
V fc t. i

COMITETUL DE STAT PENTRU ENERGIA NUCLEARA
INSTITUTUL CENTRAL OE FIZICA

INSTITUTUL DE FIXICA SI TEHNOLOGIA HATERIALEI

Leona CJtlitlna Hliton,

FORMAREA SI TRANSFORMAREA DEFECTELOR INTRODUSE PRIN

IRADIERE CU PARTICULE SI RAVIAŢIE ELECTROMAGNETICA

IN HALOGENURI ALCALINE

{Rtzumatul ttzti de. doc.toH.aX)

CONVUCATOR ŞTIINŢIFIC

QK. IOAN TEOVORESCU

1979



C U P R I N S

INTRODUCERE

I. VEFECTE PUNCTUALE INTRODUSE PRIN IRADIERE

1.1. Consideraţii generale. Centrii de culoare

1.2. Proprietăţi optice ale defectelor punctuale
1.2.1. Absorbţia optică

1.2.2. Termoluminiscenţa

1.3. Mecanisme de producere a defectelor punctual*
de către radiaţia ionizantă

t

II. DISLOCAŢII

11.1. Consideraţii generale
11.2. Dislocaţii In halogenuri alcaline. Sarcina

electrică a dislocaţiilor

11.3. Tehnici de observare directă a dizlocaţiilor

şi a modificărilor microtopografiei suprafeţelor
cristaline de halogenuri alcaline

III. TRANSFORMĂRI ALE DEFECTELOR INTRODUSE PRIN IRADIERE

III.l. Transformarea centrilor de culoare introduşi

prin iradiere, sub acţiunea iluainărll
III .2. Termoluniniscenţa defectelor obţinut* prin

iradierea cristalelor
III .3. Tratamente terad.ce ale cristalelor iradiat*.

Formarea coloizilor
III.4. Efectele boabardaaentului cu electroni asupra

microtopografiei suprafeţelor cristalelor d*
halogenuri alcaline



IV.

111.4.1. Străpungerea electrică
111.4.2. Efecte de pulverizare
III .4.3. Apariţia şi dezvoltarea fenomenului de

poligonizare sub acţiunea bombardamentului
cu electroni şi a iluminării

ACŢIUNEA RĂPIATIEI LASER VE 10,6 »m ASUPRA HALOGENURILOR
ALCALINE

IV.1.

IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.

IV.3. .

IV.3.1.
IV.3.2.

Caracterizarea halogenurilor alcaline ca
materiale transparente pentru radiaţia
laser de 10,6 tun
Absorbţia radiaţiei laser In materiale
Prezentarea fenomenului
Factorii care influenţează absorbţia
a) Absorbţia extrinsecă
b) Absorbţia intrinsecă
Metode de măsurare a coeficientului liniar
de absorbţie
Fenomene de distrugere în cristale trans-
parente
Mecanisme de distrugere
Morfologia distrugerilor provocate de laserii
cu CO» de putere în diferite cristale de
halogenuri alcaline. Determinarea puterii de
prag de distrugere

C0NCLUZI7

BIBLIOGRAFIE



INTRODUCERE

Studiul defectelor In diferite materiale a rezultat din
necesităţi practice, cele nai spectaculoase aplicaţii ale corpu-
lui solid bazlndu-se pe proprietăţile defectelor din reţeaua
cristalină. Cristalele ionice de tipul halogenurilor alcaline
sînt deosebit de adecvate acestor studii datorită simplităţii re-
ţelei cristaline, a existentei unor metode bine puse la punct de
preparare de monocristale de puritate înaltă, sau iapurificate
controlat, pe care se pot face relativ uşor experienţe In condi-
ţii de reproductibilitate. De asemenea, interpretarea teoretică
a datelor necesită puţine presupuneri simplificatoare.

Iradierile cu particule sau radiaţie electromagnetică con-
stituie una din principalele surse de defecte In halogenuri alea -
line. Aceste defecte vor interactiona atlt Intre ele, cit si cu
alte defecte (impurităţi» dislocaţii) mal ales sub acţiunea unor
agenţi externi (variaţii de temperatură. Iluminare). Aceste efec-
te conduc la schimbarea caracteristicilor acestor materiale, plnă
la modificarea lor completă.

Pe de altă parte, odată cu necesităţi cresclnde de mate -
riale pentru optica laser de mare putere. In ultimii ani a cres-
cut interesul fizicienilor şi tehnologilor pentru halogenurils al-
caline. Datorită transparentei Intr-un domeniu de lungimi de undă
foarte mare ( 1 - 3 0 ţim), a posibilităţii de a se obţin* monocris-
tale de dimensiuni mari, omogene şi foarte pure, la un preţ de
cost relativ scăzut, care se pot prelucra optic relativ uşor, aces-
te materiale sînt folosite la confecţionarea componentelor optice"
pasive ale laserilor de mare putere. Este de remarcat că. In acest
caz, calităţile acestor materiale rezultă din posibilitatea de a
elimina diferitele defecte din reţeaua lor.

Problemele mal sus amintite au fost In atenţia noastră şi
au determinat structura acestei lucrări, împărţită In cinci capi -
tole extinse pe 214 pagini dintre care , 61 figuri prezentate pe
planşe separate şi o bibliografie compusă din 301 citări.
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I. VEFECTE PUNCTUALE lUTROVUSE PRIN IRADIERE

In acest capitol s-a tratat problema centrilor de culoare
introduşi de radiaţia ionizantă In halogenuri alcaline. Existenţa
unor excelente monografii In acest domeniu / 1 - 6 / a dus la li-
mitarea conţinutului acestei părţi. După ce s-a făcut o descriere
succintă a structurii acestor defecte arătlnd că diferitele pro -
prietăţi ale centrilor de culoare se manifestă prin stările elec-
tronice localizate pe care le introduc In banda interzisă, s-a
insistat asupra fenomenelor de absorbţie optică şi termoluminis -
cenţă, ca mijloace de investigare a defectelor punctuale. In Iu -
crare se prezintă pe scurt calculul curbelor de absorbţie şi ter-
moluminiscenţă arătîndu-se legătura dintre mărimile care se măsoa-
ră experimental şi tranziţiile electronice caracteristice diferi-
ţilor centri de culoare.

Deoarece toate iradierile s-au realizat cu electroni acce-
leraţi sau raze X, avlnd energii mai mici declt energia de prag
necesară inducerii unei deplasări directe a ionilor din reţea,In
acest capitol s-a descris pe scurt modelul Pooley-Hersh /7,8/ ac-
ceptat In prezent de producere a defectelor punctuale de către
radiaţia ionizantă de energie joasă. De asemenea, s-a arătat: In -
fluenţa impurităţilor, a dislocaţiilor, precum şi a dozei de ira-
diere asupra curbelor de colorabilitate a cristalelor de haloge -
nuri alcaline.

II. DISLOCAŢII

Pe lingă diferite defecte punctuale, cristalele reale con -
5 6 2

ţin încă de la creştere o concentraţie de 10 - 10 dislocaţii/ca .
In acest capitol, după ce s-a definit la modul cel nai general no-
ţiunea de dislocaţii şi nodul lor de deplasare, făcîndu-se uz de
o serie de monografii din acest domeniu / 9, 10 / s-a tratat nai
pe larg problema dislocaţiilor In cristale ionice /li/. S-a ară-
tat că In acest tip de cristale, prin însăşi natura lor, disloca-
ţiile sînt încărcate electric negativ /11-13/, datorită norului de
vacanţe cationice care le înconjoară. Raza efectivă a acestui nor,
nunită şi distanţă de ecranare, delinitează domeniul din jurul dis-
locaţiei încărcate electric, faţa da restul cristalului, neutru din
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punct de vedere electric. Pentru un cristal de tipul NaCl, avlnd
o densitate de 10 dislocaţii/cm , la temperatura camerei, distan-
ţa de ecranare este s ^ * 10 pm /13/.

In consecinţă/ In cristalele de halogenuri alcaline, dis -
locaţiile vor interacţiona Intre ele sau cu alte defecte m l de-
grabă prin intermediul clnpurilor electric* asociate declt a cîm -
purilor de tensiuni mecanice create de însăşi prezenţa lor In cris-
tal.

In ultimul paragraf al acestui capitol slnt prezentate meto-
dele de observare directă cu ajutorul microscopiei optice, a micro-
scopiei electronice prin transmisie pe replici, sau a microscopiei
electronice cu baleiaj a dislocaţiilor şi a altor defecte pe supra-
faţa cristalelor de halogenuri. alcaline.

III. TRANSFORMAM ALE VEFECTELOR INTRODUSE PRIM IRADIERE

In acest capitol slnt prezentate rezultatele originale obţi-
nute privind unele caracteristici noi ale proceselor de agregare a
centrilor de culoare In urma iluminării sau a tratamentelor termice,
precum şi modificările microtopografiei suprafeţelor cristalelor de
halogenuri alcaline In urma bombardamentului cu electroni la doze
mari.

III.J. T/uuts jo*matea ctntttllox de culoare. Intuoduşl pui* iKadltKt.
&ub acţiunea. lluminâfUl

Studiul acţiunii luminii asupra transformării centrilor de
culoare a stîrnit. In ultimul timp, un viu interes In ceea ce pri-
veşte mecanismele proceselor de agregare. In acest paragraf slnt
sintetizate unele rezultate publicate anterior /14/, unde am pre -
zentat unele caracteristici ale proceselor de agregare neobservate
încă, care au loc pe cristale iradiate cu electroni la doze relativ
mari.

Cristale de NaCl şi KC1 clivate din acelaşi monocristal au
fost iradiate la întuneric cu electroni acceleraţi la 30 kv la o
densitate de curent de 10~ A/cm2, timp de 15 min. şi cu raze X
(40 kv, 20 «A, timp de 60 min.). Cristalele au fost transferate la
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întuneric din camera de iradiere în spectrofotometru. In figura 1
slnt redate spectrele de absorbţie obţinute. Se observă apariţia
benzilor F , F2» F3. In urma albirii optice cu lumină albă sau
monccromatică corespunzătoare benzii F, poziţia maximului benzii
F la cristalele iradiate cu electroni apare deplasată (figura 1
curba (d)). De asemenea, cum era de aşteptat, în timpul albirii
optice s-a modificat şi concentraţia centrilor F 2 Şi F-. Curbele
de albire optică/ reprezentate în figura 2 arată că aproximativ
35% din centri F iniţiali/ introduşi de iradierea cu electroni se
albesc cu o viteză foarte mică (curba (b)). Aceşti centri dau o
bandă de absorbţie centrată pe lungimi de undă mai mici decît ban-
da F originală. Efectul s-a observat atît la iluminarea cu lumină
monocromatică, caracteristică benzii F, cît şi la iluminarea cu
lumină albă.

Pe cristalele iradiate cu raze X s-au observat efecte dife-
rite. Pentru comparaţie, în figura 1 curba (b) este indicat spec -
trul de absorbţie al unui cristal de NaCl iradiat cu raze X.Prin
iluminare cu lumină monocromatică banda F dispare rapid (figura 2
curba (a)). De asemenea, în urma iluminării nu s-a observat nici
deplasarea maximului corespunzător benzii F, nici apariţia unei
absorbţii reziduale. Este de notat că pentru a se putea face o
comparaţie, am executat iradieri cu raze X şi electroni care au
dat maxime de absorbţie corespunzătoare benzii F de înălţimi apro-
ximativ egale. Cu toate acestea, din cauza domeniului limitat de
pătrundere al electronilor prin probe, coeficientul real de absorb-
ţie este de aproximativ 100 ori mai mare în cazul iradierilor cu
electroni. Din această cauză, probele iradiate cu raze X au fosi
colorate numai în primul stadiu de colorare, care se albeşte mult
mai rapid (figura 2).

Rezultate asemănătoare s-au obţinut şi pe cristalele de KC1.
In concluzie, prin iradierea cu electroni în condiţiile mai

sus menţionate s-au pus în evidenţă o diferenţiere în comportare
a centrilor F la albirea optică, ceea ce ar putea fi explicat prin
existenţa a două tipuri de centri F , care probabil prezintă ve -
cinătăţi diferite în cristal.
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Pig. 1

Spectrele de absorbţie in
XaCl : a) înainte de ira-
diere; b) un cristal ira-
diat X;c) un cristal ira-
diat cu electroni; d)cris-
talul iradiat eu electroni
după albirea optica cu lu-

mina F.

700 600 500 400 300
Lungime de undă (nm)

Fig. 2
Curbele de albire opti-
ca a centrilor F din
cristalele de HaCl ;
a) iradiate X; b) ira-
diate cu electroni.

2 - U 6
Timp de albire

8 10
Ore
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U Z . 2 . 7eJLmolumln.lfce.nta de.te.cte.loK obţinute plin

In ceea ce urmează ne-am propus să punem In evidenţă
diferitele vecinătăţi ale centrului F din cristalele de NaCl
şi KC1 iradiate cu electroni, a căror existenţă a fost obser-
vată în spectrele de absorbţie optică. Aceasta se poate realiza
efectulnd o experienţă de termoluminiscenţă prin care se pot
determina defectele de iradiere în urma transformării lor prin
încălzire (albire termică). Aceste experienţe s-au efectuat pe
cristalele iradiate cu electroni şi apoi iluminate în aceleaşi
condiţii ca cele descrise în paragraful precedent.

Curbele de strălucire (glow peak) au arătat că, deşi
cristalele iradiate cu electroni nu au fost în prealabil defor-
mate plastic, prezintă o concentraţie mai mare de centri F în
vecinătatea dislocaţiilor /15 /. După albirea optică, curbele
de strălucire indică reducerea mai rapidă a concentraţiei cen-
trilor F formaţi în primul stadiu de colorare.

Rezumînd rezultatele de absorbţie optică şi termolumi-
niscenţă pe cristalele iradiate cu electroni rezultă că centrii
F au o comportare diferită la albirea optică faţă de albirea
termică. Astfel, albirea optică reduce rapid centrii F formaţi
în primul stadiu de colorare, dar maximul corespunzător benzii
F apare deplasat spre lungimi de undă mai mici. Albirea termi-
că pune în evidenţă o concentraţie preferenţială de centri F
în vecinătatea dislocaţiilor, dar poziţia maximului caracteris-
tic benzii F rămîne neschimbată.

Efectele observate au fost explicate pe baza existenţei
cîmpului electric asociat dislocaţiilor încărcate, care deter -
mină polarizarea centrilor F. Acest fenomen va ajuta electroni-
lor asociaţi să scape din capcane. Astfel, centri F formaţi în
primul stadiu de colorare se vor albi optic mai rapid decît cei
care se formează în vecinătăţi normale din reţea. Prezenţa cen-
trilor F în diferite vecinătăţi din cristal a determinat depla-
sarea poziţiei maximului de absorbţie în procesele de albire
optică. Pe de altă parte, in procesele de albire termică, cîmpul
electric din jurul dislocaţiilor este redus odată cu creşterea
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temperaturii /li/. In consecinţă, nu s-a pus în evidenţă depla-
sarea maximului de absorbţie corespunzător benzii F, după tra -
tamente termice.

Continuînd acest raţionament, în procesele de albire oo-
tică vacanţele anionice vor fi atrase de cîmpul electric din ju-
rul dislocaţiilor şi concentraţia de vacanţe anionice din jurul
dislocaţiilor va creşte. Deoarece electronii liberi pot fi re -
captaţi la aceste vacanţe, concentraţia locală de centri F va
creşte, deşi numărul total de centri F scade. Acest fenomen are
ca rezultat o descreştere a ratei de albire optică pe măsură ce
aceste procese de recaptare devin predominante, aşa cum a apărut
în figura 2 (curba (b).

IZ 1.3. Tn.ataMZ.ntz tZA.m4.ce. ate cfi.iAta.te.toz. JuiadJLatz. Toimanta
C0toA.Z4.tOA.

Problema formării coloizilor metalici în cristale iradia-

te în urma unor tratamente termice a fost tratată în puţine Iu -

crări / 16 - 18 /. S-a presupus că în domeniul de temperaturi de

170 - 270°C, în care se formează banda de coloizi, are loc difu-

zia vacanţelor anionice (centri F ionizaţi) şi agregarea lor.La

aceste temperaturi la care agregatul atinge o mărime critică,elec-

tronii eliberaţi prin ionizarea centrilor F sînt captaţi de către

ionii de metal alcalin, formîndu-se coloizi de metal alcalin.

In cazul cristalelor iradiate cu radiaţie ionizantă şi

tratate termic s-a presupus teoretic că agregatul de mărise cri-

tică sau nucleul care duce la formarea coloizilor este centrul

F 4 / 3 /, format din 4 centri F legaţi în reţea într-un aranjament

tetraedric. Deoarece energia de legătură a cationilor vecini cei

mai apropiaţi cu vacanţele anionice ale centrului este nai nică

decît energia de legătură a cationilor cu anionii aflaţi în poziţii

normale din reţea , ei captează electronii eliberaţi prin ioniza -

rea termică a centrilor F, formîhd coloizi de metal alcalin. Pro -

cesul de formare a coloizilor poate fi grăbit dacă tratamentul

termic se face In prezenţa luminii, deoarece creşte concentraţia

de vacanţe anionice şi deci creşte rata de agregare.

Folosind date publicate anterior /19/ în prezenţa lucrare

am demonstrat experimental că nucleele pe care se formează coloi-_
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zii metalici In cristalele iradiate slnt centrii F. In acest fel
a fost lămurită natura controversată a nucleului pe care cresc
coloizii metalici aşa cum rezultă din lucrările /16 - 18/.

Pentru aceasta, cristale pure de NaCl clivate din acelaşi
monccristal au fost iradiate ca electroni acceleraţi la aceeaşi
doză şi tratate termic In timpul iradierii la diferite tempera -
turi, respectiv 45°C, 85°C, 130°C, 195°C, 260°C, 310°C, 340°C.
După iradiere, probele au fost păstrate la întuneric şi la tempe-
ratura camerei timp de cltcva zile, după care au fost transfera-
te tot la intuneric în spectrofotometru. Regimul dinamic în care
s-a efectuat iradierea şi tratamentul termic a permis studierea
formării, creşterii şi albirii benzilor de agregate şi a benzii
coloidale, odată cu creşterea temperaturii.

In figura 3 este reprezentată variaţia mărimilor relative
ale benzilor F, F2, F, şi C (coloidală) în funcţie de temperatu-
ra la care au fost iradiate cristalele cu electroni, aşa cum s-au
obţinut din spectrele de absorbţie optică.

Se observă că banda coloidală apare la temperaturi destul
de mici, 85°C, în comparaţie cu rezultatele din literatură / 16-
18/, care menţionează respectiv temperaturi de 130°C, 160°C şi
chiar 280°C. La 85°C banda F 4 îşi atinge maximul, iar apoi la
temperaturi mai mari ca 100°C, pe măsură ce banda F 4 scade, banda
coloidalâ creşte, pînă la valoarea de 260°C, unde atinge valoarea
maximă. De altfel, după cum se poate observa, la această tempera-
tură se formează numai centri coloidali. In consecinţă, urmărind
dinamica formării centrilor coloidali, apare evident că nucleul
pe care are loc agregarea vacanţelor anionice pentru a fonia co -
loizi de metal alcalin este centrul F^.

III.4. Eie.cte.te bombatidamentulwL cu zlf.ctM.oiu. <uup*a »J.dotopo~
Aupna^tf-zlo/i dt halogtiuuu. tccaJLine.

Folosind metodele de microscopie optică şi electronică
prin transmisie prin tehnica replicilor şi microscopie electroni
că cu baleiaj, în acest paragraf sînt prezentate unele aspecte
noi ale efectelor de străpungere superficială /14/, pulverizare
/14/ şi poligonizare /19-24/ a suprafeţelor nonocristalelor de
halogenuri alcaline bombardat* cu electroni acceleraţi.
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100 200 300
Temperatura °C

A00

Fig. 3

Variaţia mărimilor relative ale benzilor P, F., Fj, şi C

în funcţie de temperatura la care au fost iradiate cris-

talele de aaCl cu electroni .
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Din studiul străpungerii electrice superficiale a crista-
lelor de NaCl iradiate cu electroni acceleraţi la 30 kv s-au tras
următoarele concluzii :

a) Fenomenul de străpungere electrică superficială are un
caracter exploziv, pus In evidenţă prin bucăţelele mici de cristal
care apar în jurul figurii de descărcare. Aceasta demonstrează că
mecanismul după care apare străpungerea electrică In cristalele
de NaCl iradiate cu electroni este asemănător cu cel propus de
Grinberg /25/ pentru descărcări produse în interiorul cristalelor
de NaCl, cărora li s-a aplicat un cîmp electric prin metoda ac -
placă .

b) Ramurile de descărcare au tendinţa de a se orienta după
direcţii cristalografice <100>, <110>

c) Adîncimea pînă la care se formează figurile de descăr -
care este aproximativ egală cu adîncimea de pătrundere a electro -
nilor în cristal.

Deşi mult timp s-a considerat că pulverizarea surpa feţelor
solidelor se poate realiza numai cu ajutorul fasciculelor de ioni
acceleraţi care produc deplasări atrmice, prin proces» de ciocnire
directă, noi am obţinut efecte de pulverizare cu un fascicol do
electroni acceleraţi la 30 kV, orientat normal la suprafaţa (100)
a unui cristal de NaCl. Acest rezultat reprezintă o alţi confirma-
re a modelului Pooley - Hirsch /7, 8 / de producere a defectelor
de către radiaţia ionizantă de energic joasă.

După cum am arătat AgSrbiceanu şi Teodore seu /2£/, In uzrra
bombardamentului cu electroni de 30 - 40 keV şi a iluminării cu lu-
mină albă, pe suprafaţa monocristalelor de halogenuri alcaline are
loc o modificare a microtopografiei, cate are ca rezultat apariţia
unei structuri poligonale.

Poligonizarea reprezintă rezultatul vizualizat al unui pro-
ces de revenire în timp la o stare de echilibru, în urras interac -
ţiei dislocaţiilor încărcate din cristal cu centrii ce culoare in-
troduşi prin bombardamentul cu electroni, dar transformaţi în tim-
pul iluminării. Poligonizarea este caracteristică tuturor halogc -
nurilor alcaline cu structura NaCl pure sau dopate /22, 23/. Prin
transformarea optică a centrilor de culoare se produce o modifica-
re locală a micropotenţialului cristalin, datorită redistribuirii
. de sarcină. Această modificare poate determina deblocarea disloca-
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ţ. ii lor încărcate, aflate în vecinătatea centrilor de culoare, ca-*
reîpot migra lăsînd şiruri de vacanţe în unea lor. In acelaşi timp,
vacanţele libere de pe suprafaţa cristalului vor tinde să se agio-
nereze la dislocaţii sau la şirurile de vacanţe introduse de dis—
locaţiile în mişcare, obţinîndu-se în final, în starea de echili-
bru, o structura poligonală, observabilă în microscopul optic.

Pentru a clarifica modelul propus, a trebuit să identifi-
căm defectele produse de iradiere, iar apoi să decidem care dintre
ele sînt importante în timpul dezvoltării fenomenului, în urma
iluminării. De asemenea, a trebuit explicitat rolul interacţiilor
cu centrii de culoare în procesul apariţiei şi dezvoltării fenome-
nului de poligonizare.

Pentru aceasta, cristalele de NaCl şi KC1 pure sau dopate
cu cationi monovalenţi şi bivalenţi au fost bombardate la întune-
ric cu electroni acceleraţi la 3G - 40 kV, densitatea de curent
fiind da 10~ A/cir. , timp de 10 - 15 minute. După iradiere, cris -
talele au fost păstrate cîteva zile în întuneric, atît în vid, cît
şi în atmosferă obişnuită, iar apoi au fost examinate la microscop
f ar ii a se observa vreo modificare a Riicrotopografiei suprafeţei în
sens»*! îr- care o urnvsrim. Fenonenul de poligonizare apare numai du-

ra iluminarea cristalelor /22, 23, 26/. Timpul de iluminare depinde
de natura cristalelor şi mai ales de tipul de impurităţi pe care le
conţin /23/.

Din studiile pa care le-a:.i efectuat /14, 19-24/ a rezultat
că aşa cuir. propune jr.odelul nostru, apariţia şi dezvoltarea fenome-
nului de poligonizare este condiţionată de irai mulţi factorii

a) Cristalul trebuie bombardat cu electroni acceleraţi, sau
ioni /20/ , la doza de iradiere care creează o concentraţie mare de
centri F în vecinătatea dislocaţiilor /14/. Acest fel de iradiere
trai asigură :-i o concentraţie mare de defecte într-un volum restrîns
ceea ce creează tensiuni mecanice suplimentare /27, 28/ şi uşurează
mişcarea dislocaţiilor în zona respectivă.

b) Ducă iradiere cristalele trebuie iluminate cu lumină al-
bă sau rcenocromaticâ corespunzătoare benzii F /20-23, 24,26/. Tra -
tamentele terr.-d.ee ale cristalelor iradiate nu conduc la apariţia
fenomenului de peligonizare /14, 19, 22/. Prin iluminare se ionizea-
ză centrii F, far* a se obţine efecte secundare cum ar fi foraaraa
de coloizi /19/ sau modificarea sarcinii electrice a dislocaţiilor.
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/li, 14/, care apar la tratamentele termice. Vacanţele anionice

vor migra spre dislocaţiile încărcate negativ uşurlnd astfel de -

plasarea acestora /li/. In final, în cristalul iradiat şi albit

optic dislocaţi ie vor rămîne încărcate pozitiv /29,30/. De alt -

fel, dimensiunile liniilor de poligonizare slnt £n jur de 10 ym,

în concordanţă ca dimensiunile norului de vacanţe din jurul dis-

locaţii lor /13/ şi cu adincimea calculată de pătrundere a electro-

nilor în cristal.

c) Fenomenul depinde de tipul şi concentraţia de impuri-

tăţi /23/ sau coloizi /19/, precum şi de orice fel de efecte ca -

re pot perturba concentraţia de centri F sau mişcarea dislocaţii-

lor.

IV. ACŢIUNEA RADIAŢIEI LASER ASUPRA «ALOGENURILOZ ALCALINE

IV. 1. Ca.Kactt.Ki.za.Kza. hatoge.nuAA.loK alcaline ca r,iate.Klalc
tKan&paKtnte. pe.ntKu Kadlatla lai ai de 70,£ym

Dezvoltarea şi perfecţionarea construcţiei laserilor cu CO-

de mare putere, funcţionînd în regim de impulsuri sau în undă con-

tinuă a determinat în ultimii ani o sporire puternică a interesu -

lui faţă de proprietăţile materialelor transparente în domeniul de

lungimi de undă în jurul valorii de 10,6//.nu Aceste materiale sînt

necesare pentru construirea componentelor optice pasive ale laseri-

lor cu CO., (ferestre, lentile, oglinzi, di vizoare de fascicol, pris-

me) . Cu£t<. cu crcrtzn.z puterii laser emise, pierderile de putere

care apar Ic tr^cerer £ cscicolului laser prin aceste componente de-

vin tot mai j>.ari, puţind duce la degradarea lor. Se pune astfel

problcna caracterizării materialelor transparente din punctul de

vecierc al rezistentei îc trecerea unui fascicol laser de mare pute-

re ;;i a punerii ia pur.ct n unor procedee de obţinere a unor materi-

ale avln': valori o.vti: de par^r.^trilor fizici care determină aceas-

l;i c-jzui i. c.Urric;lcîor pentru laserii funcţionînd xn regim

continuu, coeficientul liniar de absorbţie 6 constituie parametrul

tsc.:i;.ioj o'c caractr.ris.Mx. a materialului. Pentru laserii funcţio -

:.Ii • 2n rc-îji;.. ....- ii JUL.UJI, pe lingă coeficientul de absorbţie tre-

bui v iu. ';u !:• conuidcr.-.i.ii.- si puterea caracteristică pragului ce
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distrugere P a materialului.

Din aceste motive, cercetătorii din laboratoare renumite
(fiugues Research Lab. şi XOnix SUA, Institutul de Fizică Lebedeev,
URSS, etc.) au manifestat un interes deosebit In studiul procese-
lor care au loc la trecerea radiaţiei prin halogenuri alcaline ,
pentru a obţine cristale avînd coeficientul liniar de absorbţie
cît mai apropiat de valoarea sa ideală. In ultimii ani şi noi am
efectuat cercetări vizînd obţinerea /31/ şi caracterizarea / 32,
33/ cloruri! de potasiu ca material transparent pentru optica pa-
sivă laser cu C0 2 de mare putere.

71/. 2. kb&oxbţJLa KadlapLe.1 taieti Zn matexiate.
IV.2.1. Pn.zzi.ntan.za £znonznuZwi
IV.l.l. facXotUUi caKz Â.n£luznţe.ază ab*ox.b/tia

Atunci cînd un fascicol laser trece printr-o componentă ,o

fracţiune mică din energia fascicolului este depozitată sub formă

de căldură în materialul componentei. încălzirea ferestrelor la -

ser prin absorbţia radiaţiei poate duce la distrugerea materiale-

lui sau la defocalizarea fascicolului prin apariţia lentilelor

termice (modificarea indicelui de refracţie al ferestrei de la

centru spre margine datorită încălzirii ei neuniforme, astfel In-

cît va acţiona ca o lentilă. In acest fel, la puteri mari, o ab-

sorbţie de doar 1% poate duce la efecte nedorite. De aici rezultă

ca factorul critic care dictează performanţele unui material pen-

tru optica pasivă laser de mare putere este coeficientul său 11 -

niar de absorbţie 3, corespunzător lungimii de undă a laserului

/34, 35/ mărime care se defineşte după relaţia lui Beer :

*» - xo a ~* L C 1 )

unde I Q este intensitatea fascicolului iniţial, I T intensitatea
fascicolului transmis, iar L lungimea totală a probei traversate
de fascicol*

Materialele folosite In tehnica de infraroşu prezintă o ab-
sorbţie reziduală în domeniul de lucru de două feluri . extrinsecă
şi intrinsecă. Mecanismul extrinsec de absorbţie este asociat cu
impurităţi atomice sau moleculare nedorite, incluziuni, bule de
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sau deviaţii de la stoichiometrie şi cu alte defecte de reţea (dis-
locaţii, graniţe intercristaline, crăpături). Toate aceste defecte
pot afecta echilibrul termic al cristalului /36 - 38/. Deoarece ob-
ţinerea de monocristale olt mai pure necesită condiţii speciale de
preparare /31, 39/ absorbţia extrinsecă este In general responsabi-
lă de distrugerea componentelor la puteri nari.

Absorbţia intrinsecă este dictată de absorbţia pe vibraţii-
le fundamentale ale reţelei la frecvenţa Reststrahl, care este de
5-7 ori mai mică declt frecvenţa de 943 cm" (10,6 f*m) a laserului
cu C0 2 cit şi de excitaţiile electronice ("cooda Urbach"). in primii
caz, absorbţia este raultifononică /40-44/, adică un foton absorbit
generează doi sau mai mulţi fononi. Dacă se extrapolează măsurători-
le coeficienţilor de absorbţie intrinseci efectuate In frecvenţe
mici, la frecvenţa laserului cu CO- se obţine coeficientul liniar

—5 —1de absorbţie intrinsec, 0.n4. * 8 x 10 cm pentru EC1 şi $«_«. s

• 5 x 10 cm~ pentru KBr. Din acest motiv, halogenurile alcaline
slnt considerate printre cele mai promiţătoare materiale folosite
la construirea componentelor optice pasive ale laserilor cu CO,. Cu
toate acestea, absorbţia, chiar şi In cele mai bune materiale folo-
site curent este dominată de impurităţi, ( 0 < 10~ cm" ).

IV.2.3. l&ztode. dz mâtutiane. a coiţldentutul linia*, de abio/ibjUt

Concomitent cu obţinerea de monocristale pentru optica la-
ser avlnd pierderi prin absorbţie tot mai reduse, au trebuit puse
la punct tehnici de măsurare a coeficienţilor liniari de absorbţie
avlnd valori foarte micic

Pierderile prin absorbţie se pot măsura pe trei căi :

- prin transmisie, măsurlndu-se diferenţa dintre intensita-
tea fascicolului care intră In probă şi a celui care iese ,

- prin emisie spectrală, avlnd In vedere că la echilibru
termic emisia este egală cu absorbţia

- calorimetric, masurlndu-se creşterea temperaturii pro-
bei datorită radiaţiei absorbite. Această încălzire a probei se
poate determina direct, cu ajutorul unui senzor de temperatură :
termocuplu /39, 43-48/, termometru cu rezistenţă /31-34, 49, 50 /,
termistor /51, 52/.
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In funcţie de geometria probei, cit fi de calitatea cris-
talelor măsurate, am utilizat ultimele două tipuri de senzori de
temperatură. In toate cazurile, măsurătorile s-au efectuat printr-o
metodă adiabatică In care proba se află Intr-o incintă închisă,izo-
lată termic faţă de mediul înconjurător, atinglnd astfel o stare de
echilibru termic. La momentul t « 0, proba era iradiată cu un fas-
cicol laser cu C0 2 In continuu plnă la momentul t * tţ, după care
era lăsată să se tennalizeze, adică să se încălzească uniform In
tot volumul ei. Dacă montajul experimental este astfel realizat
Incit pierderile de căldură să devină neglijabile, precizia măsu -
rătorii va depinde de precizia cu care se pot determina variaţii
foarte mici de temperatură. In cazul termometrului cu rezistenţă
s-au putut măsura variaţii de temperatură de ordinul AT >_ 0,1 °C.
In cazul termistorilor, sensibilitatea metodei a fost AT>2xlO °C.
Aceasta din urmă reprezintă cea mai bună sensibilitate raportată
plnă In prezent In literatură.

Valoarea coeficientului liniar de absorbţie 0 s-a obţinut
rezolvlnd problema conducţiei căldurii /47 - 49/ In probe de dife-
rite geometrii. S-a obţinut astfel relaţia :

2n m C A T
î?+î JT At8 1

Z (2)

-3

unde m C este capacitatea calorică a cristalului, I_ este intensi-
tatea fascicolului transmis. At reprezintă intervalul de timp de
iradiere. Ii este lungimea cristalului, n este indicele de refracţie
al materialului respectiv, iar AT este variaţia temperaturii cris-
talului datorită absorbţiei radiaţiei laser. Din relaţia (2) se
poate aprecia că pentru a măsura coeficienţii de absorbţie B <_ 10
cm" , trebuie determinate variaţii de temperatură AT £ 10 °C.

Sensibilitatea mare a metodei folosite de noi a permis mă-
surarea pentru prima oară a coeficientului liniar de absorbţie fo-
losind la sursă de radiaţie un laser cu COj In impulsuri. înlocuind
laserul cu C0 2 In continuu cu unul In impulsuri s-a obţinut un cls-
tig In densitatea de putere de 4-5 ordine de mărime, apropiată de
valoarea la care lucrează componentele In mod obişnuit. Deşi In
acest caz densitatea de putere a fost mare, aportul de energie ca-
re se obţine într-un singur impuls este cu 1-2 ordine de mării
mic. In consecinţă, şi cantitatea de căldură absorbită Xn cristal
este foarte mică, ceea ce a necesitat realizarea unui montaj
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rimental avînd o sensibilitate foarte mare în determinarea varia-
ţiilor mici de temperatură.

In lucrările prezentate anterior de către alţi autori /46-
48/ s-a arătat că absorbţia energiei din fascicolul laser se efec-
tuează atît pe suprafeţele traversate de fascicol, cit şi In volu-
mul cristlaului. Folosind ca sursă un laser cu CO, In undă conţi -
nuă şi un aranjament experimental adecvat s-a putut separa tempo -
ral , printr-o singură determinare, contribuţia la absorbţie a vo-
lumului cristalului $ v din valoarea totală a coeficientului de ab-
sorbţie $ t o t (volum+ suprafeţe) Schimbînd laserul In continuu cu unul
In impulsuri, această separare temporală nu mai este posibilă pe
durata unui impuls (2,5 ysec). In schimb, s-a observat că valoa —
rea coeficientului de absorbţie măsurată în impuls £. nu este e -

gală cu valoarea B t o t» măsurată cu ajutorul laserului în continuu,
ci este apropiată de valoarea &v, corespunzătoare absorbţiei :'n
volum. Este ca şi cum In cazul determinărilor în impulsuri nu se
mai simte efectul absorbţiei pe suprafeţele traversate de fascicol.

In interpretarea acestui rezultat, pentru prima oară ob -
servat de noi /52/ implică analiza proceselor fizice care au loc
la trecerea unui fascicol de radiaţie printr-un cristal cilindric.

In lucrările anterioare /46-48/ chiar dacă s-a luat In
consideraţie absorbţia pe suprafeţele traversate de fascicol şi
cea din volumul cristalului, s-a presupus că transferul căldurii
în toată masa probei se realizează fără pierderi, mai ales dacă se
elimină convecţia prin evacuarea incintei de măsură. Această ipo -
teză care putea fi acceptată în regim continuu, cînd laserul aduce
în mod continuu un aport de energie într-un timp relativ lung
(t > 30 sec) , îşi va pierde valabilitatea In regim de impulsuri.
Pe de altă parte, autorii citaţi au considerat absorbţia pe supra-
faţa ca o abstractizare In sensul In care, într-o suprafaţă luată
în sens matematic nu pot apare absorbţie sau pierderi de energie.
In realitate, această suprafaţă trebuie înţeleasă ca o zonă de a-
dîncime finită de la suprafaţa geometrică a cristalului, cu pro -
prietăţi diferite de restul volumului său şi In care are loc o ab-
sorbţie specifică din fascicolul laser. Studiile pe care le-am
efectuat privind influenţa gradului de prelucrare a suprafeţelor
componentelor pasive din KC1 asupra calităţii lor laser /53/ au
indicat prezenţa unei rugozităţi a acestor suprafeţe, care depinde
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de nodul în care s-a realizat prelucrarea lor. Este de aşteptat

mai ales în cazul impulsurilor care prezintă o densitate mare de

putere, această zonă de rugozitate medie să se încălzească foarte

puternic pe seama radiaţiei absorbite, ceea ce va determina o pro-

babilitate mărită a procesului de radiaţie spre exterior.

Calculînd temperatura Tg pe care o atinge această zonă d u -

pă formula /52/ :

, W (n2 + 1)
T " * L

d 2ira2 d p C 2n tot v

unde a este diametrul fascicolului laser dat de lentila focali -

zatoare, p este densitatea materialului, C este căldura specifică,

d este grosimea zonei de rugozitate medie, W T este energia fasci-

colului transmis, s-a găsit pentru o situaţie experimentală data

T d = 533°C.

In aproximaţia temperaturilor mici (T^-T < T ; T « 300°K)

/54/, forma ecuaţiei scăderii temperaturii zonei superficiale ev.

timpul datorită pierderilor prin radiaţie este /52 / :

h S
T = T - exp ; - -r—p -t) (4)

d r»d C

unde h este coeficientul de pierderi prin radiaţie, S suprafaţa

şi iru masa zonei superficiale. înlocuind valorile numerice se obţi-

ne că într-o secundă 4rr = 0,17. Deci într-o secundă suprafeţele

probei traversate de fascicol se răcesc aproape complet datorită

pierderilor prin radiaţie. Pe de altă parte, din calculele autori-

lor citaţi /47, 46/ rezultă că timpul necesar căldurii absorbite pe

suprafeţele probei noastre ca propagîndu-se prin conducţie, să a -

tingă senzorul de temperatură este t = 24,8 sec. Deci căldura ab-

sorbită de la impulsul laser pe suprafeţele traversate ce fascicol

se pierde prin radiaţie, înainte de a atinge senzorul de tempera -

tura.

IU.3. fi.noim.YtQ. de. dlifiu.Qe.nz Za cAj.Ata.te. &iati&patenic

Se ştie ca materialele transparente prezintă o liiritâ a

rezistenţei optice la puteri, mari, numită putere ce prag de dis -
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trugere- Aşa cum a apărut din observaţiile noastre, studiul dis-
trugerilor în materiale transparente cuprinde două aspecte: na -
tura distrugerii /33, 55 / dictată de mecanismul de distrugere
şi felul distrugerii ; pe suprafaţa /57 - 59/ sau în interiorul
cristalului /55, 56 /.

IV. 3.1. Mzcanitmut de. diittiugeJLe.

Mecanismul de distrugere este dictat în special de per-
fecţiunea cristalului /55-57, 50-63/ şi în acest sens distruge -
rea poate fi ca şi absorbţia de două feluri: extrinsecă şi intrin-
secă.

Mecanismul extrinsec de distrugere este de natură termi-
că şi depinde de impurităţi, incluziuni, pori, crăpături sau al-
te defecte din cristal, care absorb preferenţial radiaţia produ-
cînd o încălzire locală puternică.

Mecanismul intrinsec de distrugere pentru halogenuri al-
caline iradiate cu laseri cu CO, de mare putere este avalanşa de
ionizare, care determină limita fundamentală a densităţii maxime
de putere pe care o poate suporta solidul înainte de a se trans-
forma într-o plasmă fierbinte.

IV. 3.2. Mo filologia dUUtA.ugefu.tofL pno vacate, de ta.Ae.it.ll cu C0% de.
puteKZ Zn di fan.it z haX.oge.nuKi alcatine..Ve.teAmina.ne.a putexii

de. ptiag de. dittuugexe.

Problema distrugerilor provocate de către radiaţia laser
în dielectric! transparenţi este în general abordată din două
puncte de vedere : distrugeri în volumul cristalului /55, 56/ şi
suprafaţa sa /57 - 59/. Această diferenţiere apare datorită exis-
tenţei unei concentraţii mari de defecte şi impurităţi pe supra -
faţa componentelor în urma prelucrării, ceea ce reduce pragul de
distrugere pe suprafaţă de 2 - 5 ori faţă de cel în volum. Se de-
fineşte puterea de prag de distrugere a imei componente, puterea
minimă a laserului care lasă în interiorul cristalului său pe su-
prafaţa sa o urmă vizibilă în microscopul optic.
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Noi am măsurat pragul de distrugere pe diferite cristale

de halogenuri alcaline şi am corelat valorile obţinute cu valori-

le coeficienţilor liniari de absorbţie /33/. Gradul de apropiere

a valorilor acestor mărimi de cele corespunzătoare proceselor in-

trinseci, deci şi rezistenţă la distrugere a cristalelor respec -

tive depinde mai ales de concentraţia de impurităţi anionice mo -

leculare, care pot fi-prezente încă de la creştere în concentraţii

mai mici de 10 p.p.nu

Efectuînd studii de microscopie optică, microscopie elec-

tronică prin transmisie pe replici şi microscopie electronică, cu

baleiaj s-a arătat că mecanismele de distrugere ale cristalelor de

halogenuri alcaline în fascicole laser de mare putere depind de

puritatea cristalelor. Astfel, s-au pus în evidenţă morfologii ale

distrugerilor diferenţiate , după cum cristalele au fost puse sau

aveau un conţinut de impurităţi detectate spectrofotometric / 55,

56/. Folosind'aceste rezultate s-a propus un model pentru apariţia

canalelor de distrugere în cristalele cu impurităţi, prin formarea

mai întîi, datorită absorbţiei preferenţiale a unor zone sferice

de distrugere, în care materialul este topit şi resolidificat brusc.

Astfel se generează unde sferice de presiune care determină micro-

clivaje după direcţii cristaline preferenţiale. Pe măsură ce '.

fluxul de radiaţie creşte, aceste zone "elementare" sferice de

distrugere se îndesesc, microclivajele cresc şi formează canale .

Dacă distrugerea atinge suprafaţa în locul respectiv se va forma

un crater /57/, o parte din material fiind expulzată, iar restul

pătrunzînd în zonele clivate.

V. C O N C L U Z I I

Din studiile interacţiei fascicolelor de electroni acce -

leraţi şi a radiaţiei laser cu halogenuri alcaline, s-au desprins

o serie de rezultate interesante :

1) S-au arătat unele caracteristici neobservate încă ale

proceselor de agregare a centrilor de culoare introduşi prin ira-

dierea cu electroni la doze mari şi transformaţi ulterior prin

iluminare sau tratamente termice. Astfel, pe baza interacţiei va-

canţelor anionice cu dislocaţiile încărcate electric, s-au pus In
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evidenţă două tipuri de centri F formaţi în vecinătăţi normale
din reţea, sau în jurul dislocaţiilor.

2) Faţă de rezultatele date în literatură s-a arătat că
în procesul de formare a coloizilor metalici prin tratamente ter-
mice ale cristalelor de halogenuri alcaline iradiate cu electroni,
începe la temperaturi destul de mici. De asemenea, s-a arătat că
nucleul pe care are loc agregarea vacanţelor anionice pentru a
forma coioizi metalici este centrul F,.

3) S-a arătat că procesul de străpungere superficială a su-
prafeţelor halogenurilor alcaline iradiate cu electroni, are un
caracter direcţionat şi exploziv.

4) S-au pus în evidenţă efecte de pulverizare a suprafeţei
halogenurilor alcaline iradiate în electroni de energie joasă,
ceea ce reprezintă o altă confirmare a modelului Pooley-Hersh de
producere a defectelor de către radiaţia ionizantă de energie joa-
să.

5) S-au adus contribuţii noi la explicarea fenomenului de
poligonizare a suprafeţei monocristalelor de halogenuri alcaline
iradiate cu electroni şi iluminate.

6) E a pus la punct o metodă calorimetrică de foarte mare
sensibilitate pentru măsurarea coeficientului liniar de absorbţie
a radiaţiei laser cu CO 2 în monocristale de halogenuri alcaline de
puritate avansată.

7) Pe această bază s-au realizat primele deteruinări ale
coeficientului liniar de absorbţie folosind ca sursă de radiaţie
un laser cu CO- de mare putere în impulsuri. Rezultatele obţinute
au arătat că trebuiesc revizuite teoriile existente privind ab -
sorbţia radiaţiei la suprafeţele cristalelor traversate de fasci-
col.

8) S-a pus la punct un ananjament experimental pentru de -
terminarea puterii de prag de distrugere a monocristalelor de halo-
genuri alcaline de către radiaţia laser cu CO 2 de mare putere.

9) S-a propus un model de f onoare a canalelor de distruge-
re în monocristale de halogenuri alcaline care aveau impurităţi
anionice moleculare în concentraţii sub 10 p.p.m, detectate spec-
trofotonetric.
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10) Pe baza determinărilor,de coeficienţi liniari de
absorbţie şi putere de prag de distrugere a fost posibilă pre -
pararea de monocristale de KC1 de puritate avansată (concentra-
ţii de impurităţi sub 1 p.p.m., nedetectabile spectrofotometric)
pentru construcţia componentelor optice pasive ale laserilor cu
COp de mare putere.
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