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Tóm tắt: 

Màng sol-gel 80SiO2:20TiO2:5% mol Al
3+

 pha tạp ion và Er
3+ 

được chế tạo bằng phương pháp 

quay phủ trên đế silic với nồng độ Er
3+ 

thay đổi từ 0,1 đến 1% mol. Màng có độ dày từ 0,5 μm 

đến 3 μm và được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 900°C  trong thời gian từ 1 đến 6 giờ. Hình thái bề mặt 

và tính chất vô định hình của màng thủy tinh đa thành phần được khảo sát bằng kính hiển vi điện 

tử quét (SEM) và phổ nhiễu xạ tia X. Các đặc trưng liên kết trong màng SiO2TiO2 pha tạp được 

phân tích bởi phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR). Ảnh hưởng của nồng độ ion Er
3+ 

tới
  

cường độ 

huỳnh quang của màng được khảo sát trong vùng bước sóng 1.530 nm và vùng nhìn thấy, tại 

nồng độ Er
3+ 

là 0,5% mol thì cường độ huỳnh quang đạt giá trị cực đại. 

         Từ khóa : Sol-gel; Ion Er
3+
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Abstract: 

Sol-gel films of 80SiO2:20TiO2:5% mol Al
3+

 doped with Er
3+

 ions are prepared by spin coating 

route with a variety of the Er
3+

 concentration from 0.1 to 1% mol. The film thickness increases 

from 0.5 μm to 3 μm and glass film is annealed at 900°C for 1 - 6 hours. Surface morphology 

and amorphous property of multi-component glass are investigated by scanning electron 

microscopy (SEM) and X-ray diffraction pattern. Linking features in doping SiO2:TiO2 film are 

analyzed using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The effect of Er
3+

 

concentration on photoluminescence intensity is also studied at the wavelength range of about 

1,530 nm and at visible area. Photoluminescence intensity obtains the highest value at 0.5% mol 

of Er
3+

 concentration. 
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