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   و بررسی خواص فیزیکی آن ازمحلول آبی 3CO2Kهمراه با افزودنی  KDPبلور  رشد
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 چکیده
 نماییطیف رشد یافته توسط هایبلوری محلول رشد داده شد.  آهستهبه روش تبخیر  3CO2Kافزودنی  از M%2 همراه با KDPو بلور  KDPدر کار حاضر بلور 

های عاملی گروه شد. یابیمشخصه (LDT)ی تخریب لیزری مریی و آستانه-نمایی فرابنفش(، طیفXRDی ایکس )، پراش اشعه(FT-IR) ی فروسرختبدیل فوریه
مقایسه عبوردهی  نشان داد که بلور رشد یافته دارای ساختار تتراگونال می باشد. XRDآزمایش  .تعیین شدند FT-IRتوسط طیف  در بلورهای رشد یافته موجود
   .می باشدخالص برخوردار  KDPنسبت به بلور  بهتری از عبوردهی نوری 3CO2Kهمراه با  افزودنی  KDP که آشکار نمودهای رشد داده شده بلور اپتیکی
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Abstract  

 

In this present work, KDP crystal and 2M% K2CO3 doped KDP crystal have been grown by slow evaporation 

solution technique. The grown crystals were characterized by Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy, 

X-ray diffractometry (XRD), UV-Vis spectroscopy, and laser damage threshold (LDT) analysis. The presence of 

the functional groups of the grown crystals had been identified by FT-IR spectrum. XRD test showed that the 

grown crystal had tetragonal structure. Comparison of optical transmission of the grown crystals revealed that 

K2CO3 doped KDP crystal had higher transmission than pure KDP one.   

 

PACS No.61 

 

  قدمهم
( یک ماده KDP) 4PO2KHپتاسیم دی هیدروژن فسفات      

ای بلور داراین پذیری مثبت است. محلول در آب با ضریب انحالل

 در دمای اتاق پیزوالکتریک بوده و KDP. استنال وساختار تتراگ

به فاز فروالکتریک رفته و سیستم  K 121تر از در دماهایی کم

 کند. اورترومبیک پیدا می

ترین مواد با خاصیت اپتیک غیر خطی بوده و این بلور یکی از مهم 

های بسامدی از قبیل تولید هارمونیک ای در مبدلبه طور گسترده

خواص الکترواپتیک، از قبیل ود. به عالوه، رکار میدوم و سوم به

خریب ی تی مریی و فرابنفش، آستانهشفافیت باالی آن در محدوده

در  ایشود تا به طور گستردهموجب میو...  باال در برابر نور لیزر

 . ]1-1[ کاربردهای اپتیکی مورد استفاده قرار گیرد

 KDPبه بلور  3CO2Kاز  M%5داناراج و همکارانش با افزودن 

 یدریافتند که حضور این افزودنی موجب افزایش در پهنای ناحیه

شود، این افزودنی موجب کاهش شبه پایدار منحنی حاللیت ماده می

الکتریک شده و اثر مثبت در قابلیت تولید ثابت دیدر مقدار  

 .]4[ گذاردمی KDPهارمونیک دوم بلور 
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استفاده  ppm5وهویی و همکارانش از این افزودنی در ابعاد گد

نموده و در یافتند که میزان ناچیزی از این افزودنی موجب افزایش 

و موجب سرعت بخشیدن به  گرددمحلول می pHیک واحدی در 

 .]5[ شودمی }111{و  }111{فرایند رشد در هر دو جهت 

 

 شرح آزمایش 
برای رشد بلورها  در این پژوهش از روش تبخیر آهسته حالل     

الزم جهت اشباع  KDPاستفاده شد. برای این منظور ابتدا میزان 

-ی انحاللرابطهیونیزه را از روی آب مقطر دی میلی لیتر 111کردن 

و  استخراج کرده، ]6[آورده شده است 1یپذیری که در قالب رابطه

 . گردید، محلول اشباع تهیه KDPسپس با این میزان از 

(1)+ 0.365T +13.7                     2T 3-S = 4.04 × 10 

  KDPمقدار  Sدمای اتاق برحسب کلوین و  Tکه در این رابطه 

 میلی لیتر آب است. 111برای اشباع کردن  )بر حسب گرم( الزم

ی افزودنی را محاسبه کرده پس از ماده M%2به موازات آن میزان 

افزوده و آن را  KDPاز توزین به یک محلول زیر اشباع دیگر از 

ز طور مجزا ابتدا با استفاده ابهرا های اشباع . محلولنمودیمنیز اشباع 

های رشد نموده و روی کاغذ واتمن فیلتر کرده و سپس وارد محفظه

در تبخیر روی سلفون . برای سهولت یمرا با سلفون پوشاندها آن

ی کوچک ایجاد نمودیم. پس از گذشت یک هفته بلورها چند روزنه

 دهد.تصویر این بلورها را نشان می 1شکل شروع به رشد کردند.

 

  
 : تصویر بلورهای رشدیافته 1شکل

 

 بحث و بررسی

رهای رشد یافته پس از چند هفته از محلول خارج شده و جهت بلو

 آماده سازی شدند.های گوناگون بررسی

 

 FT-IRطیف نگاری 

های خالص و همراه با نمونه FT-IRدر این بخش از کار طیف 

افزودنی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه به صورت 

 با نسبت یک به صد، به KBrی ی زمینهپودری با استفاده از ماده

 .صورت قرص درآمده و مورد آزمایش قرار گرفت

نمودار  .دهدها را نشان میاین نمونه FT-IRتصویر طیف  2شکل

b ی مربوط به نمونهKDP  خالص و نمودارa ی مربوط به نمونه

KDP  همراه باM%2  3افزودنیCO2K است. 

 

 
 (aی همراه با افزودنی )و نمونه (b)های خالص نمونه FT-IRطیف  2شکل

 

-تطابق کامل با مکان قلهی خالص در های مربوط به نمونهمکان قله

بلورهای خالص رشد داده شده  FT-IRهای ایجاد شده در طیف 

 است. ]8و7[توسط دیگران 

شود الگوی کلی طیف دو نمونه طور که در تصویر مشاهده میهمان

ها به میزان جزیی ی عدد موجیکی بوده، اما درصد عبور برای همه

ناراج و ادکه با نتایج بدست آمده توسط کاهش یافته است، 

 سازگار است. ]4[همکارانش 

ها شده برخی از دره جابجا شدنعالوه وجود این افزودنی موجب به

ی مربوط به هاقلهخصوص در شدیدترین حالت یکی از بهاست. 

منتقل  Cm85/1427-1ه ب Cm11/1448-1که از کششی  H-Oپیوند 

کششی  H-O-Pپیوند  به مربوط Cm81/2781-1شده است.  

 .انتقال یافته است Cm12/2778-1به

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                              819
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 (XRD) طیف سنجی اشعه ایکس
 D8آلمان مدل  Brukerاین تست به کمک دستگاه طیف سنج 

Advanced آنگستروم 5416/1با طول موج ی پودری بر روی نمونه 

ساختار شبکه  آزمون انجام گرفت. مطابق با نتایج حاصل از این

لور های شبکه را برای دو بمقادیر ثابت .تتراگونال تشخیص داده شد

 =777/6cو  =448/7a=bخالص و همراه با افزودنی برابر با 

 1ی ایکس دو بلور در شکلاشعهتفرق الگوی  براورد شد.آنگستروم 

شود الگوی اشعه طور که مشاهده می نشان داده شده است، همان

خالص کامال مطابقت  KDPایکس بلور همراه با افزودنی با بلور 

خالص گزارش  KDPکه آن نیز با الگوی تفرق اشعه ایکس کند، می

  .]7[شده در کار دیگران مطابقت دارد 

آالییده شده ظاهر نشده  KDPای در طیف بلور ی اضافههیچ قله

افزودنی به ساختار بلور زمینه و که عدم ورود است. با توجه به این

ی افزودنی محسوب عدم تغییر ساختار آن، یک مزیت برای ماده

، افزودنی مناسبی برای 3CO2Kتوان نتیجه گرفت که شود، میمی

 باشدمی KDPاضافه شدن به بلور 

.  

 
خالص را نشان  KDPالگوی تفرق بلور  aنمودار  .: الگوی تفرق بلورها 1شکل

  3CO2K M%2همراه با  KDPالگوی تفرق مربوط به بلور  bدهد و نمودار می

 

 ئیمر -طیف نمایی فرابنفش
به ضخامت قرص برای انجام این آزمایش بلور به صورت یک 

mm8/1 ( مورد آزمایش 4برش داده شد و پس از پولیش دادن )شکل

-قرار گرفت. طی این آزمایش طیف جذب و عبور نمونه در محدوده

 Perkinئیمر-فرابنفش و مریی توسط طیف سنج فرابنفشی 

Elmer مدل lambda25 ی طول موج  در محدودهnm211  تا

nm811 تصویر طیف عبور بلور  5شکل ت شد. ثبKDP  همراه با

3CO2M% K2  در کنار بلورهای  رارشدیافته در کار حاضرKDP 

همراه با                     ]4[در کار داناراج و همکارانش رشدیافته 

3CO2M% K1همانگونه که مشاهده می دهد.نشان می را 11و 5و

از شفافیت خوبی در تمام  ی رشدیافته در کار حاضرشود، نمونه

ی سهاز مقای باشد.نفش تا فروسرخ نزدیک برخوردار میمحدوده فراب

توان میها ی رشدیافته در کار آننمونهطیف عبور این نمونه با 

از عبوردهی نوری بهتری  3CO2M% K2که بلور با دریافت 

 M%2توان نتیجه گرفت که استفاده از لذا می ،است برخوردار بوده

تری از این افزودنی، برای کاربردهای نوری بلور، مقدار مناسب

  نسبت به مقادیر دیگر آن است.

 

 
 اپتیکیآزمون عبوردهی : بلور آماده شده جهت انجام  4شکل

 

 
در  رشدیافته 3CO2M%K2همراه با  KDPطیف عبور بلور  aنمودار :  5شکل

همراه با  KDPهایبلور طیف عبوربه ترتیب  eتا  b هایکار حاضر، نمودار

M%5 ،M%1 3، از افزودنیCO2K، KDP  خالص و همراه باM%11  از

 ]3CO2K  ]4افزودنی

 
 (LDT)آستانه تخریب لیزری 

تخریب نوری یکی از مالحظات بسیار مهم در مقاومت در برابر 

 .]11[انتخاب مواد با خاصیت اپتیک غیر خطی است

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                              820
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

-های غیرخطی مواد بیشتر خود را در شدتکه ویژگیبا توجه به این

دهد، مهم است که ماده با خاصیت اپتیک های با توان باال نشان می

 .های مد نظر دچار آسیب نشودغیرخطی پیش از رسیدن به شدت

لذا بررسی آستانه تخریب لیزری برای مواد با خاصیت اپتیک غیر 

 شود.یک آزمایش بسیار مهم محسوب می (NLO)خطی

ی تخریب لیزری هر ماده به عواملی نظیر نواقص بلوری، میزان آستانه

 .]11[ها و ... وابسته استها، وجود ناخالصیو نوع افزودنی

با طول پالس  nm1164در طول موج  Nd:YAGلیزر  با آزمایش این

ns7 آهنگ تکرار  وHz11،  انرژیmj51  ی یی با فاصلههاعدسیبا

بوده  cm1480/1 کمر باریکهانجام شد.  cm51و  m1کانونی 

آستانه شکست لیزری عموما برحسب انرژی در واحد سطح  است.

(fluence) شود. در طی این آزمایش برای پیدا کردن گزارش می

در واحد سطح مربوط به شکست نمونه، انرژی لیزر ثابت نگه انرژی 

تغییر داده شد، و  fluence داشته شد و مکان نمونه برای تغییر در

-ثانیه مورد تابش قرار گرفت. این تابش 11ی نمونه  fluenceدر هر 

 2j/cmگوناگونی بر حسب های ها برای انرژی در واحد سطح

برای اولین بار سطح  2j/cm4810/82نهایت در صورت گرفت. در

  .نمونه متاثر گشت

 

  نتیجه گیری
از  M% 2همراه با خالص و  KDPدر مقاله حاضر، بلور      

3CO2K  شد ر ی حاللتبخیر آهستهاز محلول آبی با استفاده از روش

شان رشد یافته ن هایداده شد. نتایج حاصل از بررسی ساختاری بلور

از ساختار تتراگونال  همراه با افزودنی ، بلور رشد یافتهداد که

ی بلور نشده است. وارد شبکه 3CO2Kبرخوردار است، و افزودنی 

ی همراه با افزودنی تغییراتی را نسبت به طیف نمونه FT-IRطیف 

ی خالص از خود نشان داد، که بیانگر حضور افزودنی نمونه

3CO2K ا افزودنیدر بلور است. مطالعات عبور نوری بلور همراه ب 

  نشان داد که بلور از عبوردهی نوری مناسبی برخوردار بوده و

 1164در طول موج  Nd:YAGی تخریب بلور به کمک لیزر آستانه

براورد شد، که بیانگر مقاومت مناسب  2j/cm 1048/82نانومتر برابر

 بلور رشد داده شده در برابر نور لیزر است. 

 

 و تشکر سپاسگزاری

باشد که از حمایت مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میاین        

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی برخوردار بوده است.

)در  دکتر شیروانیمساعدت های آقای و آقای مهندس مدنی  یاز راهنمایی ها

و سرکار  ، اعضای محترم هیات علمی گروه فیزیک،انجام آزمون تخریب لیزر(

د دانشگاه آزاداسالمی، واح دکتر نیکپور عضو محترم هیات علمی گروه شیمیخانم 

 تهران مرکزی ، صمیمانه سپاسگزاریم. 

وم ی علهای فیزیک دانشکدهاز سرکار خانم کمالی سرپرست آزمایشگاههمچنین 

  کنیم.پایه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تشکر می
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