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Sofia, 22.April.2010, 18:00 UTC, Lidar measurement at 510.6 nm
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Лидарно измерване от 22 Април 2010г.: a-профил на пресметнатия аерозолен коефициент на обратно
разсейване; b-карта на времевата еволюция на аерозолните слоеве в атмосферата (range corrected
signal RCS). Двата пика, отбелязани със стрелки на графиката на коефициента на обратно разсейване
се дължат на преноса във въздуха над София на вулканичен прах от вулкана в Исландия.

Аерозолен лидар с Раманов канал
Дължина на вълната/канал: 1064 nm/аерозол, 
532 nm/аерозол, 607 nm/Раман
Излъчвател: Nd:YAGлазер (1 J на 1064 nm, 15 ns, 2 Hz)
Приемник: Телескоп Касагрен (d = 35 cm, f = 200 cm)
Пространствено разрешение: 15 m

Аерозолен лидар с лазер работещ с пари на CuBr.
Дължина на вълната/канал: 510.6nm/аерозол, 
578.2 nm/аерозол, 
Излъчвател: CuBr лазер (2 Watts ср.мощност, 13 kHz)
Приемник: Телескоп Касагрен (d = 15 cm, f = 225 cm)
Пространствено разрешение: 30 m

Двата лидара на Софийската лидарна станция участващи в проекта EARLINET

Този проект представлява надстройка на инфраструктурата на
Европейската Изследователска Лидарна мрежа (EARLINET),
състояща се от 20 лидарни станции на европейските страни.
Финансирането от ЕК в размер на 2.76 милиона евро спомага за
усъвършенстване на методите и практиките на изследванията,
спешно необходими за оценяване на значението на атмосферните
аерозоли върху околната среда и за подпомагане на настоящи и
бъдещи космически мисии. Усъвършенстването на 4-измерни
пространствено-временни изследвания на аерозолите допринася за
болшинството социални облаги изброени в 10-годишния план за
изпълнение на Групата от Системи за Изследвания на Земята
(GEOSS), приет през 2005 г. Проектът EARLINET-ASOS, който
стартира през 2006 г., има водеща роля в изграждането на глобална
мрежа за изследвания на вертикалното разпределение на
аерозолите като основен иновационен елемент на GEOSS,
определяйки стандартите за апаратура, методи и организация в
тази област. По-конкретно, проектът увеличава капацитета на
съществуващата лидарна инфраструктура насърчавайки
изследвания на процесите, касаещи аерозоли, валидиране на
сензори, развитие и валидиране на модели, осмисляне на
опериращите аерозолни модели и за изграждане на понятна
климатология на разпределение на аерозолите. Непрекъснат
контрол на качеството и своевременно предоставяне на
стандартизирани данни са ключови елементи в дейността на всички
21 партниращи институции от 20-те лидарни станции. Тясно
сътрудничество се осъществява по дейностите на проекта в
направление на обмяна на опит и успешни практики, програма за
гарантиране на качеството на апаратурата и алгоритмите,
оптимизиране на системите и методите за анализ на данните и
определяне на оптичните, микрофизични и др.производни
параметри, създаване и подържане на база данни с потребителски
интерфейс, позволяващ бърз и лесен достъп до структурирани
ресурси както за вътрешни, така и за външни потребители. Всичко
това съдейства за реализиране на платформа за коопериране и
координиране между основни изследователски и потребителски
общности и представлява ядро за изграждане на глобална лидарна
мрежа.
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