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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đã nghiên cứu chế tạo thành công vật liệu SnO2 và SnO2 có pha tạp Sb, Zn bằng các phương pháp 

bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt và phương pháp sol-gel.  

- Đã nghiên cứu tính chất tinh thể (nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử quét SEM, ảnh hiển vi điện tử 

truyền qua TEM) của các hệ vật liệu chế tạo được. 

- Đã nghiên cứu tính chất truyền qua, hấp thụ và xác định độ rộng vùng cấm tại nhiệt độ phòng của các 

mẫu. Độ rộng vùng cấm của các mẫu được xác định từ phổ hấp thụ vào cỡ 4 eV, lớn hơn so với giá trị 

3,6 eV của tinh thể khối. Đây là biểu hiện của hiệu ứng giam giữ lượng tử. 

- Đã nghiên cứu phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của các mẫu chế tạo bằng phương pháp 

bốc bay nhiệt đo ở các nhiệt độ từ  14 K đến 300 K và đo ở nhiệt độ phòng của các mẫu vật liệu chế 

tạo bằng các phương pháp sol-gel, thủy nhiệt. Cơ chế huỳnh quang của các đỉnh cũng đã được biện 

luận, giải thích. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Hệ mẫu vật liệu có khả năng làm cảm biến nhạy khí hoặc chất quang xúc tác giảm ô nhiễm môi trường 

của các chất hữu cơ  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 



Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến tính chất điện, quang của các hệ vật liệu này khi đạt cấu trúc 

nano (hạt nano, thanh nano, băng nano) 
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