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LASER UV T.E.A. IN REGIM SUPERRADIANT 
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2 anul III, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti 

3 anul IV, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti 

1. Tema centrală a lucrării 

 In aceasta lucrare este descrisa realizarea practica a unui laser UV single-pass folosind ca 

mediu activ aerul la presiune atmosferica si ca sistem de pompaj o descarcare electrica 

transversala la inalta tensiune. 

2. Scurt argument al alegerii temei 

 Obtinerea radiatiei laser in domeniul spectral ultraviolet este o sarcina delicata deoarece 

implica rate de pompaj mari si dificultati de realizare a cavitatilor rezonante. Montajul realizat de 

noi nu necesita cavitate rezonanta fiind un laser pulsat cu descarcare electrica transversala la 

presiune atmosferica, operand superradiant cu un coeficient de amplificare foarte ridicat. 

Tranzitia activa este a azotului din aer, pulsurile laser fiind ultrascurte. Evidentierea fasciculului 

obtinut se poate face simplu, prin fluorescenta unui colorant. 

3. Scopul cercetării 

S-a urmarit realizarea unui montaj electronic care sa furnizeze pulsuri de inalta tensiune 

intre 2 electrozi liniari din aluminiu. 

 Montajul electronic a inclus un transformator coborator de tensiune, o punte redresoare, 

un condensator de capacitate mare si un etaj ridicator de tensiune. Electrozii sunt amplasati 

perfect paralel la o distanta de ordinul mm, aflandu-se in contact pe intreaga lungime cu doua 

condensatoare plane cu o armatura comuna.  

Descarcarea electrica excita atomii de azot din aer in interstitiul dintre armaturi, 

dezexcitarea realizandu-se cu emisie stimulata de radiatie ultravioleta pe directia longitudinala. 

 

4. Concluzii principale 

 S-a obtinut incarcarea condensatorilor la o tensiune de 10 kV. Lungimea de unda a 

radiatiei laser emisa este de 337.1 nm. Durata tipica a pulsurilor laser este de ordinul zecilor de 

ns. 
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