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Опис: розроблений голографічний лідар є комплексним приладом, що 

дозволяє одночасно досліджувати як газовий, так і аерозольний склад 

атмосфери. Застосування в лідарі методу спонтанного комбінаційного 

розсіювання дозволяє практично миттєво одержувати значення концентрацій 

атмосферних газів з високим просторовим розділенням, що забезпечує 

визначення з високою точністю і оперативністю джерел газових забруднень в 

складних умовах екологічно несприятливих промислових зон. Вивчення 

аерозольної складової ведеться за оригінальною методикою шляхом 

дистанційної реєстрації поляризаційних голограм зрізів атмосфери. Це 

дозволяє одержувати відомості про концентрацію аерозолів шляхом 

безпосереднього вивчення зображень аерозольних частинок, що, на відміну 

від інших методик, не потребує застосування апріорних передбачувань про 

тип аерозоля, що досліджується, і тому дає змогу уникнути пов’язаних з цим 

помилок. Таким чином, комплексний газоаерозольний поляризаційний 

голографічний лідар є на даний момент найбільш перспективним засобом для 

повного дистанційного моніторингу повітряного середовища і може з 

успіхом використовуватися в екологічних цілях. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: вивчення аерозольної складової ведеться 

за оригінальною методикою шляхом дистанційної реєстрації поляризаційних 

голограм зрізів атмосфери. 

 

Поточна стадія розвитку: макет. 

 

Права інтелектуальної власності: 1) патент України на корисну модель № 

48788, МПК G 01N 21/39. «Пристрій для аналізу викидів в атмосферу 

техногенних джерел» / Валяєв О. Ю., Єфанов І. М., Овсієвський А. О., 

Пеліхатий М. М., Рашкевич О. С., Рябих В. М., Титар В. П., Ткаліч О. М., 

Третьяков О. В., Яременко Р. Г., Ярцев В. І.; опубл. 25.03.10; 

2. патент № 944437 РФ, МПК G 01 S 17/06; G 01 C 3/08. «Оптический 

локатор» / Сафронов Г. С., Титарь В. П.; опубл. 17.04.95; 3) патент № 743401 

РФ, МПК G 01S 17/06, G 01C 3/08. Оптический локатор / Сафронов Г. С., 

Титарь В. П.; опубл. 20.05.95. 

  



Існуючі та потенційні сфери застосування: підприємства паливно-

енергетичного комплексу, підприємства зі шкідливим виробництвом. 

 

Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода. 
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