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Determinació de la ubicació estructural dels ions Yb3+ i Nb3+ en Yb:RTP, 
Nb:RTP i (Nb,Yb):RTP. 
Introducció 
El RbTiOPO4 (RTP) monocristal•lí és un material d’òptica no lineal molt rellevant i utilitzat en la tecnologia 
làser actual, químicament molt estable i amb unes propietats físiques molt destacades, entre elles 
destaquen els alts coeficients electro-òptics i  l’ alt llindar de dany òptic que presenta. En els últims anys 
s’està utilitzant tecnològicament en aplicacions d’òptica no lineal en general i electro-òptiques en 
particular. En alguns casos ja ha substituït, millorant prestacions, a materials tals com el KTP o el LNB(1).  
Dopant RTP amb ions lantànids  (Ln3+) (2-4), el material es converteix en un material làser auto-doblador 
de freqüència, combinant les seves propietats no lineals amb les de matriu làser. El RTP genera radiació 
de segon harmònic (SHG) a partir d’un feix fonamental amb longituds d’ona inferiors a 990 nm, que és el 
límit que presenta el KTP. Tots aquests aspectes fan d’aquest cristall un material molt atractiu per 
aplicacions en tecnologia làser i més concretament en fonts compactes de làser d’estat sòlid, amb 
possibilitat d’ésser utilitzades en projectors cromàtics, en emmagatzematge de dades, en impressió làser, 
en làsers utilitzats en medicina, en comunicacions aquàtiques, etc. La introducció d’algun codopant, tal 
com el Nb5+, ajuda a incrementar la concentració d’ió actiu (5-6). L’ió niobi a més a més aporta una 
significativa millora de la resposta no lineal del material (7). 

En el últims anys l’Yb3+ s’està mostrant com ió molt interessant per competir amb el Nd3+ donat 
que presenta un canal d’emissió en el mateix rang de longituds d’ona, però amb avantatges 
addicionals degut al seu inferior defecte quàntic que fa més eficient la generació de llum làser. 
Processos tals com l’absorció d'estat excitat, la “up-conversion”, el “quenching” per concentració i la 
no absorció en el verd fan a l’Yb3+ més adient que el Nd3+ per tal de desenvolupar amb eficiència 
processos d’auto-doblat de radiació làser. 
La determinació de la ubicació estructural i l’estudi de l'entorn local dels ions actius làser és de fonamental 
importància per a la correcta interpretació de les propietats espectroscòpiques d’aquest material. Mesures 
de difracció de neutrons sobre mostra de pols cristal·lí mostren que els ions Nb5+ i Ln3+  només 
substitueixen posicions de Ti4+ (8-9). Estudis molt recents d’EPR (electron paramagnetic resonance) 
semblen indicar que, quan la concentració de ió Ln3+ es baixa, aquest ió presenta la tendència a 
substituir i’ ió alcalí present a l’estructura (10). 
 
Pla de treball realitzat 
 
L’espectroscòpia d’Absorció de Raigs -X (Extended X-ray Absorption Fine Structure, EXAFS) es la  
tècnica idònia per a l’estudi de l’ estructura local dels materials. En el present treball s’ha estudiat, 
mitjançant l’esmentada tècnica, l’estructura local dels dopatjes d’Yb i de Nb dins  la matriu de RbTiOPO4 
(RTP).. Per l’Yb s’ha utilitzat el L-III-edge i per al Nb el K-edge en detecció de fluorescència . Les mostres 
estudiades per radiació sincrotró han estat: Nb:RTP, Yb:RTP i (Yb,Nb):RTP, preparades a partir de 
monocristalls obtinguts al Laboratori de Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA) de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. A la Figura 1 es poden observar els esmentats cristalls. La tècnica 
utilitzada en el seu creixement ha estat la de Top Seeded Solution Growth – Slow Cooling (TSSG-SC), a 
partir de gèrmens orientats en la direcció cristal·lografica c. 
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Figura 1.-Monocristalls de RTP obtinguts al Laboratori de Física i Cristal·lografia de Materials 



La caracterització òptica de les mostres també ha estat realitzada al mateix laboratori de la URV. A la 
Figura 2 es presenten les corbes de dispersió cromàtica del RTP, en relació als seus tres índexs de 
refracció, i també la finestra de transparència que mostra el material. 
    

 

 

 

 

EXAFS és i ha estat en aquests experiments una tècnica particularment útil per a tractar de determinar si 
la posició de l’Yb en la xarxa del RTP depèn o no depèn de la concentració d’aquest dopatge, que es un 
del objectius d’aquest treball. S’ha estudiat l’estructura electrònica  estesa a les cadenes Ti-O i s’ha 
determinat el grau de barreja entre els estats 3d del Ti i els estats 2p de l’O, especialment a partir del perfil 
de línia de la secció eficaç d’absorció en la proximitat de la K-edge del Ti abans esmentada. La 
concentració estequiomètrica del Ti, que representa un 12%, ha fet que les mesures de fluorescència 
hagin estat relativament ràpides. Fent EXAFS del K-edge del Ti també hem pogut caracteritzar la distorsió 
del octàedres TiO6 que configura l’estructura del RTP. Aquests octàedres participen activament a 
l’eficiència en la generació de segon harmònic (SHG) que presenta aquest material en el seu 
comportament d’òptica no lineal. Comentar addicionalment que la utilització de monocromadors de Si 
(111) ha estat imposada pel fet de cobrir el  rang d’energies a investigar.  
 

Conclusions 
 
Després de les mesures obtingudes i de les també realitzades, previament a aquest treball amb el 
sincrotó, utilitzant la tècnica de difracció de neutrons, es pot concloure que definitivament els ions Nb 
s’ubiquen en la posició Ti (1), que els ions Yb3+ es distribuixen paritàriament en les dues posicions del Ti 
(1 i 2). Aquests resultats aporten una valuosa informació per a la correcta  interpretació dels espectres 
tant d’absorció com d’emissió i la seva aplicació per emissions laser. 
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Figura 2.- Corbes de dispersió cromàtica i finestra de transparencia de l’RTP, determinades al FiCMA-URV. 


