
Sistem teledetecție laser – mobil: LR231- D300 model multi- wave length Raman 

Depolarization LIDAR 

Sistemul lidar CLOP este inclus în reţeaua europeană de sisteme lidar EARLINET 

(https://www.earlinet.org). Procesarea datelor se face unitar în cadrul reţelei, pentru a se asigura 

calitatea şi uniformitatea datelor măsurate cu sisteme diferite. Procesarea se face prin intermediul 

platformei Single Calculus Chain (https://scc-documentation.readthedocs.io/en ) dezvoltată în 

cadrul proiectului ACTRIS 2. 

Sistemul lidar CLOP este un sistem LIDAR Raman cu 6 canale (vezi figura 1). Sistemul 

de emisie cuprinde un laser YAG:Nd care emite pulsuri cu o frecvenţă de repetiţie de 30 Hz 

având o divergenţă de 0,75 mrad. De asemenea se folosește un expandor de fascicul cu factor 5x, 

pentru a reduce divergența fascicului laser. Emisia laser se face la 1064 nm (200 mJ), 532 nm 

(100 mJ) şi 355 nm (35 mJ). Colectarea radiaţiei retroîmprăştiate se face cu un telescop de tip 

Cassegrain cu diametrul de 300 mm. Detecția se face la 1064, 532 (dublă detecţie a stării de 

polarizare paralelă şi perpendiculară) şi 355 nm (canale elastice care detectează radiația 

retroîmprăștiată de către molecule și aerosoli prin împrăștiere Mie sau Rayleigh), 607 şi 387 nm 

(canale Raman care detectează azotul excitat cu 532, respectiv 355 nm). Achiziția se face atât 

analogic cât şi în regim de numărare de fotoni, cele 2 semnale fiind unite cu ajutorul unui 

software în timpul preprocesării semnalului. Semnalul detectat poate ajunge până la altitudinea 

de 15 km. Parametrii obținuți cu ajutorul sistemului CLOP sunt profile ale coeficientului de 

retroîmprăștiere (pentru 355, 532 și 1064 nm), coeficientului de extincție (pentru 355 și 532 nm), 

raportul de depolarizare al particulelor (pentru 532 nm), din aceşti parametri putându-se calcula o 

serie de proprietăţi optice şi microfizice ale particulelor.   

 
Fig. 1 Sistemul lidar CLOP 

 

 

 

 

 



Procedură de acces 

Sistemul este localizat la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – Str. Fântânele, nr. 30, Corp C, etaj 3, sala C3.1 

Datele arhivate vor fi disponibile în baza de date ACTRIS (http://actris.nilu.no/). 

Pentru măsurători specifice sau campanii dedicate se va contacta responsabilul de laborator: Dr. Ajtai Nicolae 

(nicolae.ajtai@ubbcluj.ro). 

Operarea sistemului lidar se va face de către personalul laboratorului cu respectarea procedurilor de lucru şi 

securitate în muncă (protecţie laser cat. IV). 
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