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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Els materials monocristal•lins tungstats dobles de potassi i terra rara, KRE(WO4)2, a partir d'ara KREW, són en 
l'actualitat un material competitiu com a material actiu per sistemes de làser d'estat sòlid. Aquests materials monoclínics 
són fàcils de dopar amb altres densitats de ions lantànid, Ln3+, i a més presenten unes seccions eficaces d'absorció i 
d'emissió, molt elevades [1]. Dins d’aquesta família, destaca el KLuW; degut als seus millors resultats com a material 
làser [2]. 
Durant aquesta estada d’un mes al laboratori Max Born de Berlin, s’han realitzat les mesures de conductivitat tèrmica 
d’aquest material, per tal de obtenir el seu tensor de segon ordre de conductivitat tèrmica. El bombeig òptic dels materials 
làser d’estat sòlid genera calor com a resultat de la termalització en els multiplets, de les relaxacions no-radiatives i de les 
absorcions residuals (defectes, impureses). Per tant, el coneixement de les propietats tèrmiques de qualsevol material 
actiu és essencial pel disseny de la cavitat làser i l’avaluació de la funció làser, especialment en règims d’altes potències.
En l’àmbit de la generació de polsos de femto segons en làsers polsats amb bombeig de diode, s'han obtingut resultats 
prometedors en l’emissió a 1 micra del compost Yb:KLuW; aconseguint polsos de 81 fs amb una potencia mitja de 70 
mW a 1064nm [3].  Aquests resultats es varen obtenir utilitzant com a element passiu en la cavitat, el SESAM. 
Recentment, nanotubs de carboni com a absorbents saturables, single-walled carbon-nanotube saturable absorbers 
(SWCNT-SA), han atret molt l’atenció pel seu potencial com a substituts dels elements passius basats en semiconductors 
mode-lockers i limiters [4]. A més a més, s’ha demostrat per primera vegada la generació de pulsos de durada de femto 
segons, mitjançant el polsat passiu en un làser dopat amb iterbi en el rang d’una micra. S’ha utilitzat per aquesta fi, com a 
medi làser, el cristall dopat amb iterbi de KLuW. 
[1 ] Kaminskii, A. A. Crystalline Lasers:Physical Processes and Operating Schemes. CRC Press: New York,1996. 
[2] Petrov V., Pujol M.C., Mateos X., Silvestre O., Rivier S., Aguiló M., Solé R., Liu J., Griebner U., Díaz F., Growth and 
properties of KLu(WO4) ,and novel ytterbium and thulium lasers based on this monoclinic crystalline host, Laser & 
Photon. Rev. 1, 179–212 (2007) 
[3] Griebner U., Rivier S., Petrov V., Zorn M., Erbert G., Weyers M., Mateos X.,Aguiló M., Massons J.,  Díaz F., Passively 
mode-locked Yb:KLu(WO4)2 oscillators,” Opt. Express 13, 3465-3470 (2005). 
[4] Chen Y. C., Raravikar N. R., Schadler L. S., Ajayan P. M., Zhao Y. P., Lu T.-M., Wang G.-C., Zhang X.-C., Ultrafast 
optical switching properties of single-wall carbon nanotube polymer composites at 1.55 µm Appl. Phys. Lett. 81, 975-977 
(2002).  



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Monoclinic potassium rare earth double tungstates, KRE(WO4)2, hereafter KREW, are nowadays a competitive material 
as active medium in solid state laser devices. These monoclinic materials are easily doped with high density of lanthanide 
ions, Ln3+, and besides, they show a huge absorption and emission cross [1]. Among the members of this family of 
compounds, KLuW highlights due to its better results as a laser material [2]. 
During the month of stage in the labs of Max Born Institute of Berlin, the thermal diffusivity  measurements have been 
performed; in order to calculate the thermal conductivity second rank tensor. Optical pumping of solid-state laser materials 
generates heat as a result of the thermalization within the multiplets, the nonradiative relaxations and the residual 
absorption (defects, impurities). Therefore, the knowledge of the thermal properties of any active material is essential for 
the design of the laser cavity and evaluation of the laser performance, especially in the high-power regime. 
In the field of femtosecond laser generation by diode pumped pulsed lasers, promising results were already achieved in 1 
micron emission in ytterbium doped KLuW, obtaining short pulses of 81 fs with an average out power around 70 mW at 
1064nm [3].  These results were obtained using a SESAM element as a passive element inside the optical cavity. 
Recently, single-walled carbon-nanotube saturable absorbers (SWCNT-SA) have gained much attention as a potential 
replacement for semiconductor-based ultrafast passive mode-lockers and limiters [4]. In addition, femtosecond passive 
mode-locking of Yb-doped mode-locked bulk lasers was demonstrated in the 1 µm spectral range for the first time. A 
monoclinic Yb:KLuW crystal served as the laser gain medium. 
 
[ 1] Kaminskii, A. A. Crystalline Lasers:Physical Processes and Operating Schemes. CRC Press: New York,1996. 
[2 ] Petrov V., Pujol M.C., Mateos X., Silvestre O., Rivier S., Aguiló M., Solé R., Liu J., Griebner U., Díaz F., Growth and 
properties of KLu(WO4) ,and novel ytterbium and thulium lasers based on this monoclinic crystalline host, Laser & 
Photon. Rev. 1, 179–212 (2007) 
[3 ] Griebner U., Rivier S., Petrov V., Zorn M., Erbert G., Weyers M., Mateos X.,Aguiló M., Massons J.,  Díaz F., Passively 
mode-locked Yb:KLu(WO4)2 oscillators,” Opt. Express 13, 3465-3470 (2005). 
[ 4] Chen Y. C., Raravikar N. R., Schadler L. S., Ajayan P. M., Zhao Y. P., Lu T.-M., Wang G.-C., Zhang X.-C., Ultrafast 
optical switching properties of single-wall carbon nanotube polymer composites at 1.55 µm Appl. Phys. Lett. 81, 975-977 
(2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMORIA DEL TREBALL 

 

Introducció 
KLu(WO4)2 (a partir d’ara KLuW) pertany a la classe de compostos coneguts com a 

tungstats dobles monoclínics de potassi i terra rara, KREW, i de manera semblant a altres 
compostos no actius d’aquesta mena coneguts són KGdW i KYW, tots aquests compostos son 
molt adequats com a matriu cristal·lina per els ions terra rara actius com a dopants [1].  Des de 
1979, Aquesta matriu làser ha estat ja estudiada amb els dopatges de Nd3+, Er3+ i Ho3+, però els 
resultats més interessants han estat aconseguits recentment  Yb3+ i  Tm3+ dopatges en les 
regions espectrals de 1 i  2 µm respectivament.  Aquest últim fet es degut a la similitud del radi 
iònic entre el Luteci i el Tuli i el Iterbi.  

El grup espacial del KLuW és  C2/c i els seus paràmetres de cel·la són a = 10.576(7) Å, b = 
10.214(7) Å, c = 7.487(2) Å, β = 130.68(4) º i Z= 4. Per tant, se’n deriva que el  KLuW mostri 
una significant anisotropia en les seves propietats físiques, i en particular en les seves 
propietats tèrmiques, que són el subjecte de la primera part d’aquesta memòria.  La anisotropia 
de la conductivitat tèrmica afectarà a les estratègies de bombeig òptic  i de refredament del 
cristall làser. El coneixement , doncs, de la seva conductivitat tèrmica, es crucial pel disseny 
d’una extracció eficient de la calor generada sota el bombeig òptic quan el material formi part 
d’un dispositiu làser. 
Finalment i per altra banda, també es presenten en aquesta memòria els resultats de l’obtenció 
de polsos de durada de femto-segons mitjançant el mode-locking passiu utilitzant nanotubs de 
carboni, en l’emissió a una micra del cristall en volum de KLuW, dopat en aquest cas, en iterbi. 
 

Detalls experimentals 
Els monocristalls de KLuW sense dopar i KLuW monodopat amb iterbi, en un 5% de 

percentatge atòmic es van créixer amb la metodologia de Top Seeded Solution Growth by Slow 
Cooling (TSSG-SC). La metodologia de creixement ha estat optimitzada als laboratoris de 
Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA), de la Facultat de Química, de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV). Els experiments de creixement cristal·lí es varen dur a terme utilitzant forns 
cilíndrics tubulars, amb Kanthal com a resistència tèrmica. El controlador de temperatura  
Eurotherm 903P va ser usat, connectat a un tiristor. Els monocristalls van ser crescuts utilitzant 
un gresol de platí cilíndric també, de 125 cm3. Els compostos químics precursors, utilitzats com 
a reactius varen ser  K2CO3 (Fluka, 99.0%), WO3 (Fluka, 99.9%) i  Lu2O3 (Aldrich, 99.9%).  

La composició de la solució va ser de 12 mol % KLuW – 88 mol % K2W2O7 amb un pes 
aproximat de 200 g. El gradient de temperatura axial era de 1.5 K/cm, amb el fons calent. Un 
germe de KLuW amb una orientació al llarg de l’eix cristal·logràfic b, i que esta situat en el 
centre de la superfície de la solució es va utilitzar en els creixements. La temperatura de 
saturació es determina mesurant repetidament el procés de creixement/dissolució del germe, 
amb una precisió de 0.01 mm.  Durant el creixement, la temperatura de la solució es baixa 
lentament de 0.1-0.2 K/h fins a 20 K; aquest interval de temperatura depèn de la grandària de 
cristall que es vol créixer. La rotació dels cristalls es manté a una rotació constant de 40 rpm 
per mantenir la homogenització de la solució. Finalment, els cristalls es remouen de la solució 
lentament i es situen fora de la solució, i llavors el sistema és refredat a 25 K/h fins a 
temperatura ambient.  

Per les mesures de difussivitat tèrmica, es varen tallar 4 lamines d’àrea 3×3 mm2 amb una 
doblada de ≈500 μm. Les làmines es varen tallar perpendiculars a 4 direccions 
cristal·logràfiques : a, b, c i c*. Cada mostra va ser primer desgastada i desprès polida amb 
qualitat òptica utilitzant pols d’Alúmina Al2O3 amb diferents grandàries de partícula de 1 μm i 



           

 

0.3 μm. Finalment, les mostres van ser inspeccionades amb microscopia confocal, la seva 
rugositat mitjana era de 8 nm. Els components del tensor de difussivitat tèrmica (Dij) van ser 
mesurats amb calorimetria fotopiroelectrica [2]. 
 

Els experiments làser van ser realitzats amb làser de Ti:zafir com a font de bombeig, que 
emet amb una potència de sortida de 2W al voltant de 980nm. Per el bombeig amb làser de 
diode, es va utilitzar un làser que emetia a la mateixa longitud d’ona, però amb una potència de 
sortida de 4W.  La cavitat ressonat tenia la configuració Z, per tal de compensar l’astigmatisme, 
i estava formada per dos miralls còncaus amb radi de curvatura (ROC)=-10 cm en el centre. 
Aquesta configuració donava lloc a una talla mínima del raig de 30-µm en la posició del cristall 
de Yb:KLuW.  El cristall va ser orientat per treballar en la polarització paral·lela a l’eix òptic 
Np//b. El cristall estava muntat en angle de Brewster, per tal d’eliminar la reflexió entre els dos 
cristalls còncaus. No hi havia cap sistema de refredament pel cristall. En un dels braços de la 
cavitat ressonant, s’hi van afegir dos miralls reflectors (ROC=-10 i -5 cm).  Els SWCNT-SA 
estaven situats en aquesta segona talla de la cavitat ressonant, també en angle de  Brewster, 
per tal de potenciar la intensitat sobre l’absorbent. En l’altre braç del ressonador hi havia un 
mirall pla de sortida amb un  1% de transmissió, i també dos prismes per compensar la 
dispersió.  
 
Resultats 

Com ja s’ha dit anteriorment, 4 làmines de monocristall, amb les seves superfícies 
perpendiculars a les quatre direccions cristal·logràfiques a, b, c, i c* varen ser estudiades. Per 
una comparació millor entre elles, tenien totes les làmines, una doblada semblant, entre 514 i 
517 μm. Com que el  KLuW és transparent a la radiació làser del He-Ne va ser necessari 
cobrir-les amb una capa metàl·lica fina.  

Sobre aquestes mostres diferents rampes de calentament es varen realitzar anant des de 
300 fins a  500 K, amb una velocitat de 0.1 K/min. La freqüència de modulació de la senyal era 
prou alta per assegurar que la mostra dones una senyal amb una bona relació soroll-senyal.  
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Fig. 1. Difussivitat tèrmica (a) i conductivitat tèrmica (b) del KLuW mesurat al llarg de les 
quatre direccions cristal·logràfiques a, b, c i c*.  
 
La conductivitat tèrmica κij, en els cristalls és un tensor simètric de segon ordre, que 

compleix κij= DijρCp, on Dij són les components del tensor de conductivitat tèrmica  (m2/s). Com 
que el KLuW és monoclínic, aquest tensor te 4 components no nuls, quan s’expressen en el 
sistema de referència cristal·lo-físic X1κ//a., X2κ//b, X3κ//c*.  D’aquesta manera, per tal d’avaluar 
el tensor de difussivitat tèrmica en funció de la temperatura, s’ha d’avaluar en 4 direccions 
independents. Els resultats es mostren a la figura 1a.  



           

 

Utilitzant la densitat del material datada en [1] i els valors Cp del KLuW, l’evolució de la 
conductivitat tèrmica al llarg de les quatre direccions en el rang de temperatures de 300-500 K 
s’observa en la figura  1b. Així operant i diagonalitzant el tensor els valors a 300K són: 

A 300 K, l’eix principal amb la màxima conductivitat tèrmica, X’3κ, es troba a φ=22.25º de 
l’eix c cristal·logràfic.  L’eix principal X’1κ  amb el valor mitja de la conductivitat tèrmica es troba a  
γ=(β-90º)-φ=18.45º de l’eix a cristal·logràfic, com mostra la Figura 2. 

 
Fig. 2. El·lipsoide de conductivitat tèrmica del KLuW. 
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Figura 3. Corba de auto-correlació on s’observa la durada del pols làser. 

En la figura 3, es mostra a) la corba de auto-correlació amb l’espectre òptic dins l’inset de la 
emissió làser de la mostra Yb:KLuW emetent de forma polsada pel mecanisme de mode-
locking degut als SWCNT-SA.  

El pols resultant mostrava una freqüència de repetició de 89 MHz. Sota el bombeig òptic 

del làser de titani:zafir, el llindar per a que es dones l’efecte làser amb mode mode-locking era 
aproximadament amb una incidència de potencia de bombeig de  270 mW. 

La intensitat de la corba de correlació corresponent a l’ajust i a l’espectre dels polsos més 
curts temporalment, presentaven una amplada de pic a mitja alçada de 115 fs amb una 
potencia mitja de 30mW. L’espectre d’emissió corresponent estava centrat a 1048nm i amb una 
amplada de 11.3nm. Aquests resultats equivalen al producte de l’amplada de banda-per temps 
de 0.355, corresponent a la transform-limited sech2-pols. Aquestos polsos son significativament 
curts que els descrits en treballs previs, també utilitzant SWCNT-SA com a absorbents en 
emissions properes 1 micra, on la durada del pols era aproximadament de ≈200 fs per un làser 
de vidre dopat amb Neodimi [3].  

Temperatura [K] φ[º] γ[º] 
300 22.25 18.45 
400 22.10 18.60 
500 18.65 22.05 

W m-1  K-1 κ’ij= 

2.99      0              0 
 
0          2.40          0 

 
0           0         4.12 



           

 

 

Publicacions que es deriven d’aquesta memòria 

- “ Thermal properties of monoclinic KLu(WO4)2 as a promising solid state laser host”. 
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43007-Tarragona, Spain 
2Departament de Mecànica de Fluids, CEIB, Universitat Politècnica de Catalunya c/ Compte d’Urgell , 187, 08036-
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3Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, Pl 02-668, Warsaw, Poland 
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Urquijo s/n, 48013 Bilbao, Spain5Max-Born-Institute for Nonlinear Optics and Ultrafast Spectroscopy, 2A Max-Born-Str., 
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Enviat a la revista Optics Express. 
 
- “Ultrashort Pulse Generation of Yb:KLuW using Single-Walled Carbon Nanotube Saturable Absorbers “ 
Andreas Schmidt, Simon Rivier, Günter Steinmeyer, Valentin Petrov, Uwe Griebner,Jong Hyuk Yim, Soonil Lee, Won 
Bae Cho, Fabian Rotermund, M. C. Pujol, Magdalena Aguiló, Francesc Díaz. 
Division of Energy Systems Research, Ajou University,443-749 Suwon, Korea 
Max-Born-Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy, Max-Born-Str 2A., D-12489 Berlin, Germany. 
 1Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA). Universitat Rovira i Virgili. Campus Sescelades c/ Marcel.lí Domingo, s/n, 
43007-Tarragona, Spain. 
Enviat com a contribucio cientifica per la conferencia ASSP 2008, Advanced Solid-State Photonics (ASSP) Gener 27-
30, 2008 , Nara , Japó.  
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