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Rezumat. Atenuarea atmosferică are un impact major 

asupra conexiunilor laser terestre. Scopul articolului 

este analiza fenomenelor ce conduc la atenuare 

geometrică şi atmosferică (împrăştiere Mie şi 

fenomene de scintilaţie). Analiza este utilizată pentru a 

evalua disponibilitatea conexiunii optice neghidate, ce 

are ca mediu de propagare atmosfera terestră. 

Cuvinte cheie: Comunicaţii Optice Neghidate, îm-

prăştiere, scintilaţie, marginea conexiunii 

Abstract: Weather attenuation has a big impact on 

the transmission line of the terrestrial laser link. The 

purpose of this paper is analysis of the phenomena 

based on geometric and atmospheric attenuation 

(Mie scattering and scintillation). The analysis are 

used to evaluate link availability of the terrestrial 

FSO link.  

Keywords: Free Space Optics, scattering, scintillation, 

link margin 

 

1. INTRODUCERE  

Sistemele1 FSO (Free Space Optics) reprezintă 

comunicaţiile optice neghidate ce folosesc ca mediu 

de transmisie atmosfera terestră şi reprezintă o soluţie 

relativ ieftină, comparativ cu soluţiile devenite clasice 

(radio, fibră optică), permiţând în acelaşi timp obţinerea 

de viteze mari de transmisie pentru conexiuni punct-

la-punct. Fasciculul optic este emis de un sistem ce 

conţine o diodă laser şi lentile de formare şi este în 

mod deliberat uşor divergent pentru a reduce proble-

mele de nealiniere optică; acest lucru se obţine, pentru 

o distanţă dată, din sistemul optic al emiţătorului. În 

partea opusă, semnalul este recepţionat de fotodioda 

aflată în echipamentul receptorului. Echipamentul utili-

zează modulaţia unui fascicul laser pentru a schimba 

date digitale în ambele sensuri (Full-Duplex) prin 

intermediul unei perechi emiţător-receptor, la fiecare 

din capete. Avem de-a face cu o legătură bilaterală 

punct-la-punct, prin intermediul unui mediu de trans-
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misie care este atmosfera terestră, echipamentele 

aflându-se în linia de vedere. 

Caracteristicile comunicaţiei FSO sunt: transmisie 

punct-la-punct, full-duplex, cu un debit al datelor între 

2,5 şi 10 Gbit/s. Rata erorilor de biţi, BER se 

situează în gama 10-16 – 10-12, pentru lungimi de undă 

situate între 850 şi 1550 nm. Distanţa de transmisie 

este de max. 4 km, iar modulaţia poate fi analogică 

sau digitală cu transparenţă la orice format de date. 

Sistemele FSO au o durată redusă de instalare 

(max. 2 zile) şi presupun costuri reduse de sistem cu 

securitate foarte bună a datelor transmise. 

Aplicaţiile posibile sunt de acces (tip „ultim kilo-

metru”), extensii de reţele metropolitane, conectivitate 

de tip „întreprindere” sau „campus”, redundanţă pentru 

fibră optică sau transmisii optice fără fir de servicii 

heterogene. 

Principalele avantaje ale unui sistem FSO față de 

transmisiile pe fibră optică şi/sau RF sunt: 

 timpul de instalare scurt și, în unele cazuri, mai 

ieftin; 

 lipsa reglementărilor privind licențierea; 
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 imunitate EMI și la interferențe cu câmpuri optice 

din alte surse; 

 securitate datorită directivității; 

 transmisia semnalelor CDMA de la macro- și 

micro-celule spre stațiile de bază; 

 realizarea conexiunilor CATV. 

Avantajele comunicaţiilor optice neghidate nu pot 

fi evidenţiate şi fără prezenţa anumitor costuri. Când 

lumina este trimisă prin fibra optică, integritatea 

transmisiei este predictibilă. Când lumina este 

trimisă prin atmosferă, cum este cazul FSO, trebuie 

să se ţină cont de un mediu complex, impredictibil şi 

nu întotdeauna cuantificabil – atmosfera terestră. În 

cazul conexiunilor optice FSO, turbulenţele din 

mediul de transmisie produc fluctuaţii ale amplitudinii 

şi fazei semnalului optic recepţionat, precum şi în-

târzieri ale acestuia, degradând performanţa globală 

a conexiunii. Pentru sistemele FSO, înţelegerea 

corectă a modului de propagare a fluxului optic ce 

traversează atmosfera terestră prin diverse condiţii 

atmosferice devine o necesitate, mai ales în cazul 

sistemelor comerciale, unde trebuie asigurată o 

anumită disponibilitate a conexiunii optice. Sistemele 

FSO trebuie să aibă posibilitatea de control a alinierii 

ce trebuie să ofere o protecţie împotriva şocurilor şi 

vibraţiilor (recalibrare dinamică) şi să permită pro-

ceduri de mentenanţă simple şi ieftine, cu software 

de management a elementelor legăturii şi a dis-

pozitivelor implicate dintr-o singură locaţie. 

2. FACTORI DE ATENUARE 

Atmosfera nu este canalul de comunicaţie ideal. 

Propagarea fluxului optic este influenţată de: 

 compoziţia gazelor ce compun atmosfera; 

 prezenţa aerosolilor - mici particule de mărimi 

variabile (de la 0,1 la 100 µm) în suspensie în aer 

(ceaţa, negura); 

 hidrometeori ca: ploaia, zăpada, grindina; 

 litometeori cum ar fi praf, fum, nisip; 

 modificarea gradientului indicelui de refracţie 

în aer (mediu de propagare) care reprezintă sursa 

scintilaţiilor şi turbulenţelor.  

Turbulenţele atmosferice produc fluctuaţii în nivelul 

semnalului recepţionat care pot mări rata erorilor de 

bit în sistemele de comunicaţii ce au în componenţă 

transceivere FSO. Pentru a putea cuantifica aceste 

limitări în performanţă, este nevoie să fie cunoscută 

intensitatea cu care fluctuează semnalul recepţionat 

în cazul diferitelor tipuri şi nivele de turbulenţă 

atmosferică. 

Sistemele FSO sunt afectate de fenomenele de 

absorbție și împrăştiere ce apar la trecerea fluxului 

optic prin atmosfera terestră. Atmosfera interacțio-

nează cu lumina datorită compoziției atmosferice care, 

în mod normal consistă într-o varietate de particule 

mici suspendate, denumite aerosoli. Această interacţie 

produce o varietate de fenomene: absorbție 

selectivă de frecvențe, împrăştiere și scintilație. 

a) absorbția selectivă de frecvențe la anumite 

lungimi de undă rezultă din interacția între fotoni și 

atomi şi/sau molecule şi conduce în final la extincția 

fotonilor incidenți, creșterea temperaturii și emisii 

radiative; 

b) efect de împrăştiere rezultat din interacțiunea 

fotonilor cu atomi și molecule din mediul de propa-

gare. Acest efect cauzează redistribuţia unghiulară a 

radiației cu sau fără modificarea lungimii de undă; 

c) scintilația rezultă din turbulențele termice în 

mediul de propagare ce favorizează apariția de celule 

distribuite aleatoriu. Aceste celule au dimensiuni 

variabile (10 cm - 1 km), temperaturi și indici de 

refracție variabili ce cauzează împrăştiere, reflexii 

multicale și unghiuri diferite de sosire a radiației. 

Ca rezultat, amplitudinea semnalului recepționat 

poate fluctua între 0,01 și 200 Hz. 

Scintilația produce distorsionarea fronturilor de 

undă, fapt ce conduce la defocalizarea fluxului optic. 
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Radiaţia solară poate afecta performanța FSO dacă 

este coliniară cu direcția de propagare. 

Puterea optică ce ajunge pe apertura receptorului 

este dată de ecuația ce definește bugetul de putere 

al conexiunii (în decibeli): 
 

 R T TP P             (1) 

 R T sis atmP P    
 

 (2) 

 

unde: PR este puterea recepționată; PT – puterea 

emisă; sis – atenuarea sistemului (emițător-

receptor); atm – suma atenuărilor cauzate de 

fenomenele atmosferice; T – atenuare totală. 

Atenuările introduse de sistem sunt atenuările 

produse de optica de emisie și respectiv recepție, 

precum și atenuarea dată de dezalinierea optică a 

fluxului la recepție: 
 

 sis opt n   
 

 (3) 

 

unde: opt reprezintă atenuări optice; n – atenuări 

de nealiniere optică emițător-receptor. 

Suma atenuărilor cauzate de fenomenele atmos-

ferice poate fi scrisă: 
 

 atm sp turbul cumul        (4) 

 

unde: sp este coeficientul de atenuare specifică 

care este de aproximativ 0,5 dB/km pentru atmos-

feră clară și ajunge pentru ceață densă la aproximativ 

300 dB/km; turbul – coeficient de atenuare datorat 

turbulenţelor (dB); cumul – coeficient de atenuare 

cumulat (absorbţie+împrăştiere Mie+scintilaţie) (dB) 

Densitatea atmosferei într-un anumit punct fluc-

tuează constant datorită variaţiilor de temperatură şi 

presiune. Când fluxul optic produs de sursa laser se 

propagă prin atmosferă, distribuţia spaţială a indicelui 

de refracţie variază aleator, ceea ce conduce la: 

 fluctuaţia intensităţii fluxului optic ce poate fi 

observată la receptive; aceasta este definită ca 

scintilaţie; 

 variaţia intensităţii semnalului optic cu mărimea 

detectorului şi a sistemului optic ce colectează 

semnalul pe detector; 

 dacă radiaţia optică circulară, simetrică, 

gaussiană se propagă prin atmosferă, atunci, la 

diferite distanţe de emiţător, ea suferă deteriorări 

progresive odată cu mărirea distanţei şi a nivelului 

turbulenţelor. Aceste schimbări progresive sunt 

legate de: 

 deviaţii ale formei fluxului optic de la forma 

sa circulară care sunt dependente de timp; 

 depărtarea fluxului optic faţă de axa sa de 

simetrie; 

 creşterea în „lăţime” a fluxului optic peste 

efectele „aşteptate” produse de difracţie; 

 întreruperea fluxului optic în multiple zone 

care iau forme diferite şi fluctuează diferit 

în timp producând „ruperea” continuităţii; 

 deteriorarea „coerenţei” fluxului optic pe 

axa emiţător-receptor; 

 fluctuaţia fazelor fronturilor de undă la 

receptor. 

Pentru FSO, ceața, negura și aerosolii reprezintă 

o amenințare din cauza apropierii ca dimensiuni a 

acestor particule de lungimea de undă utilizată în 

sistemele reale. Transmisiunile FSO în regiunea de 

infraroșu apropiat suferă de împrăștiere datorită ceții 

și norilor care sunt compuși din particule de aceeași 

dimensiune cu lungimea de undă. Transmisiunile 

FSO sunt mai puțin afectate de ploaie, datorită 

dimensiunilor mari ale picăturilor raportate la lungi-

mea de undă. Atmosfera fluctuează relativ lent; de 

fapt nu există fluctuaţii mai rapide de 1 ms. În acest 

fel, la rate de bit înalte, un număr foarte mare de biţi 

sunt transmişi prin canal care se află într-o stare 

„îngheţată”, dar pentru grupuri succesive de biţi 

caracteristicile canalului se modifică lent. În conse-

cinţă, BER se modifică în permanenţă datorită 

acestor fluctuaţii cauzate de turbulenţele atmosfe-

rice. Datorită numărului mare de variabile aleatoare 
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asociate canalului atmosferic, puterea recepţionată 

este descrisă prin funcţii de distribuţie (ex.: log-

normală); semnalul fluctuează lent, cu o distibuţie 

gaussiană în jurul unei valori medii. Pentru anticiparea 

comportării sistemelor FSO se vor lua în considerare 

numai acele aspecte (sau variabile) ale sistemului 

care sunt relevante pentru problema studiată. 

3. ATENUAREA PRIN ÎMPRĂŞTIERE 

În general, atenuarea prin împrăştiere atmos-

ferică poate fi scrisă ca: 
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unde β(,x) este coeficientul spectral de împrăştiere. 

Atenuarea este o funcţie dependentă de frec-

venţă şi de vizibilitate în relaţie cu distribuţia mărimii 

particulelor. 

Atenuarea pentru ceaţă foarte densă poate 

depăşi 300 dB/km pe când pentru ploaie uşoară 

este de doar 10 dB/km. 

Coeficientul de împrăştiere Mie notat βn este dat 

de ecuaţia: 
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unde: n() este coeficientul de împrăştiere a 

aerosolilor în km–1;   – lungimea de undă , în µm; 

dN(r)/dr – distribuţia particulelor pe unitatea de 

volum în cm–4; n’ – partea reală a indicelui de 

refracţie a aerosolului considerat; r – raza în cm a 

particulelor; Qd(2/,n’) – secţiunea de împrăştiere a 

aerosolului. 

Teoria Mie predictează coeficientul Qd datorat 

aerosolilor, asumându-se faptul că particulele sunt 

sferice și suficient de depărtate între ele. 

Deoarece concentrația, compoziția și distribuția 

particulelor variază spațio-temporal, este dificil de 

prevăzut care va fi atenuarea datorată aerosolilor. 

Concentrația este legată de vizibilitatea optică, 

neexistând o distribuție unică a mărimii particulelor 

pentru o vizibilitate dată. 

Conexiunile optice FSO trebuie să facă față 

mediului de propagare de la suprafața terestră, 

unde atmosfera are densitatea maximă. Împră-

știerea Mie datorată aerosolilor și distribuției 

particulelor ce constituie ceața sunt considerate 

elementele atmosferice majore ce atenuează 

semnalul optic. Pentru calculul atenuării există 

două modele utilizate pe scară largă: modelul Kim 

și modelul Kruse [4]. 

Atenuarea specifică este dată de: 
 

 

%
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10log
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q
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a
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   (3) 

 

Variabilele sunt vizibilitatea V [km], lungimea de 

undă  [nm], vizibilitatea raportată la o lungime de 

undă de referință 0 [nm] pentru care vizibilitatea 

scade la V% față de condițiile de cer senin. Figura 1 

arată atenuarea semnalului funcţie de vizibilitate. 

 

 
 

Fig. 1. Atenuarea semnalului funcţie de vizibilitate. 
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Dependența lungimii de undă este dată de 

factorul q, care, pentru modelul Kruse este: 
 

1/3

1,6            dacă                   > 50 km

1,3            dacă     6 km <  < 50 km

0,585  dacă                    < 6 km

V

q V

V V


 



  

(4) 

 

iar pentru modelul Kim: 
 

 

1,6                  dacă                 > 50 km

1,3                  dacă     6 km <  < 50 km

0,16V + 0,34 dacă       1 km <  < 6   km

0,5           dacă   0,5 km <  < 1   km

0                  

V

V

V

V V

q





  dacă                  < 0,5 kmV









  

(5) 

 

Pentru factori mari de atenuare, modelul Kim este 

mai potrivit (rezultă din observații experimentale) [1]. 

Alţi autori (Naboulsi [6]), propun modele pentru 

atenuare provocată de ceaţa de radiaţie şi respectiv 

de advecţie, modele valabile pentru lungimi de undă 

între 690 şi 1550 nm şi vizibilităţi în gama 50 la 

1000 m. 

4. ATENUAREA DATORATĂ SCINTILAŢIEI 

Celulele formate în atmosferă (distribuite aleator) 

se formează datorită turbulențelor termice ce apar 

de-a lungul mediului de propagare. Variația fronturilor 

de undă cauzată de distribuția acestor celule, produce 

focalizarea și defocalizarea fluxului optic. Amplitu-

dinea și frecvența scintilațiilor depind de mărimea 

celulelor, comparate cu diametrul fluxului optic. 

Intensitatea și frecvența scintilațiilor cresc odată 

cu frecvența undei fotonice. 

Pentru undă plană și turbulențe reduse varianţa 

scintilației poate fi descrisă de ecuația: 
 

7/6

9 2 11/62
2 23,17 10    [dB]scin na C l




      
 

 

(6) 

 

unde:  este lungimea de undă [nm]; l – lungimea 

canalului [m]; 2
nC  = parametrul structurii indicelui de 

refracție [m–2/3]. 

Valorile parametrului 2
nC  sunt de 10–16 pentru 

turbulențe reduse, 10–14 pentru turbulențe moderate 

și 10–13 pentru turbulențe pronunțate. 

Parametrul 2
nC  nu are aceleași valori pentru unde 

plane sau fluxuri (unde) optice. Comparativ, undele 

milimetrice sunt sensibile în special la fluctuații de 

umiditate atmosferică, pentru domeniul optic, indicele 

de refracție este sensibil la variaţiile de temperatură. 

5. ATENUAREA DATORATĂ  

DIVERGENŢEI OPTICE 

Un flux optic ce se propagă prin atmosfera terestră 

suferă pierderi de putere la receptor datorită efectului 

de difracție combinat cu aria limitată a suprafeței active 

a receptorului. Reducerea puterii optice datorată 

pierderilor geometrice Pg poate fi estimată de: 
 

 
   

2 2

2 2
R R

g

T

D D
P

D l l 
     (7)  

 

în accepţiunea că TD l , unde: DR este diametrul 

lentilei receptorului [m]; DT – diametrul lentilei 

transmițătorului [m];  – unghiul de divergență al 

fluxului optic [mrad]; l  – distanța de propagare [m]. 

În figura 2 sunt redate pierderile geometrice 

pentru o conexiune FSO. 
 

 
 

Fig. 2. Pierderile geometrice pentru o conexiune FSO [4]. 
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6. PARAMETRII CE DESCRIU  

SISTEMELE FSO  

Cel mai important parametru în descrierea perfor-

manţei unei conexiuni FSO este marginea conexiunii. 

Aceasta reprezintă ecartul de putere (de siguranţă) 

peste puterea optică minimă necesară sistemului 

pentru a păstra conexiunea activă. Pentru a descrie 

parametrii de performanţă ai unui sistem FSO trebuie 

definiţi aceia asupra cărora se poate interveni pentru 

a realiza acest ecart: 

1) Puterea de transmisie.  Datorită faptului că 

puterea de emisie este dată de caracteristica 

intrinsecă a laserului, puterea de transmisie este 

definită ca puterea măsurată la ieşirea laserului.  

2) Divergenta fluxului optic transmis.  Profilul de 

putere care defineşte fluxul optic nu este constant în 

secţiunea spotului, ci are o distribuţie gaussiană. 

3) Sensibilitatea receptorului. Sensibilitatea re-

ceptorului este definită ca fiind puterea optică 

minimă ce poate fi detectată de către receptor în 

condiţiile menţinerii unui BER minim 10–6. 

Relaţiile între marginea de zgomot, gama dina-

mică şi parametrii ce caracterizează conexiunea se 

pot scrie ca [5]: 
  

  
2

10
2 2 6

10
10

aR

rec tr

L D
P P

d R

 
 
 

  
 

     (8)      

 

unde: P este puterea [mW]; L – pierderi optice trans-

misie/recepţie [%/100]; D – diametrul receptorului 

[m]; d – divergenţa spotului [rad]; R – distanţa între 

emiţător – receptor [km]; a – atenuarea atmosferică 

[dB/km]. 

Raportul dintre puterea recepţionată şi puterea 

minimă cerută de receptor (prin sensibilitatea sa 

notată cu s) poate fi exprimată în dB astfel: 
 

    conexiunii 10log recP
M

s

   
 

    (9) 

 

Marginea conexiunii este o funcţie complexă ce 

ţine cont de distanţa (maximă) a conexiunii optice şi 

de condiţiile atmosferice. Atunci, conform [8], se poate 

scrie relaţia: 
 

2 10
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PARAMETRII SISTEMULUI
(EMIŢĂTOR-RECEPTOR) PARAMETRII LEGĂTURII
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NDIŢII METEO)

      (10)



  

 

Marginea conexiunii poate fi privită ca o sumă de 

doi factori complet independenţi: unul implică con-

diţiile specifice ale conexiunii, altul implică factorii ce 

ţin de sistemul însuşi. 

Parametrii ce ţin de conexiune sunt esenţiali în 

evaluarea atenuării pentru o legătură dată (particulară). 

Ceilalţi parametri (legaţi de sistem) reflectă măsura în 

care sistemul poate compensa această atenuare. 

Neglijând termenul legat de parametrii conexiunii, 

putem scrie expresia marginii generalizate [8]: 
 

   
2

2
 generalizată 10log trP LD

M
sd

 
  

 
   (11) 

 

Marginea generalizată furnizează un standard 

pentru evaluarea şi compararea diverselor sisteme 

CON independent de distanţa maximă a conexiunii 

optice, sau de condiţiile atmosferice. Calculul acesteia 

derivă din relaţia de calcul a marginii conexiunii şi ţine 

cont de toţi parametrii semnificativi care definesc per-

formanţa unui sistem CON.În general, un sistem este 

ales pentru o anume aplicaţie particulară, pentru a 

furniza un anume nivel de performanţă în cele mai de-

favorabile condiţii atmosferice. Disponibilitatea unei 

conexiuni CON se referă la durata de timp cât o 

conexiune optică este operaţională şi este exprimată în 

procente. 

Un concept important este cel de „gamă dina-

mică” a unui sistem CON. Gama dinamică este 

definită ca fiind diferenţa dintre maximul şi minimul 

nivelelor de putere pe care le poate accepta sis-

temul. Este foarte important ca un sistem FSO să 
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detecteze nivele de semnal mici, în condiţii de 

turbulenţe, dar şi să tolereze semnalele optice foarte 

puternice ce pot cauza probleme prin saturarea re-

ceptorului. Acest lucru se manifestă la conexiunile 

optice pe distanţe scurte unde semnalul este atenuat 

foarte puţin de atmosfera terestră. 

7. CONCLUZII  

Construcţia practică a unui sistem CON nu de-

pinde doar de calităţile intrinseci ale emiţătorului sau 

receptorului, calităţi evidenţiate de modul de pro-

iectare şi tehnologia utilizată, ci şi de cunoaşterea la 

faţa locului a mediului de transmisie reprezentat de 

atmosfera terestră. Atenuarea este principalul factor 

ce trebuie luat în calcul în comunicaţiile de tip CON. 

Pentru o comunicaţie efectuată într-o atmosferă clară, 

lipsită de perturbaţii atmosferice şi o vizibilitate bună, 

atenuarea variază între 0,2 şi 10 dB/km ajungând 

pentru ceaţă extrem de densă la 300 dB/km (practic 

întreruperea comunicaţiei). 

În tabelul 1 sunt sintetizate provocările la care sunt 

supuse conexiunile optice neghidate şi metodele 

posibile de remediere. 

Este necesar să se asigure o margine a conexiunii 

ce corespunde unei valori acceptabile a parametrului 

BER. Sub această margine a conexiunii, valoarea 

BER poate ajunge la nivele la care comunicaţia 

este afectată de erori, iar sub pragul de sensibili-

tate al receptorului nu se mai recepţionează practic 

semnal. 

Acronime 

FSO  - Free Space Optics 

CON  - Comunicaţii Optice Neghidate 

FEC  - Forward Error Correction 

BER  - Bit Error Rate 

CDMA - Code Division Multiple Access 

CATV - Cable TeleVision 

EMI  - ElectroMagnetic Interference 

Tabelul 1 
 

Provocări FSO şi metode de remediere 
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