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1.Увод
Проблемът за определяне на качеството на въздуха е основен в ОП “Околна среда”, а
също и “Регионално развитие“ на ЕС, предвид изключителната му важност за
устойчивото развитие на човешкото общество.
Този проблем не е нов, но съвременното бързо развитие на технологиите налага
преформулиране на изискванията към подходите и методите за контрол на качеството
на въздуха, особено в големи градски зони, като гр. София.
Определянето на качеството на въздуха е многопараметрична задача, т.к.
атмосферата е една много сложна и динамична система.
В този смисъл изследването и мониторинга на аерозолната компонента на
атмосферата над голям град като София с използуването на нови
високопроизводителни технологии е от съществено значение за решаването на
проблема за определяне на качеството на въздуха.
В последните години бе постигнат съществен напредък в някои дистанционни
методи за сондиране на аерозола, като ЛИДАРНОТО (лазерно) сондиране на
атмосферата. То предлага нови възможности за бързо картографиране на
аерозолното поле над обширни площи (над 100 кв.км) с висока времева и
пространствена разделителна способности.
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Преимущества на ЛИДАРНИЯ мониторинг
на качеството на въздуха
1. Изключително висока чувствителност при време-пространсвено наблюдение и анализ на
прозрачни атмосферни обекти като аерозолни полета, които не могат да изследват от
Космоса (както и в повечето случаи от самолети) при използуване на СВЧ, ИЧ и друг тип
вълни.
2. Много висока информативност и ефективност при обзор на достатъчно големи площи (над
100 кв.км) и изследване на динамични обекти като атмосферни аерозолни полета за
кратки времена при висока разделителна способност и честота на повторение. Измерване
на вектора на преноса на замърсявания.
3. Предлага много добри възможности за решаване на специфични проблеми на
атмосферния мониторинг, които не се решават с други методи. Информативноста се
увеличава при използуване на допълнителна нелидарна апаратура, както и информация от
наземни измервателни мрежи за атмосферни измервания.
4. В страните, участващи в Европейската ЛИДАРНА мрежа започва развитието на вътрешни
ЛИДАРНИ мрежи на базата на резултатите от 15 годишните измервания по програмите на
ЕС – EARLINET и др. в които активно участва и Софийската ЛИДАРНА СТАНЦИЯ на Института
по Електроника БАН, разработена (хардуер, софтуер, модели и др.) от учените на Лаб.
Лазерна локация в ИЕ-БАН.
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Институт по електроника,
Българска Академия на науките
Key research areas:
physical electronics,
quantum electronics,
radio sciences

Founded - 1962
~130 researchers
and technicians,
14 Laboratories

http://www.ie-bas.dir.bg/Departments/LidarData/Quicklooks.htm
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LIDAR (LIght Detection And Ranging)
RADAR (RAdio Detection And Ranging)
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НАУЧНИ и ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ в ЛАБОРАТОРИЯ
“ЛАЗЕРНА ЛОКАЦИЯ” НА ИЕ-БАН
свързани с предложението за

Лидарна Станция на гр.София
1. Разработване на лидарни системи за сондиране на атмосферата
(хардуер и софтуер).
2. Лидарно сондиране на атмосферата и лидарни екологични експертизи
(от края на 70-те години на 20 век).
3. Sofia EARLINET Lidar Station на ИЕ-БАН – Сертифицирана за лидарно
сондиране на тропосферата и стратосферата в Европейската лидарна
мрежа (European Lidar Network – EARLINET) от 2002г.
4. Лидарна деконволюция и методи за подобряване на разделителната
способност на лидарните системи.
5. Изследване на мътни среди в оптичния диапазон.
More then 600 publications, patents (incl. European patents),
More than 120 papers in international journals
More than 2000 files in the EARLINET database
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Европейската лидарна мрежа (EARLINET)
към 2006г

Лидарна
станция
ИЕ-БАН
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Основни ЛИДАРИ на Станцията в ИЕ-БАН, сертифицирани за работа в
Европейската лидарна мрежа (EARLINET)

572.8nm

607nm
532nm
510.6nm
1064nm

Аерозолен лидар с лазер на
пари на CuBr

Лидар с Nd:YAG лазер и Раманов канал
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ТРИ-ВЪЛНОВ КОМБИНИРАН ЛАЗЕР НА ПАРИ на Cu&Au
(510.6nm, 578.2nm, 627.8 nm) за лидарни измервания

Специална разработка на
фирмата “PulsLight”, BG
10
4th Joint ACTRIS WP2/WP20 Workshop, 28-31October 2014, Lille, France

“Three wavelength lidar on combined Cu&Au vapor laser (at 510.6nm, 578.2nm, 627.8 nm) for
atmospheric studies” Ivan Grigorov, Dimitar Stoyanov, IE-BAS
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4th Joint ACTRIS WP2/WP20 Workshop, 28-31October 2014, Lille, France

“Three wavelength lidar on combined Cu&Au vapor laser (at 510.6nm, 578.2nm, 627.8 nm) for atmospheric studies”
старо
ново
Receiver Optics
Telescope type
Telescope manufacturer / model

Telescope 1
Cassegrain
Meniscas
150/2250

Telescope 2
Cassegrain
Meniscas
150/2250

Telescope 1
Cassegrain
Meniscas
150/2250

Telescope 2
Cassegrain
Meniscas
150/2250

Telescope 3
Cassegrain
Meniscas
150/2250

Telescope aperture diameter
Telescope obscuration diameter
Focal length
Field of view
Fieldstop type
Fieldstop size
Optical fiber Numerical Aperture
Optical fiber manufacturer
Optical fiber type
Telescope-laser axes distance
Collimation system type / model
Collimation focal length
Detection channels
Centre wavelength
Scattering mechanism
Wavelength separation
Separation Passband bandwidth
Separation transmission*
Separation transmission pol. Parallel
Separation transmission pol. Cross
Out of band suppression
Passband bandwidth
Passband transmission
Out of band blocking
Polarization separation
Pol. Transmission parallel
Pol. Transmission cross
Neutral density filter OD
Detector type
Detector manufacturer
Detector model
Additional features
Daytime capability

0.15 m
0.05 m
2250 mm
1 mrad
diaphragm
2.3 mm
n.a.

0.15 m
0.05 m
2250 mm
1 mrad
diaphragm
2.3 mm
n.a.

15 cm
5 cm
2250 mm
1 mrad
diaphragm
2.3 mm
n.a.

15 cm
5 cm
2250 mm
1 mrad
diaphragm
2.3 mm
n.a.

15 cm
5 cm
2250 mm
1 mrad
diaphragm
2.3 mm
n.a.

0.23 m
planconvex lens
0.80 m

0.23 m
planconvex lens
0.80 m

0.23 m
0.23 m
0.23 m
planconvex lensplanconvex lensplanconvex lens
0.8 m
0.8 m
0.8 m
Not operational

510.6 nm
Elastic

578.2 nm
Elastic

510.6 nm
Elastic
IFF

578.2 nm
Elastic
IFF

627.8 nm
Elastic
IFF
80%

IFF
0.5 nm fwhm
0.50
>OD 5

IFF
3 nm fwhm
0.70
>OD 5

IFF
0.5 nm fwhm
0.5
>OD 5

IFF
3 nm fwhm
0.7
>OD 5

IFF
???
???
???

2
PMT
EMI
9863QB100

2
PMT
EMI
9863QB100

PMT
EMI
9863QB100

PMT
EMI
9863QB100

PMT
EMI
9863QB100

yes

no

no

???

yes
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Трансгранично лидарно
картографиране на
замърсявания на атмосферата
в района на гр.Силистра и
гр.Калараш, Румъния, 1993 г.

Замърсяване на Силистра с фенол,
8 пъти над ПДК от Целулозен завод
в Румъния

Експертизата е
използвана при
разговори между
кметствата на Силистра и
Калараш
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАХ ОТ САХАРА, юни 2007

14

Наблюдение на пренос на прах от Сахара с Лидарната станция на
Института по електроника

Вертикални профили на (а) аерозолния коефициент на обратно разсейване и (б) експонентата на Ангстрьом;
(в) BSC-DREAM прогнозна карта;
15
Времева еволюция на коефициента на обратно разсейване за l= 510.6 nm (г) и 532 nm (д).

Наблюдение на пренос на прах от Сахара с Лидарната станция на ИЕ-БАН
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ЛИДАРНА регистрация на аерозолно натоварване на атмосферата
до големи височини
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Двувълнови лидарни измервания във видимия диапазон на
близки дължини на вълните – лидар с CuBr (510,6nm и 578.2nm)

Rh, h0   L2 h, h0  L1h, h0 

,

h  h0
.

Hmol

Hmol – долна граница на чиста (без аерозол) молекулярна атмосфера
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Лидарни
изследвания на
вулканичен прах
над София
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Слоеве от прах от вулкана в Исландия, регистрирани с Лидарната станция
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Лидарна регистрация на пожар на Витоша (юли, 2012)
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Измервания с Лидарната станция на
аерозолни процеси извън международните
програми
Лидарите на CuBr и Nd:YAG лазери многократно са използувани
за изследвания на различни процеси, свързани с пренос на аерозол
както над София, така и в страната в т.н. “горещи точки”.
Една част от тях завършваха с т.н. “лидарни експертизи”, при
които се завършва с крайна интерпретация на лидарните данни и
предложения за управленски решения към заявителя на изследванията.
По такъв начин се достига до внедряване на крайния продукт на едно
дистанционно измерване.
Този тип екологични измервания са проведени редица райони
на страната – Силистра, Велинград, Панагюрище, Разлог, ТЕЦ-Варна,
Нефтохим – Бургас и др.
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
За съвместна разработка и използуване от Институт по електроника
при БАН и Софийска община
на

ЛИДАРНА СТАНЦИЯ
за дистанционен време-пространствен мониторинг с оценка на
качеството на въздуха над София.

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АТМОСФЕРАТА НАД
СОФИЯ, ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ
2. Апаратурно осигуряване на ЛИДАРНАТА СТАНЦИЯ
3. Структура на ЛИДАРНАТА СТАНЦИЯ.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АТМОСФЕРАТА НАД СОФИЯ,
която ще се получава от новата Лидарната станция

I.

ЛИДАРНО КАРТОГРАФИРАНЕ (2D)
на фината структура на разпределението на концентрацията, оптични
свойства и др. на аерозолното поле върху обширни площи от 100 кв.км и
с висока разделителна способност – пространствена (30х30м) и времева
(30мин)
1. Динамика и пренос на аерозолни маси
над града
2. Локализиране на огнища на аерозолни
замърсявания на територията на града
3. Оценка на структурата на аерозолното
поле по размери на частиците и др.
4. Оценка на качеството на въздуха по
измерените критерии.

Съвместно с наземната мрежа за контрол
24
на въздуха в София в определени точки

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АТМОСФЕРАТА НАД СОФИЯ,
която ще се получава от новата Лидарната станция
продължение №2

II. ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНИ ПРОЦЕСИ НАД СОФИЯ

1. Дистанционно охарактеризиране на
критични процеси в атмосферата над
София – горски и градски пожари и др.
2. Регулярно изследване на динамиката на
атмосферата над Витоша и по склоновете
на планината, влиянието на преноса на
въздушни маси над планината и др.
3. Измервания в мътна атмосфера – мъгла,
снеговалеж, дъжд.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АТМОСФЕРАТА НАД СОФИЯ,
която ще се получава от новата Лидарната станция
продължение №3

III. ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЪНШНИ ЗА СОФИЯ И

СТРАНАТА ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

- Сахарски прах,
- вулканичен прах,
- прах от пожари и др.
от източници , разположени на 3
континента – Европа, Африка, Северна
Америка и др.

Вертикално и наклонено профилиране във времето (стъпка 1 мин) на
еволюцията на аерозолното поле в пространствено – времеви координати
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Апаратурно осигуряване на Лидарната станция на
гр.София
1. Две основни многовълнови лидарни системи, на базата
на действащите към момента в ИЕ-БАН лидарни станции (след
модернизация на някои блокове).
2. Разработка на сканиращ лидар за хоризонтален обзор и
картографиране на аерозолното поле на София (нова разработка
на базата на комбиниран 3-вълнов лазер на Cu & Au пари или/и
многовълнов Nd:YAG- лазер).
3. Информационна система за непрекъснат мониторинг на
атмосферата при хоризонтално, вертикално и наклонено сканиране
и извеждане на крайните обработени данни за интерпретация,
оценка и предаване към Софийска Община за вземане на
управленски решения.
4. Сканиращ слънчев фотометър, микровълнови радиометри.
5. All-sky camera
6. Броячи на частици – PM2.5, РМ10
7. Други....
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Външен вид на Софийската ЛИДАРНА СТАНЦИЯ (ИЕ-БАН) към момента

Предполага се да се разработи проект за обновяване на Лидарната
станция в рамките на цялостното финансиране на ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Цариградско шосе

EARLINET

Поглед от София център

Cu & Au
Многовълнов
лидар

СКАНИРАЩ ЛИДАР

Nd:YAG
Раманов
лидар

ВИТОША
EARLINET

Лаборатория, работни места за специалистите от Лидарната Станция
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ПОГЛЕД ОТГОРЕ

Цариградско шосе

СКАНИРАЩ ЛИДАР С КРЪГОВ ОБЗОР

Cu & Au LASER

сканиране,
фотоприемници и др.

Nd:YAG LASER

Витоша
ВХОД

Scanning
sun
photometer

MW
radiometers

СОФИЯ ЦЕНТЪР
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложението за Съвместна ЛИДАРНА СТАНЦИЯ на Института
по Електроника при БАН и Софийска Община се основава на
дългогодишни разработки на учените от Лаборатория “ЛАЗЕРНА
ЛОКАЦИЯ” към ИЕ-БАН на ЛИДАРНА апаратура, софтуер за
обработка и интерпретация на сигналите и повече от 12 години
регулярни изследвания в Европейската ЛИДАРНА МРЕЖА
(EARLINET).

2. Реализацията на
Новата ЛИДАРНА СТАНЦИЯ за бърз
дистанционен анализ на атмосферата от една точка върху
обширни градски площи ще предоставя непрекъснато съществено
нова информация
за развитието на атмосферните процеси,
възникването и преноса на замърсявания над София и ще осигури
своевременното вземане на ефективни управленски решения.
http://www.ie-bas.dir.bg/Departments/LidarData/Quicklooks.htm
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БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
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