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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) 
Amb aquest project hem demostrat com està relacionada la diferència en el rendiment de lasejat de dos mostres 
altament dopades amb iterbi (20 at. %) de capes epitaxials de KY(WO4)2 (KYW) dopat amb Yb crescut sobre un substrat 
de KYW i de KLu(WO4)2 (KLuW) dopat amb Yb crescut sobre un substrat de KLuW, respectivament, amb la presència 
de estrès estructural en les capes epitaxials, investigat per Topografia de Feix Blanc de Raig X de Sincrotró. A partir dels 
resultats obtinguts, queda clar que les mostres que mostren una quantitat d'estrés estructural més gran, les epitaxies de 
KYW dopat amb Yb crescudes sobre substrats de KYW, duen a una eficiència més petita durant el lasejat, permetent 
establir una correlació directa entre l'existència i la magnitud d'aquest estrès estructural i la pèrdua del rendiment làser en 
aquestes capes epitaxial, que per altra banda, des del punt de vista espectroscòpic són equivalents. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
With this project we demonstrate how the difference in laser performance of two highly doped (20 at %) epitaxial layers of 
Yb-doped KY(WO4)2 (KYW) grown on a KYW substrate and Yb-doped KLu(WO4)2 (KLuW) grown on a KLuW substrate, 
respectively, is related to the presence of structural stress in the epilayers, investigated by Synchrotron White Beam X-ray 
Topography. From the results obtained it is clear that the samples that show a larger amount of structural stress, 
Yb:KYW/KYW epitaxies, lead to lower efficiency in laser operation, giving a direct correlation between the existence and 
magnitude of such structural stress and the loss in efficiency of laser performance in such epitaxial layers which, from 
spectroscopical point of view, are otherwise equivalent. 

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
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. 
 
1. Introducció. 
 

Un nou canvi revolucionari està tenint lloc en els últims anys, relacionat amb l’avenç dels materials 
làser basats en iterbi (Yb3+) amb emissió al voltant d’1 μm, en la regió de l’infraroig proper de l’espectre 
electromagnètic, una regió prèviament coberta pels làsers de Nd:YVO4 i Nd:YAG. L’Yb3+ sosté un gran 
potencial per ser bombejat de forma ressonant per làsers de díode, ja que posseeix un sistema de nivells 
d’energia molt simple amb només un estat excitat, el que evita processos que van en detriment de l’emissió 
pròpia de l’Yb3+, com l’absorció per part d’estats excitats i els fenòmens d’up-conversion per mecanismes de 
transferència d’energia. A més a més, la banda d’absorció de l’Yb3+ coincideix amb l’espectre d’emissió dels 
làsers de díode de InGaAs, prop de 980 nm. Aquests làsers de díode ja es poden trobar al mercat amb 
aplicacions destacades en el sector de les telecomunicacions. Per tant, bombejant l’Yb3+ amb aquests làsers 
podem aconseguir un escalfament tèrmic extremadament petit, el que resulta de gran importància pel 
desenvolupament de làsers d’estat sòlid compactes d’alta potència. També, i degut a l’amplada de la seva 
banda d’emissió, els làsers d’Yb tenen un clar avantatge sobre els làsers basats en Nd3+ en l’obtenció de 
làsers polsats de pico- i femtosegons. 

Els cristalls monoclínics de KRE(WO4)2 (RE = Y i Lu) són materials ben coneguts per poder ésser 
dopats amb ions lantànids. Aquests materials presenten una anisotropia física important útil per aplicacions 
làser. Aquests cristalls poden incorporar concentracions molt elevades d’Yb3+, i són especialment adequats 
per ésser bombejats amb làsers de díode. Si els comparem al YAG dopat amb Yb o a materials vitris que 
continguin Yb, els KRE(WO4)2 mostren unes seccions eficaces d’absorció i emissió més grans, el que redueix 
la intensitat mínima de bombeig necessària per aconseguir transparència en el sistema de quasi tres nivells 
de l’iterbi. L’amplada de la banda d’emissió de l’Yb3+ en aquests cristalls és més ampla que en YAG i és 
comparable a l’obtinguda en materials vitris, el que pot proporcionar sintonibilitat, i generació i amplificació de 
polsos làsers ultracurts (ps i fs). 

Les seccions eficaces d’absorció i emissió per l’Yb3+  tan elevades que es poden assolir en aquests 
materials permet l’ús de cristalls molt prims, el que resulta un avantatge pel disseny de sistemes làser de thin 
disk o guiats. Aquests làsers miniaturitzats posseeixen els avantatges que el guiat garanteix un elevat 
confinament del bombeig, un solapament de modes perfecte i una longitud d’interacció més gran, el que pot 
reduir la densitat de potència de bombeig requerida per arribar al llindar de laseig. Tot i que s’ha demostrat el 
potencial de làsers d’Yb3+ en altres materials basats en un disseny de thin disk per l’obtenció d’emissions 
d’elevada potència, aquests sistemes requerien òptiques de bombejat complicades per tal de realitzar 
múltiples passos de bombeig a través del material actiu per tal d’obtenir una absorció eficient per part del ió 



           

 

actiu. A més a més, la majoria d’aquests làsers d’Yb3+ amb una configuració de thin disk estaven basats en 
cristalls molt prims sense cap suport. La manipulació d’aquests cristalls tan prims, així com les seves 
limitacions termo-mecàniques, han constituït un gran repte tecnològic, en particular per gruixos de cristall per 
sota dels 50 μm. El creixement epitaxial de capes primes de material dopat amb Yb3+ sobre substrats no 
dopats s’ha revelat com una bona alternativa per tal de superar aquests problemes, ja que aquesta tecnologia 
permet la fabricació de capes cristal·lines epitaxials homogènies amb una estructura perfecta i una 
composició adequada, i amb gruixos per sota dels 10 μm. La fabricació d’aquestes capes primes dopades 
sobre substrats no dopats s’espera que tingui un fort impacte sobre el concepte de làser de thin disk, que 
constitueix un dels dissenys més prometedors per incrementar la potència de sortida dels làsers d’estat sòlid 
bombejats per díodes, ja que l’efecte d’eliminació de calor és inversament proporcional al gruix de material 
actiu. Això és particularment cert per als materials KRE(WO4)2 monoclínics, on les elevades seccions eficaces 
dels dopants i la mínima interacció (el reduït quenching de fluorescència que permet nivells de dopatge 
elevats), fan possible simplificar enormement la geometria de bombejat, reduint-la a un únic pas del feix de 
bombejat a través del material actiu. Per aquests cristalls làser, fins i tot es poden utilitzar fonts de bombeig 
amb un feix de baixa qualitat (com és el cas de la majoria de làsers de díode), aconseguint encara un bon 
solapament entre el feix de bombeig i els modes ressonants.  

D’aquesta forma s’ha demonstrat láser en mode CW per capes epitaxials de KY(WO4)2 (KYW) y de 
KLu(WO4)2 (KLuW) dopades amb Yb, i crescudes per tècniques de creixement epitaxial sobre substrats de 
KYW i KLuW, respectivament. No obstant, s’han posat de manifest diferències significatives entre l’eficiència 
de lasejat dels sistemes Yb:KYW/KYW i Yb:KLuW/KLuW dopats cadascun amb un 20% de Yb. En el sistema 
20% Yb:KYW/KYW l’operació làser en continu es va obtenir bombejant a longituds d’ona entre 963 i 997 nm, 
utilitzant un ressonador en forma de Z compensat astigmàticament. No obstant, quan ens apropem al pic de 
màxima absorció, al voltant de 981 nm, comencen a aparèixer problemes tèrmics que suposen una reducció 
del pendent d’eficiència. Tot i això, es va observar una operació làser estable per una transmissió de l’output 
coupler (TOC) d’un 3.5%. Els millors resultats es van obtenir però bombejant a 984 nm amb un TOC = 2%, 
assolint l’umbral làser a una potència de bombeig absorbida d’un 275 mW. La màxima potència de sortida va 
ser de 40 mW, amb una eficiència del 33% respecte a la potència de bombeig absorbida. Pel sistema 20% 
Yb:KLuW/KLuW, es van aconseguir uns resultats molt millors, assolint una potència màxima de sortida de 
415 mW amb un TOC = 3%. Això representa una millor d’un ordre de magnitud en els resultats prèviament 
obtinguts en el sistema 20% Yb:KYW/KYW, i correspon a un màxim d’eficiència del 55% respecte a la 
potència de bombeig absorbida. L’eficiència respecte a la potència absorbida es va veure que s’incrementava 
amb TOC, assolint un màxim d’un 66% per a un TOC = 10%.  El bombeig i l’eficiència fins i tot excedien les 
assolides per a un cristall volúmic de KLuW dopat amb un 10% Yb en una configuració similar de bombeig i 
de lasejat. 

Hem investigat la diferència en l’operació dels dos sistemes làser mitjançant topografia de feix blanc 
de raig X de sincrotró (SWBXT). Aquesta és una tècnica de visualització mitjançant difracció de raig X capaç 
de proporcionar informació sobre el caràcter i la distribució del defectes cristal·logràfics i de l’estrès estructural 
en materials monocristal·lins grans i pràcticament perfectes. En aquesta memòria demostrem com es 
relaciona la pèrdua d’eficiència en el lasejat de les epitaxies de 20% Yb:KYW/KYW amb la presència d’un 
major estrès estructural generat a la interfase entre l’epitaxia dopada amb Yb i el substrat, quan es compara 
amb l’epitaxia de 20% Yb:KLuW/KLuW. 
 
2.- Tècniques experimentals. 
 

Els cristalls de KYW i KLuW presenten una transició de fase per sota del seu punt de fusió, el que 
impedeix créixer-los a partir del fos. Així, aquests substrats van ésser crescuts per la tècnica de top-seeded 
solution growth associada a un refredament lent de la solució. Els experiments de creixement es van 
desenvolupar en un forn cilíndric vertical controlat per un controlador/programador Eurotherm 902 connectat a 
un tiristor. Es va utilitzar K2W2O7, i la composició de la solució fou 88% molar de solvent i 12 % molar de solut. 
Els reactius inicials, K2CO3 (99%), WO3 (99.9%) i Y2O3 (99.9%) o Lu2O3 (99.9%), depenent del cristall que es 
volia créixer, es van barrejar en les proporcions adequades en gressols de platí de 50 mm de diámetre. La 
solució, amb un pes d’uns 200 g, es va homogeneitzar mantenint la temperatura a 50 K per sobre de la 
temperatura de saturació, Tsat, esperada. El gradient tèrmic axial de la solució fou de 1 K/cm, mantenint 
sempre el fons de gressol a una temperatura més elevada que la superfície de la solució. Quan la solució fou 
homogènia es va determinar acuradament la Tsat observant el creixement o la dissolució d’un germen cristal·lí 
en contacte amb la superfície de la solució. El procés de creixement es va dur a terme refredant la solució 
uns 10-15 K a una velocitat de refredament d’entre 0.05 i 0.1 K/h. El creixement dels cristalls de KYW va 
requerir utilitzar una velocitat de refredament més lenta, mentre que els cristalls de KLuW es van poder 
créixer a una velocitat de refredament més elevada. Quan es va completar el creixement, els cristalls es van 
extreure de la solució i es van refredar fins a temperatura ambient de forma lenta per tal de minimitzar l’estrès 
tèrmic que pot fracturar el cristall. Els monocristalls volúmics obtinguts eren transparents i no presentaven 
defectes macroscòpics amb dimensions al voltant dels 3 × 3 × 6 i els 5 × 5 × 8 mm3 al llarg de les direccions 
cristal·logràfiques a, b i c, respectivament. 

Les capes primes de 20% Yb:KYW i 20% Yb:KLuW van ésser crescudes mitjançant tècniques de 
creixement epitaxial en fase líquida sobre substrats de KYW i KLuW perpendiculars a la direcció 
cristal·logràfica [010]. Els experiments es van desenvolupar en un forn cilíndric vertical que facilita el 
creixement epitaxial en una solució amb un gradient tèrmic negligible per tal d’obtenir un gruix de capa 
epitaxial uniforme. Com a solvent es va utilitzar també K2W2O7 en una solució amb una composició 93% 
molar de solvent i 7% molar de solut. Aquesta composició de la solució permet tenir un millor control sobre la 
velocitat de creixement, d’acord amb la corba de solubilitat, i, a més a més, realitzar les experiències de 



           

 

creixement a temperatures més baixes. Les solucions, amb un pes de 70 g, es van preparar en gressols de 
platí de 30 mm de diàmetre barrejant les quantitats apropiades de K2CO3, WO3, Yb2O3, i Y2O3 o Lu2O3, 
segons l’epitaxia que es pretenia créixer. En aquestes condicions, la Tsat de les solucions en les quals s’han 
crescut les capes epitaxials era, de mitjana, 100 K inferiors a la Tsat de les solucions en la que s’havien 
obtingut els cristalls volúmics de KYW i KLuW. Els experiments de creixement epitaxial en fase líquida es van 
desenvolupar sobre làmines orientades de forma perpendicular a la direcció b cristal·logràfica, d’1 mm de 
gruix, tallades a partir dels substrats obtinguts anteriorment i amb les seves superfícies polides fins a qualitat 
òptica. Aquestes làmines de substrat es van netejar amb àcid nítric diluït, acetona i etanol en etapes 
separades de 5 minuts de durada, i després es van introduir lentament al forn fins arribar prop de la superfície 
de la solució, on es van mantenir durant 30 min per tal d’assolir l’equilibri tèrmic amb la solució. Un cop es va 
introduir el substrat dins de la solució de creixement, es va mantenir a 1 K per sobre de la Tsat durant 5 min 
amb l’objectiu de dissoldre la capa externa de cristall. Llavors, la temperatura de la solució es va disminuir de 
forma sobtada fins a 2 K per sota de la Tsat i es va procedir al creixement epitaxial a aquesta temperatura 
durant 4 hores. Durant el procés de creixement epitaxial, el substrat es va rotar a 40 rpm. Finalment, es va 
extreure l’epitaxia/substrat de la solució i es va suspendre a 1 cm per sobre de la superfície de la solució, 
mentre es refredava el forn lentament fins a temperatura ambient per tal d’evitar la fractura de la capa 
epitaxial o del substrat degut a xocs tèrmics i la diferència dels coeficients tèrmics d’expansió entre la capa 
epitaxial i el substrat. 

La composició química del substrat i de la capa epitaxial es va determinar mitjançant microanàlisi 
amb sonda electrònica en un equip CAMECA SX-50. El contingut d’Yb3+ en la capa epitaxial va ser de 11.96 × 
1020 i 14.35 × 1020 ions/cm3 per les capes epitaxials de 20% Yb:KYW/KYW i 20% Yb:KLuW/KLuW, 
respectivament. La distribució del ió Yb3+ es homogènia al llarg de l’epitaxia. No es va observar difusió de ió 
Yb3+ al substrat. 

Les mostres per ser caracteritzades mitjançant topografia de raig X es van preparar tallant llesques 
de les epitaxies, d’un gruix d’uns 150 μm, perpendiculars a les direccions cristal·logràfiques a*, b i c, de forma 
que cada mostra contingués una part de substrat i una part de capa epitaxial. Les mostres es van polir fins a 
qualitat òptica per tal de reduir el nombre de ratlles a sobre de la superfície i millorar d’aquesta manera el 
contrast generat pels possibles defectes estructurals presents en les mostres. No obstant, degut a la baixa 
duresa de les mostres (4.5-5 en l’escala de Moh) les ratlles de la superfície no es van poder eliminar 
completament. Per tal de distingir entre els trets deguts a estrès intern i l’estrès degut a aquestes ratlles 
superficials de la mostra, es van comparar les topografies de raig X amb imatges òptiques recollides en un 
microscopi petrogràfic. La caracterització microestructural es va realitzar utilitzant SWBXT en geometries de 
transmissió i reflexió. Les mesures es van dur a terme a la Stony Brook Synchrotron Topography Facility, 
Beamline X-19C, al National Synchrotron Light Source, Brookhaven National Laboratory, USA. 
 
3.- Resultats i discussió. 
 

Les imatges topogràfiques recollides mostren una relació directa entre l’estrès estructural de les 
mostres i la diferència en l’eficiència d’emissió làser per les estructures epitaxials de 20% Yb:KYW/KYW (010) 
i 20% Yb:KLuW/KLuW (010). La Figura 1 mostra les topografies SWBXT recollides per aquestes epitaxies al 
llarg de la direcció cristal·logràfica a*. La capa epitaxial es fa visible en les topografies com una banda de 
contrast fosc al voltant del substrat. La interfase tan clara i tan abrupta entre el substrat i la capa epitaxial que 
mostren aquestes topografies és una evidència més que no s’ha produït difusió d’Yb3+ cap al substrat, tal i 
com ja s’havia demostrat per microsonda electrònica. A banda de les ratlles superficials que existeixen a 
sobre de la superfície de la mostra, no es pot observar cap altre tret distintiu en les epitaxies 20% 
Yb:KLuW/KLuW (010). No obstant, en les topografies que es van prendre per les epitaxies de 20% 
Yb:KYW/KYW (010), s’observen una sèrie de línies fosques paral·leles confinades en la capa epitaxial. 
Aquestes línies són una evidència de l’estrès estructural existent en aquestes epitaxies i que es troba 
distribuït d’una forma inhomogènia, ja que s’ha observat que la seva orientació canvia segons sigui 
l’orientació del vector g. 
 La Figura 2 mostra les topografies SWBXT recollides per les epitaxies de 20% Yb:KYW/KYW (010) i 
20% Yb:KLuW/KLuW (010) al llarg de la direcció c cristal·logràfica. En aquest cas, és molt més difícil observar 
aquestes línies relacionades amb l’estrès estructural degut a que les línies d’estrès generades per les arestes 
de les mostres que no es van polir de forma adequada. No obtant, en les topografies preses en mode de 
reflexió, aquestes línies són més evidents en el cas de les epitaxies del 20% Yb:KLuW/KLuW (010). En el cas 
de les epitaxies de 20% Yb:KYW/KYW (010), degut a la mida tan petita de la capa epitaxial analitzada, és 
difícil visualitzar l’estrès estructural d’una forma clara. No obstant, si s’examina amb detall la topografia presa 
en mode de transmissió, aquest estrès és del mateix ordre que el que es troba per a l’epitaxia de 20% 
Yb:KLuW/KLuW (010). El diferent contrast que s’observa per l’estrès estructural quan s’analitza al llarg de les 
direccions cristal·logràfiques a* i c ens dóna una idea que l’estrès estructural no es distribueix de forma 
isotròpica en les capes epitaxials. Al contrari, l’estrès estructural sembla ser més important al llarg de la 
direcció a* cristal·logràfica que al llarg de la direcció c cristal·logràfica. 

Finalment, la Figura 3 mostra les topografies recollides al llarg de la direcció b cristal·logràfica per a 
una epitaxia 20% Yb:KLuW/KLuW (010) on es va eliminar completament el substrat per tal de tenir només la 
capa epitaxial. La topografia es troba lleugerament distorsionada degut a l’estrès residual que distorsiona els 
plans de l’estructura. De totes formes, la capa epitaxial mostra una distribució pràcticament uniforme de 
dislocacions. Aquestes dislocacions són creades, probablement, per tal d’acomodar el mismatch entre la capa 
epitaxial i el substrat. 
 
 



           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Topografies recollides a partir de mostres tallades perpendiculars a la direcció a* per les epitaxies 
20% Yb:KLuW/KLuW (010) ((a) en geometria de transmissió i (b) en geometria de reflexió) i per les epitaxies 
20% Yb:KYW/KYW (010) ((c) en geometria de transmissió i (d) en geometria de reflexió). Les capes epitaxials 
es mostren en més detall en les ampliacions de les figures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Topografies recollides a partir de mostres tallades perpendiculars a la direcció c per les epitaxies 
20% Yb:KLuW/KLuW (010) ((a) en geometria de transmissió i (b) en geometria de reflexió) i per les epitaxies 
20% Yb:KYW/KYW (010) ((c) en geometria de transmissió i (d) en geometria de reflexió). Les capes epitaxials 
s’indiquen mitjançant fletxes. 
 
  



           

 

 
Figura 3. Topografies recollides a partir de mostres tallades perpendiculars a la direcció b per les epitaxies 
20% Yb:KLuW/KLuW (010) ((a) en geometria de transmissió i (b) en geometria de reflexió). 
 
 
 Un mismatch estructural mínim implica una reducció de l’estrès a la interfase entre la capa epitaxial i 
el substrat. Podem definir el mismatch estructural bidimensional mitjançant l’expressió: 
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on SS(hkl) i SL(hkl) són les àrees calculades a partir dels vectors de periodicitat del substrat i de la capa 
epitaxial, respectivament. La Taula 1 resumeix els vectors de periodicitat i el mismatch estructural calculat per 
les diferents direccions cristal·lines analitzades per les nostres epitaxies. Si analitzem el mismatch estructural 
al llarg d’aquestes direccions podem afirmar, en primer lloc, que en el cas de les epitaxies 20% Yb:KYW/KYW 
(010) el mismatch estructural és sempre negatiu, el que significa que la capa epitaxial està tensionada, 
mentre que el les epitaxies 20% Yb:KLuW/KLuW (010) el mismatch estructural és sempre positiu, per tant la 
capa epitaxial es troba comprimida. A més a més, els valors absoluts d’aquests mismatches en les tres cares 
estudiades, són més grans per les epitaxies 20% Yb:KYW/KYW (010) que per les epitaxies 20% 
Yb:KLuW/KLuW (010). Finalment, quan comparem el mismatch estructural al llarg de la dirección a* o al llarg 
de la direcció c, calculat com el mismatch estructural de la cara (100) i per una cara amb uns índexos hkl tals 
que el pla (hkl) sigui paral·lel a la direcció c cristal·logràfica, el mismatch estructural és més gran per la cara 
(100). Aquests resultats explicarien la dificultat trobada per observar l’estrès estructural al llarg de la direcció c 
dels dos sistemes epitaxials. 
 
Taula 1. Vectors de periodicitat per les diferents direccions cristal·logràfiques analitzades per les nostres 
epitaxies, i mismatch estructural calculat respecte al KYW per les epitaxies 20% Yb:KYW, i respecte al KLuW 
per les epitaxies 20% Yb:KLuW. 
 

Cristall a (Å) b(Å) c(Å) β(º) f(010) f(100) f(hkl)*//c [ref] 
KYW 10.6313 (4) 10.3452(6) 7.5547(3) 130.752 (2) - - - 15 
KLuW 10.5898 (5) 10.2362 (5) 7.4962(3) 130.744 (2) - - - 3 

20%Yb:KYW 10.6200 (6) 10.3213 (6) 7.5382 (4) 130.744 (3) -0.31 -0.45 -0.20 16 
20%Yb:KLuW 10.5947 (4) 10.2456 (3) 7.5002 (2) 130.747 (2) 0.11 0.14 0.09 3 

 
 
 A partir d’aquests resultats és clar que les mostres que mostren més d’estrès estructural més gran, 
és a dir les epitaxies 20% Yb:KYW/KYW (010), són les mateixes mostres per les quals l’eficiència de laseig és 
més baixa, mentre que els mostres que presenten un menor estrès estructural, o fins i tots per les que no 
s’observa estrès estructural, mostres un millor rendiment làser. Això ens dóna una correlació directa entre 
l’existència i la quantitat d’aquest estrès estructural amb la pèrdua en eficiència del funcionament com a làser 
en aquestes capes epitaxials. 


