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Những đóng góp mới của luận án: 

- Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu BAM: Eu2+ bằng phương pháp nổ dung dịch 

urê-nitrat kết hợp vi sóng. Xác định được các điều kiện công nghệ tối ưu nhằm chế tạo các vật liệu BAM 

pha tạp Eu2+, Mn2+ và đồng pha tạp Eu2+, Mn2+ có cấu trúc pha lục giác điển hình và đặc trưng phát quang 

tốt. Cấu trúc của mạng nền là khá bền khi ủ ở nhiệt độ cao. 

- Phổ bức xạ của các mẫu BAM: Eu2+ có dạng dải rộng, cực đại ở khoảng 450 nm đặc trưng cho 

bức xạ của ion Eu2+. Cường độ bức xạ của BAM: Eu2+ đạt cực đại tại 7 %mol nồng độ Eu. Hiện tượng 

dập tắt nồng độ của ion Eu2+ trong mạng nền BAM do tương tác lưỡng cực-lưỡng cực. Vật liệu BAM: 

Eu2+ là vật liệu bền nhiệt, có năng lượng dập tắt nhiệt khoảng 0,12 eV. 

- Sự suy giảm cường độ phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ trong quá trình ủ nhiệt chủ yếu là do sự 

oxi hóa của ion Eu2+ thành ion Eu3+ trong mạng nền. Bức xạ của BAM: Eu2+ do sự đóng góp của các ion 

Eu2+ chiếm các vị trí BR, aBR và mO trong mạng BAM, trong đó ion Eu2+ chủ yếu chiếm ở vị trí BR. 

Việc phân tích đường cong TL tích phân của mẫu BAM: Eu2+ cho thấy,  vật liệu này có 4 bẫy tương ứng 

với năng lượng kích hoạt là 0,68 eV; 0,72 eV; 0,88 eV và 1,22 eV. Khi nhiệt độ ủ của mẫu tăng, cường độ 

bức xạ nhiệt phát quang giảm chủ yếu do sự giảm của tâm kích hoạt Eu2+ do quá trình oxi hóa. 

- Phổ bức xạ của mẫu BAM: Mn2+có dạng dải rộng, cực đại bức xạ ứng với bước sóng 514 nm đặc 

trưng cho ion Mn2+, trong đó ion Mn2+ đóng vai trò là tâm phát quang. Cường độ bức xạ của vật liệu thay 

đổi theo nồng độ ion Mn2+ và đạt giá trị lớn nhất khi nồng độ ion Mn2+ là 11 %mol. Ion Mn2+ chiếm vị trí 

trường tinh thể yếu trong mạng nền BAM. Sử dụng giản đồ Tanabe – Sugano và các kết quả xác định các 

thông số trường tinh thể có thể giải thích đặc trưng quang phổ của vật liệu BAM: Mn2+. 

- Quan sát sự truyền năng lượng với hiệu suất cao từ ion Eu2+ sang ion Mn2+ trong mạng nền BAM 

đồng pha tạp Eu2+ và Mn2+. Phổ bức xạ của vật liệu này gồm hai đỉnh có cực đại ở 450 nm và 513 nm. 

Vật liệu BAM: Eu2+ (1 % mol), Mn2+ (11 % mol) có cường độ phát quang tốt nhất. Cường độ bức xạ tương đối 

của hai đỉnh phụ thuộc vào tỉ lệ nồng độ của pha tạp. Vật liệu này có khả năng sử dụng để chế tạo LED 

trắng dùng trong kỹ thuật chiếu sáng. 
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The new contributions of the thesis: 

- Develop a process of synthesis technology by urea – nitrate solution combustion method 

combined with microwave techniques. The research also identified the technological optimum conditions 

to prepare BAM doped Eu2+ ions, Mn2+ ions and codoped Eu2+, Mn2+ ions phosphors have typical 

hexagonal structure and luminescence characteristic is good. The structure of host lattice is quite stable 

when the phosphors are annealed at high temperature.  

- The emission spectra of BAM: Eu2+ phosphors have a broad band with maximum peak at about 

450 nm due to transition of Eu2+ ions. Emission intensity of BAM: Eu2+reachs the maximum value with 

the optimal doping concentration of Eu which is equal to 7 %mol. The Eu2+ concentration quenching 

effect in BAM lattice is considerable due to dipole-dipole interaction. BAM: Eu2+ phosphors were thermal 

stability. The thermal quenching energy of BAM: Eu2+ was about 0,12eV. 

- Degradation of luminescent intensity of BAM: Eu2+ in annealing process is considerable due to 

the oxidation from Eu2+ ions to Eu3+ ions in the lattice. The radiation of BAM: Eu2+ is due to contributed 

with 3 sites of Eu2+ ions (BR, aBR and mO) in the host lattice. While, Eu2+ ions mainly occupied in BR 

site. Analysis of glow curves of BAM: Eu2+ showed that this phosphor has 4 traps corresponding to the 

activation energies of 0,68eV, 0,71eV, 0,88eV and 1,22eV. When annealed temperature of sample 

increases, thermoluminescent intensity decreases. It could be due to the decrease of activator centers Eu2+ 

as oxidation process. 

- Emission spectra of BAM: Mn2+ had a broad band at 514 nm, corresponding to electronic 

transition of Mn2+ ions which acts as a luminescent center. Emission intensity of samples change with 

various Mn2+ concentrations and maximum emission intensity when the optimum activator concentration 

was found to be 11 %mol. Mn2+ ions has occupied in weak crystal field site. The spectrum characteristics 

of Mn2+ ions in the host lattice was explained through Tanabe – Sugano diagram. 

- The energy transfer with high luminescent efficiency from Eu2+ ion to Mn2+ in the lattice BAM 

codoped Eu2+ and Mn2+ ions was observed. The emission spectra of this phosphors consisted of two broad 

emission bands with maximum peak at about 450 nm and 513 nm. BAM: Eu2+ (1 % mol), Mn2+ (11 % 

mol) phosphor had maximum emission intensity. The relative emission intensity of two peaks depends 

upon the concentration ratio of doping. This material have application in synthesizing the white LED 

which is used in lighting technology. 
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