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I. АКТУАЛНОСТ И ПРОБЛЕМАТИКА
Алкалоземните метални (АЕМ) флуоридни оптични кристали, подходящо
дотирани с йони от лантаноидната серия (Ln) и кодотирани с такива на
преходните (TM) или алкалните метали (AM), представляват интерес за
нелинейни приложения и генерация на свръхкъси лазерни импулси.
Свойствата на оптичните кристални AEM флуориди, дотирани с йони на Yb,
все още са недостатъчно изследвани. Тe са обект на интерес поради силната
IR луминесценция на Yb3+, както и поради жълто-зелената (535 ÷ 560 nm)
флуоресценция на Yb2+. Последните също така биха могли да излъчват и
посредством непараметрични процеси като Стоксови и анти-Стоксови
взаимодействия (Stokes), а флуоридните кристални матрици могат лесно да
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се напомпват посредством лазерни или други радиационни методи. За
допълнителното влияние на кодотирани моновалентни йони (като Li+ или Na+)
върху спецификата на абсорбционните и емисионните спектри на Yb-дотиран
кристален CaF2 или негови изотипи – липсва изчерпателна информация.
Простата схема на електронните нива на Yb3+ йоните, състояща се от
преходи между само два електронни мултиплета в близкия инфрачервен
диапазон (NIR), е от решаващо предимство при дотирането с Yb във всяка
флуоридна, оксидна или друга кристална матрица, спрямо конкуренти като
Nd, Pr и пр. Това съществено би редуцирало квантовите дефекти между
напомпващите лазерния материал и излъчваните от него фотони. През
последните години, измежду всички изследвани кристални системи
кандидати за фемтосекундни лазерни приложения, единствено CaGdAlO4
(CALGO), CaF2 и SrF2 имат относително добри топлопроводни свойства (~ 10
W/m.K за недотирани кристали) спрямо достатъчно широки лазерни емисии.
В Yb-дотираните АЕМ флуоридни кристали хетеровалентната замяна на
Са2+ или Sr2+ йони съответно с Yb3+ йони води до структурни изменения и
изисква локална зарядна компенсация по места. Това поражда създаването
на агломерации (клъстери), което е причина за по-широките абсорбционни и
емисионни пикове и ивици (сравними с тези при стъклата) в Yb-дотирани
AEM флуоридни кристали. Съответно, за кристален Yb:CaF2 (или други
негови изотипи като Yb:SrF2) – времената на живот при флуоресценция са
сред най-дългите изнамерени досега (> 2 ms).
SrF2 освен като алтернатива на CaF2, поради по-голямата си механична
здравина, също така участва и като стехиометрична съставка с пълна
разтворимост в CaF2 и съответна пълна повторяемост на кубично
симетричната флуоридна решетка в смесени АЕМ флуоридни твърди
кристални разтвори от типа Ca1-xSrxF2 [Weller et al. 1965; Klimm et al. 2008]. Но
най-важен е компенсиращият ефект, от противоложните по математически
знак стойности, на вътрешното двулъчепречупване за крайните членове в
смесени кристални системи от типа CaF2 — SrF2 (Ca1-xSrxF2). Това обуславя
приложимостта на този тип смесени кристали за изготвянето на прецизни
лещи и огледала за нуждите на UV/VUV микролитографията.
Подходящ
механизъм
за
компенсиране
на
валентността
и
пространственият заряд и по този начин моделиране на ширината на
абсорбционните/емисионните спектри в Yb-дотирани кристални AEM
флуориди – представлява кодотирането с Na+ (NaF) или евентуално с Li+
(LiF) [Burnett et al. 2002].
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Преглед на състоянието на заложената в дисертационния труд
проблематика, очертава тенденция към: по-нататъшно оптимизиране на
методиката на израстване и разширяване на стехиометрията на, смесени
(двойни, тройни) и/или (ко)дотирани, алкалоземни флуоридни кристали,
притежаващи висококачествени оптични и лазерни свойства; възможно найпълното характеризиране на флуоридни кристали, което да обуславя понататъшни разработки за преминаване към промишлената им продукция.
Редица обстоятелства и технологични особености, характерни при
израстването на оптични единични алкалоземни флуоридни кристали (CaF2,
SrF2), са анализирани и взети предвид при формулиране на целите и
произтичащите от тях задачи на настоящия дисертационен труд, насочен към
разработване на ефективна методика за израстване на (ко)дотирани
единични и смесени алкалоземни флуоридни кристали с широко
оптично и лазерно приложение:
 При
израстванията
на
калциево-(стронциеви)
флуоридни
технологични кристали ще се използват специално пречистени шихти от
флуорит (добит от находище Славянка, Югозападна България), който е с
доказани оптични качества. Използваният SrF2 е синтетично химично
съединение, с висока степен на чистота, произвеждано от компанията Merck
под марката Suprapur®. При това положение композиционната фазова
диаграма на смесени алкалоземни флуориди тип българска флуоритова
шихта — SrF2 повече или по-малко ще се различава от представените в
литературата данни, доколкото температурите на топене и кристализация
(Tmelt и Tcryst) за българските флуоритови шихти са доказано различни от тези
на чистото химично съединение CaF2 и варират в зависимост от нивото и
вида на примесите в тях. Към това следва да се добави и ефекта от
включването на дотиращи добавки – в случая YbF3 и NaF;
 За планираните експерименти по израстване на флуоридни кристали
ще се използва вертикален метод на Бриджмън-Стокбаргер (BridgmanStockbarger). При него Tcryst (намираща се върху кривата на втрърдяване)
влияе върху положението на кристализационната изотерма, респективно на
кристализационния фронт, за който е известно, че поддържа найблагоприятна за кристалния растеж форма близка до равнинна, когато
радиалния
топлообмен
през
товара
е
пренебрежим
спрямо
топлоотвеждането надолу във вертикална посока. За конкретно използваната
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при експериментите Bridgman-Stockbarger установка температурният контрол
ще се осъществява посредством:
1.) Промяна в конфигурацията на допълнително въведена в пещовия
възел мобилна система от молибденови (Mo) екраниращи елементи,
включваща група от дистанционно разположени върху опашната част на
тигела и движещи се заедно с него отражателни Mo-пръстени, както и Moвтулка застопорена през графитна разделителна диафрагма и долната
пещова зона. По този начин се обособява една високоефективна
псевдоадиабатна зона с дължина значително надвишаваща тази на
класическата адиабатна зона в Bridgman-Stockbarger тип установки;
2.) Управляемо задавани във времето, чрез програматори са
температурите Т1 и Т2, съответно на горната по-гореща и долната по-студена
зона от пещовия възел. Същевременно, с помощта на горен и долен
пирометър (P1 и P2) се отчитат температурите върху стената на движещия
се тигел, даващи представа за реалното температурно разпределение в
комплексния товар. При такъв подход, зависимостта на междуфазовата
граница стопилка/кристал от местоположението на товара в пещта позволява
с достатъчна точност да се предвиди положението на кристализационната
изотерма във всяка заредена вложка от многокамерен тип тигел за даден
температурно-времеви режим.
 Ефективното дотиране на кристални флуоридни матрици
съществено зависи от съотношението между парциалните налягания на
съставните химични компоненти, както и от общото налягане на газовата
фаза над стопилката. При големи разлики в парциалните налягания на
остатъчните следи от кислород и водни пари в камерата настъпва тяхното
постепенно проникване в свободните от стопилка пространства в
използвания многокамерен тигел, които постепенно се набогатяват с тези
нежелани газови примеси, с последващата им абсорбция в обема на
стопилката и бавна дифузия през него до мястото на кристалния растеж. По
този начин възникват оптично активни центрове на силно повишена
специфична светлинна абсорбция и разсейване във VIS и UV, влияещи
отрицателно върху качеството на израснатите оптични флуоридни кристали.
Едно решение на кислородното замърсяване в Bridgman-Stockbarger
камерата е процесът на кристален растеж да се осъществява в атмосфера
на много бавно натичане на аргонов газ, поддържано постоянно посредством
строго дозиране на входящия газ и неговото лимитиране чрез иглен вентил в
линията за директно изпомпване на камерата през ротационната помпа на
вакуумната система. Tези обстоятелства дадоха основание настоящите
6

експерименти по израстване на кодотирани калциево-(стронциеви)
флуоридни кристални системи да бъдат провеждани в режим на динамично
натичане на аргонова атмосфера в Bridgman-Stockbarger установката.
При това положение основните задачи на настоящия дисертационен труд
са формулирани както следва:
 Определяне на условията и оптимизиране на технологията за
израстване на (ко)дотирани единични и смесени алкалоземни флуоридни
(моно)кристали от типа: Yb3+,Na+:CaF2 и Yb3+,Na+:Ca1-xSrxF2 по оригинално
модифициран метод на Bridgman-Stockbarger;
 Определяне на микроскопски, химични и структурни особености на
израснатите кристални системи;
 Комплексно характеризиране на израснатите кодотирани единични и
смесени алкалоземни флуоридни (моно)кристали и на изготвени от тях
образци по отношение на техните оптични и лазерни свойства;
 Оценка на ефективността на разработената оригинална методика на
израстване на (ко)дотирани (моно)кристали от типа на YbF3,NaF:CaF2 и
YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2 с такива характеристики, които да отговарят на
съвременните изисквания на прецизната оптика и потенциалната им
използваемост за постигане на ефективно лазерно усилване.

III. МЕТОДИКА НА ИЗРАСТВАНЕ НА АЛКАЛОЗЕМНИ
ФЛУОРИДНИ КРИСТАЛНИ СИСТЕМИ
Като най-перспективни, за израстване на оптични флуоридни кристали,
са приети методите на осъществяване на спонтанна насочена кристализация
от флуоридна стопилка в тигел. На този принцип се основават:
температурно-градиентната техника (TGT), при която се осъществява
регулируем
температурен
(Т)
контрол
върху
движението
на
кристализационната изотерма (CI – Crystallization Isotherm) обикновено по
височината на зареден неподвижен тигел; и техниката на спускане на
зареден тигел през зона с оптимално зададен Т-градиент (метод на
вертикален Bridgman). Тези две техники имат предимства и недостатъци:
при първата – разпределението на дотиращи или естествени примеси в
кристала е по-хомогенно, докато при втората – параметрите на Тградиентната зона в пещовия възел (ПВ) могат да бъдат ефикасно
променяни с цел по-ефективен Т-контрол в стремежа да се поддържа
равнинен или леко изпъкнал надолу кристализационен фронт (CF ‒
Crystallization Front). Последното е достатъчно условие за нормален
механизъм на (моно)кристален растеж при положение, че свръхохлаждането
на слоя стопилка непосредствено пред CF е избегнато или компенсирано.
7

Фиг. 3–1. BSGS ‒ CRYSTALOX: Вдясно – общ изглед; Вляво – Надлъжен разрез на
пещовия възел на Bridgman-Stockbarger установката: 1 – втулка; 2 – вътрешни
молибденови покрития; 3 – графитни екрани; 4 – горен и долен нагревател; 5 –
мониторингова термодвойка Т1 за горната зона; 6 – термодвойка Т3 или
пирометър P1 за Т-контрол непосредствено над адиабатната зона; 7 –
разделителна диафрагма; 8 – графитен прът, куплиран с „опашката“ на тигела; 9
– единичен тигел в стартова позиция, x 1 = 0 (пунктирните линии показват
позицията на тигела при x1 = 140 mm); 10 – капак на тигела; 11 – аксиална
термодвойка за измерване на температурния профил; R – система от
молибденови пръстени; L – тънка молибденова втулка [адаптирано от BSGS –
CRYSTALOX (Technical Documentation)].

В търсенето на разнообразни оптимизационни решения за подобряване
на Т-профила на пещта, Stockbarger [1949a, b] заменя еднозонната пещ на
Bridgman с двузонна такава, като се поддържат автономни захранвания на
нагревателите на всяка от пещовите зони.
В комбинираният метод на Bridgman-Stockbarger (Фиг. 3–1) между двете
зони е въведена разделителна диафрагма (SD ‒ Separating Diafragm), за да
бъде съществено увеличен аксиалния (вертикалния) Т-градиент. Също така
влиянието на радиалния топлообмен в зоната на SD може да бъде
елиминирано, ако тя е с достатъчна дебелина, така че да придобие
адиабатни свойства. Целта е при подходящ избор на дебелината на SD да се
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постигне поне частично, а при определени условия, и пълно компенсиране на
отрицателния Т-градиент дължащ се на присъствието на неотдифундирали
неразтворими примесни съединения в тънкия слой стопилка точно навлизащ
в CF. Така в закристализиращият слой стопилка се ограничава ефектът на
свръхохлаждане, което иначе предизвиква нарушаване на нормалния
кристален растеж в условия на ускорена поликристализация.

IV. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
За характеризиране на използваните флуоритови шихти за кристален
растеж, както и за израстване и характеризиране на кристални були от типа
Yb3+,Na+:CaF2 и Yb3+,Na+:Ca1-xSrxF2, и на изработени от тях оптични/лазерни
прозорци – са използвани следната гама методи:
 Модифициран метод на Bridgman-Stockbarger за израстване на кристали,
в случая в инертна аргонова среда;
 Инфрачервена спектроскопия (IR), в NIR и MIR диапазон;
 Прахова рентгенова дифрактометрия и прахов рентгеноструктурен
анализ (XRD);
 Диференциално термичен и термогравиметричен анализ (DTA/TG);
 φ-скан на прахов рентгенов дифрактометър (φ-scan XRD);
 Полярископ-поляриметър;
 Поляризационен микроскоп в проходяща светлина;
 Oптично-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP ‒
OES);
 Mас-спектрометрия с индуктивно свързана плазма посредством лазерна
аблация (LA ‒ ICP ‒ MS) ;
 Дифракция на електрони от избрана област на трансмисионен
електронен микроскоп (TEM ‒ SAED);
 Електронен парамагнитен резонанс (EPR);
 UV ‒ VIS спектроскопия;
 Лазерно индуцирана флуоресценция (LIF).

V. ОПТИМИЗИРАНЕ НА КРИСТАЛНИЯ РАСТЕЖ ПО
BRIDGMAN-STOCKBARGER
Нарастващите изисквания към качеството на оптичните елементи
изготвяни от флуорит, водят до изчерпване на по-ситния такъв, който е
относително беден на REE примеси. В световен мащаб с променлив успех се
разработват и технологии за получаването на синтетичен CaF2, като изходен
реактив, но като цяло множеството производствени етапи и трудни процеси
водят до икономическа необоснованост. Също така кристалите
произвеждани от синтетични флуориди обикновено са матови и/или в
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различна степен бели, бледо-розови, жълти или с друг отенък. Причината е в
твърде развитата хигроскопична повърхност на синтетичните прахообразни
флуориди, които независимо от взетите предпазни мерки, абсорбират
значително количество води и кислород от околната атмосфера или други
примеси, ако са съхранявани в среда различна от атмосферната. Лесното
разпрашаване и завихряне в процеса на нагряване, съчетано с интензивно
изпомпване на остатъчната атмосфера в Bridgman-Stockbarger (BS) камерата
също водят до загубата на значително количество прахообразен материал,
преминаващ от тигелните вложки през задължителните отвори в капачетата
им и навлизащ в общия обем на BS камерата.
За осъществяване на експериментите по израстване, заложени в
настоящия дисертационен труд, на кодотирани AEM флуоридни кристални
системи от типа YbF3,NaF:CaF2 и YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2, са подбрани два
различни сорта пречистени природни шихти от CaF2. Те са разработени във
филиала на тогавашния Институт по приложна минералогия (ИПМ – БАН) в
гр. Разград (1988 г.). Условно те са означени като Флуорит I и Флуорит II,
съответно със зърнометрии 0.25 ÷ 0.5 mm и 0.25 ÷ 0.8 mm. Основните
примесни елементи в тях са дадени в Табл. 5–1 по-долу.
Табл. 5–1. Съдържание на примеси във Флуорит I и Флуорит II (ААS анализи от
филиала на ИПМ – БАН в гр. Разград, 1988 г.) [Zidarova 1992a; Zidarova 1995].
Шихта
Примес [ppm]
Флуорит I
Флуорит II
Si
4000
800
Mg
6
Mn
1
Fe
360
500
Al
140
300
Cu
2
Ti
60
Zn
60
Sr
372

Кристалният растеж е извършен в многокамерен графитен тигел.
Поддържането на благоприятен по форма кристализационен фронт, във
всяка от заредените с различно съотношение на изходните флуоридни
съединения, успоредни помежду си тигелни вложки, е от съществено
значение. Това изисква прецизиране на контрола върху CF чрез
разработване на надежден термичен модел, който да предсказва
оптималното положение на CF, така че той да остава в рамките на
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адиабатната зона (AdZ) за всяка отделна вложка и кристализацията да е
съпроводена с минимален ефект на свръхохлаждане на слоя стопилка
непосредствено пред CF. Последващо израстване на флуоридни кристални
системи от типа на YbF3,NaF:CaF2 и YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2, съгласно
предписанията на такъв разработен модел, може да послужи за анализ на
неговата достоверност спрямо постигнатите структурни и оптични/лазерни
свойства на произведените були и оптични/лазерни елементи от тях.
5.1. ПОЛУЕМПИРИЧЕН МОДЕЛ

Докато ефектът на свръхохлаждане е тясно свързан с химичния състав и
чистотата на изходния материал, то механизмът на кристален растеж ще
зависи от латентната топлина (Lmolt) на стопяване на материалите във
вложките, както и от конфигурацията на Т-полето в BS пещта, респективно в
многокамерния тигел. Ефективен полуемпиричен модел за влиянието на Tполето върху положението на CF (CI) при кристален растеж по BS метода
може да се онагледи например в контекста на модел за термичната
устойчивост (ThR) при израстване, при който ThR за вертикалния топлинен
поток през интерфейса стопилка/кристал (IFM/Cr) е по-малък отколкото ThR
през дъното на тигела или в околност близка под него [Gechev et al. 2014].
Чисто апаратурно методът на Bridgman-Stockbarger изключва пряко
наблюдение на позициите на изотермите на топене и кристализация в тигел.
Поради тази причина е разработен косвен метод за предварително
определяне на местоположението на CF при преминаването му по
височината на обемите от стопилка в гнездата на спускащия се тигел от
горната по-гореща (Z1) към долната по-студена (Z2) зона. Същността на
метода при всеки пробен експеримент се състои в това, че зареденият с
шихта тигел се фиксира в ПВ при такова положение, че средната му част да
попада по дължината на 15 cm дългата Мо-втулка (означена с L на Фиг. 3–1),
т.е. в зоната с максимално стръмен вертикален T-градиент. Това спомага за
стабилизиране на CI (IFM/Cr) в тази формирана псевдоадиабатна зона със
значителна ширина, където радиалните топлинни загуби са минимални и
където се установява такъв Т-режим, при който изходния материал да се
стопи частично маркирайки при бързото охлаждане на тигела фазова
граница стопилка/нестопен флуориден материал (QI ‒ Quenched Interface),
предполагаща да представлява CF при избраните условия. Методически,
след установяването на термично равновесие в ПВ, нагревателите се
изключват и настъпва скоростна поликристализация в стопената част от
материала. След окончателно изстиване на ПВ и тигела получените слитъци
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се изваждат и се визуализира границата между поликристала и спеклия се
нестопен материал. Средното положение на IFM/Cr по височината на ПВ за
удобство е избрано да се отчита спрямо долната ограничителна равнина на
разделителната диафрагма, т.е. на AdZ (Z = 0). Положението на фиксираният
тигел се мени параметрично и във всяка позиция се извършва серия от
експерименти при различни Т-режими. Така се определя предварително
очаквания при реално израстване оптимален Т-режим, за да попадне CI в
най-благоприятната за нормален (моно)кристален растеж AdZ зона от пещта,
където лесно се контролира неизбежния дрейф на CF в резултат от
термичните загуби през стената и дъното на тигела [Mouhovski 2013].
Проведени са 25 различни експеримента с установката BSGS ‒
CRYSTALOX, всеки с продължителност ≈ 7 ÷ 8 часа, за точното определяне
на позицията (xCI) на кристализационната изотерма на двата различни сорта
българска флуоритова шихта – Флуорит I и Флуорит II.
Условно обозначените нива xcon и xCImean представят координатите по
вертикалната ос z спрямо напречното сечение на BS камерата, където се
разполагат върховете на конусните части от кристалните були в
периферните вложки, както и местоположението на тяхната усреднена CI в
целия съставен тигел, т.е. интерфейса стопилка/кристал (ITM/Cr). Нивата xcon и
xCImean са начални (нулеви) по отношение на Z = 0, съответстващо на долното
гранично напречно сечение на SD (AdZ); х1(z) – определя разстоянието, на
което съставния тигел е бил фиксиран, отчетено спрямо началното му найвисоко положение (изходната му позиция) в Bridgman-Stockbarger пещта,
съответстващо на разстояние 2.2 ± 0.1 cm над капака на тигела, което по
същество е горната напречна равнина на горния нагревател в Z1.
При двата експеримента на Фиг. 5–1 температурата на Z1 се покачва до
достигане на 1320ºC, а на Z2 е постоянна (980ºC), при съответни x1 = 110 mm
и 114.9 mm. И в двата случая пирометър P2 отчита едни и същи стойности.
За разлика от него при първият експеримент (Фиг. 5–1 Вляво) стойността на
пирометър P1 е по-висока. От там това внушава, че по-голямо количество
топлина (в радиално направление) се губи при втория експеримент (Фиг. 5–1
Вдясно), когато натовареният тигел е преместен с 4.9 mm надолу, което
прави CI вдлъбната нагоре и води до по-високи нейни положения към Z1. В
условната междинна зона между AdZ и Z1 (още наричана Zint или IntZ), както
и в AdZ – екстраполираните криви имат на практика един и същи ход.
Минималната радиална асиметрия на Т-полето в BS пещта (Фиг. 5–1
Вдясно) корелира с промяната в разстоянието (≤ 10 mm) между тигелната
стена и тази на пещовия нагревател при преместване на тигела с 4.9 mm
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надолу. Резултатът е очакван и понеже в конкретния експеримент нито един
отражателен Mo-пръстен не е поставен на стойката на тигела за да
ограничава и насочва по-добре вертикалния топлинен поток през товара.
Така, когато коничните върхове на кристалите в периферните вложки са
разположени в долната половина на AdZ (xcon ≤ 12.3 mm), аксиалният Т-поток
рязко ще намалява за сметка на радиалните Т-потоци към значително послабо нагрявания долен нагревател (980ºС) в Z2. В резултат, CI (xCImean) се
отмества значително нагоре (до 9.6 mm) – Фиг. 5–1 Вдясно.
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Фиг. 5–1. Вляво – Изменение на усреднената позиция на кристализационната
изотерма при фиксирано положение на периферните вложки от многокамерен
тигел, xcon = 6.8 mm (x1 = 110.0 mm), като функция на T1 в Z1. Крива 1: линейна
апроксимация, R = – 0.8788, SD = 1.9144. Крива 2: полином y = a + bx2 + cx3, a = –
2111.147, b = 0.00404869, c = – 2.1417.10-6; Вдясно – Изменение на усреднените
позиции
на
кристализационните
изотерми,
представящи
радиалната
асиметричност на Т-полето, като функция на T1 в Z1 при фиксирано положение на
многокамерен тигел (на кристалите в периферните му вложки), xcon = 1.9 mm (x1 =
114.9 mm). Крива (○) – максимално радиално отстояние между стената на тигела и
вътрешната повърхност на нагревателя в Z1. Крива (▲) – междинно отстояние
от тигела до нагревателя. Крива (●) – минимално отстояние от тигела до
нагревателя. Крива (- - - –) – усреднено отстояние от тигела до нагревателя,
екстраполирано посредством уравнението y = (a + c • lnx) / (1 + b • lnx), където a =
38.82747, b = – 0.13888, c = – 5.3986; r2 = 0.9979; FitStErr = 0.652.

Колкото по-близко е разположена дадена тигелна вложка до стената на
нагревателя, толкова по-висока е и реалната температурата в нея в спрямо
по-отдалечените вложки. Това рефлектира в снижаване на положението на
кристализационната изотерма в по-горещите вложки. Този апаратурен ефект
се избягва чрез задаване на подходяща скорост на въртене на
многокамерния тигел по време на израстването. Същественият резултат е
относително слабото изместване (дрейф) на CI надолу, с ≈ 4 mm, в долната
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секция на Z1. С по-нататъшното нарастване на аргумента, стръмността на
кривата бързо се увеличава, което отново показва затрудненият контрол
върху поддържането на CI в благоприятната AdZ. Този резултат следва да се
прецизира за различните флуоритови шихти, които се различават макар и
леко в стойностите си за Tmelt и Tcryst.
Наблюдаваната зависимост при конкретните експериментални условия и
отместването на CF нагоре са проверени съответно и за по-голям интервал,
x1 = 85 ÷ 140 mm, при същите T-условия, поради което са изпълнени нови пет
допълнителни експеримента (Фиг. 5–2).
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Фиг. 5–2. Изменение на усреднената позиция на кристализационната изотерма
като функция на T1 в Z1 в интервала x1 = 85 ÷ 140 mm (T2 = 980ºC = const). Функция
на апроксимация: y = a + bx + cx2 + d / x, където a = – 656676.5, b = 516.14, c = – 0.135,
d = 2.786 × 108; r2 = 0.9979, FitStErr = 0.652.

При постоянно зададен температурно-времеви режим на нагревателите,
характеризиращ се с плавно увеличаване на температурната разлика Т1 – Т2,
положението на CI във вложките зависи единствено от разположението на
заредения тигел в изменящото се във времето Т-поле в ПВ. Полиномиалната
апроксимация на Фиг. 5–2 очертава две области със стръмен наклон – между
1067 ÷ 1043ºC и 1113 ÷ 970ºC, разделени от област със значително по-малка
стръмност – между 1043 ÷ 1013ºC. Последното свидетелства за рязко
повишаване на ефективното ThR на товара в началото на този междинен Тинтервал, което обуславя и прехода към плавна редукция на вертикалния
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топлинен поток и излъчваното обратно лъчение от дънната секция на товара,
при все по-осезаемото му навлизане в AdZ и респективно към Z2.
В настоящите разглеждания местоположенията на кристализационната
изотерма (CI) са приети за много близки до тези на изотермата на стопяване
(MI) в неподвижен многокамерен тигел, като и двете зависят от
местоположението на тигела в ПВ по време на бавното му изтегляне към Z2
зоната. За чист кристален CaF2 – температурите на двете изотерми типично
са отместени почти еквидистантно с едва няколко градуса, което е с
пренебрежимо значение, когато те са дълбоко във вътрешността на AdZ.
Чрез поддържане на значително висока температура T1 в Z1, съставният
тигел навлизайки в AdZ изменя CI, която е позиционирана някъде в
границите на тази достатъчно широка AdZ зона. По-нататък, с напредването
на кристалния растеж, поради предизвикания значителен температурен
напор от Z1 към Z2, позицията на всяка една конкретна CI в съответна
периферна вложка ще остава около или в горната половина от AdZ.
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Фиг. 5–3. Изменение на усреднената позиция на кристализационната изотерма
като функция на T1 в Z1 (T2 = 982ºC = const). Коничните върхове на кристалите във
вложките от многокамерния тигел опират на разстояние xcon = 6.5 mm над долния
край на AdZ: ○ – Флуорит I; ● – Флуорит II.

Фиг. 5–3 сравнява на кристализационните изотерми на двата вида шихти
– Флуорит I и Флуорит II. Експерименталните точки са получени при
аналогични условия спрямо тези за Фиг. 5–2. Сривата на практика преминава
в права линия при стойности на xCImean, съответстващи на долната гранична
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равнина на горния нагревател. Този факт подсказва за възможността от
стабилен контрол върху положението и формата на CI в този така обособен
Т-интервал с ширина ~ 30 K. По-високото положение на CI за шихтата сорт
Флуорит I потвърждава, че нейната Tmelt превишава тази на Флуорит II с почти
10ºC – в резултат от различаващите се остатъчни примеси.
Представянето на експерименталните резултати чрез зависимостта на
усреднената CI в многокамерен тигел посредством положението му в
пещовия възел при параметрично зададено Т-поле в него (Фиг. 5–4)
позволява да се направят някои обобщаващи изводи.
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Фиг. 5–4. Изменение на усреднената позиция на кристализационната изотерма
като функция от положението на коничните връхчета на периферните вложки в
многокамерния тигел при параметрично задавана температура T1 в Z1 (три
различни случая) и T2 = 982ºC = const за долната зона (Z2) от BS пещта: T1 =
1320ºC: ○ – Флуорит I, ● – Флуорит II. Полиномиална апроксимация: y = 12.375 +
0.2755 • x + 0.02234 • x2 (r2 = 0.88264, SD = 4.455); T1 = 1236ºC: ◊ – Флуорит I, ♦ –
Флуорит II; T1 = 1225ºC: Δ – Флуорит I, ▲ – Флуорит II.

От Фиг. 5–4 се вижда, че положението на усреднената кристализационна
изотерма като моделно представяне за използвания съставен тигел основно
ще зависи от неговата позиция по височината на пещовия възел. При
достатъчно висока температура T1 в Z1, с навлизане на тигела в AdZ започва
преместване на CI леко надолу в посока към Z2, предимно поради по-ниското
термично съпротивление на първоначално изкристализиралата прозрачна
част от стопилката, както и поради лъчисти отражения от гладкото графитно
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тигелно дъно, но въпреки това CI със сигурност остава в границите на
широката псевдоадиабатна зона. С понижаване, обаче на Т1 с около 100ºC
(от първоначално зададената стойност, 1320ºC), то CI се измества устойчиво
в горната зона Z1, с навлизане на дънната секция на тигела в AdZ и
респективно в Z2. Това е в резултат от снижаване на вертикалния Т-поток
през товара при новозаложената, недостатъчно висока температура в Z1.
Последното означава нарастващи радиални нехомогенности на Т-полето в
товара при недостатъчна стръмност на вертикалния Т-градиент. В резултат,
ефектът от свръхохлаждането на стопилката пред CF се очаква да е
значителен, което е предпоставка за поликристален механизъм на растеж,
като разпределението на примесните и собствени дефекти в кристала би
следвало да е неравномерно както в радиално, така и в аксиално
направления. Променената картина при увеличаване на Т1 се изразява в
плавно „параболично“ изменение на хода на кривата с минимум разположен
малко под средата на AdZ (Фиг. 5–4), при стойности на xCImean ≈ 10 mm,
отговарящи на xcon = – 8 mm, т.е. такива, които са в Z2, значително под AdZ.
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Фиг. 5–5. Изменение на усреднената позиция на кристализационната изотерма
като функция от Т1 в Z1 при три различни фиксирани позиции на xcon (за
периферните вложки от многокамерен тигел): Криви 1: x con = 6.8 mm (отговарящо
на Z = Y = 0, т.е. долната гранична равнина на AdZ съвпада с дъното на
многокамерния тигел), ○ – Флуорит I, ● – Флуорит II; Крива 2: xcon = 11.8 mm,  –
Флуорит I, ▼ – Флуорит II; Криви 3: xcon = 24.8 mm, Δ – Флуорит I, ▲ – Флуорит II.
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При това положение, поради значителното увеличение на топлинните
загуби с напредването на тигела в Z2, то емитираната от нагревателите
топлинна енергия вече не може да поддържа установяващия се при по-горни
положения на тигела Т-поток през товара. Ходът на „параболичната“ крива
на Фиг. 5–4 показва, че само при значителен Т-напор върху стопилката CF
ще остава в границата на AdZ, където е приблизително равнинен в
относително широк интервал (при повече от 40 mm от движението на тигела).
На Фиг. 5–5 отново се вижда, че при определено положение на съставния
тигел (избрано като параметър), то положението на CI в периферните вложки
по височината на Т-полето в ПВ зависи по различен начин от температурата
на горната зона (T1).
Чрез прилагането на интерфейсната техника на застиваща
поликристализираща
стопилка/нестопен
материал
за
определяне
местоположението на CI се достига до полуемпиричен модел, на практика
съдържащ в себе си резултантна форма на всички явления, определящи
изотермите на стопяване и кристализация на изследваните шихти.
Важните за практиката следствия са, че задаването на температурен
режим T1 = 1320ºC и T2 = 982ºC се доближава до оптималния тъкъв за
израстване на кристали от флуоритови шихти от находище Славянка. При
едновременното израстване на единични (CaF2) и смесени (CaxSr1-xF2)
флуоридни кристали в многокамерен тип тигел, естествено, е необходимо да
се внимава някоя от изотермите на кристализация да не излезе от AdZ или
ако това се случи, то тя все пак да остане в псевдоадиабатната такава. Това
може да се предвиди със съответната корекция породена от Tmelt SrF2 ≈ 1477oC
(за чист SrF2), в зададена бинарна система тип CaF2 –- SrF2 с определени
стехиометрични пропорции. При невисоки (до 2 ÷ 3 wt.%) концентрации на
дотиращите синтетични REE и АМ флуориди към единична (CaF2) и/или към
смесена (CaxSr1-xF2) флуоридни кристални матрици и по-специално на чисти
YbF3 и NaF, със съответни Tmelt YbF3 ≈ 1052oC и Tmelt NaF ≈ 993oC – очаквано ще е
резултантната композиционна фазова диаграма да е с по-ниско разположен
минимум („седлообразен“) участък. Това ще наложи съответна корекция на
CI на така кодотирани единични и смесени флуоридни кристални системи.
5.2. КОМПОЗИЦИОННА ФАЗОВА ДИАГРАМА НА ТВЪРДИ РАЗТВОРИ
ТИП Ca1-xSrxF2

По-долу, на Фиг. 5–6 е показани фазовите диаграми на топене и
втвърдяване на системата Ca1-xSrxF2, в която Флуорит II (имащ по-ниска Tmelt
от Флуорит I) използван за настоящите експерименти по израстване на
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кристали е смесен със SrF2 (Merck Suprapur). Посредством DTA и TG анализ
са изследвани четири такива различни системи Ca1-xSrxF2, с параметрично
вариращо съдържание на Sr, а именно: x = 0.007; 0.4082; 0.4362; 0.4706.
1500

Изотерми на:
Втечняване Флуорит II SrF2(Merck Suprapur)
Втвърдяване Флуорит II  SrF2(Merck Suprapur)
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Фиг. 5–6. Композиционни фазови диаграми на втечняване/втвърдяване
(стойностите са представени в рамките на грешката) за системата Ca1-xSrxF2
[Флуорид II — SrF2 (Merck Suprapur)]. Графиките са показани за вариращи стойности
на x (концентрации на Sr), съответно: 0.007; 0.4082; 0.4362; 0.4706.

Известно е, че композиционната фазова диаграма на Ca1-xSrxF2 се изменя
гладко, преминавайки плавно през минимум [Weller et al. 1965, Klimm et al.
2008]. При настоящите експерименти обаче е използвана флуоритова шихта
от находище Славянка (с чистота > 99.4 wt.%), в която се съдържа и
неразтворимо количество SiO2, Al и Fe оксиди, както и следи от други
метални примеси, а REE варират типично до ~ 100 ppm. На Фиг. 5–6 е видно
(в съответните рамки на грешката), че сместа Флуорит II — SrF2 (Merck
Suprapur) преминава през евтектичен минимум както за кривата на
втречняване така и за тази на втвърдяване при концентрация на Sr, x ≈ 0.436.
Принципно кривите за изотермите на втечняване и втвърдяване на Ca1xSrxF2 трябва да са отместени „пропорционално“ по отношение на Tmelt CaSrF2 и
Tcryst CaSrF2 за всяко конкретно x [Weller et al. 1965, Klimm et al. 2008]. На Фиг. 5–
6 може да се каже, че в рамките на грешката те следват подобно поведение.
Изключение прави точката от изотермата на втвърдяване при х = 0.4362. Тя е
значително по-ниско при същата стойност х = 0.4362, но за изотермата на
втечняване. Възможно обяснение на тази наблюдавана аномалия може да
бъде висока локална концентрация на REE примеси (като цяло свалящи
температурата на топене и особено тази на втвърдяване в случая).
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На база разгледаният полуемпиричен модел и получената част от
композиционната фазова диаграма на смесени CaxSr1-xF2 системи, с
вариращо съдържание на Sr, от типа Флуорит II — SrF2 (Merck Suprapur), се
потвърждава, че работен режим при T1 = 1320ºC и T2 = 982ºC би бил
оптимален за едновременно израстване на кристали от CaF2 и CaxSr1-xF2 в
многокамерен тип тигел. Израстването на перфектни (ко)дотирани
флуоридни кристали в най-благоприятната част от композиционната фазова
диаграмата на тази флуоридна смес също не би следвало да е проблем,
доколкото количествата на допантите са минимални.

VI. ОПТИМИЗИРАНО ИЗРАСТВАНЕ НА (МОНО)КРИСТАЛИ
ОТ YbF3,NaF:CaF2 И YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2
Въпреки,
че
минимумът
на
фазовите
диаграми
на
втечняване/втвърдяване за текущата система Флуорит II — SrF2 (Merck
Suprapur) е около x ≈ 0.436, както беше разгледано в предната Глава V, то за
настоящото израстване на кодотирани смесени флуоридни кристали по
метода на Bridgman-Stockbarger, стехиометрия подобна на типа
Ca0.65Sr0.30Yb0.05F2.05 [Basiev et al. 2008] е детайлно оценена като поподходяща. Тоест по-ниското съдържание на SrF2 би довело до по-лесното
му топене и евентуално кристализация и би способствало за по-ефикасен Tконтрол и компенсиране на евентуални възникнали радиални топлинни
загуби при навлизането на пещовия товар значително в зоната Z2.
6.1. РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ

Експериментът по израстване на оптични/лазерни кодотирани единични и
смесени АЕМ флуоридни (моно)кристали, заложен в настоящия
дисертационен труд, е извършен при динамично квази-равновесно налягане
≈ 3 ÷ 5 mbar и чистота на постоянно натичащ поток от аргонов газ ≈ 99.999%.
Поддържането на податмосферно налягане в камерата съчетано с
подходящи размери, на каналите в капачетата на тигелните вложки и
съставния тигел, съвместно са способни да потиснат пароотделянето при
повърхностно изпарение и/или обемно кипене на стопения материал, както и
да ограничат разлагането на стопилката и така практически да се премахне
сублимацията на флуориден материал. Контролираните по този начин
процеси са обусловени предимно от относително бавна Кнудсенова обратна
газова дифузия през цялата система от утечки, фланци, системи и различни
възли в BS установката, както и през каналите в капаците на тиглите към
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повърхностите на флуоридните стопилки. Така газотранспортът ще се
осъществява изключително посредством удари на молекули/йони със
стените на каналите под действието на незначителна квази-равновесна
разлика в парциалните градиенти за кислород-съдържащите газови
компоненти, което е в резултат от слабата разтворимост на последните във
флуоридната стопилка и ниските стойности на дифузионните им
коефициенти в течната флуоридна фаза [Mouhovski 2013].
За конкретния експеримент по израстване на кристали е използван
многокамерен тигел тип „револвер“, представляващ „графитена пита“ с
издълбани в нея едно централно (2“) и 8 периферни радиално-симетрично
разположени цилиндрични гнезда. В периферните гнезда се поместват
еднакви по височина, симетрично разположени графитни вложки, с вътрешни
диаметри Ø 26 и 27 mm и дебелина на стените 2.8 mm, и дъна скосени под
ъгъл 90º за иницииране на зародишообразуване в тях. Капачетата на
отделните вложки са с дебелини 2.5 ÷ 3 mm и в тях аксиално са пробити
цетрално кръгли отвори с диаметър 1 ± 0.1 mm.
Освен Флуорит II предварително определен като по-добър от Флуорит I,
другите флуориди, използвани при израстването са синтетични: YbF3 [Merck
Patinal (Optipur)], SrF2 (Merck Suprapur), NaF (ЧЗА) и PbF2 (Merck Optipur), като
последният е използван като разкислител в процеса на кристален растеж.
Дискусиите в началото на дисертационния труд (Глава I „Актуалност и
проблематика“) – показват различни изследвания и ефектите, които поражда
дотирането с различни концентрации на Yb и Na в АЕМ флуоридни кристални
матрици. Накратко: дотиране с > 0.2 at.% Yb3+ започва да води до засилваща
се клъстеризация в кристални матрици от CaF2 [Lyberis et al. 2012], а
въвличането на концентрационен излишък от Na+ йони спрямо итербиевите
йони води до минимизиране на клъстеризацията [Su et al. 2005]. На база
разгледаните предпоставки, за настоящия експеримент по израстване на
кристали, в многокамерен графитен тигел, са натоварени с прекурсорни
флуориди 4 периферни вложки – 2 със състав 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 и 2
със състав 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, съответно дадени в wt.%.
Всяка двойка вложки са със съответни вътрешни диаметри – Ø 2.6 и 2.7 cm.
Четирите напълнени периферни вложки са радиално симетрични в съставния
тигел и 2 × 2 разположени на кръст, и са подходящо заложени за последващ
кристален растеж в установката BSGS – CRYSTALOX.
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6.2. ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕТАПИ, РЕЖИМИ И ПРОЦЕСИ ПРИ
ИЗРАСТВАНЕТО

Зареденият по описаният начин съставен тигел е фиксиран в най-горната
част от горната по-гореща зона в пещовия възел на установката BSGS –
CRYSTALOX. Преди включването на работната Т-програма, BS камерата се
евакуира до остатъчно налягане < 10-4 N/m2. Това постепенно обуславя
квази-стационарно състояние за газотранспорните процеси през каналите и
свободните пространства в многокамерния тигел, при което обратно
насочените градиенти от тигела към общото налягане в BS камерата, от една
страна, както и парциалните градиенти в остатъчната въздушна атмосфера,
от друга страна, се оказват взаимно компенсирани по отношение на
влиянието им върху газовия транспорт [Mouhovski 2012].
Вследствие на установеното квази-стационарно състояние, описано
непосредствено по-горе – абсорбционните процеси в кристалната фаза имат
незначителен ефект относно по-нататъшно (вторично) кислородно
замърсяване на заредените прекурсорни флуориди. В последващия етап на
програмирано увеличаване на температурите на двете зони (Фиг. 6–1)
режимите са така подбрани, че в пещта да се създават условия за хомогенно
стопяване на вложените флуориди.
Непосредствено след вторият час (≈ 130 min) от началото на
експеримента и при фиксирано съотношение за Т1 / Т2 (670ºC / 650ºC), през
все още неработещото газопречиствателно устройство на BridgmanStockbarger установката, в камерата й започва да натича аргонов газ с
предполагаема чистота от 99.99%. За достигане на квази-стационарно
състояние на процеса се използват: прецизен потокомер – на входа на
камерата и прецизен иглен вентил – на нейния изход към форвакуумна
помпа. Целта при този двустранен контрол е да се установи ≈ 3 mbar квазиравновесно налягане на изхода на BS камерата при постоянно натичане на
поток от инертен газ от 150 ml/min. През следващите 3 часа Т1 и Т2 остават
постоянни – 670ºC / 650ºC – с цел осъществяване на ефикасна дегазация на
всички графитни елементи в ПВ, както и на заредените в тигела прекурсорни
флуориди. Около 50 min след установяването на постоянен аргонов поток
през камерата се стартира нагревателната програма на пречиствателното
устройство за инертни газове (RGP ‒ 4), вградено в установката BSGS –
CRYSTALOX на входа на газоснабдителната й линия. Максималната му
ефективност се достига при температура ≈ 660оС, което предполага
чистотата на постъпващият в камерата аргон да нарастне до > 99.999%.
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Следва регулиране на аргоновия поток до снижаване на скоростта му на
натичане в границите 50 ÷ 70 ml/min, при което разходът на инертен газ се
намалява поне на половина, а остатъчното налягане на изхода на камерата
постепенно нараства несъществено до ≈ 5 mbar поради частично затваряне
на блендата към тази линия. Така се запазва ламинарният характер на
аргоновия поток без това съществено да влияе върху проникването на водни
пари и кислород в BS камерата и тигела под действието на Кнудсенова
дифузия като газотранспортен механизъм.
Програмни канали на горната зона (Z1)

Температури [С]

1200

Програмни канали на долната зона (Z2)
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Фиг. 6–1. Програмно изменение на температурите на горния и долния пещови
нагреватели в BSGS – CRYSTALOX при едновременно израстване на кристалните
системи 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.66Sr0.33F2.

Пет часа след старта на работната Т-програма, започва ново едночасово
нарастване на Т1 и Т2, до достигане на стойности, съответно 950ºC / 900ºC.
После следва двучасово програмирано T-нарастване (Фиг. 6–1), различно за
двете зони, определящо се от крайните зададени стойности, респективно
1240ºC (T1) / 980ºC (Т2). С цел да се обезпечи ефективно хомогенизиране, без
опасност от създаване на кипящи балончета в стопените флуоридни смеси –
горният нагревател е програмиран така, че Т1 да се понижи с 10К в
продължение на един час. След това по време на шести канал (с
времетраене 9 h) температурите на двете зони остават без промяна. По
време на този работен канал, 3 h и 10 min след началото му и след
необходимото темпериране, ротиращият тигел започва да се придвижва
надолу със скорост от 60 mm/h в продължение на един час, докато заеме
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местоположението, от което започва същинското израстване вече с
редуцираната постоянна скорост от 4.5 mm/h.
При изтеглянето на тигела към и в долната по-студена зона (Z2) през
следващия седми работен канал (с продължителност 8 h), Т1 е зададена да
се повиши до 1264оС, с което се цели да се предотврати неконтролируемо
отместване на CI нагоре, предизвикано от нарастващите радиални топлинни
загуби през товара при неговото навлизане в Z2. Този етап е необходим, за
да се задържи CI в AdZ, където нейната форма би следвало да се запазва от
леко изпъкнала надолу до равнинна.
Следващият работен етап представлява регулируемо охлаждане на
израснатите кристали, при което се подготвя реализацията на т.нар.
високотемпературно
(грубо)
отгряване
в
практически
хомогенно
(безградиентно) Т-поле. За целта, първоначално са зададени стойности Т1 =
795оС и Т2 = 835оС, поддържани в продължение на 6 часа (платовидните
участъци на Фиг. 6–1). При това, тигелът е фиксиран в ПВ на ниво x1 = 145.0
mm, отговарящо на положение на израснатите були изцяло в AdZ и част от
нейното продължение в псевдоадиабатната зона определена от дължината
на Mo-втулката в Z2.
След платовидния Т-участък започва 28-часово бавно охлаждане на
товара в многокамерния тигел при постоянна скорост, съответно от 14.3 K/h
(T1) и 15.3 K/h (T2), до достигане на Т1 = 395ºC и Т2 = 406ºC. По-нататък във
времето скоростта на охлаждане за двете зони се увеличава, съответно на
20.5 и 20.6 K/h, до достигане на Т1 = 190ºC и Т2 = 200ºC (Фиг. 6–1). При тези
стойности захранването на пещовите нагреватели и въртенето на тигела се
преустановяват и охлаждането продължава инерциално до плавно достигане
на нормална температура в пещовия възел.

VII. МЕХАНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
В резултат от проведения експеримент са израснати едновременно 4
кристални були, 2 x 2 от типа 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. Всяка от булите се състои от две свързани
секции – конусна и цилиндрична.
7.1. ИЗРАБОТКА НА ОПТИЧНИ ПРОЗОРЦИ

Характеризирането на израснатите кристали изисква изготвянето на
строго ориентирани оптични прозорци от тях. Кристалният растеж е
предварително зададен в кристалографско направление (111). За да се
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провери доколко има отклонение от зададеното идеално направление на
кристален
растеж,
двата
типа
кристални
були
–
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 – са
изследвани за дифракционни рефлекси от равнините на техните задни чела,
които предварително са изшлайфани и полирани. Приложен е φ-скан XRD
метода.

Фиг. 7–1. Вляво – снимки на израснатите кристали: 1 и 5 –
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2; 3 и 7 – 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2; Вдясно –
изработени оптични прозорци, размери 1“(2.54 cm) в диаметър × 2.9 ± 0.1 mm всеки:
Долу
вляво
–
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2;
Горе
вдясно
–
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

От були с условни номера 1 и 7, т.е. по една от двата типа различни
кристални системи, са изработени кръгли оптични прозорци. С тънка нишка
са изрязани конусните части, а от цилиндричните им тела са изрязани
последователно, паралелно спрямо аксиалната ос на булите и успоредно
една над друга – по три броя шайби. Целта е от шайбите да се изготвят по 3
еднакви по размер кръгли оптични прозореца с размери – 1“ (2.54 cm) в
диаметър × 3.0 ± 0.1 mm. В процеса на изработка, поради ронливостта на
флуоридните кристали и многото им оси на цепителност, се наложи
няколкократко фино прешлайфане, при което окончателната дебелина на
оптичните/лазерни кристални прозорци е 2.9 ± 0.1 mm (Фиг. 7–1).
Параметрите, на които отговарят така изработените повърхности на
оптичните/лазерни кодотирани флуоридни прозорци са в съответствие със
спецификациите за лазерни цели (L) за UV – VIS диапазона [High Power
Excimer & UV Laser Optics 1986]:
 Повърхностна фигура: 1 ÷ 2 дължини на вълната при облъчване с
лазер на 632.8 nm – за двете повърхности общо;
 Повърхностно полиране: макс. 20 ÷ 10 вкопани драскотини за двете
повърхности (цялостно или на cm2);
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 Плоскопаралелизъм: ≤ 3 arcusmin (UV) или ≤ 10 arcussec (VUV).
7.2. ОПТОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА И ИЗОТРОПНОСТ
7.2.1. ДВОЙНО ЛЪЧЕПРЕЧУПВАНЕ

Израснатите кристални були на кодотираните АЕМ флуоридни системи
са изследвани посредством полярископ, с цел да се анализира както
порядъка на общото двойно лъчепречупване (вътрешно + механично), така и
евентуално да се оцени тежестта на всяка от двете му компоненти.

Фиг. 7–2. Съпоставяне на цветни поляриграми на оптичните кристални прозорци.
Вляво: 1–2 (долу) и 1–3 (горе) от системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2;
Вдясно: 7–2 (долу) и 7–3 (горе) от системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

Полярископски изследвания нагледно са представени на Фиг. 7–2 (за
оптичните прозорци), както и на Фиг. 7–3 (за кристалните були 5 и 3,
близнаци на тези от които бяха изработени оптичните прозорци).
Поляриграмите за оптичните елементи 1–2 и 1–3 (Фиг. 7–2 Вляво) разкриват
пурпурно-виолетово оцветяване по цялата площ и обем, което съответства
на липсата на оптична анизотропност по цветната скала на използвания тип
полярископ, което е очакван резултат поради противоположните знаци на
вътрешното двулъчепречупване (отрицателно – за CaF2 и положително – за
SrF2) и съответната му взаимна компенсацията за крайните членове в
кристалната матрица Ca0.67Sr0.33F2. Това може да се дължи и на по-голямата
механична здравина на SrF2, спрямо СаF2, както и на значително по-големия
йонен радиус на Sr2+ спрямо Ca2+, фактори които способстват за силно
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редуциране на възникващите структурни дефекти и така съществено се
снижават остатъчни механични напрежения в кристалната решетка.
За втората кристална система, 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 – вдясно на
Фиг. 7–2, оптичните прозорци 7–2 и 7–3 показват еднакви широки централни
части с блед светлосин отенък (Γ = 115 nm). Тези участъци преминават по
сходен начин от единия до другия край през центъра на двата оптични
прозореца. Светлосините области граничат с периферно разположени
сегменти с пурпурен цвят.
На Фиг. 7–3 е показано обемното разпределение на двойното
лъчепречупване породено основно от остатъчни механични и/или термични
напрежения в двете ненарязани кодотирани флуоридни кристални були 5 и 3.

Фиг. 7–3. Вляво – була 5 от 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, Вдясно – була 3 от
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2; Долу – страничен изглед; Горе – аксиално погледнато
от върха на конуса.

Погледнати латерално на полярископ – за булите 5 и 3 централно се
разкриват еднотипни ярки червени интерференчни окраски (Γ = 25 nm), а в
околност на плоските им задни чела, както и радиално встрани, а също така и
по конусите – оцветката е в зелено (Γ = 200 nm). На снимките на Фиг. 7–3
Горе, булите са поставени с плоските си задни чела върху матовата
повърхност на анализатора на полярископа и са заснети от към коничните им
върхове. За була 5 преобладаващият цвят е червен, но разпределението му
е неравномерно и само два недобре оформени зелени сегмента, радиално
противоположно, се разполагат в периферията. Виждат се и кафеникави
отенъци и замърсявания поради някои тънки и в повечето случаи прозрачни
27

налепи по места от повърхността на кристала. За разлика от кристали 1 и 5
(матрица Ca0.67Sr0.33F2), то тези с матрица от „чист“ CaF2 (кристли 3 и 7)
израснаха със здраво адхезирала по тях тъмна непрозрачна кора. Поради
тази причина кората бе напълно премахната преди поставянето на була 3
върху анализатора на полярископа и затова за нея се наблюдава симетрична
интерференчна картина с преобладаващ зелен цвят и два странични
симетрични оранжеви (Γ = 130 nm) сегмента.
7.2.2. МИКРОСКОПСКИ ОСОБЕНОСТИ

Известно е, че както дребни произволно диспергирани едва видими
дефекти така и сравнително големи мозаечни блокове, появили се в
израснати флуоридни кристали, не са пречка за използването им като
оптични среди.
За провеждането на детайлни наблюдения на поляризационен
микроскоп, от израснатите два вида кристални флуоридни системи,
съответно от була 1 – 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и от була 7 –
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, са изработени комбинирани препарати –
аншлиф-дюншлифи.

Фиг. 7–4. Микроскопски изображения на аншлиф-дюншлифи (проходяща светлина,
увеличение × 32, видимо поле 6 mm, паралелни николи): a – материал от була 1,
[1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2];
b
–
материал
от
була
7,
[1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2].

На Фиг. 7–4, в комбинираните препарати на двата типа кристални
системи, микроскопски видими са множество вкопани драскотини
(ориентирани в едно приоритетно направление, вероятно в равнина на
цепителност. Кристалната матрица от Ca0.67Sr0.33F2 има по-голяма твърдост
отколкото тази от CaF2, което се потвърждава от принципно наблюдавания
по-голям брой драскотини върху аншлиф-дюншлифите от CaF2. Това е
породено и от различаващото се съдържание и разположение на механични
дефекти в двата типа кодотирани флуоридни кристали. И в двата типа
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образци – също така видими са и по-дебели резки, вероятно причинени от
механичните обработки при операциите по рязане, шлайфане и полиране.
Прилагайки се кръстосани николи дебелите резки в аншлифдюншлифите показват червени интерференчни краски. Такова поведение
обаче не се наблюдава за вкопаните драскотини, които иначе формират
големи области разделени помежду си посредством локални прекъснатости
(Фиг. 7–5). В действителност в равнината на кристалографският срез по
(111), по която е и направлението на израстване на кристалите – флуорита
типично образува кристални двойници [Hurlbut & Klein 1982; Годовиков 1983].

Фиг. 7–5. Механични дефекти и примеси за аншлиф-дюншлифи от кристалната
система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 (проходяща светлина, увеличение × 500,
видимо поле 0.125 mm, паралелни николи).

На Фиг. 7–5 а), се забелязва включение с игловидна форма (едно
единствено)
в
комбинираните
препарати
от
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2. То е червено-оранжев цвят и с дължина ~
0.3 mm. Това включение показва плеохроично поведение и при кръстосани
николи – високи интерференчни краски. Видимите повърхнинни триъгълници
на Фиг. 7–5 b), d) и е) – са вследствие на механични напрежения под
определен ъгъл спрямо равнина на цепителност на кристалната система с
матрица Ca0.67Sr0.33F2. Същите вкопани повърхнинни триъгълни структури се
наблюдават и за комбинираните препарати на кристалната система с
матрица CaF2 (Фиг. 7–6 а). Видими са също така и черни сферични фази на
Фиг. 7–5 c) и f), както и на всички снимки на Фиг. 7–6. При кръстосани николи,
в някои от черните сферични фази е различима втора анизотропна фаза.
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Единични дълги тънки „дендритни“ пукнатини, с анизотропен характер са
наблюдаеми, представени на снимките на Фиг. 7–5 и 7–6.
На Фиг. 7–6 а), за аншлиф-дюншлифите на кристалната система с
матрица от CaF2, единичните дълги „дендритни“ пукнатини са в едно
приоритетно направление по правия диагонал на снимката и отново както на
Фиг. 7–5 са съпроводени от излизащи от тях, но много по-къси странични
пукнатини с подобен характер, около които се наблюдава прашеста фаза
светеща в сиво при прилагане на кръстосани поляризатори.

Фиг. 7–6. Механични дефекти и примеси за аншлиф-дюншлифи от кристалната
система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 (проходяща светлина, увеличение × 500, видимо
поле 0.125 mm, паралелни николи).

Изследвано е от Vitov & Konstantinov [2001] при какви условия се
получават различни призматични фрагменти вследствие от цепителността на
кубичните алкалоземни кристални флуориди. Последните притежават
перфектна цепителност в кристалографската равнина (111), в резултат на
която се получават предимно триъгълни призматични фрагменти при
нацепването на флуоридния кристал на парчета или вследствие от неговата
вътрешна псевдо-цепителност.
Присъствието на примеси под формата на тънки жички, нишки и
единични светещи точкови дефекти се обяснят с присъствието на вторични
фази като CaO и SrO, обикновено разположени между слабо различими
мозаечни блочни граници. Именно присъствието на тези оксидни съединения
принципно води до свръхохлаждане на слоя стопилка непосредствено пред
кристализационния фронт, при което се нарушава нормалния механизъм на
(моно)кристален растеж. Наблюдаваните черни кръгли фази вероятно се
дължат на присъствието на Ca2S2, тъй като наличието на сяра в кристали от
CaF2, израствани от многократно пречистени и обогатени флуоритови шихти,
използвани в ИМК – БАН, е добре известно [Mouchovski 2012]. То е породено
от наличието на серни включения, вследствие от декомпозицията на пирита,
който е минерал съпътстващ флуорита.
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Голяма част от механичните дефекти, както и някои примесни фази са
възможни за отстраняване при прилагане на еднократно или многократно
допълнително фино отгряване (обикновено до около 500ºC) на така
израснатите флуоридни кристални були или части от тях.

VIII. ХИМИЧНИ И СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ
8.1. ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Съдържанието на основни химични елементи (Табл. 8–1) в израснатите
кристални були е определено посредством ICP ‒ OES анализ. На тази база
са определени елементи следи чрез LA ‒ ICP ‒ MS анализ (Табл. 8–2).
Табл. 8–1. Резултати от ICP – OES анализ на израснатите кристални системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.
wt.%
Ca
Na
Sr
Yb
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
37.15
0.55
22.31
0.77
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2
51.02
1.02
0.08
0.81
Табл. 8–2. Концентрации на основни елементи следи, определени посредством LA ‒
ICP ‒ MS анализ, на оптични прозорци от кристалните системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.
Sr
Y
Ce
Sm
Eu
Er
Pb
Оптичен
прозорец
[ppm]
20.875464
1–1
15.50
0.26
0.62
< 0.71
2.36
< 0.75
wt.%
7–1
733.52
17.16
1.15
0.55
< 0.82
2.19
< 0.72
20.986265
1–2
13.46
0.61
0.56
< 0.66
1.29
< 0.78
wt.%
7–2
726.07
16.46
0.53
0.51
< 0.94
1.87
< 0.79

На база проведените и усреднени анализи посредством ICP ‒ OES и LA ‒
ICP ‒ MS надеждно могат да се определят стехиометричните формули на
двете изследвани були, представители на всяка от двата типа израснати
кристални системи. Съответно намерено е, че те отговарят на химични
съединения
с
формули
(Yb0.007,Na0.05)Ca0.72Sr0.223F2
и
(Yb0.006Na0.04)Ca0.917Sr0.073F2 (и двете в mol. %). Както беше споменато в Глава
IV, края на Раздел 4.2 от дисертационния труд, във флуоритовите шихти
макар и минимално присъства и изоморфно вграден Sr и дефакто
кристалите, израснати само от флуорит могат да бъдат смятани за смесена
система от Ca1-xSrxF2 с много ниска стойност на x (концентрация на Sr)
[Kostova et al. 2009b].
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Интензитет [a. u.]
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(311), 2 = 55.74, d = 1.648 A
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(111), 2 = 28.23, d = 3.158 A
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Интензитет [a. u.]

Кристалните
системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
и
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 са изследвани и чрез прахов рентгеноструктурен
анализ, представен по-долу на Фиг. 8–1. Целта е да се иденцифицират
кристалните фази в булите, както и да се определят структурни промени
(параметри на елементарната клетка и междуплоскостни разстояния на
отделните атомни дифракционни равнини), вследствие на заместването на
Ca2+ със Sr2+ и кодотирането с YbF3 и NaF.
8.2. ПРАХОВ РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

1000

1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2

1000
100 110 120 130 140

1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2

0

100 110 120 130 140

Фиг. 8–1. Прахови рентгенограми на кодотираните флуоридни кристални системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

Поради липсата на рентгенодифракционни данни за системата
Ca0.67Sr0.33F2, тя е интерпретирана на база изходни данни, получени от прахов

XRD анализ за кристална система CaF2 (PDF # 35-0816, CaF2 израснат от
флуорит).
За кодотираната кристална матрица от CaF2 малки разлики в
наблюдаваните дифракционни максимуми (2), спрямо референтната
картичка PDF # 35-0816 от ICDD PDF-2 PCPDFWIN v. 2.2 (Sets 1 ÷ 51 + 70 ÷
89), могат да се обяснят с присъствие на допантите Yb3+ и Na+.
За 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 стойностите на дифракционните
максимуми
(2)
са
по-малки
и
отместени
спрямо
тези
за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, което показва съответно нарастване на
междуплоскостното разстояние (d) за даден дифракционен максимум на
отделни атомни равнини. Нарастването на параметрите на елементарната
клетка в смесени кристални матрици от типа Ca1-xSrxF2 може да се обясни с
по-големия йонен радиус на Sr2+ (1.18 Å), заместващ Ca2+ (1.00 Å), и като
цяло това нарастване зависи приблизително линейно с повишаване
съдържанието на Sr [Kostova et al. 2009b, c].
Интерес представлява индексирането на рентгенодифракционните
максимуми и определянето на параметрите на елементарната клетка на
новата,
досега
неизвестна
кристална
система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2. Интерпретирането е осъществено на база
първите 14 рентгенодифракционни максимума.
Табл. 8–3. Данни от прахов XRD анализ за кристалната система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, където: 2obs ‒ експериментално наблюдавано
положение на дифракционен максимум; а Δ2 – разликата след процедурата по
рафиниране; I / Imax – интензитет на съответен XRD максимум спрямо
интензитета на най-силния такъв; dobs и dcalc – експериментално наблюдавано и
теоретично калкулирано междуплоскостно разстояние на отделни атомни
равнини; hkl – Милерови индекси.
Дифракционен
Iobs/Imax obs
dobs
dcalc
2obs
Δ2
hkl
максимум (№)
[%]
[Å]
[Å]
[°]
[°]
1
27.890
100
3.1990
111
3.1973
0.015
2
32.319
<1
2.7700
200
2.7690
0.012
3
46.374
12
1.9580
220
1.9580
0.001
4
54.986
5
1.6700
311
1.6698
0.009
5
57.650
<1
1.5990
222
1.5987
0.013
6
67.663
1
1.3847
400
1.3845
0.012
7
74.710
3
1.2706
331
1.2705
0.007
8
77.016
<1
1.2382
420
1.2383
– 0.009
9
85.991
2
1.1305
422
1.1304
0.007
10
92.673
1
1.0657
333
1.0658
– 0.009
11
103.900
<1
0.9790
440
0.9790
0.003
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12
13
14

110.903
113.284
123.397

<1
<1
<1

0.9360
0.9230
0.8756

531
600
622

0.9361
0.9230
0.8756

– 0.015
0.002
– 0.006

Стандартизацията,
интерпретацията
и
представянето
на
експерименталните дифракционни данни от праховия рентгеноструктурен
анализ са извършени посредством софтуерния пакет PDI [Мацичек 1988],
който предоставя възможност за индексиране на дадена пространствената
група, параметри на елементарната клетка и тяхното рафиниране чрез
метода на най-малките квадрати (Табл. 8–3 и 8–4).
Табл. 8–4. Кристалографски данни за системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2.
Кристална система
Кубична
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
Пространствена група
Fm-3m
Параметър на елементарната клетка, а [Å]
5.53795(22)
Oбем на елементарната клетка, V [Å3]
169.843(31)
Граница на несъответствие,
0.050
Dx [1/ Å-2], където (Qobs − Qcalc)2 < Di
Фактор на достоверност за рафинираните дифракционни
116.87(.009, 14)
максимуми, F14
8.3. TEM ‒ SAED

Образци
от
израснатите
кристални
системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
и
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2
са
изследвани посредством дифракция от избрана област (SAED) на
трансмисионен електронен микроскоп (TEM).
SAED електронограми (Фиг. 8–2) са получени от заградените с черен кръг
области на светлополевите ТЕМ снимки и са индексирани за двата типа
кодотирани флуоридни кристални системи.
В първия случай (Фиг. 8–2 Горе), електронограмата показва
„монокристален“ характер за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, по направление
[011]. Данните от електронограмата са сравнени и с PDF # 88-2301 (за чист
кристален CaF2) от базата данни ICDD PDF-2 PCPDFWIN v. 2.2 (Sets 1 ÷ 51 +
70 ÷ 89).
Относно пробата от 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 (Фиг. 8–2 Долу)
поради попадането на няколко кристални частици в изследвания участък,
електронограмата е от смесен тип. Наблюдава се наслагване на „моно-“ и
поликристална електронна дифракция. Идентифицирането за кодотираната
кристална система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 е сравнено с данните
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от праховия XRD анализ, дискутиран в предишният Раздел 8.2. Различимите
електронно-дифракционни рефлекси (по ред на електронно-дифракционния
порядък) съвпадат с дифракционните максимуми (111), (220), (311), (331),
(333) от рентгенограмата за тази кристална система (Фиг. 8–1). За
електронно-дифракционните максимуми отговарящи на кристалографски
равнини (111), (220), (311) се вижда радиално позиционирана поликристална
дифракция.

Фиг. 8–2. ТЕМ изследване на проби, приготвени от кристалните системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 (Горе) и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 (Долу). Вляво –
електронограми от избрана област; Вдясно – снимки на микрокристалите с
посочени изолираните области, от които са получени електронограмите.
8.4. ЕЛЕКТРОНЕН ПАРАМАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Прахов електронен парамагнитен резонанс (EPR) е проведен при
нормални условия и високи честоти (9.23 GHz).
Сравняване на EPR спектрите на Фиг. 8–3 показва, че ако няма
допълнителни примеси, то Yb3+ и Na+ йоните се вграждат по-лесно в
кристалната матрица от CaF2. Това е очаквано поради значително по-
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големият йонен радиус на Sr2+ (1.18 Å) заместващ Ca2+ (1.00 Å) в
кодотираната кристална система с матрица Ca0.67Sr0.33F2.

dP / dB [counts]

1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2

1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2

100

200
300
400
500
Сила на външното магнитно поле, B [mT]

Фиг 8 – 3. Спектри на електронен парамагнитен резонанс на кристалните
системи 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

Наблюдаваните EPR сигнали би следвало да са причинени от Yb 3+ и/или
Na притежаващи по един несдвоен електрон), или от асоциирани Yb3+ — Na+
центрове с поне частичен ефективен нечетен заряд, появил се вследствие на
клъстеризация или поради други причини [Kaczmarek et al. 2005].
Същевременно, при Yb2+ йоните с f14 електронна конфигурация липсват
несдвоени електрони и те не са сензитивни посредством EPR техниката,
както и техните ядра не проявяват свръхфини взаимодействия. Въпреки, че
все пак са възможни частични зарядни некомпенсации свързани с Yb2+
йоните, по-прецизно разглеждане на поведението им на база свръхфините
взаимодействия, свързани с тях, би било трудно за интерпретиране. Също
така, както беше разгледано в Глава I от дисертационния труд, счита се, че
кодотирането с алкални метални йони, като Na+ или Li+, изпробвано спрямо
различни примесни концентрации на YbF3 за кристални матрици от CaF2
израствани по метода на Bridgman, води до драстично намаляване на
концентрацията на Yb2+ йони в кристалната решетка.
+

IX. ОПТИЧНИ И ЛАЗЕРНИ СВОЙСТВА
Спектрите на преминаване, отражение и абсорбция на изработените
оптични
прозорци
от
изледваните
две
кристални
системи,
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, са снети при
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нормални условия посредством UV – VIS – NIR спектрометър. За по-добра
интерпретация, анализът на спектрите е проведен поотделно, съответно за
NIR и UV – VIS диапазон.
9.1. ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ

Повечето от софтуерно детектираните ивици и пикове в NIR са
припокрити от други по-силни и/или по-широки такива и не се наблюдават
визуално в спектрите на оптично преминаване и абсорбция. В режими на
светопропускане и абсорбция те са определими единствено, като се приложи
диференциален математически подход, но от друга страна, те са различими
в NIR спектрите на сумарно отражение (R).
Както се вижда на Фиг. 9–1, сумарното отражение при 2.5 μm за всеки
изследван прозорец от системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 е ≈
5.55%,
което
е
стойност
близка
до
тази
за
системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 (≈ 5.35%). Стойностите на R нарастват слабо, но
монотонно (с ≈ 0.1%), с намаляването на дължината на вълната до 1056 ÷
1080 nm – за различните прозорци. При λ < 1056 ÷ 1080 nm, в NIR спектрите
на сумарно светоотражение за различните оптични прозорци, се появяват
характерните за Yb3+ абсорбционни пикове означени на Фиг. 9–1 с Y. При λ <
900 nm извън областта, заета от дискутираните абсорбции, сумарното
отражение в оптичните прозорци и за двете кристални системи отново
възстановява типичните си стойности, характерни при λ > 1056 ÷ 1080 nm.
В NIR диапазона минимумите на сумарно отражение за приемните
флуоридни кристални матрици се дължат на абсорбционни пикове,
отговарящи на 2F7/2 ⟶ 2F5/2 електронни преходи на Yb3+ йоните, породени найобщо между 900 ÷ 1000 nm. Същевременно, където са налични
абсорбционни ивици (тоест някои дублетни и триплетни пикове), те са
вследствие от разцепването на 2F5/2 състоянието на кристалното кубично
поле на CaF2 или на Ca0.67Sr0.33F2 – на две или три поднива [Kirton &
Mclaughlan 1967; Nicoara & Stef 2012].
За
системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
най-силният
абсорбционен пик в NIR е при 975 nm (означен на Фиг. 9–3 като Y7), докато за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 той е леко изместен при 979 nm. При това, този
пик е много по-интензивен и по-тесен за системата с кристална матрица
Ca0.67Sr0.33F2 съпоставено с този за матрицата от „чист“ кристален CaF2.
Счита се, че такива абсорбционни пикове съответстват на най-ниското
възбудено енергетично ниво на Yb3+ йони [Ito et al. 2004b]. Това енергетично
ниво най-общо може да се асоциира с четири различни възможни
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подсъстояния на Yb3+ [Bevan et al. 1988], като по-високо енергетичните такива
напълно трансферират своята енергия на възбуждане помежду си, докато тя
се концентрира в единствен доминантен абсорбционен/емисионен център
[Voron’kov et al. 1969; Ito et al. 2004a, b; Petit et al. 2004, 2008].
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Фиг. 9–1. NIR спектри в режим на сумарно отражение за оптични прозорци (размери
1“ × 2.9 ± 0.1 mm всеки): Горе – 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2; Долу –
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

С нарастване на концентрацията на YbF3 се наблюдават нарастващ брой
структурни конфигурации и техни разновидности с участието на два, три и
повече итербиеви йони, което води до появата на клъстери. Последното
38

обуславя силно дифузен процес между отделните йонни клъстери, стремящи
се да напомпат единствен луминесцентен Yb3+ йон. Същевременно е
възможен и друг начин на енергиен трансфер между Yb3+ йоните, т.е. не
между отделнитe клъстери, а в самите тях. Предполага се, че това е повероятният механизъм при концентрации на Yb3+ < 10 wt.%, тъй като при повисоки концентрации неминуемо някои клъстери взаимно ще се екранират
или конкурират при енергийните трансфери [Moncorge et al. 2013].
За
кристалната
система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
полуширината на пика Y7 е ~ 7 nm докато за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 тя е
~ 17 nm. Такива широки абсорбции на REE3+:CaF2 кристали най-често са
породени от зарядно некомпенсирана структурност причинена от флуорен
йон (заряд) в междувъзлие, т.е. от най-близкостоящ (C4v) или от такъв в найблизкостояща близка позиция (C3v) за кристалографско направление <110>,
или поради отсъствието на флуорен йон (заряд) в междувъзлие, в околност
на незаета симетрична позиция (Oh), или поради клъстеризиране [Nicoara et
al. 2008a]. Когато концентрацията на Yb3+ йони нарастне, то възможни са и
други типове симетрии като ромбични позиции (C2v) или тригонални (T2)
такива [Nicoara et al. 2008b].
Вторият по интензитет абсорбционен пик на Yb3+, означен с Y6 в NIR
спектрите в режим на сумарно отражение (Фиг. 9–1), e бил идентифициран и
докладван от редица изследователи и се предполага, че е породен от празен
кубичен (Oh) център на симетрия или от C3v симетрия при високи
концентрации на кодотиране с NaF (типично N+ : Yb3+ > 15 : 1) в системи от
типa Yb3+:Na+:CaF2 [Nicoara & Stef 2012b]. Наблюдава се при ≈ 964.5 nm – за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2
и
при
≈
964.3
nm
за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2.
Широк абсорбционен пик (означен с Y1) при ≈ 922 nm се идентифицира и
при двата типа кодотирани флуоридни кристални системи. Неговата поява се
обяснява кристалографски като следствие от наличието на кубична Oh
симетрия в кристалната решетка [Pruna et al. 2009; Nicoara & Stef 2012b].
Третият по интензитет абсорбционен пик означен като Y2, е разположен
между 930 ÷ 933 nm за различните оптични прозорци от двете изследвани
кристални системи. Неговата поява се свързва с вибрационен преход при
964 nm (Y6) [Ito et al. 2004b] и преминаване на кубичните Yb3+ — Na+ центрове
от Oh или от C3v симетрия към C4v тетрагонална такава [Nicoara & Stef 2012b].
Абсорбционният пик Y3 при ≈ 936.5 nm се наблюдава само за системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 и се приписва на тригонални (T1) центрове
[Nicoara & Stef 2012a].
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Слабата абсорбция с център Y4 ≈ 944 nm за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2
не се наблюдава за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2. Смята се, че тя слабо
нараства и се отмества към по-къси дължини на вълната с нарастване на
концентрацията на дотиращия Yb3+ или тоест с нарастване степента на
клъстеризация в кодотирана АЕМ флуоридна кристална матрица [Nicoara et
al. 2008c; Nicoara & Stef 2012b]. Последното също е показателно за
значително по-голямото количество инкорпорирани Yb3+ йони в системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 спрямо 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2.
Отново на клъстерно структуриране се дължи и абсорбцията при ≈ 955
nm, където се регистрират и големи разлики в спектралните уширения (~ 16 ÷
32 nm) за отделните оптични прозорци от була 7. Такъв пик се идентифицира
и за прозорците 1–2 и 1–3, като полуширините значително са редуцирани
спрямо тези при системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, което пак очертава
тенденцията към повишена степен на клъстеризация в кодотираната
кристална матрица от CaF2.
Най-общо Yb3+, замествайки Ca2+ в AEM флуоридната решетка, създава
зарядна компенсация посредством разположените по междувъзлията Fiйони. Yb3+ йоните в кристална матрица от CaF2 имат склонността да
агрегират в димерни, тримерни или хексамерни клъстерни формации, а не
случайно замествайки Ca2+ в решетката (евентуално посредством заряден
и/или структурен компенсатор) [Corish et al. 1982; Bendall et al. 1984].
Показано е, че най-силният абсорбционен пик, разположен точно след 970
nm (Y7) е породен от специфична хексамерна клъстеризация на Yb 3+ йони в
кристални АЕМ флуоридни матрици [Petit V. et al. 2008], като хексамерният
тип клъстери възникват в кристален CaF2 при концентрации на Yb3+ > 0.2 at.%
[Lyberis et al. 2012]. Разликата във валентността и структурните връзки
пораждат създаването на хексамерни групи вътре в кристалната флуоридна
матрица приемаща Yb3+ йони. Анализът на резултати от спектроскопски,
електронно-дифракционни и EXAFS изследвания показва, че абсорбциите
между 900 ÷ 1000 nm са причинени от две различни категории Yb 3+ йони
[Tallant & Wright 1975], участващи във формирането на шест антипризми,
образуващи хексамерни клъстери [Catlow et al. 1984; Kazanski 2005]. При това
едни Yb3+ йони заемат позиции в четири антипризми, разположени в
плоскостта на огледална равнина на тетрагонална ос [Bevan et al. 1988;
Moncorge et al. 2013], докато други два вида Yb3+ йони влизат в състава на
друг тип две антипризми, разположени във всяко от пространствата
разделени от огледалната равнина. Така описаните два типа разположения
на Yb3+ катиони се асоциират с твърде подобни, но все пак различаващи се
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обкръжения от флуорни аниони. Последното се обяснява с „разцепването“ на
флуорните йони в центъра на кубооктаедрон формиран в пространството
между антипризмите [Bevan et al. 1988]. Терминът ''разцепване'' се използва в
смисъл за отличаване на различните позиции извън центрове на симетрия,
които са със съответно назначени различни вероятности за заемането им от
флуорни йони. Следователно всички Yb3+ йони, намиращи се в антипризмите
принадлежат към един и същ клъстер, но изпитват ефекта от различаващи се
дискретни кристални полета от околните йони и връзки в цялостната
хексамерна структура, което води до леко различаващи се енергийни нива и
оптични преходи. Такива клъстери се появяват при флуоридни кристали
дотирани с > 0.5 wt.% Yb3+. Това е критично по отношение на лазерните
усилващи свойства на кристални системи от типа Yb:CaF2 [Petit et al. 2008].
Доминацията на Yb3+ йони в кристали от CaF2, дотирани само с Yb и
израствани по температурно-градиентната техника (TGT), води до затихване
на флуоресценцията поради съвместна луминесценция между формирани
Yb3+ — Yb3+ нежелани двойки [Ito et al. 2004a]. Когато обаче, количеството
Yb2+ йони е относително голямо, то действа друг съвместен механизъм на
затихване на флуоресценцията. Той е породен от възбудени Yb3+ йони и
един невъзбуден Yb2+ йон в клъстерите, при което едновремената
релаксация на Yb3+ резултира в безизлъчвателен енергиен трансфер към
Yb2+ йона. Добаването на Na+ предотвратява тези процеси и силно
подобрява квантовата ефективност при луминесценция [Su et al. 2005]. Поинтензивните и по-тесни абсорбционни пикове в системи тип Yb3+,Na+:CaF2
водят до акумулиране на повече енергия при възбуждане на Yb 3+, което е
причина за по-дългото време на живот на тези възбудени йони, по-бавната
им релаксация и значително по-дълга флуоресцентна емисия.
9.2. UV ‒ VIS СПЕКТРОСКОПИЯ

За диапазона на UV ‒ VIS (190 ÷ 800 nm) са представени абсорбционни
спектри, при нормални условия, за оптичните прозорци от двата типа
кодотирани флуоридни кристални системи (Фиг. 9–2).
Спектралните криви показват ниски стойности за абсорбцията при 800 nm
в оптичните прозорци и на двете кристални системи, съответно 5 ÷ 6% – за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
и
8.5
÷
10%
–
за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. С намаляване на дължината на вълната, в
посока VIS ⟶ UV, абсорбцията плавно нараства съответно до 7 ÷ 9% и 9 ÷
15% – за всяка от кристалните системи в реда изброен по-горе. При λ между
415 ÷ 425 nm абсорбцията и за двете системи рязко нараства до ≈ 90%.
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Фиг. 9–2. UV – VIS спектри на абсорбция на оптични прозорци (размери 1“ × 2.9 mm
± 0.1
mm всеки): Горе –
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2; Долу
–
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2.

С по-нататъшното намаляване на λ, спектралните криви преминават през
платовиден участък с ширина ≈ 40 nm, в края на който, при 342 nm – за
кристалната система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и при 348 nm – за
кристалната система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 абсорбцията започва бързо
да намалява и достига съответен минимум ≈ 33% при 294 nm – за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 36 ÷ 37% (за 7–1 и 7–2), и 30% (за 7–3)
при 292 nm. След тези спектрални области с по-ниски стойности на
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абсорбцията, тя отново рязко се покачва и достига ≈ 97% при 274 nm – за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
и
при
276
nm
–
за
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, като се запазва приблизително такава до
достигане на късовълновия край на UV ‒ VIS диапазона (190 nm).
Известно е, че когато присъства Yb2+ в кристалната флуоридна решетка,
то абсорбцията при нормални условия е забележимо силно повлияна от
характеристичните му пикове на поглъщане. Yb2+ лесно заместват Ca2+ в
кубична (Оh) симетрия и така не се нуждаят от зарядна компенсация. При
това Yb2+ йони могат да бъдат разположени, както на изолирани позиции в
решетката на CaF2 така и да бъдат заобиколени от Yb3+ йони. Кубичната
симетрия се променя, когато даден Yb2+ йон, който е разположен в близост
до Yb3+, замества един от осемте Ca2+, които са в най-близкостоящи позиции,
по което и да е направление <110>. Такава структурна подредба води до
поява на широки абсорбционни ивици за Yb2+ йоните [Nicoara et al. 2008c],
което е благоприятно за последващи широки лазерни емисии благодарение
на извършващи се непараметрични Стоксови и анти-Стоксови процеси.
Специфичната абсорбция на Yb2+ в UV се отдава на 4f14 ⟶ 4f135d
електронни преходи при тези йони [Loh 1969; Ito et al. 2004a; Su et al. 2005b].
Тяхната концентрационна роля е обяснима въпреки обстоятелството, че
израстването протича в деоксидирана атмосфера при силно редукционни
условия. От друга страна благоприятен фактор е и близостта на йонните
радиуси на Yb2+ (1.02 Å) и Ca2+ (1.00 Å).
Множество абсорбционни пикове в UV – VIS за оптичните прозорци от
системите 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 са
успешно детектирани софтуерно посредством Лоренцова апроксимация на
базата на две референтни точки и втора производна на локалните
екстремуми. Тези пикове, обаче не са пряко наблюдаеми на спектрите на
Фиг. 9–2, тъй като твърде вероятно – многократно се застъпват и
припокриват взаимно. Това затруднява достоверното им интерпретиране и
обусловеността за тяхната появя.
9.3. ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛНАТА СИСТЕМА
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2

В Глава I е разгледано как Yb-дотирани оптични флуоридни кристали би
следвало да притежават добра абсорбция при радиационно напомпване и
последващо ефективно лазерно излъчване. При това добавянето на
подходящ кодопант (Na+, Li+) като заряден компенсатор още повече би
подобрило тези свойства.
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Резултатите от спектроскопските изследвания показват, че кристалната
система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 разкрива по-тесни и поинтензивни абсорбционни пикове на Yb3+ йоните в сравнение с кристалната
система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. За изработеният оптичен прозорец 1–1,
принадлежащ към кристалната система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2,
бяха установени три ясно изразени абсорбционни пика в NIR, съответно при
921 nm, 964 nm (дублет) и при 975 nm. Този прозорец има най-прост и
отчетлив спектър в NIR (най-тесни FWHM) и въпреки, че неговите оптични
предавателни характеристики са близки до тези на останалите прозорци от
изследваните кристални системи, то като цяло 1–1 е с най-добър коефициент
на светопропускане, най-нисък коефициент на сумарно отражение и найвисока абсорбция в целия изследван UV – VIS – NIR диапазона.
На Фиг. 9–3 е представен флуоресцентният спектър за оптичен прозорец
1–1 от кристалната система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, съответно за
NIR и за UV – VIS диапазон. Използваният за лазерно напомпване и
последваща екситация оптичен кристален прозорец не е предварително
фино просветляван, нито е покриван с каквито и да са антиотражателни
покрития и/или лакове или такива подобряващи фината полировка.
Спектрърът е получен при нормални условия посредством напомпване в
непрекъснат режим (CW) при 935 nm с лазерен диод марка Jenoptik с пикова
мощност 4 W. Апертурата на петното, която създава падащият под ъгъл на
Брюстер лазерен лъч върху оптичния прозорец е 450 µm. За регистрация е
използван спектрофлуориметър Ocean Optics HR2000-CG.
Веднага може да се забележи слабият полегат пик означен на Фиг. 9–3
като L5, изразяващ се като дублетна структура съответно при 1017 nm
(FWHM > 40 nm) и 1009 nm (FWHM ~ 18 nm). Той е в непосредствена близост
до храктеристичната лазерна емисия на Yb3+ йони около ≈ 1030 nm, която е
често използвана за приложения свързани с втория телекомуникационен
прозорец (базиран между 1260 ÷ 1360 nm по стандарт). AEM флуоридните
кристали притежават практически универсален показател на лъчепречупване
и невариращи негови дисперсионни стойности, т.е. в тях на практика не се
установява т.нар. групово-дисперсионна характеристика, както при оптичните
стъкла. По този начин дори отпада необходимостта от леко пренастройване
на осцилаторната дължина на вълната, което всъщност не е проблем при
толкова широк спектър, като този на пика L5, и при това в съчетание с
дългото време на живот за възбудените Yb3+ състояния в кристалната
матрица
Ca0.67Sr0.33F2.
Тук
по-важното
е,
че
дискутираният
фотолуминесцентен пик, подходящо компресиран, е директно подходящ за
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фемтосекундна лазерна генерация за телекомуникационни цели и би могъл
успешно да съперничи например на влакнестите усилватели дотирани с Er
(EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifiers) работещи точно при 1.55 μm.
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Фиг. 9–3. Флуоресцентни спектри за оптичен прозорец 1–1 от кристалната
система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2; Горе: NIR диапазон; Долу: UV ‒ VIS.

Емисионният спектър измерен в NIR (Фиг. 9–3) показва и много силните и
близкостоящи тесни пикове при 933.5 и 934.8 nm (L1 и L2), с полуширини
съответно ~ 1 и ~ 1.9 nm. В настоящия случай те са много близко до нулевата
фононна линия на Yb3+ при напомпване на 935 nm. Централно в NIR спектъра
е разположен симетричният пик L4 = 976 nm (FWHM ≈ 6 nm) с интензитет
почти на половината на L1 и L2. Идентифицира се и пикът L3 = 965 nm (FWHM
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~ 2 nm) разположен в началото на левия склон на L4. Съответно, L4 и L3 на
практика точно съвпадат с двата най-силни абсорбционни пика Y7 и Y6,
идентифицирани и детайлно разгледани за текущата кодотирана смесена
флуоридна кристална система в Раздел 9.1 от настоящата глава.
С изключение на пикoвете L4, както и на L5, детайлно изследван от
множество автори, които по правило се характеризират с относително голяма
FWHM (свойство така важно за пренастройваеми и широколентови
фемтосекундни квантово-оптични усилватели и в частност за телеком
индустрията), останалите пикове притежават тесни полуширини. Такова
спектрално излъчвателно поведение с тесни пикове е характерно за
изолирани самостоятелни Yb3+ йони и/или слаби техни клъстерни формации
(0.2 ÷ 2 at.% Yb3+) [Petit et al. 2004, 2008; Lyberis et al. 2012] още повече, че в
случая Na+ действа като кодопант, което води до силно редуциране на броя
на възможните структурни разположения на Yb3+ йоните, а оттам и до
редуциране на възможните луминесцентни преходи и енергетични нива. В
заключение резултатът от настоящото изследване, че кристалната система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 разкрива по-тесни и по-интензивни
абсорбционни пикове на Yb3+ в NIR диапазона в сравнение със системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2, се потвърждава и от фотолуминесцентния
спектър получен за оптичния прозорец 1–1.
Емисионният спектър в UV – VIS дължащ се на възбудени Yb2+ йони,
основно зависи от количеството дотиран Yb, както и от ефективността на
конверсионния механизъм Yb3+ ⟶ Yb2+. Същевременно емисиите в UV – VIS
са с ~ 102 по-ниски средни изходни мощности спрямо тези в NIR, в които се
концентрира основната ефективност (> 90%) на енергийния трансфер при
оптичното възбуждане/излъчване.
Затрудненията при изследване на спектроскопските свойства на Yb2+
йоните основно се дължат на широката жълто-зелена луминесценция,
наблюдавана изключително при криогенни условия. За кристалната система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, тя се наблюдава при нормални условия
при 539 nm с полушина ~ 8 nm, както и при 547 nm с полуширина ~ 10 nm,
като пиковете са няколко пъти по-тесни в сравнение с типично докладваните
за жълто-зелената луминесценция при други видове кристални матрични
материали дотирани с Yb, както и за кристални флуоридни матрици тип
Yb:CaF2 и Yb:SrF2 [Moine et al. 1988; Nicoara et al. 2008a, b; Aubry et al. 2009].
Други флуоресцентни пикове за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 в UV –
VIS се наблюдават при 479 nm (VIS), с полуширина ~ 10 nm (означен с S3 на
Фиг. 9–3), както и в близкия UV диапазон при 320 nm, с полуширина ~ 4 nm
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(S2), а така също и емисионна ивица с пикове при 301 nm с полуширина ~ 1
nm и при 298 nm с полуширина ~ 3 nm, (означени сумарно с S1 на Фиг. 9–3).
Емисии на Yb между 300 ÷ 400 nm са докладвани единствено от Nicoara et al.
[2008a, b] за кристални системи от типа (0.17 mol.% YbF3):CaF2 и (0.17 mol.%
YbF3),PbF2:CaF2. Там те са с 5 ÷ 10 пъти по-големи полуширини на пиковете
спрямо настоящо разглежданите за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2. При
това разликите в емисионните спектри за (0.17 mol.% YbF3),PbF2:CaF2, където
кодопанта PbF2 е добавян в различни концентрации – са твърде малки. Дори
при десет пъти по-ниски концентрации за Yb2+ йони, при което типично в
кодотирани АЕМ флуоридни кристали доминантно Yb е в трета валентност,
емисионният интензитет е съизмерим с този при единично Yb-дотиран чист
кристален CaF2 [Nicoara et al. 2008a, b]. Важното е да се подчертае, че
независимо от това какви структури се формират, то емисионните спектри на
АЕМ флуоридни кристали в UV – VIS, единично дотирани с Yb или
кодотирани с него, са сходни, от което може да се заключи, че емисиите се
дължат на Yb2+ йони, като те не са повлияни от Yb3+ състояния или други
структурни захващания [Nicoara et al. 2008a, b]. За тези емисии е характерно,
че те се отместват в зависимост от дължината на вълната на възбуждащото
лъчение и от концентрацията на инкорпорирания Yb2+. Емисията в синия
цветови спектър при 479 nm за 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 също
следва да е с такъв характер. Този тип механизми на абсорбция и излъчване
най-общо са известни като непараметрични (каскадни) нееластични антиСтоксови процеси (доколкото в настоящия случай е използван лазерен диод
при 935 nm, т.е. далеч по дълговълнов от UV – VIS спектралната област), за
разлика от параметричната флуоресценцията или отместването при
Раманово разсейване.
За системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, при нормални условия
се наблюдава и непараметрична луминесценция във VIS при 655 nm, FWHM
~ 20 nm (S5 на Фиг. 9–3). Тя е добре известна за Yb-дотирани материали и се
определя като аномалия, наблюдавана типично при ниски температури.
Характеризира се с дълговълново отместване, широк спектър и се различава
от обичайните d ⟶ f излъчвателни преходи [Kaplyanskii et al. 1962]. Приписва
се на автойонизация причинена от 5d електрон на Yb2+ в зоната на
проводимост [Reut 1976]. McClure & Pedrini [1985] демонстрират директна
връзка между аномалната емисия и локализацията на възбуденото 5d
електронно състояние, за което е установено, че винаги е близо до или в
зоната на проводимост за кристалната матрица [Dorenbos 2003]. Електронът
се делокализира от Yb2+ катион, като се формира екситоно-подобно
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захванато състояние около близък Yb3+ йон. При разпадането на екситонната
връзка, излъчвателен преход води до луминесценция отместена
дълговълново и по този начин Yb2+ релаксира към основно състояние при
връщането на преходния електрон. Този емисионен преход се характеризира
с много голямо Стоксово/анти-Стоксово отместване и широк луминесцентен
спектър, аномално време на екситонен разпад и същевременно с нарастване
на температурата той изчезва [Dorenbos 2003].

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се твърди, че набелязаните цели в
дисертационния труд са постигнати:
Оптимизирана е методиката на едновременно израстване на
(ко)дотирани единични и смесени алкалоземни флуоридни кристални були по
метод на Bridgman-Stockbarger и по-специално за кристални системи от типа
Yb3+,Na+:CaF2 и Yb3+,Na+:Ca1-xSrxF2.
Резултатите показват пълно съответствие на оптичните свойства за
всеки един комплект оптични прозорци от всяка от двете системи
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. На практика
няма разлика в химизма, структурата и спектроскопските свойства на
последователно изработените един над друг плоскопаралелни оптични
прозорци от всеки тип кристални були.
Доказано е инкорпориране на катионите на допантите YbF3 и NaF в двата
типа кристални матрици – Ca0.67Sr0.33F2 и CaF2. Посредством EPR анализ и UV
‒ VIS ‒ NIR спектроскопия в режими на преминаване, отражение и абсорбция
е проследено как се е инкорпорирал итербият в двата типа кристални
матрици – по какъв начин и къде той е тривалентен и къде двувалентен.
Доказана е преобладащата концентрация на дотирани Yb3+ йони и
потискането на нежеланата редукция Yb3+ ⟶ Yb2+, както и на нежеланото
формиране на Yb3+ — Yb3+ двойки (възпрепятстващи лазерното усилване при
луминесценция или процеси като Стоксовите/анти-Стоксовите механизми).
Несъмнено кодотирането с Na+, действащ като заряден компенсатор,
изиграва съществена роля и способства за доминантното инкорпориране на
единични Yb3+ йони. Това означава, че разработената методика, началните
количества вложени прекурсорни флуориди и условията на кристален растеж
са били подходящо подбрани.
Кристалната система 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 се оказа в много
отношения по-добра от системата 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. При тест за
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възбуждане на лазерни емисии, най-ниско разположеният по височината на
съответната кодотирана смесена флуоридна кристална була, оптичен
прозорец 1–1, показа емисионни ивици и пикове в целия UV ‒ VIS ‒ NIR
диапазон. Използван е само един лазерен напомпващ източник при една
дължина на вълната (диод на 935 nm), което принципно не е достатъчно за
да се възбудят всички възможни лазерни емисионни състояния в целия UV ‒
VIS ‒ NIR диапазон.
Кодотираните флуоридни кристали 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 са подходящи като квантово-усилващи ядра в
оптични комуникационни системи или за пренастройваеми лазери за
многоцелеви приложения като UV/DUV/VUV микролитография, безкръвни
(очни, туморни) хирургични интервенции, лазерно третиране на микро и
нано(био)материали, микромашинни и други детайли, сензорика и
дозиметрия и др.

НАУЧНИ ПРИНОСИ
I. За първи път е разработена оригинална технология за едновременно
израстване на група от кристални були, представляващи дотирани с Yb3+ и
кодотирани с Na+, едно- и двукомпонентни алкалоземни метални флуоридни
системи от типа CaF2 и Ca1-хSrхF2. Експериментално е оптимизиран съставът
за дотиращите компоненти, както и за смесената калциево-стронциева
флуоридна приемна матрица. Израснатите кодотирани кристални були
матрицата Ca1-хSrхF2 са с доказано по-добри оптични характеристики и
лазерни свойства спрямо идентично кодотираните кристали израснати от
единична матрица от CaF2. В процеса на израстването е осъществено
цялостно инкорпориране на лазерно активните итербиеви йони и заряднокомпенсиращите ги натриеви йони и в двата типа приемни кристални
матрици при използване на българска флуоритова шихта с доказано оптично
качество. Нормалният механизъм на кристалния растеж, осигуряващ
израстването на получените висококачествени кристални були с различаващ
се стехиометричен състав на флуоридните матрици, е обезпечен
благодарение на: 1) оригинално модифициран пещов възел на използваната
установка за израстване на кристали по метода на Bridgman-Stockbarger, при
което в него се обособява широка псевдоадиабатна зона на стабилен
контрол върху положението и формата на кристализационните изотерми,
които са прецизирани чрез прилагане на специално разработена методика за
моделното им определяне в многокамерен тигел, който е последователно
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позициониран по височината на пещовия възел при различно задавани
негови параметри; 2) значително понижаване на ефекта от свръхохлаждане
на стопилката пред кристализационния фронт, който иначе деструктурира
монокристалния характер на растящите були; 3) последователно прилагане
на специфични за разработената методика ниско- и високотемпературни
техники за дълбоко очистване на изходните флуоридни материали (шихта и
реактиви), при което съществено се редуцират количествата на повечето от
замърсителите, попадащи в кристализационната зона директно през
стопения материал и прилежащото му газово обкръжение;
II. Разработеният полуемпиричен модел за предсказване на положението
на кристализационната изотерма има универсален характер, тъй като е
приложим за контрол на кристализационния фронт при израстване по метода
на Bridgman-Stockbarger на разнообразни кристални флуоридни системи.
Достоверността на модела се постига след уточняване на неговите
коефициенти, въз основа на емпирично установения специфичен ход за
композиционната фазова диаграма на изследваните твърди разтвори, CaF2
(флуоритова шихта) — SrF2 (Merck Suprapur), изразяващ се в разликата в
хода на кривите на стопяване и втвърдяване. Тази разлика нараства
осезаемо в точките на евтектичните минимуми на топене и втвърдяване,
което е в резултат от съдържащи се в използваната шихта неизоморфно
включени оксидни примеси предимно на Ca, Al, и Fe, което забележимо
понижава температурата й на топене и особено на кристализация;
III. Влиянието на основните кислород-съдържащи замърсители с
комплексен негативен ефект върху флуоридната кристална структура е
съществено ограничено благодарение на специфичната газова среда в
камерата за израстване на Bridgman-Stockbarger установката, създавана чрез
слабоинтензивното натичане на аргонов газ през нея. Последният е
предварително пречистван от неизбежните следи на молекулярен кислород и
водни пари преди постъпването му в камерата и контролируемо поддържан
на подходящо податмосферно налягане на изхода на пещта, към входа на
работещата вакуумна система на инсталацията. При това останалите в
аргоновия поток неотстранени кислород-съдържащи примеси, както и тези
неизбежно проникващи от околната въздушна среда през уплътненията на
камерата, изпитват значителни затруднения при придвижването им към
кристализационната зона в резултат на комбинирания ефект от: 1)
масотранспортния механизъм в газова фаза, осъществен посредством найбавния (Кнудсенов) тип дифузия, обусловен от малките размери (диаметър и
дължина) на каналите в капаците на отделните тигелни вложки (камери) и
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установилите се по дължината им незначителни градиенти в парциалните
налягания на замърсяващите газови примеси; 2) изключително ниските
стойности за коефициентите на дифузия на примесните кислородсъдържащи йони в течната фаза. При това положение, кристалният растеж
на флуориди в динамична аргонова среда със субатмосферно налягане на
изхода на камерата на Bridgman-Stockbarger установката, освен че
предполага минимално съдържание на кислород-съдържащи примесни йони
в стопилките, води и до минимизиране на загубите от изпарение и частично
декомпозиране;
IV. С набор от съвременни методи за първи път са изследвани
структурни особености и са доказани оптичните и лазерни свойства на две
нови
кодотирани
флуоридни
кристални
системи
–
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. Те са със
зададена стехиометрия, като е използван природен CaF2. Проведените
анализи показват еднородност на оптичните свойства и хомогенен състав за
двата типа едновременно израснати були при практическа липса на
структурни изменения, ниска концентрация на изоморфно вградени примесни
йони, предполагаща ниско съдържание на образувани на тяхна основа
оптично активни центрове. В този аспект спектралните характеристики слабо
се отличават, съобразно разликите в стехиометрията и разпределението на
дотиращите и примесни йони за всяка от двата типа кодотирани флуоридни
кристални системи. При това основният допант – итербият – е хомогенно
разпределен предимно в тривалентна форма, като формирането на
нежелани Yb3+ — Yb3+ двойки, водещи до последваща силна клъстеризация,
както и редукционното преобразуване Yb3+ ⟶ Yb2+, до голяма степен са
потиснати благодарение на зарядно-компенсиращия ефект на едновременно
инкорпорираните
натриеви
йони.
За
кристалната
система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 това се потвърждава от наличието на ясно
изразен широк луминесцентен пик за Yb3+ в NIR [представляващ дублет при
1017 nm (FWHM > 40 nm) и 1009 nm (FWHM ~ 18 nm)], който е много близо,
но все пак е отместен спрямо характеристичния за Yb3+ пик при 1030 nm
използван предимно за приложения във втория телекомуникационен
прозорец. Локализирани са също така и отместени или неспоменати в
специализираната литература емисионни пикове в NIR за кристалната
система с двойнодотирана калциево-стронциева матрица. Тези и други
луминесцентни и флуоресцентни особености като: жълто-зелената
луминесценция на Yb2+ йони, както и аномалната луминесценция на Yb при
655 nm във VIS диапазона, наблюдавани при нормални, а не както
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обикновено при криогенни условия, както и непараметричните анти-Стоксови
ивици на излъчване в UV ‒ VIS подсказват, че лазерните свойства на
изследваната кодотирана смесена флуоридна кристална система
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 са по-изявени, съпоставено с нейни
аналози на дотирани с Yb3+ единични кристални матрици от чист CaF2
израствани по разнообразни методи. По-добрите характеристики на тази
нова лазерна генерационна (усилваща) кристална среда показват значителни
подобрения на антиклъстеризационния ефект за итербиевите йони, породени
от въвличането на кодопанта NaF в кристалната система при наличие на
равномерно разпределени стронциеви катиони във флуоридната решетка.
Тесните, добре различими лазерни емисионни ивици и пикове в
широкообхватна UV ‒ VIS – NIR спектрална област, установени за
кодотираната бинарна алкалоземна флуоридна кристална система, са
предпоставка за нейното приоритетно използване като лазерна среда при
разработването на нови пренастройваеми квантови усилватели;
V. Използването на поетапно пречистена флуоритова шихта от находище
Славянка (Югоизточна България), с концентрация > 99.4% CaF2, за
израстване на кодотирани с Yb3+ и Nа+ едно- и двукомпонентни алкалоземни
флуоридни кристални системи, не води до възникване на съществен брой
оптично активни центрове на абсорбция и светоразсейване, нито до
влошаване на лазерните емисионни свойства. По-специално системата
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2, израсната от флуорит и синтетичен SrF2,
е с по-добри оптични/лазерни характеристики, в сравнение както с тези,
присъщи за единичните и/или смесените, напълно синтетични кристални
флуориди, така и с тези за еднокомпонентните флуоридни системи,
израснати от достатъчно качествен природен CaF2. Ето защо при подходящо
(ко)дотиране тази система е по-перспективна като приемна кристална
матрична среда за лазерни усилватели.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ
Mouhovski J., O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev, “High vacuum phase
transformation of fluorspar vapors to crystal aggregates,” Bulg. Chem.
Commun., vol. 46, 1, pp. 68 ‒ 78 (2014).
Gechev S.*, J. Mouhovski, “Purification of natural fluorspar for optical crystal
growth,” In: Proceedings of National conference with international participation
“Geosciences 2013”, Sofia, Bulgaria, pp. 21 ‒ 22 (12 ‒ 13 Dec. 2013a).

52

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
Gechev S.*, J. Mouhovski, ”Growth conditions of Ca1-xSrxF2 optical monocrystals
by Bridgman-Stockbarger method,” In: Proceedings of VIth Spring Seminar for
Young Scientists and PhD students of Chemical Institutes of BAS
“Interdisciplinary chemistry”, Abstract and oral presentation, pp. 21, Creative
House of BAS, Vitosha, Bulgaria (17 – 19 May 2013b).
Gechev S.*, J. Mouhovski, “Purification of natural fluorspar for optical crystal
growth,” In: Proceedings of National conference “Geosciences 2013” with
International Participation, Extended resume and poster session, pp. 21 ‒ 22
Sofia, Bulgaria (12 ‒ 13 Dec. 2013a).
Gechev S. M.*, O. H. Vitov, J. T. Mouhovski, “Growing simultaneously laser
grade monocrystals of (Yb3+,Na+):CaF2 & (Yb3+,Na+):Ca1-xSrxF2,” In: Program
and Abstracts book of V-th National Crystallographic Symposium NCS2014,
Abstract and poster session, University of Chemical Technology and
Metallurgy, pp. 47, Sofia Bulgaria (25 – 27 Sept. 2014).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА
НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Аз, долуподписаният Свилен Мирославов Гечев – редовен докторант
в ИМК – БАН, научно направление „Експериментална минералогия и
кристалография“, професионално направление 4.4 „Науки за Земята“, научна
специалност „Минералогия и кристалография“,
Декларирам:
1.) Резултатите и приносите, които представям по процедурата за
разработка на дисертационен труд, са оригинални и не са заимствани от
изследвания и публикации, в които нямам участия.
2.) Представената от мен информация във вид на копия на документи и
публикации, лично съставени справки и др. съответства на обективната
истина.
Д Е К Л А Р А Т О Р:
…….…………...…….............
март 2016 г.
гр. София

53

DISSERTATION SUMMARY
GROWTH AND CHARACTERISATION OF WIDELY
APPLICABLE OPTICAL CRYSTALS ‒ CO-DOPED ALKALINE-EARTH
FLUORIDE SYSTEMS OF THE TYPE: YbF3,NaF:CaF2 & YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2
SVILEN MIROSLAVOV GECHEV

It is clarified and streamlined а methodology for growing of fluoride crystal
systems by Bridgman-Stockbarger (BS) method. Main aim of the current doctoral
dissertation is a crystal growth and design in case of simultaneous growing of codoped single and binary-mixed alkaline-earth metal (AEM) fluoride (mono)crystal
boules, and in particular systems of the type of Yb3+,Na+:CaF2 & Yb3+,Na+:Ca1xSrxF2.
About the current experimental crystal growth edition, it is used a great
combined originally modified Bridgman-Stockbarger Growth System (BSGS),
tailor-made by CRYSTALOX Co. Cambridge UK and operating in the Laboratory of
Experimental Mineralogy and Crystal Growth (LEMCG) at Institute of Mineralogy
and Crystallography ‒ Bulgarian Academy of Sciences (IMC – BAS). The furnace
unit (FU) of BSGS ‒ CRYSTALOX has been appropriately modified in a way to
provide conditions for accomplishing reliable control of the shape (from planner to
slightly down-convexed) of the crystallization isotherm via stabilizing its location by
a broad adiabatic zone (AdZ) situated between the upper and lower heating zones
in the overall BS chamber. Technologically, this is attained primarily by significant
increasing of the thickness of the diaphragm into the FU, differentiating AdZ and
separating the upper (hotter) from the lower (colder) apparatus zones. Additional
molybdenum shielding sheets serve for insulation both: the surrounding cylindrical
furnace zones walls and the used a specific system of movable molybdenum
elements (rings) which changing configuration supposes controlled opportunity to
be set desired vertical temperature furnace profile. The inability to direct
observation of the crystallization front (CF) justifies the application of developed in
LEMCG a methodology for indirect CF-estimation by determining the position of a
quenched melt/crystal interface, i.e. marking the melting/crystallization isotherm at
different temperature regimes by fixing the crucible set in few variable vertical
positions along FU.
About the crystal growth, as main precursor substance it is used a specific
highly purified natural fluorspar from Slavyanka deposit (South-Western Bulgaria)
with concentration of CaF2 > 99.4%, which automatically shifts the fluorite m.p.
according to the type and quantity of fluorspar impurities. The natural fluorspar is
54

better than the synthetics in many ways but mainly because of its relatively low
grains’ specific area that makes easier and much more effective, originally
developed in LEMCG, highly temperature procedures for removing mostly deeply
adsorbed molecules/ions of oxygen and water vapours. Furthermore, it was
imposed a corresponding specification of the liquidus/solidus compositional phase
diagrams and their eutectic minima of mixed AEM fluoride solid solutions [of the
type of the used: natural fluorite –- SrF2 (Merck Suprapur)] by DTA/TG analysis of
a series of such crystal samples with varying the binary system members’ content.
In such equipment upgrades and methodological refinements, by maintaining high
vacuum or static/dynamic inert argon gas flow in the BS camera, the BSGS ‒
CRYSTALOX setup appears particularly suitable for the development of a wide
range of modes and innovative methods for growing variety of fluoride crystal
systems. Here, to be ensured uniform distribution of practically the entire quantity
of doping ingredients in the chosen two types of host crystal fluoride matrixes and
for maintaining the necessary high degree of purity in the crystallization zone (CZ),
the growing is carried out under specific conditions ‒ a constant slow flowing
stream of argon gas (purity > 99.999%) upon pressure at the outlet of the camera
in the order of several (3 ÷ 5) mbar, as in such scenario the gas impurities,
pervaded by the mechanism of back Knudsen diffusion, undergo pre-purification
treatment procedure from highly undesirable molecular oxygen and water vapor.
The technical problems related to limitation in the efficiency of the internal gaspurifying device before the argon gas to flow in the BS chamber entrance are
easily removable and by variety of ways were compensated as they do not reduce
in quality the current methodologically developed crystal growing edition.
Appropriately, it is selected the amount of PbF2 addition that is intended to
counteract the melt hydrolysis and thus – to minimize the amount of oxygen ions
resulting from the ionization of the water vapor and oxygen desorbed from the
grains/particles of the starting fluoride ingredients. Such provided conditions are
effective for (self-)purification procedure of the input melting fluoride materials
during the crystal growth. Special attention, up to detail, was ensured in the
preliminary crystal growing discussions and the prerequisite states, so thus to be
provided effectiveness of the contaminants removal procedures in terms of oxides,
elemental traces and other impurities, as well about the heterogeneous processing
substitution of REEs in the crystal lattice during the growth of co-doped solid
fluoride solutions. Also, there are discussed the mechanisms of hetero-conversion
replacement of REEs, arising upon local charge inhomogeneities and the followed
them consequtive ionic processes during the growing of (co-)doped calcium(strontium) fluoride crystal boules.
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Verification of the efficiency of such developed methodology includes a
comprehensive characterization of the grown crystal boules with compositions
(presented
in
wt.%)
of
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2
and
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. Using polariscope and polarized microscope, there
were investigated respectively: the amount, distribution and origin of the aroused
diverse mechanical defects and inclusions; the residual tensions giving rise to
optical birefringence in the grown crystal structures and the manufactured from
them optical windows; the delicate technology of whose processing treatments is
described in details so to its eventual further optimization concerning both studied
types co-doped fluoride crystal systems. By polariscopic, polarizing-microscopic,
structural (powder XRD and TEM – SAED) and also chemical (ICP ‒ OES and LA
‒ ICP ‒ MS) methods, they were analyzed opto-mechanical and structural features
of the studied co-doped single and binary-mixed fluoride crystal systems, while by
IR and UV – VIS spectroscopy, there were obtained data for their optical
performance related to structural details.
Research investigations show experimentally, a complete uniformity of optical
characteristics for each set of the prepared co-doped fluoride crystal optical
windows and their corresponding boules: there are no any changes in their
stoichiometry; no structural changes; and no shifting of spectral lines.
Nevertheless, little differences between the two crystal system types are
observable insofar as the parameters and properties of the crystal lattices of both
host matrices are distinguished according to the quantity, distribution and the types
of constituent cation species in them. For this purpose EPR and UV ‒ VIS ‒ NIR
spectroscopy were implemented, the last in modes of transition, reflection and
absorption. The observed absorption peaks and bands of ytterbium ions are
disscussed and the mechanisms of their crystal lattice incorporation and
distribution of the Yb3+ and Yb2+ valent forms too. It is established a predominant
concentration of Yb3+ doping ions which proves the suppressed undesired
reduction of Yb3+ ⟶ Yb2+, as well the undesired formation of Yb3+ — Yb3+ couples
which hinder the laser amplification in processes such Stokes/anti-Stokes
mechanisms or luminescence. Evidently, the last is as a result of the co-doping
with NaF which has played its role to act as a charge compensator and thus
contributes to the dominant incorporating single ytterbium ions in their third valent
state. All that mentioned means that the developed crystal growing methodology,
the initial amounts of ingredients and the growing conditions have been
appropriately selected. By IR and UV ‒ VIS spectroscopy, they were determined
absorption peaks of Yb and Na, as well of oxygen, residual element traces of some
rare-earths or transition metals, e.t.c. that had remained after the purification
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procedures upon the starting materials melting. All the impurities rather form
complex heterogeneous light-absorpting or/and light-scattering optically active
centres (OAC) which would have certain negative impact on the opticaltransmittance and laser-enhancing properties of the grown co-doped fluoride
crystal systems. As a whole, the characteristics of the manufactured optical
windows indicate that the grown co-doped fluoride crystal boules largely meet the
modern requirements for precision in optics and also the laser effectively inflated
coherent reinforcing doped matrices. Regarding to the last mentioned
circumstances,
a
priority
was
given
to
the
crystal
system
1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 which is uniqueness and in many ways
appears enhanced than the 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2 once. Testing an optical
window, from the crystal system 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0.33F2 for excitation
of laser emissions, there were confirmed quite reasonable emission bands and
peaks throughout all the UV ‒ VIS ‒ NIR region. In thе present case, the use of a
laser pumping source at a single wavelength (diode at 935 nm) is quite not enough
to excite all the possible laser emission states in the vast UV – VIS – NIR domain.
The observed truly successful multiple laser generation outlines the future for far
more comprehensive research, over the complex properties of particularly grown
lasing fluoride crystals, so towards the development in maturity stage of variably
doped calcium-(strontium) fluoride crystal systems in stoichiometric ratios of their
host matrix components quite other than the used in the current investigation.
Such newly invented optical-amplifying crystal media is expected to be entirely
relevant as quantum reinforcing cores in optical communication systems or for
tunable and multipurpose applications in laser technologies, as well for materials
treatment/ablation, sensorics and dosimetry, medical surgery interventions, or
about the computer chips UV/DUV/VUV microlithographic technology.
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