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Statistica scintilaţiei sistemelor FSO 

                      Ing.  Viorel MANEA 1     

Rezumat. Articolul studiază în principal efectul scin-

tilaţiei datorat variaţiei indexului de refracţie al aerului. 

Canalul atmosferic limitează performanţa generală a 

conexiunilor optice neghidate. Sistemele FSO sunt 

vulnerabile la turbulenţe atmosferice şi înţelegerea mai 

bună a fenomenului scintilaţiei poate conduce la 

minimizarea pierderilor de putere la receptor.  

Cuvinte cheie: Comunicaţii Optice Neghidate, scinti-

laţie, statistica scintilaţiei  

Abstract. This paper  mainly study scintillation effect 

due to variation of refractive index of air. The 

atmospheric channel can limit the overall performance 

of FSO links. FSO is vulnerable to atmospheric 

turbulence and better understanding of scintillation 

phenomenon can lead to minimize  power losses at the 

receiver end.  

Key words:  Free Space Optics, scintillation, scin-

tillation statistics 

 

1. INTRODUCERE 

Celulele1cu distribuţie aleatoare sunt formate sub 

influenţa turbulenţelor termice în interiorul mediului 

de propagare. Acestea au dimensiuni de la 0,1 cm la 

dimensiuni de ordinul kilometrilor şi diferă funcţie de 

temperatură. Aceste „celule” cauzează scintilaţia, for-

marea căilor multiple şi variaţia unghiurilor de 

incidenţă. Semnalul recepţionat fluctuează rapid cu 

frecvenţe cuprinse între 0,01 şi 200 Hz. Fronturile de 

undă variază asemănător cauzând focalizarea şi 

defocalizarea fluxului. Aceste fluctuaţii ale fluxului 

optic se numesc scintilaţii. 

Amplitudinea şi frecvenţa scintilaţiilor depind de 

mărimea celulelor. Când acestea sunt mari comparativ 

cu diametrul secţiunii fluxului optic, fluxul este deviat, 

iar atunci când sunt mici fluxul este împrăştiat. 

Efectul turbulențelor atmosferice asupra intensității 

scintilațiilor și fluctuațiilor de fază are o caracteristică 

a spectrului tip trece-jos, ceea ce conduce la un 

model cu variație lentă a atmosferei.  

                                                 
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii – I.N.S.C.C, Bucureşti. 

Pentru sistemele FSO, dacă un front de undă se 

propagă prin mediul afectat de turbulențe, neomoge-

nitățile de temperatură și presiune atmosferică con-

duc la variații ale indicelui de refracție de-a lungul căii 

de transmisie. Datorită acestor neomogenități sunt 

cauzate schimbări ale fazei semnalului. Aceste fluctu-

ații aleatoare conduc la fenomenele de scintilație cu 

implicații asupra modificării aleatoare a semnalului 

pe anumite porțiuni. 

2. STATISTICA SCINTILAŢIEI 

Este foarte greu de determinat funcția de densi-

tate de probabilitate pentru intensitatea fluctuațiilor 

cauzate de variația arbitrară a condițiilor atmosferice și 

a parametrilor fluxului optic. Pentru statistica scintilației 

au fost propuse mai multe modele matematice. 

Intervalul de valabilitate pentru aceste modele se 

exprimă în varianta intensității normalizate denumită și 

index de scintilație (SI) definit ca [1]: 
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unde parantezele drepte reprezintă media ansam-

blului sau echivalentul mediei pe termen lung. Pe 

baza valorilor (SI) care semnifică tăria turbulențelor 

atmosferice, se pot realiza două modele, unul pentru 

turbulențe reduse și altul pentru turbulențe puternice. 

Pentru un canal afectat de turbulențe reduse, se 

poate considera că intensitatea fluxului optic variază 

între câteva milisecunde și zeci de milisecunde, 

ceea ce justifică modelul de canal „înghețat”, valabil 

pentru comunicații de viteză foarte mare. Pentru 

turbulențe slabe se poate defini intensitatea fluxului 

optic ca o variabilă aleatoare pentru care funcția de 

densitate de probabilitate (pdf) se definește ca: 
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unde  și  sunt media și deviația standard pentru 

ln(I). 

Pentru 2 1SI  , sau pentru lungimi mari ale 

conexiunii, sunt indicate relațiile pentru turbulențe 

puternice. Statistica Rayleigh pentru amplitudine 

implică statistica exponențială negativă, pentru care 

pdf este dată de [2]: 
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Teoria larg acceptată, pentru studiul turbulențelor 

este atribuită lui Kolmogorov care atribuie 

(cuantifică) efectele tăriei turbulențelor prin varianța 

Rytov [1]: 

 
2 2 7 6 11 61,23R nC K L             (4) 

unde 2K    este numărul de undă,  este lun-

gimea de undă, L distanța de propagare, iar 2
nC  este 

indexul de refracție al parametrului de structură [1]. 

În acord cu modelul de turbulență Hufnagel-

Valley indexul de refracție 2
nC  este determinat de 

viteza vântului și altitudine. 

În studiul efectelor pe care le au turbulențele, 

distribuția intensității scintilațiilor pot fi scrise ca 

model de tip Gamma-Gamma [2]: 
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unde I este intensitatea normalizată a scintilațiilor,  

este funcția gamma, iar  
tipvK   este funcția Bessel 

modificată de tip 2 și ordin v. Parametrii pozitivi  și 

 reprezintă indecșii ce caracterizează intensitatea 

scintilației (turbulențe pronunţate, respectiv scăzute) 

[1]. 

3. METODE DE CALCUL 

Pentru calculul statistic al scintilaţiei, se poate 

considera atenuarea atmosferică datorată scintilaţiei 

ca şi variabilă aleatoare. Dacă puterea optică 

recepţionată în planul receptorului este mai mică 

decât un nivel de prag (marginea de zgomot, pentru 

care nivelul ratei erorilor de bit scade sub valoarea 

10–6) atunci apar întreruperile de comunicaţie (prin 

atenuare masivă până la dispariţie a fluxului optic). 

În figura 1 este reprezentat un sistem FSO prin 

puterea optică în planul lentilelor receptorului şi 

variaţia acesteia în timp. 

S-au considerat ca nivele importante marginea 

conexiunii, precum şi puterea optică maximă 

acceptată de sistem. Este foarte important ca 

sistemul afectat de scintilaţie să detecteze nivele de 

semnal mici, dar şi să tolereze semnalele optice 

foarte puternice ce pot cauza probleme prin 

saturarea receptorului. Acest lucru se manifestă la 

legăturile optice pe distanţe scurte unde semnalul 

este atenuat foarte puţin în atmosferă. Neglijând 

pierderile optice pe lentilele emiţătorului şi re-

ceptorului, care în practică sunt foarte mici, rezultă 

că sistemul trebuie să compenseze doar pierderile 
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de semnal optic cauzate de trecerea semnalului prin 

atmosfera terestră. Aceste atenuări pot fi compen-

sate în două moduri: prin mărirea puterii în laser la 

emisie sau prin mărirea sensibilităţii receptorului 

(echivalent cu micşorarea pragului de sensibilitate la 

recepţie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Puterea optică recepţionată şi intervalele de întrerupere a comunicaţiei. 

 

Prin mărirea puterii laserului la emisie se obţine 

într-adevăr un semnal mai bun la recepţie, dar nu în 

toate cazurile. Pentru cazurile de ceaţă foarte deasă, 

oricât s-ar mări această putere, semnalul este foarte 

puternic atenuat. Mai există un considerent pentru care 

nu se poate mări foarte mult puterea la emisie, ce ţine 

de reglementările internaţionale privitoare la puterea 

maximă emisă de sistemele laser în atmosferă.  

Prin combinarea celor două metode se poate 

realiza o conexiune optică sigură; 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 sensibilitate al receptorului nu se mai 

recepţionează practic semnal. 

Se consideră ca şi variabile aleatoare (conform 

figurii 1),  intervalele de timp τ1, τ2, …. τn, pentru care 

sistemul FSO este nefuncţional datorită scăderii pute-

rii optice a semnalului sub valoarea de prag (nivel 

minim – marginea conexiunii), puterea optică fiind 

sub limita sensibilităţii receptorului. Aceste intervale 

de timp formează o serie aleatoare {τi} care poate fi 

caracterizată de probabilitatea de scădere a inten-

sităţii (condiţionată de fenomenele de turbulenţă 

atmosferică), sub nivelul de prag.  Se poate calcula 

probabilitatea ca un eveniment τi  să fie de durată 

mai mare ca o valoare τ*, în cazul unui eveniment ce 
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se află sub valoarea de prag.Pentru evaluare s-au 

făcut câteva simplificări: fluctuațiile s-au considerat a 

fi de mică intensitate, fluxul optic laser se consideră 

a fi circular (în secțiune), iar valoarea BER nu scade 

sub valoarea de 10–6. 

Intensitatea I a unei unde optice care se propagă 

prin atmosferă poate fi considerată o variabilă 

aleatoare. Varianța normalizată a intensității undei 

optice, cunoscută ca și index de scintilație este 

definită de: 
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Indexul de scintilaţie indică intensitatea fluctua-

ţiilor. Pentru fluctuaţii de intensitate redusă este 

proporţional, iar pentru fluctuaţii puternice invers 

proporţional cu varianţa Rytov pentru undă plană: 

 
2 2 7 6 11 61,23I nC k L              (7) 

unde 2
nC  este parametrul indexului de refracţie al 

structurii. Acest parametru este dificil de măsurat 

deoarece depinde de tăria vântului, altitudine, umi-

ditate, presiune atmosferică, şi variază de la 10–12 

până la 10–19  m–2/3. Pentru un câmp de turbulenţe 

omogen, care are o direcţie de propagare orizontală 

faţa de suprafaţa terestră, indexul de refracţie este 

constant. 

S-a demonstrat experimental [10] că, pentru 

fluctuaţii slabe, puterea optică sau intensitatea poate 

fi modelată ca o variabilă aleatoare cu distribuţie 

lognormală. Atunci se poate scrie funcţia de 

densitate de probabilitate: 
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unde  2 2
pln 1    este varianţa. 

Rata erorilor de bit pentru comunicaţia în 

atmosferă fără turbulenţe este mai mică decât rata 

erorilor de bit pentru comunicaţie afectată de 

scintilaţie [10], iar probabilitatea ca inegalitatea să 

fie îndeplinită este: 

0Pr PrSC SC ubBER BER PL P P               (9) 

Deoarece scintilaţia reprezintă o redistribuţie a 

intensităţii fără pierdere de putere, atunci puterea 

medie [10] poate fi scrisă ca: 
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 Deoarece puterea P urmează o distribuţie log-

normală [10], pierderile prin scintilaţie se pot scrie 

ca: 

   2 2exp erfcinv 2 2ln 1 1SC ub p pL P       
 (11) 

unde erfcinv(.) este funcţia inversă de eroare com-

plementară. 

În figura 2 sunt redate pierderile de putere 

datorate turbulenţelor prin fenomenul de scintilaţie. 

4. CONCLUZII 

Cele mai importante efecte ale turbulențelor 

asupra fluxului optic sunt date de distorsiuni ale 

fazei fronturilor de undă, împrăștierea fluxului, 

captura fluxului și redistribuția intensității optice în 

interiorul fluxului, fenomen cunoscut ca scintilație. 

Pentru un flux optic puternic afectat de turbulențe, 

scintilația este cea mai importantă cauză a 

pierderilor de putere. Articolul evaluează influența 

fenomenului de scintilație pentru diferite condiții de 

turbulențe atmosferice şi anticipează efectul acestui 

tip de turbulenţe asupra disponibilității FSO pe 

termen lung.  
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Fig. 2. Pierderi de putere datorate turbulenţelor [10]. 
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