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Zasada działania lidara (ang. LIght 
Detection And Ranging) jest oparta 
na zjawisku laserowo wzbudzanej 
fluorescencji (LIF) ośrodków biologicznych 
oświetlonych promieniowaniem UV. 
Urządzenie emituje promieniowanie 
wzbudzające o długości fali 375 nm oraz 
odbiera promieniowanie rozproszone 
i promieniowanie fluorescencji w paśmie 
400-550 nm. Promieniowanie rozproszone i fluorescencja są detektowane za pomocą trzech fotopowielaczy. 
Wybór odpowiedniego pasma detekcji realizowany jest poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów na wejściu 
fotopowielaczy. Sygnały z fotopowielaczy są przetwarzane w odpowiednim układzie elektronicznym, a następnie 
analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego wypracowującego informację na 
temat występującej substancji biologicznej. Zastosowanie nowych źródeł promieniowania opartych na technologii 
półprzewodnikowej umożliwiło miniaturyzację urządzenia oraz redukcję poboru energii. Lidar charakteryzuje 
się zasięgiem do 300 m i dzięki swojej niewielkiej wadze znakomicie nadaje się do zastosowań militarnych oraz 
kryzysowych w terenie zurbanizowanym, a także do monitorowania dużych obiektów użyteczności publicznej, 
takich jak lotniska, dworce, centra handlowe, stadiony. Urządzenie jest w stanie wykryć bakterie, spory oraz grzyby, 
które mogą stanowić zagrożenia dla ludzkiego zdrowia. 

Aby przetestować działanie lidara w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przeprowadzono badania wykrycia 
różnych symulantów broni biologicznej oraz materiałów naturalnie obecnych w powietrzu (Bacillus atrophaeus, 
Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, pyłki roślin i zarodniki grzybów). Substancje biologiczne były wypuszczane 
w specjalnej komorze pomiarowej o długości 5 m i średnicy 1,5 m. Ponadto przeprowadzono badania lidara na lotnisku, 
wykorzystując do tego mały samolot. Wszystkie badania wykonano z odległości do 40 m. W warunkach nocnych zasięg 
lidara zwiększy się do ok. 300 m.

FLUORESCENCYJNO-ROZPROSZENIOWY LIDAR BLISKIEGO ZASIĘGU 
DO ZDALNEJ DETEKCJI SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH 

Lidar został także przetestowany w warunkach 
operacyjnych podczas finałów Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej organizowanych przez UEFA (EURO 
2012, podczas rozgrywanych meczów lidar moni-
torował strefę kibica) oraz w ramach polsko-ame-
rykańskiego programu Transatlantic Collaborative 
Biological Resiliency Demonstration (TaCBRD) 
w 2013 roku na poligonie technologicznym DGP 
(Dugway Proving Ground) w USA (UT)
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