
ξ (z) =
+
ψ r ( z ) −
π
π ⋅ y ( z ) 
ρ (z)
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Astfel pentru definirea parametrilor adimensionali din ecuaţia 3.8, în figura 3.11
[17,39] este schiţată geometria unui sistem LIDAR biaxial, geometrie folosită şi în cazul
sistemului mESYLIDAR:

Figura 3.11: Reprezentarea geometriei unui sistem LIDAR biaxial [39]

Notaţii:

ρ ( z, φ ) = 1 + z ⋅ φ , s ( z, δ ) = D − z ⋅ δ ,
w2 ( z , θ )

(

W
, w ( z,θ ) ≡
=1 + z 2θ 2 A2
y ( z,θ , φ ) = 2
2
W0
ρ ( z, φ ) ⋅ A

)

1
2

unde:

z≡

R
, R – distanţa până la planul ţintă, r0 - raza aperturii telescopului;
r0

A=

r0
, W0 – raza fasciculului laser la ieşirea din expandor, A –aria zonei de suprapunere;
W0

D=

d0
, d 0 – distanţa dintre axele optice ale sistemului LIDAR;
r0

φ – semiunghiul de deschidere al receptorului optic – jumătatea câmpului unghiular vizual
al telescopului (mrad);

θ – divergenţa pulsului laser (mrad);
δ – unghiul de înclinaţie dintre axe (mrad).
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 s2 ( z ) + y ( z ) ⋅ ρ 2 ( z ) − ρ 2 ( z ) 

ψ w ( z ) = arccos 


2s ( z ) ρ ( z ) y ( z )



 s2 ( z ) − y ( z ) ⋅ ρ 2 ( z ) + ρ 2 ( z ) 

2s ( z ) ρ ( z )



ψ r ( z ) = arccos 

(3.9)

(3.10)

După cum se poate observa factorul de suprapunere (sau de overlap) are un rol
important pentru caracterizarea sistemelor LIDAR deoarece intervine ca o constantă în
ecuaţiile LIDAR, descrise în capitolul I, cu influenţă directă asupra părţii de emisie şi
recepţie deoarece este afectată atenuarea totală.
Există două tipuri de mecanisme de atenuare a radiaţiei, care afectează
probabilitatea factorului de suprapunere [39]. Primul induce suprapunerea pulsului laser cu
câmpul vizual al receptorului optic şi ecranarea detectorului prin suportul structurii oglinzii
secundare a telescopului. Al doilea este în legătură cu faptul că radiaţia dintr-un plan ţintă
localizat la mică distanţă sau intermediară nu este concentrată pe planul focal, dar
formează o regiune difuză de radiaţie în planul focal astfel încât un detector mic poziţionat
la acea locaţie nu va primi toată radiaţia aşteptată.
Dat fiind ca diafragma variabilă are influenţă asupra câmpului vizual real al
telescopului, parametru ce intră în ecuaţiile pentru calcularea factorului de suprapunere,
rezultă că diafragma devine şi un instrument de variaţie a acestui factor ce se regăseşte în
semnalul LIDAR, pe lângă rolul ei de acţiune ca filtru de zgomot în timpul măsurătorilor
pe timp de zi, mai ales în zilele însorite.
Cu ajutorul unei rutine Lab VIEW, bazată pe ecuaţiile de mai sus [17, 39] şi pe
parametrii de intrare cunoscuţi (caracteristicile telescopului şi ale laserului) se poate simula
acest factor de suprapunere şi de asemenea se poate estima distanţa corectă dintre axele
sistemului LIDAR biaxial

( d0 ) ,

precum şi unghiul de înclinare dintre axe pentru o

configuraţie optimă din punctul de vedere a semnalului LIDAR achiziţionat.
Astfel, introducând ca parametri de intrare:
-

energia pulsului laser [mJ]: 100;

-

diametrul obiectivului telescopului [mm]: 406.4;

-

factorul de multiplicare al expandorului de fascicul: 5X;

-

divergenţa iniţială a fasciculului laser [mrad]: 0.75;

-

distanţa dintre axe [mm]: 360;

-

diametrul diafragmei câmpului de viziune a ocularului [mm]: 11;

-

unghiul de înclinaţie dintre axe [mrad]: 0.45,
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factorul de suprapunere are forma din Figura 3.12, şi devine unitar la o altitudine de
aproximativ 750 metri, ceea ce înseamnă că fasciculul laser din blocul de emisie, intră în
totalitate în câmpul de vedere al telescopul de la această distanţă.
În cazul în care se reduce diametrul diafragmei câmpului de viziune a ocularului
cum ar fi în zilele însorite unde este necesară această variaţie a diafragmei deoarece
zgomotul devine mai puternic şi pentru a avea un raport semnal – zgomot bun în
continuare, fotomultiplicatorii trebuie păstraţi în regiunea liniară de detecţie (unde
sensibilitatea lor este maximă pentru lungimile de undă de interes). Astfel semnalul
LIDAR va fi uşor afectat, în sensul că funcţia de suprapunere va deveni unitară la o
distanţa puţin mai mare (câţiva zeci ce metri).
În acest sens singurul parametru care poate fi variat pentru a păstra un semnal
LIDAR corect este modificarea uşoară a unghiului de înclinaţie dintre axe. În concluzie,
pentru o variaţie a diametrului diafragmei de la 12 mm la 3 mm, acest unghi de înclinaţie
variază de la -0.5 mrad la 0.35 mrad (semnul minus este funcţie de sensul de înclinaţie),
astfel altitudinea unde acest factor de suprapunere devine unitar variază între aproximativ

Valoarea funcţiei de suprapunere (a.u)

700 m şi 950 m.

Altitudine (m)
Figura 3.12: Funcţia de suprapunere vs altitudine
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Figura 3.13: Cub de depolarizare [92]

După cum se poate observa în Figura 3.13, sistemul de detecţie cuprinde şi un cub
de depolarizare pentru studiile de depolarizare, utile la determinarea formei aerosolilor sau
detectarea particulelor de gheaţă din nori, (vezi Figura 3.9). Pentru selecţia lungimii de
undă care urmează sa fie detectate, înaintea cubului de depolarizare se utilizează un set de
filtre interferenţiale pentru 532 nm cu lăţime de bandă foarte îngustă, de aproximativ 2 nm.
În ceea ce priveşte selectarea filtrelor, pentru a avea o cât mai bună selecţie la
detecţie pentru lungimea de undă de 532 nm, s-au folosit două filtre interferenţiale cu
specificaţiile din tabelul 2.3. În figura 2.10 este expus spectrul pentru domeniul de lungimi
de undă de la 350 nm la 1060 nm, şi mai restrâns de la 500 nm la 560 nm.
După cum se poate observa, acest filtru are transmisie bună în domeniul infraroşu şi
ultraviolet şi o lă
țime de bandă foarte îngustă cu transmisie de peste 90% la 532 nm.
Sistemul laser emite pulsuri pe cele trei lungimi de undă, iar fotodetectorii sunt sensibili şi
la radiaţii ultraviolete, astfel mai este nevoie de un filtru interferenţial pentru blocarea
radiaţiilor din UV şi IR. În ordinea montării filtrelor în sistemul opto-mecanic de detecţie
primul este filtrul interferenţial 1 apoi filtrul 2 cu specificaţiile din tabelul 3.3. Filtrul 1
blochează radiaţiile din UV şi IR dar are o lăţime de bandă mai largă: de 10 ±2 nm pentru
lungimea de unde de 532 nm, astfel că utilizarea filtrului 2 ce are o lăţime de bandă de 2
nm, devine necesară.
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Figura 3.14: Spectrul unui filtru interferenţial la 532 nm cu FWHM = 2 nm [9393]

Tabelul 3.3: Specificaţiile fizice ale filtrelor interferenţiale

Filtrul interferenţial 1
CWL
Transmisia
FWHM
Domeniul de blocare
Filtrul interferenţial 2
CWL
Transmisia
FWHM
Densitatea optica

Specificaţii
532 nm
70%
10 nm
340 nm – 1150 nm
Specificaţii
532 nm
90%
2 nm
OD > 5: 446.5 - 526.7 nm & 537.3 - 699.4 nm;
OD > 6: 489.4 - 524 nm & 540 - 585.2 nm

În ceea ce priveşte detecţia cu ajutorul fotomultiplicatorului în regim numărare de
fotoni, se utilizează şi un filtru de densitate neutru pentru lungimea de undă de 532 nm,
pentru evitarea saturaţiei fotomultiplicatorului.
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Tipul de fotodetectori utilizați sunt din gama tuburilot fotomultiplicatoare (PMT).
Fotomultiplicatorul utilizat pentru detecţia la 532 nm este în regim de photon counting
(numărare de fotoni) şi are caracteristicile rezumate în Tabelul 3.4.
Al doilea fotomultiplicator în regim analog, este utilizat tot pentru detecţia la 532 nm
dar pentru radiaţiile extraordinare. Radiaţiile ordinare fiind de intensitate redusă, sunt
detectate de fotomultiplicatorul în regim numărare de fotoni, având o sensibilitate şi o
selectivitate mai bună. Fiecare foton (puls) este comparat cu un prag de discriminare [40].
Semnalele care depăşesc acest prag sunt numărate. Datorită naturii statistice a pulsurilor,
două dintre acestea pot fi atât de apropiate încât nu sunt detectate ca fiind diferite şi astfel
este numărat doar un singur puls.

Tabelul 3.4: Principalele caracteristici ale fotomultiplicatorului utilizat

Caracteristici fotodetectori

Fotomultiplicator

Aria efectivă a fotocatodei
Lăţimea pulsului unui singur
foton
Timp de creştere
Curentul de întuneric
Sensibilitate spectrala /
Curent Întuneric
Tensiunea de alimentare
Curentul anodic maxim
Temperatura ambientală
Factor de amplificare

8 mm
<2.2 ns
0.78 ns
Tipic 80 s-1; Maxim 400 s-1
160 – 650 nm / 500 cps
185 – 650 nm / 80 cps
+15 V
0.1 mA
- 30°C ÷ +50 °C
105 ÷ 106

3.3 Îmbunătăţirea modulului de detecţie a sistemului MiniLIDAR
În cadrul proiectului de cercetare sub acronimul RADO (Romanian Atmospheric
3D Research Observatory) derulat în scopul îmbunătățirii cercetării atmosferice în
România [94, 95, 96, 97], lucru care va permite o observare şi o înțelegere mai bună a
proceselor atmosferice şi hidrologice, sprijinind astfel acțiunile de luare a deciziilor în
domeniul protecției mediului, modulul de detecţie a sistemului MiniLIDAR deja existent la
partenerulROLINET din Timişoara, va fi îmbunătăţit după cum este prezentat în Figura
3.21.
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S-a urmărit ca acest nou modul de upgrade pentru noul sistem LIDAR, să cuprindă
şi canale de detecţie Raman, la 387 nm şi 607 nm, aceste lungimi de undă fiind răspunsul
în urma interacţiunii radiaţiei laser la 355 nm si 532 nm cu moleculele de azot din
atmosferă.
Astfel selectivitatea lungimilor de undă este bazată pe filtre interferenţiale cu lăţime
de bandă foarte îngustă (1 – 4 nm) şi densităţi optice mari (OD>5), conformă tabelului 3.5.
Un alt aspect foarte important este stratul reflectiv de pe oglinzile telescopului. Din tabelul
3.2 se observă că acest strat este de Al MgF2, strat cu o reflectivitatea de peste 85% în
domeniul 200 nm – 800 nm, astfel pentru noul modul de detecţie, canelele de UV (355 nm
şi 387 nm) pot fi adăugate cu succes.

Tabelul 3.5: Principalele specificaţii ale filtrelor interferenţiale utilizate pentru noul modul de
detecţie

Specificaţii comune – Filtre Interferenţiale
Diametru
12.5 mm
Filtrul interferenţial 355 nm
Specificaţii
CWL
355 nm
Transmisia
>80%
FWHM
1.3 nm
Densitatea optică
OD > 5: 314.8 - 351.5 nm & 358.6 - 422.5 nm
OD > 6: 326.6 - 349.7 nm & 360.3 - 390.5 nm
Filtrul interferenţial 387 nm
Specificaţii
CWL
387 nm
Transmisia
>80%
FWHM
4 nm
Densitatea optică
OD > 5
Filtrul interferenţial 532 nm
Specificaţii
CWL
532 nm
Transmisia
90%
FWHM
2 nm
Densitatea optică
OD > 5: 446.5 - 526.7 nm & 537.3 - 699.4 nm;
OD > 6: 489.4 - 524 nm & 540 - 585.2 nm
Filtrul interferenţial 607 nm
Specificaţii
CWL
607 nm
Transmisia
>80%
FWHM
4 nm
Densitatea optică
OD > 5
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Pe lângă filtrele interferenţiale de înaltă selectivitate ce vor fi folosite pentru
selectarea a patru lungimi de undă, vor fi folosite şi un set de divizoare de fascicule
dicroice (vezi figurile 2.14, 2.15 şi 2.16), astfel că modulul va avea în total 4 canale de
detecţie: 2 canale de detecţie Rayleigh (retroîmprăştiere elastică la 355 nm şi 532 nm) şi 2
canale de detecţie Raman (retroîmprăştiere inelastică la 387 nm şi 607 nm). Conform noii
schiţe a modulului de detecţie din figura 3.21, sunt necesare 3 separatoare de fascicule, ce
au specificațiile în tabelul 3.6, unde RS şi TS reprezintă coeficienţii de reflexie şi transmisie
pentru starea de polarizare S, iar RP şi TP reprezintă coeficienţii de reflexie şi transmisie
pentru starea de polarizare P.

Figura 3.15: Principiul fizic de funcţionare a unui divizor de fascicul

Tabelul 3.6: Principalele caracteristici ale divizoarelor de fascicule utilizate pentru separarea
lungimilor de undă de: 355 nm şi 532 nm, 532 nm şi 607 nm, 355 + 387 nm şi 532 + 607 nm

Specificaţii comune
Diametru
25.4 mm
Grosime
4 mm
Material
bioxid de siliciu ultrapur
reflexie la 355 nm şi transmisie la 387 nm
RS
>99.7%
RP
>95%
TS
>75%
TP
>85%
reflexie la 532 nm şi transmisie la 607 nm
RS
98%
RP
90%
TS
93%
TP
93%
reflexie la 355 şi 387 nm şi transmisie la 532 şi 607 nm
RS
>99.7%
RP
>95%
TS
>90%
TP
>95%
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Lungimea de undă (nm)

Transmisie (%)

Figura 3.16: Spectrul de transmisie a divizorului de fascicul dicroic utilizat pentru separarea
lungimilor de undă de 355 nm şi 387 nm

Lungimea de undă (nm)

Figura 3.17: Spectrul de transmisie a divizorului de fascicul dicroic utilizat pentru separarea
lungimilor de undă de 355 + 387 nm şi 532 + 607 nm
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Lungimea de undă (nm)

Figura 3.18: Spectrul de transmisie a divizorului de fascicul dicroic utilizat pentru separarea
lungimilor de undă de 532 nm şi 607 nm [138, 98]

În plus este necesară modificarea parţii optice a ocularului astfel încât acesta să
prezinte transmisie pentru un spectru larg de lungimi de undă, şi anume de la 355 nm până
la 607 nm.
În acest scop este folosită o lentilă acromatică , realizată dintr-un substrat de sticlă
de tipul N-FK5 [99] cu transmisie de peste 95% în domeniul UV – VIS: 345 nm – 700 nm
cu principalele caracteristici prezentate în Tabelul 3.7, (vezi Figura 3.19 şi Figura 3.20)
[100].

Tabelul 3.7: Principalele caracteristici ale lentilei UV-VIS utilizate

Caracteristici Lentilă Acromatică
Diametrul lentilei

12.5 mm

Apertura

11.5 mm

Distanţa focală efectivă

25 mm

Lungimea de undă principală

405 nm

Substrat

N-FK5/F2

Domeniu de lungimi de undă pentru

345 – 700 nm

transmisie de peste 95%
Domeniul maxim de schimbare a distanţei
focale pentru domeniul de transmisie
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Distanţa focală este de 25 mm şi astfel se obţine un diametru al fasciculului de
ieşire de 5.5 mm pentru un raport focal de 4.5 al telescopului Newtonian, păstrând astfel
condiţia ca radiaţiile colectate să fie capturate în totalitate de întreaga suprafaţă a

Lungime de undă (μm)

fotomultiplicatorilor, ce au o arie efectivă de 8 mm.

Schimbarea distanţei focale (μm)

Transmisie (%)

Figura 3.19: Reprezentarea schimbării distanţei focale pentru domeniul de lungimi de undă de
345 – 700 nm ale lentilei UV-VIS

Lungimea de undă (nm)

Figura 3.20: Reprezentarea variaţiei transmisiei lentilei acromatice UV – VIS în funcţie de
lungimea de undă [100]
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Utilizând caracteristicile lentilei de mai sus se poate recalcula câmpul de vedere al
telescopului, deoarece apertura maximă a lentilei acromatice a ocularului este de 11.5 mm
datorită monturii lentilei, şi astfel se poate estima factorul de suprapunere al sistemului
LIDAR.

FOVT=

d fieldstop
fT

1 mm
0, 031°, (0,541 mrad); for d fieldstop =
⋅ 57,3= 
11.5 mm
0,360°, (6, 283 mrad); for d fieldstop =

86

III. Sistemul MiniLIDAR pentru caracterizarea optică a aerosolilor atmosferici

Figura 3.21: Schema de montaj a modulului de
detecţie îmbunătăţit
Notații utilizate pentru modulul UV-VIS optomecanic de detecție LIDAR:
BS1: divizor de fascicul cu reflexie pentru
lungimile de undă 355 nm şi 387 nm şi transmisie
pentru lungimile de undă 532 nm si 607 nm
BS2: divizor de fascicul dicroic cu reflexie
pentru lungimea de undă 532 nm şi transmisie
pentru lungimea de undă 607 nm
BS3: divizor de fascicul dicroic cu reflexie
pentru lungimea de undă 355 nm şi transmisie
pentru lungimea de undă 387 nm
F.I.1: set de filtre interferențiale cu CWL: 387
nm
F.I.2: filtru interferențial cu CWL: 355 nm
F.I.3: filtru interferențial cu CWL: 532 nm
F.I.4: set de filtre interferențiale cu CWL: 607
nm
PMT1, PMT4: fotomultiplicatoare în regim
numărare de fotoni
PMT2, PMT3: fotomultiplicatoare în regim
analog

Notații utilizate pentru modulul de achiziție:
HV: sursa de înaltă tensiune pentru fotomultiplicatori
PhC: conector intrare semnal de la fotomultiplicatorii in regim numărare de fotoni
Analog: conector intrare semnal de la fotomultiplicatorii in regim numărare de fotoni

Codul culorilor:
componente existente ale sistemului MiniLIDAR
componentele noului modul pentru detecţie
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Capitolul IV. Măsurători experimentale pentru caracterizarea optică a
aerosolilor atmosferici utilizând sistemul MiniLIDAR
În acest capitol vor fi prezentate primele teste şi măsurători/ profile LIDAR
obţinute cu noul sistem MiniLIDAR descris în capitolul III, precum şi validarea lor cu
ajutorul datelor meteorologice, măsurători efectuate în cadrul unor campanii la SC
EnviroScopY SRL din parcul tehnologic, TehnopolIS din Iaşi, la 2 km de complexul
energetic Rovinari, judeţul Gorj (campanie realizată cu finanţarea Norvegiană prin
proiectul RADO) precum şi la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Mediului din Cluj Napoca.
Pentru început, primele teste si măsurători au fost realizate în diferite campanii de
măsurători la Iași, în cadrul parcului ştiinţific TehnopolIS. Pentru validarea profilelor
LIDAR iniţiale utilizând canalul elastic 532 nm, în care s-au evidenţiat diferite clase de
nori şi limita superioară a stratului limită planetar, au fost folosite datele meteorologice
locale din momentele măsurătorilor, precum şi din modelul HYSPLIT (Hybrid Single
Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) cu ajutorul căruia se pot modela
traiectoriile diferitelor clase de aerosoli şi determina stratul limită planetar prin calcularea
traiectoriilor „backward”. De asemenea utilizând module optice pentru selecţia şi detecţia
din domeniul UV (canal elastic: 355 nm şi canal inelastic: 387 nm), şi cunoscând
caracteristicile de reflectivitate ale telescopului [101], după cum se va vedea, sistemul
LIDAR poate fi utilizat cu succes şi pentru colectarea fotonilor din domeniul UV

mESY

Pentru a ne asigura că sistemul este bine aliniat şi pregătit s-au efectuat pentru
început măsurători pe timp de noapte. Profilurile de mai jos sunt prezentate cu ajutorul
unui soft ce permite vizualizarea fișierelor în format ASCII stocate din timpul
măsurătorilor. De asemenea softul permite vizualizarea acestor profile în format brut şi în
format RCS (semnal corectat cu distanţa) permițând modificarea parametrilor de offset şi
de asemenea analiza profilelor esteșurată
u
prin mărirea s
domenii de pe axele de coordonate.
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Dat fiind faptul că sunt primele măsurători, care au avut rol de testare a noului
sistem şi de punere în evidenţa a performanţelor sale, mai jos sunt expuse figuri cu semnale
LIDAR brute din timpul măsurătorilor, neprelucrate.
După cum se poate observa din exemplul de mai jos, sistemul permite realizarea de
profiluri până la 12,5 km altitudine, sau chiar până la 15 km altitudine pe timp de noapte.
Acestea au fost realizate în seara de 11 iunie 2009 la 3 ore după o furtună de vară.
Începând de la altitudinea de 10 km se poate observa un rest de formațiuni noroase puțin
mai dense şi conform imaginilor satelitare şi observaţiilor meteorologice, aceste formaţiuni
s-au dovedit a fi nori cirrus. Pentru a ne asigura că putem începe un set de măsurători s-a
efectuat o mărire a profilului până la 4500 m, unde acesta are o formă foarte apropiată de
cea teoretică conform literaturii de specialitate [1, 6, 17, 102], pentru cazul unei atmosfere
ideale, doar cu unele abateri în intensitate datorită aerosolilor sau diverselor particule de
praf.
De asemenea se observă mai bine zonele în care avem inversii cum ar fi între
1700 m şi 2500 m, limita maximă a stratului limită planetar fiind la aproximativ 1700 m şi
formaţiunile noroase la 10000 şi 12000 m. Stratul limită planetar se determină şi din
profilele LIDAR cu semnalul corectat cu distanţa (RCS), acolo unde se observă o primă
inflexiune a graficului, datorată proceselor ce au loc, cum ar fi o uşoară creştere a
temperaturii, şi modificare a concentraţiei de aerosoli.
Pentru analiză, aceste semnale brute din imaginile de mai jos sunt prelucrate pentru
asigurarea că este înlăturat semnalul de background, şi cu ajutorul medierii mobile,
semnalele devin mai puţin zgomotoase.
Un mic studiu asupra acestui profil LIDAR pe timp de noapte poate pune în
evidenţă şi fenomenul de depolarizare [103÷106], în cazul nostru între 10000 m şi
12000 m altitudine unde sunt prezenţi nori tip cirrus evidenţiaţi şi de imaginile
satelitare.
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Figura 4.1 :Primele profile LIDAR obținute pe cele doua canale de achiziție, analog şi numărare de
fotoni, până la 12.500 m altitudine
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Figura 4.2: Primele profiluri obținute pe cele doua canale de achiziție, analog (sus) şi numărare de
fotoni (jos) pana la 4500 m altitudine
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Figura 4.3: Semnalul RCS
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Figura 4.4: Studiu preliminar de depolarizare 11.06.2009, 19.35h (UT) Iași (TehnopolIS), rezoluţie
spaţială 7.5 m, timp de integrare 1 min, 90% din puterea maximă a laserului [107]

Nori Medii de
tip altocumulus

PBL

Figura 4.5: Exemplu de profil LIDAR pe timp de zi 11.06.2009, 06.50h (UT) Iași (TehnopolIS),
rezoluţie spaţială 7.5 m, timp de integrare 4 min, 90% din puterea maximă a laserului [107]
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Figura 4.6: Utilizarea modelului HYSPLIT pentru evidenţierea stratului limită planetar (1000 m –
07 h UTC) şi traiectoriile „înapoi”, din 11 iunie 2009

Figura 4.7: Reprezentarea geopotențialului la 500 hPa si la nivelul solului din data de
12.06.2010, h 00:00 UTC [108]

Situaţia sinoptică:
La ora 06 UTC, România se afla sub influenţa vastei zone depresionare ce ocupa
jumătatea de nord şi sud-estul Europei. La ora 12 UTC, zona depresionară ocupa cea mai
mare parte a Europei. La ora 18 UTC, zona de interes se menţine sub influenţa zonei
depresionare ce ocupa cea mai mare parte a Europei, iar pe teritoriul Moldovei a avut loc
trecerea unui front cu caracter rece. În altitudine, atât la nivelul de 500 hPa, 700 hPa cât şi
la 850 hPa, Romania se afla pe partea ascendentă a unui talveg [109].
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În această zi, au fost nori inferiori (joși), medii şi înalți. Datorită trecerii frontale, au
existat toate tipurile de nori specifici unui front cu caracter rece. Măsurători LIDAR s-au
realizat atât înainte, cât şi după trecerea frontului. Între datele LIDAR şi cele
meteorologice (inclusiv datele satelitare) există şi în acest caz o bună concordanţă
[110÷112]. La ora măsurătorilor existau nori de tip Altocumulus rezultați din etalarea
(lățirea) norilor Cumulonimbus regăsiți în semnalul LIDAR la aproximativ 5000 m şi nori
de tip Cirrus şi Cirrostratus regăsiți în semnalul LIDAR la înălţimi situate între 10.500 m
şi 12.000 m.
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Figura 4.10: Reprezentarea geopotențialului la 500 hPa si la nivelul solului din data de
3.07.2010, h 00:00 UTC [108]

Situația sinoptică:
La ora 06 UTC, România se afla la contactul dintre o zonă de presiune ridicată, ce
ocupa cea mai mare parte a Europei şi zona de presiune scăzută din sud-estul continentului.
La ora 12 UTC, zona depresionară s-a extins treptat spre zona de interes, începând din sudestul acesteia. La ora 18 UTC, România se afla sub influenţa unui câmp de presiune relativ
scăzută [113].
În altitudine, atât la nivelul de 500 hPa, 700 hPa, cât şi la 850 hPa, Romania se află
într-un câmp de geopotențial relativ scăzut.
Din datele meteorologice şi de satelit, în zona Iași, în timpul măsurătorilor LIDAR,
a fost dominantă nebulozitatea înaltă, reprezentata de norii Cirrus şi Cirrostratus; pentru o
perioada scurtă de timp au existat şi nori Stratocumulus (nebulozitate inferioară).
În urma analizei semnalelor LIDAR, am constatat câteva “picuri” (vârfuri) la
aproximativ 11000 m şi la 5000 m. Există o bună corelație şi cu datele de satelit care,
indicau prezenţa norilor înalți şi medii.
Ca un mic studiu pentru evidenţierea inversiei la tropopauză, profilul LIDAR din
figura 4.9 a fost comparat cu date de aerosondaj de la cele mai apropiate staţii [114].
Astfel, au fost comparate trei seturi de profiluri de temperatură din data de 03.07.2009, ora
00:00 UTC de la următoarele staţii de aerosondaj: la nord~180 km - Staţia 33658 Cernăuţi,
la vest ~ 300km - Staţia 15120 LRCL Cluj-Napoca, la sud ~330 km - Staţia 15420 LRBS
Bucureşti, profiluri care pun în evidenţă inversia la tropopauză.
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Comparând cu datele LIDAR, se observă o bună concordanţă între 11.5 km şi
12.5 km, arătând că în condiţii de stabilitate atmosferică, sistemul
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LIDAR poate

evidenţia şi inversiile la tropopauză (vezi Figura 4.11). După cum se poate observa şi din
literatura de specialitate, norii cirrus se pot forma la baza tropopauzei [115÷122].
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Figura 4.11: Profil RCS (7.5 m rezoluţie spaţială, timp de integrare: 5 min) la 20.18h
UTC din 02.07.2009 şi profilele de temperatură la 00:00h – 03.07.2009 de la cele
mai apropiate 3 staţii de aerosondaj

Măsurători în campania de teren de la Rovinari
În cele ce urmează sunt prezentate exemple din măsurătorile din cadrul campaniei
de teren de la Rovinari, jud. Gorj, din perioada 1 – 15 septembrie 2010, măsurători care au
fost realizate într-o zonă cu un grad de poluare al aerului ridicat datorită complexului
energetic care se află în apropierea oraşului.
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Cu această ocazie sistemul

mESY

LIDAR a fost testat şi pentru evidenţierea

stabilităţii sale din timpul măsurătorilor, stabilitate oferită atât din punctul de vedere al
blocului de emisie, laserul, care nu prezintă variaţii ale stării energetice a radiaţiei emise în
condiţii de variaţie a temperaturii mediului înconjurător de până la 10ºC, câtşi a blocului
de recepţie. Singurul dezavantaj este zgomotul din timpul zilelor însorite de vară, mai ales
dacă este utilizată detecţia elastică pe canalul de 355 nm, care face ca distanţa de sondare
să se reducă pană la aproximativ 8 km. Chiar şi în acest caz, dacă la altitudini de peste 8
km se află formaţiuni noroase care sunt puternic retroîmprăştietoare, ele sunt detectate şi
puse în evidenţă, stabilindu-se plafonul noros (vezi Figura 4.12) [123].
În urma procedurilor de aliniere şi de testare a sistemului, în mod special pentru
verificarea altitudinii la care factorul de suprapunere devine unitar (aproximativ 750 m),
am efectuat pentru început un set măsurători de testare a canalului elastic pentru lungimea
de undă de 355 nm. Astfel, am surprins în acelaşi set, atât măsurători de zi cât şi măsurători
de noapte timp de peste 3 ore, în care se poate observa trecerea treptată de la zi la noapte
prin reducerea zgomotului de fond (vezi Figura 4.12). Observaţiile locale atât prezenţa
norilor de la altitudinile de peste 6 km, cât şi norul de poluant ce provine de la
termocentrală şi acoperea zona până în jurul a 2500 – 3000 m. De precizat că în timpul
măsurătorilor din această campanie s-a observat în fiecare zi o inversie puternica în jurul
altitudinii de 2500 m.
Analizând reprezentarea din Figura 4.13 până la aproximativ 4000 m, se poate
observa mai clar distribuţia pe verticală şi momentele când deasupra punctului de
observaţie norii de poluanţiși î făceau simţită prezenţa. De asemenea se evidenţi

ază

inversia puternică la aproximativ 2300 m, inversie care cel mai probabil este stabilă în
jurul acestei altitudini datorită configuraţiei câmpului baric şi reliefului din regiunea
respectivă [109].
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Figura 4.12: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de 06.09.2010
până la 12 km, canal elastic: 355 nm, locaţie Rovinari

Figura 4.13: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de 06.09.2010
până la 4 km, canal elastic: 355 nm, locaţie Rovinari
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Figura 4.14: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de
14.09.2010, canal elastic: 355 nm ,locaţie Rovinari

Chiar dacă semnalele LIDAR detectate pe timp de zi sunt zgomotoase, acestea pot
oferi informaţii despre plafonul norilor şi inversiile care au loc aşa cum am reprezentat în
figura 4.14, observând distribuţia aerosolilor până la acel strat de inversie în jurul
altitudinii de 2500 m.
Pe timp de noapte, este util ca în procesarea datelor sa fie utilizate şi canalele
inelastice de tip Raman (387 nm), care ne dau informaţii despre răspunsul moleculelor de
azot din atmosferă (din urma interacţiunii radiaţiei laser la lungime de undă de 355 nm), ce
contribuie la influenţa semnalului LIDAR din punctul de vedere al compoziţiei moleculare
atmosferice. Astfel am testat şi canalul inelastic de 387 nm, urmând ca in urma unui
upgrade la sistemul de detecţie, canalul elastic (355 nm) şi cel inelastic (387 nm) să fie
funcţionabile simultan. În figura 4.15 este exemplificat un profil LIDAR de tip Raman, din
seara de 04.09.2010, ora 18.00 UTC.
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Figura 4.15: Exemplu de profil Raman (brut şi RCS), canal 387 nm, Rezoluţie spaţiala 7.5 m,
rezoluţie temporală 5 min, 04.09.2010, 18.00 UTC, locaţie: Rovinari

Figura 4.16: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de
13.09.2010, canal elastic: 532 nm ,locaţie Rovinari, orele dimineţii
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Figura 4.17: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de
13.09.2010, canal elastic: 532 nm ,locaţie Rovinari, orele serii

Testele pentru canalul elastic la 532 nm, evidenţiază de asemenea performanţele
sistemului cu un raport semnal-zgomot mai bun decât pentru canalul de 355 nm. În
exemplul din figura 4.16 şi figura 4.17 este reprezentat o serie de profile LIDAR din data
de 13.09.2010, corectate cu distanţa pentru o durată de aproximativ 2 ore, evidenţiind de
asemenea acea inversie de la aproximativ 2500 m, pe lângă dispersia aleatorie a poluanţilor
până la această altitudine. În figura 4.15 este reprezentat setul de date care devine mai
zgomotos pe parcurs ce ne apropiem de orele amiezii.
Un alt exemplu este cel din figura 4.18 şi figura 4.19, unde am surprins în acelaşi
set, atât măsurători de zi cât şi măsurători de noapte timp de aproximativ 2 ore putându-se
observa trecerea treptată de la zi la noapte prin reducerea zgomotului de fond care este mai
mică pentru acest canal comparativ cu cel de 355 nm deoarece raportul semnal zgomot este
mai bun pentru canalul elastic de 532 nm, energia laser pentru armonica a doua (532 nm)
fiind mai mare decât energia pentru armonica a treia (355 nm). În figura 4.19 este
reprezentat acelaşi set de măsurători dar până la 4 km, observându-se de asemenea inversia
de la aproximativ 2300 m, dar şi un nor de aerosoli între 3000 m şi 4000 m, cel mai
probabil de la complexul energetic Rovinari.
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Figura 4.18: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de
11.09.2010, canal elastic: 532 nm ,locaţie Rovinari

Figura 4.19: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de
11.09.2010, canal elastic: 532 nm până la 4 km,locaţie Rovinari

Utilizând metoda de inversie Fernald-Klett prezentată în capitolul I, şi cu ajutorul
unor rutine LabVIEW care iau în considerare şi modelul atmosferic, prin estimarea
raportului LIDAR şi a coeficientului de retroîmprăştiere de calibrare conform literaturii de
specialitate [1, 5, 6, 8, 17, 18], se pot determina coeficienţii optici de retroîmprăştiere ai
aerosolilor din zona scanată.
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Astfel, analizând imaginile RCS de mai sus, alegând o anumită zonă pentru
mediere, raportul lidar de valoare 50 sr şi coeficientul de retroîmprăştiere elastic de
calibrare la altitudini de aproximativ 6 km sau la altitudini de la baza norilor unde se
consideră că acest coeficient de calibrare nu este influenţat de aerosoli [39] (pentru
atmosfera ideală şi se calculează cu ajutorul modelului atmosferic ţinând cont de teoria
Rayleigh – vezi capitolul 1.5.1), se poate calcula coeficientul de retroîmprăştiere elastic al
aerosolilor.
În figurile de mai jos sunt prezentate de asemenea semnalele corectate cu distanţa
din diferite momente ale campaniei, precum şi reprezentarea coeficienţilor retroîmprăştiere
ale aerosolilor, majoritatea aerosolilor fiind proveniţi de la termocentrală.
După cum se poate observa în seriile temporale ale semnalului corectat cu distanţa
pentru canalul elastic 532 nm, semnalul este mai puternic datorită energiei mari ai
armonicii a doua a laserului, rezultând astfel un raport semnal zgomot mare, iar inversia se
poate face astfel până la 10 km (vezi figurile 4.20 – 4.21).
Pentru măsurătorile utilizând canalul elastic 355 nm, semnalul este mai slab
datorită atât energiei mai mici a armonicii a treia a laserului cât şi a faptului că detecţia a
fost în regim analogic (comparativ cu regimul numărare de fotoni unde sensibilitatea este
mai mare), rezultând un raport semnal zgomot mai mic comparativ cu cel obţinut utilizând
pentru detecţie canalul elastic 532nm, iar inversia în acest caz se poate face astfel până la 5
km, (vezi figurile 4.22 – 4.23).

Figura 4.20: Serii temporale ale semnalului corectat cu distanţa normalizat (măsurători de noapte)
pentru canalul elastic, 532nm (stg.) şi reprezentarea coeficientului de retroîmprăştiere al aerosolilor
la 532nm (dr.), 13.09.2010, Locaţie: Rovinari
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Figura 4.21: Serii temporale ale semnalului corectat cu distanţa normalizat (măsurători de zi)
pentru canalul elastic, 532nm (stg.) şi reprezentarea coeficientului de retroîmprăştiere al aerosolilor
la 532nm (dr.), 13.09.2010, Locaţie: Rovinari

Figura 4.22: Serii temporale ale semnalului corectat cu distanţa normalizat (măsurători de zi)
pentru canalul elastic, 355nm (stg.) şi reprezentarea coeficientului de retroîmprăştiere al aerosolilor
la 355nm (dr.), 06.09.2010, Locaţie: Rovinari
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Figura 4.23: Serii temporale ale semnalului corectat cu distanţa normalizat (măsurători de zi)
pentru canalul elastic, 355nm (stg.) şi reprezentarea coeficientului de retroîmprăştiere al aerosolilor
la 355nm (dr.), 14.09.2010, Locaţie: Rovinari

Măsurători în campania de teren de la Cluj - Napoca
În cadrul conferinţei internaționale Optoelectronic Techniques for Environmental
Monitoring: 19 - 21 octombrie 2010 din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria
Mediului, au fost desfăşurate activităţi de măsurare şi intercomparare cu alte sisteme
LIDAR. Datele preliminare măsurate cu al doilea sistem MiniLIDAR ce va fi inclus în
rețeaua ROLINET cu punctul de lucru la Cluj-Napoca, sunt prezentate şi discutate în cele
ce urmează.
Utilizând aceeaşi configuraţie de bază, cu detecţie pentru canalul elastic, la 532 nm,
în Figura 4.24, este reprezentat un set de măsurători al semnalului corectat cu distanţa din
data de 18.10.2010, orele 13.40 UTC. Acestea sunt primele seturi de date obţinute cu al
doilea sistem în aceeaşi configuraţie [123].
Pentru testarea stabilităţii sistemului, şi punerea în evidenţă a dinamicii stratului
limită planetar, precum şi a performanţelor noului sistem, în figurile 4.24 şi 4.25 sunt
reprezentate serii de date LIDAR pentru un interval de timp de peste 3 ore. De asemenea
dacă se face o mărire pentru primii kilometri se observă variaţia altitudinii stratului limită
planetar de la orele dimineţii până la orele amiezii (figura 4.26).
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Figura 4.24: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de 18.10.2010,
canal VIS elastic: 532 nm, rezoluţie spaţială: 30 m, rezoluţie temporală: 1 min,
locaţie: Universitatea "Babeş-Bolyai" - Cluj-Napoca [123]

Figura 4.25: Reprezentarea semnalelor corectate cu distanţa din data de 23.10.2010,
canal VIS elastic: 532 nm, rezoluţie spaţială: 3.75 m, rezoluţie temporală: 1 min,
locaţie: Universitatea "Babeş-Bolyai" - Cluj-Napoca
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Figura 4.26: Evidenţierea evoluției stratului limită planetar din data de 23.10.2010,
canal VIS elastic: 532 nm, rezoluţie spaţială: 3.75 m, rezoluţie temporală: 1 min,
locaţie: Universitatea "Babeş-Bolyai" - Cluj-Napoca

Concluzii:
Măsurătorile cu noul sistem

mESY

LIDAR prezentate în acest capitol (stadiul actual

fiind funcţionarea a două astfel de sisteme), arată performanţele sistemului de a efectua
măsurători atât pe timp de noapte cât şi pe timp de zi până la altitudini de 15 km, respectiv
12 km, cu un factor de suprapunere unitar relativ jos, de la aproximativ 700 m. Optica de
detecţie constituită din module opto-mecanice poate fi uşor interschimbabilă şi oricând
îmbunătăţită. În stadiul actual sistemul poate fi utilizat pentru monitorizarea atmosferei, pe
canalele elastice de 355 nm şi 532 nm, şi pentru interpretarea şi procesarea datelor,
putându-se face măsurători şi pe canalul Raman inelastic la 387 nm.
Odată cu implementarea reţelei LIDAR la nivel național, corelarea datelor de
aerosondaj devine utilă, deoarece aceste date ar facilita obţinerea informaţiilor
suplimentare asupra stratului limită planetar şi a inversiilor la tropopauza, putându-se
realiza astfel comparaţii între datele LIDAR şi cele meteorologice.
Totodată, imaginile de satelit trebuiesc utilizate deoarece pot da informaţii
suplimentare asupra tipurilor de nori precum şi a unor furtuni de praf sau de cenuşă
vulcanică. Perspectivele imediate sunt perfecţionarea acestui sistem pentru includerea sa în
reţeaua europeană de sisteme LIDAR, EARLINET, pentru monitorizarea compușilor
atmosferici [124,125].
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Capitolul V. Exemple de alte aplicaţii ale sistemelor LIDAR
5.1 Introducere
Monitorizarea atmosferei şi a dispersiei poluanţilor atât la nivelul solului cât şi pe
verticală devine necesară mai ales în zonele industriale şi în zonele aglomerate,.
Principalele instrumente pot măsura concentraţiile la sol ale poluanţilor din aer cum ar fi:
O3, NOx, SO2, CO2, PM10 etc. Având o caracterizare a distribuţiei poluanţilor la sol devine
necesar şi utilizarea unui sistem LIDAR care pune în evidenţă distribuţia pe verticală a
poluanţilor precum şi dinamica stratului limită planetar.
Un mic studiu de caz pe care l-am realizat asupra judeţului Timiş în colaborare cu
Universitatea Politehnică din Timişoara a evidenţiat faptul că pe lângă monitorizarea la sol
a poluanţilor din atmosferă din anumite zone mai aglomerate ale oraşului, un sistem
LIDAR ar fi ajutat pentru evidenţierea dispersiei aerosolilor pe verticală [126], aşa cum
este sistemul MiniLIDAR prezentat în această lucrare. În figura 5.1 sunt reprezentate
valorile medii orare ale speciilor de O3, SO2, NO, NO2, NOx şi PM10 pentru perioade de 7
zile.

Figura 5.1: Valori medii zilnice ale speciilor de O3, SO2, NO, NO2, NOx şi PM10
pentru perioade de câte 7 zile [126126]
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Instrumentele de monitorizare a concentraţiilor speciile enumerate mai sus sunt
din gama HORIBA care folosesc tehnici de chemoluminescen
ță şi fluorescenţă pentru
determinarea concentraţiei unei anumite specii. Ţinând cont de faptul că noile tehnologii
de obţinere a materialelor inteligente sunt într-o continuă dezvoltare, de exemplu senzorii
bazaţi pe structuri de TiO2 dopaţi cu diverse impurități cum ar fi ionii de Mn+ (vezi Figura
5.2), prezintă proprietăţi de fotoluminescenţă, conform literaturii de specialitate din acest
domeniu [126÷128], o primă aplicaţie ar fi utilizarea acestor materiale ca senzori de gaz,
ceea ce ar avea aplicaţie directă pentru detecţia anumitor poluanţi care depă
șesc

limite de

concentraţii şi care necesită monitorizare.

Figura 5.2: Evidenţierea structurilor de TiO2 dopaţi cu ioni de Mn+ prin difractometrie [129]

Pentru studiul şi monitorizarea atmosferei sunt necesare diverse instrumente, din
ale căror măsurători corelate unele cu altele se pot trage concluzii.
După cum se poate observa, sistemele LIDAR, sunt sisteme complementare
sistemelor standardizate de monitorizare a aerosolilor atmosferici şi nu pot fi utilizate
independent. În cele ce urmează am expus două exemple ale importanţei utilizării unui
sistem LIDAR , pe lângă cele deja prezentate în capitolele anterioare ale acestei teze.
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5.2 Primele investigaţii ale cenuşii vulcanice (vulcanul EYJAFJALLAJOKULL)
deasupra României, folosind date satelitare şi date LIDAR
Erupţia vulcanului Eyjafjallajokull din Islanda în data de 14 Aprilie 2010 a condus
la emanarea unui nor de cenuşă în atmosfera terestră [130] şi astfel, cu ocazia acestui
eveniment, se poate demonstra rolul şi importanţa sistemelor LIDAR, mai ales in situaţii
de criză deoarece datele LIDAR corelate cu datele satelitare pot oferi informaţii in timp
real despre transportul şi altitudinile pe care norul de cenuşă le străbate. În acest caz marele
avantaj îl prezintă sistemele LIDAR, deoarece sunt singurule instrumente care poate oferi
informaţii despre transportul particulelor de cenuşă pe nivelele atmosferice.
Norul de cenuşă vulcanică este astfel evidenţiat şi se poate preciza exact momentul
în care norul îşi face prezenţa precum şi distribuţia pe verticală din zona de scanare. Acest
eveniment major poate fi privit ca un experiment natural pentru investigarea atât a
impactului cenușii vulcanice asupra climei, cât şi a proceselor de transfer radiativ din
atmosferă şi a rolului particulelor de cenușă ca nuclee de condensare favorizând formarea
particulelor de gheaţă (norii cirrus) [131, 132].
Prin intermediul acestui studiu de caz, momentul apariţiei norului de cenuşă peste
România, municipiul Bucureşti (lat: 44.4 N, long: 26.0 E) poate fi evidenţiat cu o
certitudine destul de mare.
Pentru monitorizarea norului de cenuşă s-a folosit imagistica satelitară (Meteosat
Second Generation) şi datele obținute cu ajutorul măsurătorilor LIDAR.
Datele sinoptice oferă informaţii despre circulaţia curenților de aer, datele satelitare
ne arată “filmul” evenimentului, iar datele LIDAR au stabilit cu exactitate momentul
intruziunii şi înălţimea la care se află norul de particule fine de cenuşă.
În data de 17.04.2010, la nivelele de 300, 500, 700 si 850 hPa, circulația curenților
de aer, în zona Europei, era de la vest la est, din nordul Angliei până aproape de nord-estul
Poloniei, apoi, aceasta capătă o componenţă nord-vestică. De menționat este intensitatea
circulației ce s-a manifestat la toate nivelele (vezi Figurile 5.6 – 5.8).
În data de 17.04.2010, în intervalul h 00 – h18 UTC, circulaţia cea mai intensă a
fost la nivelul de 300 hPa, undeva deasupra nordului Angliei, unde vântul a suflat cu o
viteză cuprinsă între 60-70 m/s, iar deasupra estului Poloniei cu o viteză de 30-40 m/s
(Figura 5.3). La nivelul de 500 hPa, circulaţia atmosferică îşi păstrează componenta
direcţională similară cu cea de la 300 hPa, cu intensităţi maxime, de valori între 30-50 m/s,
aproximativ în aceleași zone, (vezi Figura 5.4).
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Figura 5.3: Direcţia vântului la nivelul de 300 hPa [110]

Figura 5.4: Câmpul de geopotenţial la nivelul de 500 hPa [110]

La nivelul de 850 hPa, circulația aerului, în diminuare faţă de nivelul de 300 hPa,
rămâne intensă pentru acest nivel, cu valori între 15-25 m/s (vezi Figura 5.5).
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Figura 5.5: Direcţia vântului la nivelul de 850 hPa [110]

Figura 5.6: Câmpul de geopotenţial la nivelul de 700 hPa [110]
La nivelul solului, la ora 00 UTC, întreg continentul se afla într-un câmp de
presiune scăzută, exceptând partea central-vestică unde presiunea era uşor mai ridicată şi
uniformă, având tendinţa de creştere. La acel moment, România se afla sub influenţa unui
câmp de presiune relativ scăzută şi uniformă.
Până la ora 18 UTC, presiunea de la nivelul solului a crescut uşor în Europa
Centrală şi de Nord-Vest, iar Romania s-a aflat sub influenţa unui câmp de presiune
ridicată (până la 1020 hPa) (vezi Figura 5.6).
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Figura 5.7: Situaţia sinoptică la nivelul solului [111]

Figura 5.8: Modelul de prognoză Metoffice- centrul de avertizare pentru cenuşă [112]

Contextul sinoptic corelat cu circulaţia troposferică au favorizat deplasarea şi
înaintarea norului de cenușă şi spre ţara noastră.
Materialele prognostice (VAAC- Volcanic Ash Advisory Centre) care anticipau
intruziunea norului de cenușă pe teritoriul ţării noastre, au indicat apariţia norului de
cenuşă între nivelele de 6 000 m şi 10 050 m (FL- Flight Level; FL 200/ FL 350) la ora 06
UTC începând cu NV-ul ţării.
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Deasupra punctului nostru de observație (Bucureşti – Măgurele), VAAC indică
intruziunea norului de cenușă până la ora 18 UTC (vezi Figura 5.8). În ceea ce priveşte
datele LIDAR, mai jos am reprezentat profile corectate cu distanţa reprezentate pentru
diferite lungimi de undă (355 nm, 532 nm, 1064 nm). Aceste profile sunt realizate cu
ajutorul unui sistem LIDAR ce este descris general în capitolul II şi care aparţine
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – Bucureşti. Detecţia
la mai multe lungimi de undă permite evidenţierea claselor de mărime a particulelor.
Din punct de vedere practic, satelitul ne-a permis să vizualizăm momentul în care
norul de cenuşă s-a format, s-a extins şi s-a dispersat în toată atmosfera. Prin intermediul
imaginilor LIDAR, am reuşit să determinăm momentul intruziunii norului deasupra
punctului de observaţie şi plafoanele între care se afla acest nor de cenușă
Prin reprezentarea coeficienţilor de retroîmprăştiere şi a gradului de depolarizare
comparativ cu norii cirrus (ca in exemplele de mai jos) care creează un raport lidar mare şi
un grad mare de depolarizare datorită abaterii de la sfericitate ale cristalelor de gheata,
particulele de cenuşă vulcanică dau un raport LIDAR mai mic şi prezintă un factor de
depolarizare mai mic, sistemul LIDAR le poate determina distribuţia pe nivelele
atmosferice, şi se poate determina cu o precizie ridicată comparativ cu alte metode,
înălțimea “suspensiei de particule”. Calitativ se observă o predominanţă a particulelor mici
şi medii faţă de cele gigant, prin intensitatea luminii retroîmprăştiate, (vezi figurile
5.9÷5.12) [133].

Figura 5.9: Profile LIDAR 3D RCS la 355 nm, rezoluţie spaţială : 3.75 m, rezoluţie
temporală : 60s
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Figura 5.10: Profile LIDAR 3D RCS la 532 nm, rezoluţie spaţială : 3.75 m, rezoluţie
temporală : 60s

Figura 5.11Profile LIDAR 3D RCS la 1064 nm, rezoluţie spaţială : 3.75 m,
rezoluţie temporală : 60s

Figura 5.12: Raportul de depolarizare 3D la 532 nm, rezoluţie spaţială : 3.75 m,
rezoluţie temporală : 60s
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Figura 5.13: Rularea de traiectorii înapoi (Backward Trajectory )
ale maselor de aer pentru determinarea originii-sursei

Emisiile de sulf au loc mai ales sub forma de SO2, deși si alte specii cu sulf pot fi
prezente. Sursele vulcanice sunt importante pentru încărcarea cu aerosol de sulfat în
troposfera superioară, unde pot contribui la formarea particulelor de gheaţă.
În cazul studiat, însă, deşi raportul de depolarizare are valori corespunzatoare
norilor cirrus, raportul LIDAR este mai mare decat al unui nor cirrus obisnuit (35sr
comparativ cu 25sr), ceea ce indică un amestec de compuşi mai absorbanţi decât cristalele
de gheaţă, de exemplu cenuşa vulcanică.
Ipoteza asupra faptului ca formaţiunea de la 8-10 km altitudine reprezintă în fapt
un nor cirrus format pe particule de cenuşă vulcanică este sustinută şi de rularea
traiectoriilor inapoi (Backward Trajectory) ale maselor de aer pentru determinarea originii
sursei acestora, date de HYSPLIT (vezi Fig. 5.13).
Aceasta s-a produs simultan pe mai multe nivele de altitudine, datorită disperisei
pe întregul traseu, şi a prezentat caracteristici diferite în funcţie de condiţiile
meteorologice. În timp ce pe straturile joase (2.5-3.5 km) particulele şi-au păstrat
proprietăţile de la sursă, în straturile cu umiditate ridicată (4-6 km) acestea au devenit
nuclei de condensare pentru nori de apă, iar în cele superioare (8-10 km) au condus la
apariţia formaţiunilor noroase de tip cirrus.
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5.3 Utilizarea tehnicii LIDAR pentru topografia terenului
În acest paragraf am expus câteva exemple de imagini topografice obţinute cu
ajutorul tehnicii LIDAR, în cadrul campaniei de teren REELD (Redimensionarea
Ecologică şi Economică în sectorul romanesc a Luncii Dunării inferioare) din vara anului
2007. Tehnologia LIDAR reprezintă o tehnică activă de teledetecţie cu ajutorul căreia
putem obţine date de o acurateţe ridicată despre topografia terenului, vegetaţie, clădiri etc.
Această tehnologie oferă avantaje faţă de metodele convenţionale de colectare a
datelor spaţiale. Metoda oferă o densitate a datelor mult mai mare, o precizie foarte
ridicată, un timp sensibil mai redus de colectare şi procesare a datelor, un sistem complet
automatizat, independenţă faţă de condiţiile climatice şi de variaţia zi-noapte, un necesar
redus al punctelor de control la sol şi o disponibilitate a datelor în format digital încă de la
demararea campaniei. Dintre aplicaţii, în care tehnica LIDAR este des utilizată, putem
aminti cartografierea riscului de inundaţie, îmbunătăţirea modelării inundaţiilor, modelarea
şi monitorizarea eroziunii zonelor de coastă, batimetrie, geomorfologie, studiul avalanşelor
şi al gheţarilor, cartarea biomasei din zonele forestiere, generarea de modele digitale ale
terenului (MDT), cartarea şi monitorizarea coridoarelor, etc.
Caracteristicile tehnicii LIDAR prezintă de asemenea rezultate în aplicaţii ce nu
pot fi realizate cu metodele clasice de măsurare, ca de exemplu în cazul cartării pentru
liniile de înaltă tensiune şi a trasării de coridoare necesare infrastructurii, cât şi în cazul
evaluării pagubelor (spre exemplu imobilele) în urma unui dezastru.
Tehnologia aeropurtată LIDAR foloseşte 3 sisteme de bază:
 scanarea laser pentru o cât mai bună măsurare a distanţelor;
 sistemul de poziţionare global (GPS);
 Unitate de măsurare inerţială (IMU) pentru înregistrarea orientării.
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Figura 5.14: Semnalele ecou rezultate de la diferite tipuri de ţinte [134]
Tabelul 5. 1: Principalele caracteristici tehnice ale sistemului LIDAR aeropurtat

Parametrii sistem LIDAR aeoropurtat

Valoarea

Altitudine zbor

450-500 m

Viteză zbor

45 m/s

Lărgime de bandă

520 m

Acoperire laterală

20%

Distanţa inter-benzi

415 m

Frecvenţa repetiţie Laser/ Lungimea de undă

65-130 kHz – 1064 nm

Unghi de scanare

60° (+/- 10°)

Frecvenţa de baleiaj

75 Hz

Precizie altimetrică ale punctelor laser măsurate

5 cm

Precizie planimetrică totală a punctelor laser
măsurate (deviaţie-standard)

20 cm

Densitate medie de puncte laser

2.8 pts / m²

În figura 5.14 este detaliat principiul tehnicii LIDAR aeropurtate. Sunt
exemplificate trei tipuri de măsurători de la trei tipuri diferite de ţinte. Pulsul de culoare
roşie reprezintă semnalul laser ce este emis către o anumită ţintă cu viteza luminii. Când
semnalul interacţionează cu suprafaţa ţintă, aceasta reflectă o parte din semnal care este
detectat.
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Astfel un sistem LIDAR emite pulsuri laser şi cunoscând viteza luminii şi timpul
de retroîmprăştiere se determină cu o precizie foarte mare distanţa de la o anumită ţintă
(acurateţe verticală: 5 cm, rezoluţie orizontală: 3 pcte/m2). Cu ajutorul scanării laser sunt
înregistrate diferenţele de timp dintre impulsurile laser trimise din avionul ce efectuează
zborul şi cele reflectate de suprafaţa topografică. Astfel fiecare punct achizi
ționat este
caracterizate de cele 3 dimensiuni.
Sistemul GPS (Global Position System) este compus dintr-un receptor GPS situat
în cadrul avionului ce realizează zborul pentru a înregistra poziţia continuă a acestuia şi o
staţie GPS (GPS diferenţial) amplasată în teren pentru a corecta diferenţele, astfel încât să
se obţină o traiectorie cât mai bună a aparatului de zbor, figura 5.15.
Sistemul IMU constă într-un set de giroscoape şi accelerometre ce măsoară
continuu înălţimea şi acceleraţia avionului.
Pentru obţinerea de date referitoare la topografia terenului, sistemul LIDAR
recepţionează impulsurile laser în intervalul de lungime de undă cuprins între 1040 – 1060
nm (banda infraroşu apropiat). Pentru obţinerea de date referitoarea la batimetrie, undele
laser sunt centrate aproximativ pe intervalul de undă de 530 nm (benzile albastru şi verde,
benzi în care undele laser au capacitatea de a penetra apa).

Figura 5.15: Principiul tehnicii LIDAR aeropurtate utilizat pentru topografia digitală a terenului
[102]
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Figura 5.16: Reprezentare vectorială a datelor LIDAR (jos) corelată cu imaginea fotogrammetrică
(sus) [136]

Figura 5.17: Exemplu de reprezentare 3D a datelor LIDAR [136]

Figura 5.18: Exemplu de simulare pentru cazul unui risc hidrologic [136]
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Tehnologia LIDAR aeropurtată evită de asemenea problemele de ortorectificare,
deoarece fiecare punct este georeferenţiat. Seturile de date LIDAR se găsesc fie în formatul
LAS (format de date spaţiale tip binar specific tehnicii LIDAR), fie în formatul ASCII.
Alte metode ce colectează date topografice sunt ridicările topografice, tehnica GPS,
interferometria şi fotogrammetria. Tehnologia LIDAR aeropurtată prezintă avantaje
notabile în comparaţie cu aceste metode, printre cele mai importante fiind acurateţea
verticală şi orizontală de ordinul centimetrilor, procesare şi achiziţie rapidă, majoritatea
proceselor sunt automate spre deosebire de fotogrammetrie, GPS şi ridicările topografice.
Astfel cu ajutorul datelor LIDAR, date care sunt corelate cu date GPS şi imaginile
fotogrammetrice, fiecare punct este bine determinat din punct de vedere al poziţiei
geografice. În figurile 5.16÷5.18 este exemplificat un asemenea rezultat atât în
reprezentare vectorială cât şi în reprezentare tridimensională.
O aplicaţie ce derivă din aceste rezultate este modelarea digitală a terenului, şi
cunoscând caracteristicile solului dintr-o anumită zonă se poate simula cursul şi extinderea
unui râu în cazul în care debitul creşte riscând astfel inundarea zonelor învecinate.
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Concluzii şi perspective
Această teză reprezintă rezultatele unei contribuţii proprii care nu ar fi fost posibile
fără colaborarea cu partenerii din proiectul de cercetare ROLINET. Scopul acestei lucrări
fiind cercetarea, proiectarea şi realizarea unui nou sistem LIDAR care va constitui baza
pentru implementarea primei reţele LIDAR la nivel naţional (ROLINET) pentru
monitorizarea aerosolilor atmosferici. Au fost prezentate şi discutate principiile de
funcţionare a noului sistem LIDAR, descrierea fizico-tehnică precum primele profile
LIDAR obţinute cu sistemul

LIDAR şi analiza preliminară a acestora, atât pentru

mESY

canale elastice de detecţie la lungimile de undă de 355 nm şi 532 nm cât şi pentru un canal
Raman inelastic, detecţie la lungimea de undă de 387 nm.
S-a arătat că sistemul realizat, prezintă performanţele de a efectua măsurători atât
pe timp de zi pentru canalele elastice (355 şi 532 nm) până la 12 km altitudine, dar şi pe
timp de noapte, utilizând toate canalele de detecţie pana la 15 km altitudine, cu factor de
suprapunere unitar începând de la înălţimea de 700 m, cu o rezoluţie spaţială de 7.5 m şi o
rezoluţie temporală de 1 min.
Reprezentarea seriilor de profile LIDAR corectate cu distanţa şi un calcul prelimar
al coeficienţilor optici de retroîmprăştiere, arată o primă imagine a performanţelor acestui
sistem, urmând ca prin metodele de calcul prin inversie să fie calculaţi şi coeficienţii optici
de extincţie.
Sistemul mESYLIDAR este realizat dintr-un bloc de emisie compus dintr-un laser cu
energii de 35 mJ pentru armonica a treia (355 nm), 100 mJ pentru armonica a doua (532
nm) şi 200 mJ pentru armonica principală (1064 nm), şi un expandor de fascicul care are
proprietăţi de transmisie şi expandare pentru toate cele trei armonici ale radiaţiei laser
emise.
Blocul de recepţie este compus dintr-un telescop astronomic de tip Newtonian şi
din partea de detecţie uşor upgradabilă care face selecţia lungimilor de undă care se doresc
a fi detectate (prin modulul opto-mecanic), şi cu ajutorul unui sistem de achiziţie adecvat
sistemelor LIDAR, face ca sistemul prezentat sa fie funcţionabil şi performant fiind utilizat
cu succes în campanii de măsurători şi mai ales ca punct fix de monitorizare.
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În rezumat teza demonstrează, după o perioadă de formare în tehnica LIDAR la SC
EnviroScopY SRL, teste practice la ANM cu un sistem microlidar şi pregătire teoretică la
INOE, contribuţia personală esențială la cercetarea dezvoltarea şi testarea/validarea unui
sistem inovativ operațional de tip LIDAR elastic/Raman, multi -lungime de undă pentru
studiul parametrilor atmosfericii aerosoli/nori cu înaltă rezoluție spațio-temporală dedicat
rețelei naționale LIDAR, ROLINET.
Un nou tip de cuplaj mecano-optic în curs de brevetare a fost astfel validat iar
sistemul este opera
țional î n UV sau VIS. Perspectivele imediate sunt (1) asigurarea
funcționarii simultane în UV şi VIS, şi pe termen mediu, (2) adăugarea unui canal Raman
la 408nm pentru observarea vaporilor de apă, unul din gazele cele mai importante din
sistemul climatic.
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ANEXA: Manual de operare mESYLIDAR
Verificarea tuturor parţilor componente ale sistemului
1.1 Blocul de emisie:
Conectica laserului la sursa de putere, implicit de răcire: 2 cabluri pentru
alimentarea si controlul laserului si 2 conducte pentru răcire a capului laser;
Poziţionarea corectă a tubului de protecţie de la laser la expandorul de fascicul;
Verificarea cablului de achiziţie de la sursa laser de pe panoul frontal la un laptop
sau computer desktop. Se foloseşte un cablu care pentru conectarea la sursa trebuie folosită
o mufă RS232 iar la laptop se poate conecta prin USB sau RS232 daca există.

Laser

Sursa Laser
1

2

1

3

2

4

2
2
1 – Cabluri pentru racirea capului laser; 2 – Cablurile de alimentare de inalta
tensiune a laserului; 3 – Cablu pentru trigger-are, conectat la transient recorder;
4 – Cablu pentru alimentaea sursei laser.
Keyswitch
Panoul frontal al sursei laser

Interfata
RS232
ON/
OFF
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1.2 Blocul de detecţie
-

Se verifica alinierea telescopului cu ajutorului unui laser tip pointer care se fixează in
locul blocului de detecție;
Etapa intermediara de aliniere a
telescopului verificând în acelasi timp şi
pointer-ul din centrul oglinzii principale

-

Într-un mediu întunecat se verifică dacă diafragma este închisă;

-

Poziţionarea corectă a blocului de detecţie de telescop şi verificarea stabilităţii acestuia
(în cazul în care sistemul a fost mutat);
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-

Verificarea conectivităţii cablului coaxial de la ieşirea sursei laser (Q-Swich SYNC
OUT) la primul port Trigger, de pe panoul frontal Licel.

I.

Punerea in funcţiune a sistemului

Se îndepărtează protecţia oglinzii principale a telescopului;
Se conectează fotomultiplicatorii (PMT) la transient recorder (Licel) astfel: cablurile
roşii sunt pentru conectarea unui PMT la HV (high voltage) şi cele negre sunt pentru
achiziţie. La conectarea unui PMT la Licel se ţine cont de regimul acestuia, daca este în
regim analog sau în regim de numărare de fotoni (PhC);
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2

1

1 – Cablurile de înaltă
tensiune care se conectează
la PMT;
2 – Cablul pt achiziţie de la
PMT-ul în regim analog;
3 – Cablul pt achizitie de la
PMT-ul în regim numarare
de fotoni.

1

Pentru pornirea şi controlul laserului este necesar utilizarea unui soft dedicat de la
producător. Prima dată se porneşte sursa laserului (se comută butonul pe poziţia 1 şi se
aşteaptă 5 secunde apoi se roteşte cheia in partea dreaptă). Se rulează programul Inlite.
Conectarea laptop-ului cu sursa laser este confirmată de soft printr-un mesaj:
„NORMAL”. În cazuri contrare sunt afişate mesaje de eroare;
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Partea de achiziţie de asemenea se bazează pe utilizarea unui soft de achiziţie care este
rulat după pornirea transient recorder-ului. Înainte de pornirea transient recorder-ului se
verifică daca tensiunile pe cei doi PMT sunt la zero. Se porneşte transient recorderul
apoi se poate rula softul de achiziţie. Se măreşte tensiunea pe PMT astfel: aprox. 820 V
pe PMT în regim analog, şi 800 V pe PMT în regim PhC. Acestea pot fi micşorate in
timpul experimentelor dacă se observă tendinţa de saturare, începând astfel un nou set
de măsurători, cu noile valori ale tensiunii.

Se revine la softul de control al laserului şi se execută următorii paşi. Se apasă butonul
Standby şi se aşteaptă până când acesta indică culoare verde. Apoi se apasă Flash care
după confirmarea culorii verde urmeză activarea Q-Swich. Atenţie: este indicat că în
acest timp operatorul sa fie protejat cu ochelari de protecţie chiar dacă shutter-ul este în
modul off. Indicatorul roșu de pe panoul din stânga arată că rezistenţa apei nu este
nulă;
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După ce operatorul se asigură că este protejat, se comută shutter-ul pe modul on,
confirmat de asemenea prin culoarea verde;
Softul de achiziţie Licel, din meniul Live, are rol de osciloscop şi se poate observa
semnalul LIDAR în timp real în funcţie de numărul de trageri setat (ex: Shotnumber:
15). Înainte de a începe achiziţia se verifică în acest mod live, dacă semnalul LIDAR
este corect, urmând apoi achiziţia din meniul Aquisition pentru stocarea profilelor.
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II.

Închiderea sistemului

Se opreşte achiziţia profilelor LIDAR şi se închide softul de achiziţie Licel;
Se închide diafragma blocului de detecţie;
Se închide din softul laserului Inlite, shuter-ul, prin confirmarea culorii roşii a
butonului Shutter apoi se apasă Standby (până când laserul este răcit la temperatura
mediului de operare). Toate funcţiile se anulează prin butonul Stop, şi poate fi închis şi
softul.
Se micşorează tensiunile pe fotomultiplicatori până la zero apoi se comută pe modul
off şi în final se închide transient recorderul;
Se comută cheia de la sursa laserului pe modul off urmând şi închiderea sursei
laserului;
Se acoperă cu grijă oglinda principală a telescopului cu capacul de protecţie;
În cazul în care se doreşte mutarea sistemului (pe distanţe mici), se deconectează
fotomultiplicatorii de la transient recorder şi asigurându-ne ca diafragma este închisă,
se îndepărtează cu grijă blocul de detecţie şi se depozitează într-un mediu întunecat, şi
fără praf. În cazul depozitării, întregul sistem trebuie menţinut într-un mediu lipsit de
surse de praf, cu umiditate scăzută şi temperatură constantă (temperatura camerei).
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