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Motivația Datorită poluării importante din ultimele decenii, a devenit o necesitate 

monitorizarea calității aerului. Pentru aceasta utilizăm spectrometria radiației solare 

atmosferice.  

Metodologia Spectroscopia atmosferică utilizează  spectrometria radiației solare ce 

traversează atmosfera sub diferite unghiuri, folosind un sistem situat la sol, format dintr-un 

spectrometru UV-VIS-NIR fixat pe o montură ce îl poate orienta pe orice direcție dorită. Este 

de interes să descoperim dacă diferiții poluanți atmosferici pot fi evidențiați sistematic prin 

această metoda. Realizăm mai multe măsurători ale spectrului radiației solare transmisă sub 

diferite unghiuri față de direcția pe care se află Soarele. 

Rezultate și comparații cu state-of-the-art În 1817 Fraunhofer a descoperit liniile de 

absorbție [1] din spectrul solar. Studiile spectroscopice ulterioare ale radiației solare directe 

[1] au evidențiat fenomenele de absorbție, difuzie și reflexie a radiației solare în 

atmosferă[2,3].  Extinderea utilizării spectroscopiei în studiul concentrației și distribuției 

diferitelor gaze [4], picături în suspensie sau particule de aerosoli [5] a implicat spectroscopia 

din satelit  [6], utilizarea laboratoarelor spectroscopice mobile [4, 5] instalate pe aeronave sau 

pe drone. Am urmărit dezvoltarea unei metodologii spectrometrice accesibile, ce poate fi 

utilizată de la sol, în lumină naturală solară. Protocolul de desfășurare a măsurătorilor UV-VIS-

NIR [7] implică culegerea a numeroase seturi de date ce sunt prelucrate comparativ, în domeniul 

300-1100 nm, cu o rezoluție medie de 0,4 nm. Precizăm direcțiile de dezvoltare pe care le vom 

urma în studiul nostru. 

Concluzii Metoda permite identificarea fenomenelor de absorbție atmosferică a radiației 

solare. Precizăm cum ajustăm metodologia pentru viitoarele seturi de măsurători. 
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