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Abstract  
 

KTP single crystals were grown by spontaneous nucleation in flux medium and was studied optical 
transmission spectra of single crystals grown by different cooling rates.   
PACS No.61 

  قدمهم
به علت خواص اپتيكي غير خطي  KTiOPO4تك بلورهاي      

بلورها به  ابن. [1]فوق العاده اشان بلورهايي شناخته شده مي باشند
عنوان توليد كننده هارمونيك مرتبه دوم براي پرتوهاي ليزر 

Nd:YAG  1064با طول موجnm گيرندمورد استفاده قرار مي. 
به عنوان يك ماده جالب و جذاب براي  KTPدر سالهاي اخير 

 KTPتك بلورهاي  .[2]اهداف هدايت موجي شناخته شده است
آستانه آسيب نسبتاً  BBOو  KDPدر مقايسه با تك بلورهاي 

براي پهناهاي پالسي در محدوده Gw/Cm2 0/3باالتري در حدود 
30-200ns هاي تك بلور. [3]ارا مي باشندرا دKTP  به دو روش

در روش . هيدروترمال و رشد از فالكس توليد مي شوند
در شبكه بلوري رشد يافته وارد مي شود  هيدروترمال گروه 

براي قابليت  گروه  دوجو [4]كه بر طبق آناليز هاي اخير
 با توجه. [5]زيان آور است  KTPغير خطي تك بلور  پالريزيشن

به اين نكته و اينكه استفاده از روش هيدروترمال نيازمند استفاده  
روش فالكس جهت رشد اين تك  ،از ابزار پرهزينه و پيچيده است
روش رشد، ناخالصي مواد اوليه،  .بلورها ترجيح داده مي شود
كيفيت بر مورد استفاده مي تواند همچنين جنس بوته و همزن

از آنجايي كه . بسيار اثرگذار باشد اپتيكي تك بلورهاي بدست آمده
باال در صنعت امروز با كيقيت   KTPتقاضا براي تك بلورهاي 
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دو پارامتر آهنگ در اين مقاله به بررسي تاثير  ،بسيار زياد است
در ورود ناخالصي ناشي از بوته بر ميزان كاهش دما و زمان رشد 
در  به روش هسته سازي خود به خودي تك بلورهاي رشد يافته

  .مي پردازيم اپتيكي آنهابر كيفيت در نتيجه و  محيط فالكس
  :سنتز مواد اوليه

با خلوص  KH2PO4 ،TiO2  ،K2HPO4مواد اوليه شامل     
 75mlبه ترتيب در يك بوته پالتيني  3:1:2باال و با نسبت مولي 

ريخته شده و داخل يك كوره از پيش گرم شده تك منطقه اي قرار 
درصد مولي  002/0به نسبت  MoO3 .گرفت و ذوب گرديد

بوته به . محلول به مواد اضافه گرديد گرانروي فالكس براي كاهش
استفاده از . نگه داشته شد C ۫ 1000ساعت در دماي  16مدت 

كوره از پيش گرم شده مانع از كف كردن مواد و تشكيل حباب بر 
واكنش انجام شده ضمن . [6]روي آنها در هنگام ذوب شدن گرديد

 :فرآيند سنتز به شكل زير مي باشد
K2HPO4+TiO2→KTiOPO4+H2O 
2KH2PO4+2K2HPO4→K6P4O13+3H2O  

   
  انجام آزمايش

  هسته سازي خود به خودي در محيط فالكس  -
در روش هسته سازي خود به خودي در محيط فالكس مواد      

سنتز شده درون كوره عمودي استوانه اي سه ناحيه اي قرار داده 
رسانده شده و به جهت يكنواختي  C ۫ 1000 دماي كوره به. شد

اد با سپس مو. در اين دما ثابت نگه داشته شد 24hمواد، به مدت 
ضمن . گرديدرد س 4/0 و 8/0ْ , 7, 10آهنگ هاي مختلف

انجام آزمايش همواره يك گراديان دمايي در طول بوته جهت 
 .رسيدن به بلورهايي با كيفيت باالتر و اندازه بزرگتر وجود داشت

 4/0 و 8/0ْ , 7, 10 مختلف بلورهاي رشد يافته با آهنگهاي 
  .داده شده استشان ن 4و3و2و 1در شكل هاي به ترتيب 

          
بلور رشد يافته به روش هسته سازي خود به خودي از محيط فالكس . 1شكل  

 C/hْ10با آهنگ كاهش دماي 

 
بلور رشد يافته به روش هسته سازي خود به خودي از محيط فالكس با . 2شكل

  C/hْ7آهنگ كاهش دماي 
  

  
  
  
  

  
  

بلور رشد يافته به روش هسته سازي خود به خودي از محيط فالكس با  .3شكل
 C/hْ0/8آهنگ كاهش دماي 

  
 
 
 
 
  
    
  
 
 

بلور رشد يافته به روش هسته سازي خود به خودي از محيط فالكس با  .4شكل
  C/hْ0/4آهنگ كاهش دماي 
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 .آورده شده است 1خالصه اي از شرايط و نتايج رشد در جدول 
روش هسته سازي خودبه خودي  به اي از شرايط و نتايج رشدخالصه . 1جدول 

  در محيط فالكس
  درصدعبوردهي نوري  ابعاد بزرگترين بلور  آهنگ كاهش دما  رديف

1  10˚C/h 2×2×1mm3 30%  

2  7˚C/h  
3×2/5×1mm3 

  

  
35% 

  

3  0/8˚C/h   
7/5×5×4mm3  

  

  
93/51%  

4  0/4˚C/h   
10×6×4mm3  

  
88/57%  

  :UV- Visبررسي طيف عبوردهي 
دوده عبوردهي ـــــمحداراي با كيفيت باال KTP يك بلور      
ناخالصي هاي فلزي از منابع . مي باشد  nm 4350-340بين 

به  .[6]مختلف منجر به كاهش عبوردهي در اين رنج مي گردند
طور كلي مي توان گفت كه هيچ سنگ معدني وجود ندارد كه يكي 

را به  ) .. ,Ir, Rh, Ptبه عنوان مثال ( از عناصر گروه پالتين
برخالف طال و نقره كه با يك . عنوان تركيب اصلي داشته باشد 

تجزيه مي شوند فلزهاي گروه  صلحالت خاپااليش ساده به 
يي نسبتاً پيچيده براي تجزيه شدن نياز به يك فرآيند شيمياپالتين 
به داليل ذكر شده در باال در حالت عادي پالتين تمايلي . [7]دارند

نگه داشتن بوته در دماي باال براي  ،براي انحالل در فسفات ندارد
يك مدت طوالني منجر به اكسيد شدن پالتين و شكل گيري 

PtO2 اكسيد پالتين به  و .بر روي ديواره هاي بوته مي گردد
راحتي وارد محلول رشد شده و در بلورهاي رشد يافته جذب مي 

جذب يونهاي ناخالصي از بوته در محلول هاي  بنابراين  .شود
نگه داشتن  ،[8]فسفات در دماهاي باال آسانتر صورت مي گيرد

بوته در دماي باال براي مدت بيشتر منجر به افزايش غلظت پالتين 
  . نتيجه بلور در حال رشد مي گردددر محلول و در 

با  UV-VISنمونه هاي بلوري رشد يافته جهت مطالعات 
و جهت افزايش كيفيت برش زده شده  1mmضخامتي در حدود 

اپتيكي با استفاده از پودر آلومينا پوليش شدند، سپس در معرض 
ج   ـــــجذب با استفاده از طيف سن/ اندازه گيري عبوردهي

Shimadzu model UV-VIS 1650  شكل. رار گرفتندق 
طيف عبوردهي نوري را براي بلورهاي رشد   8و 7و 6و 5هاي 

آهنگ كاهش  چهاريافته به روش هسته سازي خود به خودي با 
10 ايــــدم , 7 , 0.8 , ه جذب ـــكه لب ندشان مي ده0.4

Cut Off  346در نقاطبراي اين بلورها به ترتيبnm  ،345nm ،
341nm  كه نسبت به لبه جذب  مي باشد 340/5وCut Off  در

در جهت طول موجهاي  6nm-0/5ايده ال به اندازه  KTPبلور 
به طور كلي جذب ناخالصي منجر به  .بزرگتر انتقال يافته است

شيفت لبه جذب به سمت منطقه طول موجي بزرگتر و كاهش 
طيف هاي نتايج به روشني در اين . [8]عبوردهي مي گردد محدوده

 قابل مشاهده 8و 7و 6و 5عبوردهي نشان داده شده در شكلهاي 
در محدوده دماي رشد ثابت با كاهش آهنگ سرد كردن  .است

افزايش زمان رشد منجر به  افزايش زمان رشد را خواهيم داشت و
بلور رشد يافته  در افزايش غلظت ناخالصي در محلول و در نتيجه

بزرگتري به سمت طول موجهاي اين امر باعث شيفت  ،مي گردد
به خوبي رابطه بين  2جدول   .مي شود در منحني عبوردهي بزرگ

 .را نشان مي دهد Cut Offزمان رشد و مكان لبه جذب 
 Cut Offرابطه بين زمان رشد و مكان لبه جذب . 2جدول

مكان لبه جذب   مدت رشد  آهنگ كاهش دما  رديف
Cut Off 

1  10˚C/h 20h  340/5nm  
2  7˚C/h  28h  341nm  
3 0/8˚C/h  250h  345nm  

4 0/4˚C/h  500h  346nm  

 
طيف عبوردهي نوري براي بلورهاي رشد يافته به روش هسته سازي . 5شكل

 C/h ˚0/4خود به خودي با آهنگ كاهش دماي 
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طيف عبوردهي نوري براي بلورهاي رشد يافته به روش هسته سازي . 6شكل

 C/h ˚0/8خود به خودي با آهنگ كاهش دماي 
 

 
 

طيف عبوردهي نوري براي بلورهاي رشد يافته به روش هسته سازي . 7شكل
 C/h ˚7خود به خودي با آهنگ كاهش دماي 

 

 
طيف عبوردهي نوري براي بلورهاي رشد يافته به روش هسته سازي . 7شكل

 C/h ˚10خود به خودي با آهنگ كاهش دماي 

  نتيجه گيري
به روش هسته سازي خود به  KTPدر رشد تك بلورهاي      

خودي در محيط فالكس با كاهش آهنگ سرد كردن افزايش كيفيت 
رسيدن به بلورهاي اما براي . [9]و ابعاد بلوري را خواهيم داشت

افزايش دوره زماني رشد را  آهنگ سرد كردن بزرگ با كاهش
با افزايش دوره  ،از آنجايي كه در رشد از محلول دماي باال. داريم

 زماني رشد محلول به مدت بيشتري با بوته در تماس خواهد بود
بنابراين امكان ورود ناخالصي به محلول رشد و در نتيجه بلور رشد 

زايش مي يابد كه اين امر منجر به كاهش محدوده طيف يافته اف
 .عبوردهي نوري براي بلور رشد يافته خواهد شد
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