
– 13 – 

Լիթիումի նիոբատի Լիթիումի նիոբատի Լիթիումի նիոբատի Լիթիումի նիոբատի 	=>?@AB    միաբյուրեղների սինթեզը միաբյուրեղների սինթեզը միաբյուրեղների սինթեզը միաբյուրեղների սինթեզը ևևևև    
օպտիկական անհամասեռությունների օպտիկական անհամասեռությունների օպտիկական անհամասեռությունների օպտիկական անհամասեռությունների 

ուսումնասիրությունըուսումնասիրությունըուսումնասիրությունըուսումնասիրությունը՝՝՝՝    կախված աճի պայմաններիցկախված աճի պայմաններիցկախված աճի պայմաններիցկախված աճի պայմաններից    
Թովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան Մարտուն    

Ղազարյան ՀրաչիկՂազարյան ՀրաչիկՂազարյան ՀրաչիկՂազարյան Հրաչիկ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Չոխրալսկու մեթոդ, հալույթ, պինդֆազային սինթեզ, 
բաղադրություն, հավելուկ, օպտիկական թափանցելիություն    CDE� ընտանիքի սեգնետոէլեկտրական միաբյուրեղները լայն կիրառություն 
ունեն ժամանակակից սարքաշինությունում [3; 5; 6]: Այնպիսի բնագավառների 
զարգացումը, ինչպիսիք են քվանտային էլեկտրոնիկան, օպտոէլեկտրոնիկան, 
նյութերի և բժշկական ախտորոշման հետազոտման ակուստիկ մեթոդները ավելի 
ու ավելի խիստ պահանջներ են դնում նոր սինթեզվող և արդեն հայտնի նյութերի 
վրա, որոնք էլ խթանում են նոր մեթոդներ և միջոցներ գտնելու այդպիսի բյուրեղ-
ների օպտիկական, էլեկտրական և ակուստիկ հատկությունների կայունացման 
համար: Այդ բյուրեղների գործնական կիրառման մեծ հնարավորություններն էլ 
պայմանավորում են հետաքրքրությունը դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկու-
թյունների ուսումնասիրության հանդեպ: 

 CDE� ընտանիքի բյուրեղներից առավել պահանջարկ վայելողներից են լի-
թիումի նիոբատի		FGH�E�միաբյուրեղները: Լիթիումի նիոբատի		FGH�E� միաբյու-
րեղներն օժտված են մի շարք առանձնահատուկ էլեկտրական, օպտիկական և 
ակուստիկ բնութագրերով: Այդպիսի հատկությունների շնորհիվ էլ դրանք լայնորեն 
օգտագործվում են օպտիկական, էլեկտրաօպտիկական և ակուստաօպտիկական 
սարքերում որպես օպտիկական դիապազոնի մոդուլյատորներ, օպտիկա- և ակուս-
տաէլեկտրական փոխարկիչներ, զտիչներ և այլն [4, 1-7; 7, 69-82; 8, 231-235]: 

Լիթիումի նիոբատի միաբյուրեղների հիմքի վրա աշխատող օպտիկական 
սարքավորումների աշխատանքի կարևոր բնութագիրեր են էլեկտրաօպտիկա-
կան, ոչ գծային-օպտիկական գործակիցները և օպտիկական վնասվածքների 
հանդեպ բարձր կայունությունը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
այդ պարամետրերը խիստ կախված են ինչպես կողմնակի նյութերի ներառուկնե-
րի առկայությունից, այնպես էլ միաբյուրեղների քանակաչափական բաղադրու-
թյունից: Այդ պարամետրերի բարելավում դիտվում է, երբ բյուրեղական վանդա-
կացանց են մտցվում սահմանափակ քանակությամբ երկվալենտ և եռավալենտ 
հավելուկներ (IJ�8,	KL�8, MN�8	և	D�8): Ընդ որում՝ օպտիկական համասեռության 
վրա էական ազդեցություն է թողնում նաև հավելուկի մտցման եղանակը [1, 55-57; 
2, 319-321]: Լիթիումի նիոբատի օպտիկապես բարձրորակ միաբյուրեղներ հալույ-
թից աճեցվել են բորի 0,08 և 0,12 կշռ.% կոնցենտրացիաներով [1, 58]: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել են լիթիումի նիոբատի		FGH�E� միաբյուրեղ-
ների օպտիկական թափանցելիությունը (OP)՝ կախված բովախառնուրդի ստաց-
ման եղանակից, քանակաչափական բաղադրությունից և միաբյուրեղների աճի 
պայմաններից: Քանակաչափական բաղադրությամբ 70 մմ տրամագծով և գլանա-
յին մասի 90 մմ երկարությամբ լիթիումի նիոբատի միաբյուրեղները (նկ. 1) «001» 
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բյուրեղագրական ուղղությամբ աճեցվել են հալույթից Չոխրալսկու մեթոդով 
«Кристалл – 3М» բյուրեղակայանքի վրա օդի միջավայրում: Միաբյուրեղների աճի 
օպտիմալ արագությունը կազմել է 2,5 մմ/ժամ, իսկ պտույտի արագությունը
պտույտ/րոպե: Ջերմային լարվածությունները հանելու համար աճեցված միա
բյուրեղները 24 ժամ ենթարկվել են ջերմային մշակման O	 = 1240
ճանի դեպքում «KS/6000» բարձրջերմաստիճանային թրծատու
նում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.    1. 1. 1. 1. ԼիթիումիԼիթիումիԼիթիումիԼիթիումի    նիոբատինիոբատինիոբատինիոբատի    միաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղների    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    տեսքըտեսքըտեսքըտեսքը
 
Բովախառնուրդը ստացել ենք պինդֆազային սինթեզի մեթոդով

սակի FG�QE�: H��ER խառնուրդից: Խառնուրդի համասեռությունը
համար այն պատրաստվել է մեթիլ սպիրտում երկարատև և խնամքով
միջոցով, որից հետո թրծատուփային վառարանում 	O	 = 200	օ
նում 2 ժամ ենթարկվել է նախնական ջերմային մշակման: Պինդֆազային
զի օպտիմալ ջերմաստիճանն ընտրել ենք Q-1500D դերիվատո
կան ռեակցիայի ուսումնասիրման միջոցով: Սինթեզն իրականաց
վառարանում՝ 4 ժամ պահելով 1250 օC ջերմաստիճանային պայմաններում:

Հալույթից բարդ օքսիդային նյութերի միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ, 
կախված բաղադրիչների գոլորշացման աստիճանի տարբերությունից, կարող են 
առաջանալ տարատեսակ քանակաչափական խախտումներ: Ուսումնասիրվող 
համակարգում առավել հեշտ գոլորշիացող բաղադրիչը լիթիումն է, հետևաբար 
պետք է ենթադրել, որ միաբյուրեղների աճի ընթացքում կարող է առաջանալ լի
թիումի պակաս: Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով՝ կատարել ենք քա
փական ճշտումներ և միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ հալույթին
ենք 0,05-0,35 կշռ.% FGES: Սինթեզված միաբյուրեղների օպտիկական թա

րեղագրական ուղղությամբ աճեցվել են հալույթից Չոխրալսկու մեթոդով 
միջավայրում: Միաբյուրեղների աճի 

օպտիմալ արագությունը կազմել է 2,5 մմ/ժամ, իսկ պտույտի արագությունը՝ 15 
յին լարվածությունները հանելու համար աճեցված միա-1240	օQ	 ջերմաստի-

տուփային վառարա-

տեսքըտեսքըտեսքըտեսքը 

մեթոդով «ՕCЧ» տե-
համասեռությունը ապահովելու 

խնամքով խառնելու 
օQ	 ջերմաստիճա-
դֆազային սինթե-

տոգրաֆով՝ քիմիա-
նացրել ենք «KS/600» 
մաններում: 

Հալույթից բարդ օքսիդային նյութերի միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ, 
ված բաղադրիչների գոլորշացման աստիճանի տարբերությունից, կարող են 

քանակաչափական խախտումներ: Ուսումնասիրվող 
ացող բաղադրիչը լիթիումն է, հետևաբար 

պետք է ենթադրել, որ միաբյուրեղների աճի ընթացքում կարող է առաջանալ լի-
մի պակաս: Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով՝ կատարել ենք քանակաչա-

հալույթին ավելացրել 
Սինթեզված միաբյուրեղների օպտիկական թափանցե-
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լիությունը (OP, %) սպեկտրի U = 300-800 նմ սպեկտրային տիրույթում գրանցել ենք 
«SPECORD–UV–VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի միջոցով: 

    
Նկ.2.Նկ.2.Նկ.2.Նկ.2. =>?@AB----իիիի    միաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    թափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիության    սպեկտրներըսպեկտրներըսպեկտրներըսպեկտրները. . . . 

1111----    առանցառանցառանցառանց    հավելուկիհավելուկիհավելուկիհավելուկի, 2, 2, 2, 2----    0,150,150,150,15 կշռկշռկշռկշռ.% .% .% .% =>AV, 3, 3, 3, 3----    0,200,200,200,20 կշռկշռկշռկշռ.% .% .% .% =>AV    
 

Նկ. 2-ում բերված են աճեցված միաբյուրեղների նմուշների օպտիկական 
թափանցելիության սպեկտրները U = 300-800 նմ սպեկտրային տիրույթում: 

Ինչպես երևում է թափանցելիության սպեկտրներից, սպեկտրի երկարալի-
քային տիրույթում (UWXY = 500	նմ), առկա է կլանման համեմատաբար թույլ շերտ, 
որն ըստ երևույթին պայմանավորված է քանակաչափական խախտումների 
հետևանքով առաջացած կառուցվածքային թերություններով: Սպեկտրների հա-
մադրումը ցույց է տալիս, որ օպտիկական կլանման այդ շերտի ինտենսիվությու-
նը FGES-ի քանակի ավելացման հետ փոքրանում է՝ հասնելով նվազագույնի 0,15-
0,20 կշռ.%-ի դեպքում, որից հետո թափանցելիության էական փոփոխություն չի 
դիտվում (նկ.3): Միևնույն ժամանակ դիտվում է օպտիկական թափանցելիության 
նշանակալից ընդհանուր մեծացում առանց հավելուկի նմուշի համեմատ: 

Այսպիսով՝ հաշվի ունենալով, որ հալույթից բարդ օքսիդների բյուրեղացման 
ժամանակ հնարավոր է բաղադրիչներից մեկի պակասումը (առավել ակտիվ գո-
լորշացման հետևանքով), որը բերում է բաղադրության քանակաչափական խախ-
տումների և միաբյուրեղների կառուցվածքային թերությունների, որոնք վատաց-
նում են միաբյուրեղների օպտիկական մի շարք բնութագրեր, և նկատի ունենա-
լով, որ մեր դեպքում կառուցվածքային թերությունները կարող են պայմանավոր-
ված լինել լիթիումի հնարավոր պակասով, միաբյուրեղներն աճեցրել ենք՝ հա-
լույթին լիթիումի որոշակի չափաբաժիններ (0,05 – 0,35 կշռ.% սահմաններում) FGES-ի ձևով ավելացնելով, և ուսումնասիրել ենք դրանց նմուշների օպտիկական 
կլանման (թափանցելիության) սպեկտորները սպեկտորի տեսանելի տիրույթում 
(300-800 նմ): 
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Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.    3.3.3.3. =>?@AB----իիիի    միաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղներիմիաբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    թափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիության

կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    =>AV----ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (
 
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ 

Չոխրալսկու մեթոդով աճեցված լիթիումի նիոբատի բարելավված օպտիկական 
բնութագրերով միաբյուրեղներ կարելի է ստանալ հալույթին ավելացվող լի
մի հավելուկի կոնցենտրացիայի փոփոխման և դրան համապատասխան օպ
մալ աճի արագության ընտրության միջոցով:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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5. Verdiell, J.-M. Integrated lithium niobate based optical transmitter /J.
P. Alto// US Patent Nº 20050111773A1, -2005. 
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թափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիությանթափանցելիության    
ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (ի ավելցուկային պարունակությունից (Z[\] = ^__	նմնմնմնմ))))    

արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ 
Չոխրալսկու մեթոդով աճեցված լիթիումի նիոբատի բարելավված օպտիկական 
բնութագրերով միաբյուրեղներ կարելի է ստանալ հալույթին ավելացվող լիթիու-
մի հավելուկի կոնցենտրացիայի փոփոխման և դրան համապատասխան օպտի-
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Синтез монокристаллов нСинтез монокристаллов нСинтез монокристаллов нСинтез монокристаллов ниобата литияиобата литияиобата литияиобата лития		`abcdB    и и и и     
исследование оптических неоднородностейисследование оптических неоднородностейисследование оптических неоднородностейисследование оптических неоднородностей,,,,        

связанных с условиями ростасвязанных с условиями ростасвязанных с условиями ростасвязанных с условиями роста    
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Казарян ГрачикКазарян ГрачикКазарян ГрачикКазарян Грачик    

РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: метод Чохральского, расплав, твердофазный синтез, состав, 

примесь, оптическая прозрачность 
В работе исследована оптическая прозрачность монокристаллов ниобата 

лития 	FGH�E�,    выращенного методом Чохральского, в зависимости от условий 
синтеза монокристаллов. Для устранения дефектов кристаллической структуры, 
влияющих на оптические характеристики, вызванные стехиометрическими нару-
шениями, монокристаллы выращивались из расплава с избыточными концентра-
циями 0,05-0,35 мас.%	гидроксида	лития. Показано, что с улучшенными оптичес-
кими характеристиками монокристаллы получают из расплава с избыточной кон-
центрацией гидроксида лития 0,20-0,25 мас.% и со скоростью роста 2,5 мм /ч. 

 
 
 

Synthesis of LSynthesis of LSynthesis of LSynthesis of Lithium ithium ithium ithium NNNNiobate iobate iobate iobate SSSSingle ingle ingle ingle CCCCrystals rystals rystals rystals 	`abcdB    and and and and     
IIIInvestigationnvestigationnvestigationnvestigation    of of of of Optical IOptical IOptical IOptical Innnnhomogeneities Associated homogeneities Associated homogeneities Associated homogeneities Associated     

with Growth Cwith Growth Cwith Growth Cwith Growth Conditionsonditionsonditionsonditions    
Tovmasyan Tovmasyan Tovmasyan Tovmasyan MartunMartunMartunMartun    
Ghazaryan HrachikGhazaryan HrachikGhazaryan HrachikGhazaryan Hrachik    

SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: the Czochralski method, melt, solid phase synthesis, composition, 

admixture, optical transparency 
In this work, the optical transparency of lithium niobate 	LiNbO� single crystals 

grown by the Czochralski method was investigated depending on the conditions for the 
synthesis of single crystals. To eliminate defects in the crystal structure that affect the 
optical characteristics caused by stoichiometric disturbances, single crystals were grown 
from a melt with excess concentrations of 0,05-0,35 wt. % lithium hydroxide. It is 
shown that with improved optical characteristics single crystals are obtained from a melt 
with an excess concentration of lithium carbonate 0,20-0,25 wt. %, and at a growth rate 
of 2.5 mm / h. 

 
        


