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LASER MÀU BƯỚC SÓNG ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC TRONG KHOẢNG 1.0 

ĐẾN 1.145  

Một laser màu bước sóng điều  chỉnh được trong vùng hồng ngoại gần bsóng 1.0 đến 1.145  được 

mô tả. Sử dụng nguồn bơm là laser Ruby 25MW đã thu được công suất đầu ra lớn hơn 2MW với bước 

sóng phát ra trong khoảng 1.04- 1.12  trong khi đó ở bước sóng 1.145  công suất phát ra lớn hơn 

100KW. 

Như chúng ta biết rằng bức xạ kết hợp cường độ cao nằm trong khoảng phổ từ tử ngoại gần đến  

hồng ngoại gần có thể thu được bằng cách dùng laser màu [1]. Các laser màu mạnh trong vùng hồng 

ngoại gần là các laser được bơm bằng laser ruby. Cho đến nay, giới hạn bước sóng laser phát ra cao nhất 

là 1.1  [2] 

Chúng tôi báo cáo sự tạo ra laser màu bức xạ trong vùng phổ 1.1-1.145  với công suất đầu ra lớn 

hơn 0.1MW trong giới hạn bước sóng laser dài hơn. Có hai loại thuốcthine  nhuộm polymer tạo ra bức xạ 

laser trong vùng bước sóng này. Thuốc nhuộm thứ nhất là 1.1 diethyl-4.4’ quinotricarbodyamne iodide 

(thuốc nhuộm 11trong tài liệu tham khảo [3]; thuốc nhuộm thứ hai là 1,1 diethyl-13 acetoxy-2,2’-

quinotetracarbocyanine iodide (xem hình 6 trong tài liệu tham khảo [2]). Chúng ta sẽ kí hiệu những thuốc 

nhuộm (trong tài liệu này) là thuốc nhuộm A và thuốc nhuộm B. Miyazoe và Maeda [2,3] người đã phát 

hiện ra hai loại thuốc nhuộm này đã sử dụng buồng cộng hưởng dãy rộng. Một cách để điều chỉnh  bước 

sóng laser trong buồng cộng hưởng như thế làm thay đổi mật độ thuốc nhuộm hoặc làm thay đổi chất hòa 

tan [3,4]. Trong phương pháp điều chỉnh này khoảng phổ của laser bị giới hạn bởi vì có thể tạo được bức 

xạ laser trong vùng độ lợi thấp của đường cong huỳnh quang  của thuốc nhuộm. Để mở rộng khoảng phát 

laser của những thuốc nhuộm này, chúng tôi đã sử dụng buồng cộng hưởng Q cao dãy hẹp. 

Buồng cộng hưởng laser bao gồm gương phản xạ R> 99% va một cách tử được phủ vàng 

(600vạch/mm được đánh dấu ở 7500A
0 

)  được sử dụng như là bộ điều chỉnh bước sóng và bộ làm hẹp 

bước sóng [5]. Chùm đầu ra của laser được lấy từ bậc 0 của cách tử và được điều chỉnh với một hướng 

xác định bởi gương. Cách tử và gương được liên kết với nhau trên  một  tấm hình cột được điều khiển  bởi 

bộ cơ khí của máy quang phổ . Vạch của tiết diện của gương và cách tử trùng với trục của cột và song 

song với rãnh của cách tử . Hộp chứa chất màu hình trụ dài 1cm với hai cửa sổ song song được đặt ở  giữa 

một buồng cộng hưởng quang học dài 15cm. thậm chí khi hộp thuốc nhuộm được điều chỉnh song song 

với  gương phản xạ bước sóng laser chủ yếu được xác định bởi góc  của cách tử.[6]. 

Một chùm sáng của laser ruby công tắc Q, lăng kính quay phân cực thẳng đứng , công suất 25MW 

và khoảng thời gian xung là 25ns, được sử dụng để bơm cho laser màu. Cấu hình bơm ngang được 

chọn[4] bởi vì chúng tôi phải làm việc với dung dịch thuốc nhuộm nồng độ cao. 

Tiết diện của chùm (là một hàm theo nồng độ) có dạng mặt trang lưỡi liềm với kích thước khoảng                       

(1-2)x7mm
2
. Độ phân kí của chùm khoảng 5miliradian. Sự phân cực của chùm song song với sự phân cực 

của nguồn bơm. Sự phân cực này của thuốc nhuộm được tìm thấy trong buồng cộng hưởng dãy rộng cho 

dù không có yếu tố hoạt tính làm nảy sinh độ phân cực mong muốn được sử dụng. 

Đầu ra laser theo bước sóng đối với ba thuốc nhuộm tinh khiết khác nhau và công suất bơm 25MW, 

được chỉ ra trong hình 1 (dung dịch chất màu có thể lưu trữ trong một hộp đen khoảng vài ngày mà ko 



giãm hiệu suất mạnh). Những phổ này được đo khi cửa sổ của hộp chất màu được đặt song song với 

gương phản xạ. công suất đầu ra 

cực đại đạt được với sự điều chỉnh 

này. 

Đầu ra năng lượng được đo 

bằng cách tách 10% chùm trên một 

nhiệt lượng kế màng mỏng 

V2O5.[7]. (Nhiệt lượng kế được 

điều chỉnh từ một nhiệt lượng kế 

thương mại (model liên kết laser 

42).) chùm đầu ra bao gồm bước 

sóng điều chỉnh được của buồng 

cộng hưởng  (với độ rộng vạch nhỏ 

hơn 5A
0
)và bức xạ nền dãy rộng 

với công suất 70-100KW. Cái nền 

này bắt nguồn từ siêu bức xạ của 

hộp chất màu được trừ ra để cho 

dữ liệu được biểu diễn trong hình 1. Bước sóng lase được kiểm tra gián tiếp bằng cách đo tần số sóng hài  

bậc hai của chùm, với sự hỗ trợ của máy đơn sắc và ống nhân quang 3/4m SPEX. Nhân đôi tần số được 

thực hiện sử dụng tinh thể KDP [8], nó hợp pha đối với tất cả các phổ được đo. Công suất đầu ra trong 

vùng bước sóng dài được kiểm tra bằng cách lọc chùm bằng máy đơn sắc 1/4m. Trong trường hợp này chỉ 

công suất bước sóng thay đổi được được đo bởi vì bức xạ nền được phân biệt. 

Nếu không có cách tử trong buồng cộng hưởng một đầu ra phổ dãy rộng được quan sát với khoảng 

150% công suất cực đại của hình 1. 

Tóm lại khoảng phát laser của thuốc nhuộm hồng ngoại gần được mở rộng đến 1.145 . Công suất 

lớn hơn 1KW tại bsóng 1.145  đã thu được . Công suất này đủ cho nhiều thí nghiệm quang phi tuyến.  

 


