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Raport ştiinţific 

 
Titlul proiectului: “Procese de upconversie infraroşu-infraroşu şi infraroşu-ultraviolet în 

fosfori dopaţi cu ioni de pământuri rare”, CONTRACT 82 / 06.10.2011; PROGRAMUL 
'IDEI', PN-II-ID-PCE-2011-3-0643 

 
Pentru fosforii cu conversie superioară, emisia fotonilor are loc de pe nivele energetice situate 

mai sus decât energia fotonilor de pompaj. Sistemul Yb3+ - Er3+ este unul dintre cele mai eficiente 
pentru emisia in vizibil (verde, tranziţia (2H11/2, 

4S3/2) → 4I15/2 şi roşu, 4F9/2 → 4I15/2) la pompaj în IR. 
Sistemul Yb3+ - Tm3+ este cunoscut pentru tranziţia în albastru (1G4 → 3H6) şi în IR apropiat (~ 800 
nm, 3H4 → 3H6). Sistemul Yb3+ - Ho3+ emite in verde (tranziţia (5S2, 

5F4) → 5I8). În toate aceste 
sisteme, ionii Yb3+ absorb efficient (la ~ 980 nm) radiaţia de pompaj şi o transferă ionului emiţator 
(Er3+, Tm3+ sau Ho3+). Emisia verde şi roşie a Er3+ ca şi emisia verde a Ho3+ se obţine prin absorbţie 
de doi fotoni IR. Emisia albastră a Tm3+ se realizează prin absorbţie de trei fotoni IR.  

În cadrul proiectului, au fost studiate două tipuri de fosfori oxidici. (i) Din familia 
langasitului, La3Ga5SiO14 (LGS) şi La3Ga5.5Ta0.5O14 (langatat, LGT ) şi (ii) CaSc2O4 (scandat de 
calciu) dopaţi cu ioni de pământuri rare trivalente: Er3+, Tm3+, Ho3+ şi Yb3+. 

LGS şi LGT cristalizează in sistemul trigonal (grup spatial P321 (150), clasa de simetrie 32. 
Este isostructural cu galogermanatul de calciu /1/. Formula generală este A3BC3D2O14, unde A 
reprezintă poziţiile dodecaedrale, B – poziţiile octaedrale iar C şi D – poziţiile tetraedrale. Ionii La3+ 
ocupă poziţiile A, unde simetria locală este C2 /2/. LGS şi LGT sunt cristale partial dezordonate: doi 
ioni diferiţi pot ocupa întâmplător aceeaşi poziţie cristalografică: în LGS, Ga3+ şi Si4+ impart poziţia 
tetraedrică D; în LGT, poziţiile octaedrice B pot fi ocupate, cu egală probabilitate de Ga3+ şi Ta5+. În 
LGT, celelalte poziţii (C şi D) sunt ocupate de Ga3+. Ionii de pământuri rare trivalenţi substitue La3+ 
în poziţiile A. Spectrul fononic cupinde fononi cu energii până la 778 cm-1 /3/ pentru LGT şi pâna la 
866 cm-1 pentru LGS /4/. 

Scandatul de calciu (CaSc2O4) are structura CaFe2O4, şi aparţine grupului spatial ortorombic 
Pnma (D2h

16) (62) /5/. Ionii Sc3+ ocupă două poziţii octaedrale în timp ce Ca2+ ocupa o poziţie 
coordinată cu opt oxigeni. Ionii cu rază ionică mică (Tm3+, Er3+, Yb3+) substituie Sc3+, cei cu rază 
ionică mare (Eu3+) substituie Ca2+ (cu compensare de sarcină prin vacante sau impurităţi). În 
legătură cu fononii scandatului de calciu, literatura dă valoarea de 540 cm-1 /6/. 

 

Principalul deziderat pe care trebuie să-l îndeplinească un fosfor este eficienţa. În cazul 
fosforilor cu conversie superioară, definim mai multe tipuri de eficienţă: (i) eficienţa energetică ca 
raportul între energia emisă (în domeniul de interes) şi energia absorbită în IR; (ii) eficienţa definită 
ca raport între numărul de fotoni emişi şi numărul de fotoni absorbiţi (în engleză, quantum yield); 
(iii) eficienţa energetică practică, ca raportul între energia emisă şi cea incidentă. 

Indiferent de care definiţie a eficienţei vorbim, parametrii esenţiali sunt: (a) eficienţa cuantică 
a nivelurilor emiţătoare; (b) ratele proceselor de relaxare încrucişată care implică nivelurile 
emiţătoare, (c) ratele tuturor proceselor de transfer de energie care au loc între ionii activatori (Er3+, 
Tm3+ sau Ho3+) şi ionii sensibilizatori (Yb3+). Cercetările întreprinse în cadrul acestui proiect au fost 
orientate astfel încât să răspundă acestor cerinţe.  

Eficienţa cuantică a unui nivel emiţător este definită ca raportul între timpul de viaţă măsurat 
şi timpul de viaţă radiativ. Determinarea timpului de viaţă radiativ se face prin metoda Judd-Ofelt 
(JO) /7, 8/. Din spectrele de absorbţie se determină trei parametri Ω2, Ω4, Ω6 (parametrii JO) cu care 
se poate calcula probabilitatea oricărei tranziţii între stările configuraţiei 4f

n, deci şi timpii de viaţă 

radiativi ai nivelurilor emiţătoare. Pentru determinarea timpilor de viaţă radiativi, am extins metoda 
JO pentru a fi utilizată la fosforii studiaţi în cadrul proiectului. Rezultatele au fost publicate în 
Journal of Luminescence [10-14]. 

De obicei, fosforii sunt sub formă de pulberi pentru care nu se poate măsura spectrul de 
absorbţie. Pentru a depăşi această dificultate, în cadrul acestui proiect am sintetizat fosforii sub 
formă de discuri ceramice translucide, pentru care se poate măsura spectrul de absorbţie. Datorită 
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fenomenului de împrăştiere a luminii transmise de către structura granulară a ceramicii, grosimea 
efectivă a probelor este necunoscută iar spectrele de absorbţie trebuie calibrate folosind alte 
informaţii. În [10, 13] am folosit pentru calibrare componenta de dipol magnetic a probabilităţii 
tranziţiei 5H6 → 5H5 a Tm3+ în LGT şi în CaSc2O4. Probabilitatea tranziţiei de dipol magnetic este 
practic independentă de gazdă şi poate fi folosită ca etalon. O altă metodă de calibrare a spectrelor 
de absorbţie s-a bazat pe faptul că pentru anumite tranziţii (4I13/2 → 4I15/2 (Er3+), 1G4 → 3H6 şi 

3F4 
→

3H6 (Tm3+) şi 5I7 → 5I8 (Ho3+)) timpul de viaţă măsurat este practic egal cu cel radiativ [10-14]. În 
aceste cazuri, probabilitatea tranziţiilor neradiative este foarte mică, datorită gap-ului energetic 
foarte mare între nivelele emiţătoare (4I13/2, 

1G4, 
3F4, 

5I7) şi nivelurile următoare. În cazul dopării cu 
Tm3+, rezultatele obţinute prin ambele metode de calibrare sunt asemănătoare [10, 13]. 

În [11] am discutat pe larg efectul grosimii probei de LGT asupra valorii parametrilor JO ai 
Er3+. Astfel, parametrul JO Ω2, care este determinat în special de tranziţiile hipersensitive 2H11/2 → 
4I15/2 şi 

4G11/2 → 4I15/2 este influenţat mai puternic de grosimea probei decât Ω4 şi Ω6. Probilităţile de 
tranziţie de pe nivelurile emiţătoare 4S3/2 (în verde) şi 4F9/2 (în roşu) depind foarte slab de Ω2 şi, 
deci, sunt puţin influenţate de împrăştierea luminii transmise. 

Am obţinut următoarele rezultate: 
 

Tabelul 1. Parametrii JO obţinuţi pentru fosforii studiaţi 
 

Fosfor Ω2(×10-20 cm2) Ω4(×10-20 cm2) Ω6(×10-20 cm2) Referinţa 
LGT:Er 3.34 1.49 0.64 J. Lumin. 162 (2015) 168 

CaSc2O4:Er 3.88 1.83 0.83 J. Lumin. 167 (2015) 186 
LGT:Tm 2.65 0.80 1.86 J. Lumin. 157 (2015) 35 

CaSc2O4:Tm (a) 1.55 1.71 0.98 J. Lumin. 166 (2015) 130 
CaSc2O4:Tm (b) 1.70 1.84 1.13 J. Lumin. 166 (2015) 130 
CaSc2O4:Tm (c) 1.57 1.70 1.04 J. Lumin. 166 (2015) 130 

CaSc2O4:Ho 3.78 5.17 1.92 J. Lumin. 162 (2015) 174 
(a) Calibrare folosind componenta de dipol magnetic a tranziţiei 5H6 → 5H5; 

(b) Calibrare folosind timpul de viaţă al 

nivelului 1G4; 
(c) Calibrare folosind timpul de viaţă al nivelului 3F4. 

 
În tabelul 2 prezentăm eficienţele cuantice obţinute pentru nivelurile emiţătoare. 
 

Tabelul 2. Timpii de viaţă experimentali τexp, timpii de viaţă radiativi τrad, şi eficienţa cuantică η 
pentru nivelurile emiţătoare 

 

Fosfor 
Nivelul 
emiţător 

τexp (µs) τrad (µs) η Referinţa 

LGT:Er (2H11/2, 
4S3/2) 160 451 0.36 J. Lumin. 162 (2015) 168 

LGT:Er 4F9/2 11 448 0.026 J. Lumin. 162 (2015) 168 
CaSc2O4:Er (2H11/2, 

4S3/2) 187 404 0.46 J. Lumin. 167 (2015) 186 
CaSc2O4:Er 4I11/2 4227 2026 0.48 J. Lumin. 167 (2015) 186 

LGT:Tm 1G4 253 207 0.82 J. Lumin. 157 (2015) 35 
LGT:Tm 3H4 476 452 0.95 J. Lumin. 157 (2015) 35 

CaSc2O4:Tm (a) 1G4
 410 372 0.91 J. Lumin. 166 (2015) 130 

CaSc2O4:Tm (a) 3F4
 4367 4007 0.92 J. Lumin. 166 (2015) 130 

CaSc2O4:Ho (5S2, 
5F4) 123 67 0.54 J. Lumin. 162 (2015) 174 

CaSc2O4:Ho 5I6 2285 1300 0.57 J. Lumin. 162 (2015) 174 
 
Procesele de relaxare incrucişată la care participă nivelurile emiţătoare au fost analizate în 

[14] pentru Er3+ în CaSc2O4 şi în [7] pentru Tm3+ în LGT.  
Informaţii privind procesele de relaxare încrucişată care implică nivelurile (2H11/2, 

4S3/2) ale 
Er3+ au fost obţinute din analiza cineticii acestor niveluri pentru câteva concentraţii de erbiu [14]. 
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Pentru concentraţii mici de Er3+, cinetica este exponenţială cu timpul de viaţă τ0 = 186.7 µs. Pentru 
concentraţii de erbiu mai mari, cinetica poate fi descrisă cu relaţia Inokuti-Hirayama (IH) pentru 
interacţie dipol-dipol /9/: 

���� = ����	 
− �
� − �√��        (1) 

unde � = �4 3⁄ ��� �⁄ ������ cu N0 concentraţia de erbiu şi CDA microparametrul pentru transfer 
donor-acceptor (atât donorii cât şi acceptorii sunt ionii Er3+). Am obţinut o dependenţă lineară a 
parametrului γ de concentraţie (modelul IH este aplicabil) şi CDA = 6.7×10-39 cm6s-1. Această 
valoare, destul de mare, limitează concentraţia de Er3+ în CaSc2O4. În fapt, cea mai mare eficienţă a 
fost obţinută pentru 1% erbiu [16]. 

În [7] au fost analizate nivelurile metastabile 1G4 şi 
3H4 ale Tm3+ în LGT. Cinetica nivelului 

1D2 poate fi descrisă de relaţia IH (Eq. (1)) cu CDA = 5×10-39 cm6s-1. Şi cinetica nivelului 1G4 poate 
fi descrisă cu Eq. (1), cu CDA = 1.7×10-39 cm6s-1. 

Datele de decay ale nivelului 3H4 nu pot fi descrise cu IH. În acest caz, a trebuit să includem 
migraţia excitaţiei pe nivelurile Tm3+ (CDD fiind microparametrul respectiv). În literatură există 
două modele care includ migraţia: modelul difuziv Yokota-Tanimoto /10/ şi modelul „hopping” (în 
salturi) al lui Burstein /11/. Modelul difuziv este valabil pentru CDD << CDA şi este exprimat prin 
relaţia 

���� = ��	 �− �
� − �

� �� �⁄ ������� 
� ��."#$ �%.%�$&
� ".#��$ �� �⁄ '    (2) 

unde � = (���)� �⁄ �� �⁄  iar D, coeficientul de difuzie, este legat de microparametrul CDD prin relaţia 
( = 0.5�4��� 3⁄ �� �⁄ ���. 

Modelul hopping se exprimă prin: 

���� = ����	 
− �
� − �

� �� �⁄ ������� − ,��      (3) 

unde , = ��2� 3⁄ �% �⁄ ����������. Modelul hopping este valabil pentru CDD >> CDA. Analiza 
rezultatelor a arătat că modelul difuziv este potrivit cu CDA = 3.1×10-40 cm6s-1 şi CDD = 2×10-41 
cm6s-1 [7]. 

 

Emisia prin conversie superioară în domeniul ultraviolet şi în domeniul vizibil a fost studiată 
în [2-4]. În LGT:Er:Yb, pentru pompaj la 980 nm, s-a obţinut, pe lângă emisia in verde ((2H11/2 → 
4I15/2, 

4S3/2 → 4I15/2) şi în roşu (4F9/2 → 4I15/2), emisie în albastru (4F3/2 → 4I15/2, 
4F5/2 → 4I15/2, 

4G11/2 
→ 4I13/2), emisie în violet (2H9/2 → 4I15/2) şi in UV (4G11/2 → 4I15/2) [2].  

 

 
 

Fig. 1. Luminescenţă în UV, violet şi albastru excitată prin conversie superioară în LGT:Er:Yb. 
 

În Fig. 1 este dat spectrul de luminescenţa excitată prin conversie superioară în 
LGT:Er(1%):Yb(3%) [2]. Analiza dependenţei intensităţii emisiei de intensitatea pompajului a 
arătat că emisia în UV şi violet se obţine prin procese de trei fotoni. Luminescenţă pe tranziţiile 
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4G11/2 → 4I15/2 (UV) şi 2H9/2 → 4I15/2, la pompaj prin conversie superioară fost observată şi în 
monocristalul LGS:Er:Yb [3]. 

Procesele de conversie superioară în nano-LGS dopat cu Er3+ şi Yb3+, sintetizat prin metoda 
Pechini modificată, au fost analizate în [1]. Cristalizarea fazei de LGS începe la temperaturi de 
tratament termic de 750⁰C. La temperatura de 1000⁰C, pe lângă faza de langasit apar liniile de difracţie al fazei de perovskit �LaGaO3� şi ale Ga2O3. Eficienţa luminescenţei creşte semnificativ 
cu temperatura de tratament termic. La fel, timpii de viaţă masuraţi pentru nivelurile 4S3/2 şi 

4I13/2 
cresc cu temperatura de tratament termic datorită tranziţiei amorf-cristalin şi îndepărtarea 
impurităţilor adsorbite. 

Luminescenţa în UV (4G11/2 → 4I15/2) şi violet (2H9/2 → 4I15/2), excitată prin conversie 
superioară, a fost observată într-o probă glass-ceramic dopată cu Er3+ şi Yb3+ [4]. Responsabile 
pentru luminescenţă sunt nanocristalele de CaF2 (~ 16 nm) care apar în sticla sol-gel ca urmare a 
tratamentelor termice şi în care intră dopanţii. Timpii de viaţă experimentali pentru nivelele 
metastabile 2H9/2, (

2H11/2, 
4S3/2), şi 

4F9/2 au fost comparaţi cu timpii de viaţă radiativi din literatură şi 
au fost estimate eficienţele cuantice. Cea mai ridicată s-a obţinut pentru emisia în roşu (10.6%) şi 
cea mai scăzută pentru emisia în verde (0.44%). Pentru emisia în violet am estimat o eficienţă 
cuantica de 0.88%. 

Modificările morfologice, ca urmare a tratamentelor termice, ale nano-LGS sintetizat prin 
metoda Pechini modificată, au fost analizate utilizând ca sondă ionul Eu3+ [5]. Datele de raze X au 
arătat că temperatura optimă de tratament este 900⁰C; pentru temperaturi mai mari, apar faze parazite �LaGaO3, Ga2O3�. Dependenţa de temperatură a intensităţii integrale a absorbţiei pentru tranziţia 7F0 → 5D4 este similară cu dependenţa de temperatură a emisiei, sugerând ca principalul factor care influenţează intensitatea emisiei este eficienţa absorbţiei. Pentru cinetica nivelurilor metastabile ale Eu3+ �5D0, 5D1 şi 5D2� s-au observat trei tipuri de comportare: �i� 5D0 se dezexcită în principal radiativ; �ii� cinetica nivelului 5D1 este controlată de procese multifononice; �iii� procesele de relaxare încrucişată domină cinetica nivelului 5D2. 

În [16] am studiat procesele de conversie superioară în probe ceramice de CaSc2O4:Er:Yb 
ţinând seama de existenţa a trei centri în care pot intra ionii dopanţi: două poziţii de Sc3+ şi una de 
Ca2+. Pentru evaluarea cineticii nivelurilor metastabile, pompajul a fost efectuat neselectiv (cu 
OPO) iar luminescenţa a fost receptată cu bandă cât mai largă, pentru a înregistra emisia de la toţi 
centrii. Eficienţa maximă a fost obţinută pentru 5% Yb3+ şi 1% Er3+. Crescând concentraţia de Yb3+, 
raportul între intensitatea luminescenţei rosii si cea a luminescenţei verzi creşte, mai repede pentru 
seria de probe cu 0.5% Er3+. Modificarea culorii rezultate a emisiei cu concentraţia de Yb3+ este 
ilustrată în Fig. 2, unde sunt date diagramele CIE. Domeniul acoperit de seria cu 0.5% Er3+ este 

 

 
Fig. 2. Diagramele CIE pentru seriile de probe CaSc2O4:Er:Yb. 

 

mai larg decât cel acoperit de seria cu 1% Er3+. 
Modelarea matematică a proceselor care au loc în probele de CaSc2O4:Er:Yb pompate prin 

conversie superioară a permis obţinerea de expresii analitice pentru populaţia nivelurilor emiţătoare 
în verde (N5) şi în roşu (N4):  
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�% ≈ Z[\]Z[\& &̂ _̂`�a]&
�� bcd _̂`� Zefg _̂a���� Zefh &̂a��      (4) 

�� ≈ i&]Z[\]Z[\j ]̂ k̂`�a]&
�� Zefh &̂a��l� Z[\j ]̂a]��)ik]�m       (5) 

unde T1, T2, T4, T5 sunt timpii de viaţă ai nivelurilor Er3+ 4I13/2, 
4I11/2, 

4F9/2 şi (
2H11/2, 

4S3/2) respectiv. 
N0 este populaţia nivelului fundamental al Er3+, 4I15/2 iar n0 este populaţia nivelului 2F7/2. n1 este 
populaţia nivelului Yb3+ 2F5/2. Ratele de conversie superioară Wup1, Wup2 şi Wup3 se referă la 
procesele de transfer de energie (1) (4I15/2 (Er3+), 2F5/2 (Yb3+)) → (4I11/2 (Er3+), 2F7/2 (Yb3+)), urmat 
de tranziţie multifononică pe 4I13/2 (Er3+); (2) (4I11/2 (Er3+), 2F5/2 (Yb3+)) → (4F7/2 (Er3+), 2F7/2 (Yb3+)) 
urmat de tranziţii multifononice rapide pe (2H11/2, 

4S3/2) (Er3+); (3) (4I13/2 (Er3+), 2F5/2 (Yb3+)) → 
(4F9/2 (Er3+), 2F7/2 (Yb3+)) (tranziţie asistată de fononi). WBTa şi WBTb sunt ratele preceselor de back-
transfer Er3+ → Yb3+ (4I11/2 (Er3+), 2F7/2 (Yb3+)) → (4I15/2 (Er3+), 2F5/2 (Yb3+)) şi, respectiv, ((2H11/2, 
4S3/2) (Er3+), 2F7/2 (Yb3+)) → (4I13/2 (Er3+), 2F5/2 (Yb3+)). wCR este rata proceselor de relaxare 
încrucişată în sistemul Er3+ ((2H11/2, 

4S3/2), 
4I15/2) → (4I9/2, 

4I13/2). În fine, β21 şi β41 sunt rapoarte de 
ramificare pentru tranziţiile 4I11/2 → 4I13/2 şi 

4F9/2 → 4I13/2.  
Ecuaţiile (4) şi (5) indică dependenţa eficienţei de conversie superioară de parametrii de 

material: rate de conversie superioară cât mai mari, rate de relaxare încrucişată şi de back-transfer 
cât mai mici. 

Raportul între intensitatea luminescenţei roşii şi a celei verzi este proporţional cu raportul 
N4/N5 (β41 << 1): 

`k
`_ ≈ n�� ]̂ k̂Z[\j�� bcd _̂`� Zefg _̂a��

&̂ _̂Z[\&o� Z[\j ]̂a]p        (6) 

Observăm că, în cadrul aproximaţiilor făcute, raportul roşu/verde nu depinde de procesul de back-
transfer reprezentat de WBTa. Un rezultat similar a fost obţinut pentru ZrO2:Er:Yb /12/. 

Eficienţa energetică ηeff a fost determinată ca raportul între energia emisă in vizibil (verde + 
roşu) şi energia absorbită în IR (la 980 nm): 

qrss = t ��u�#%�av
%��av wu xt �y�u�wu − t �z�u�wu���%av

{%�av
���%av

{%�av |}    (7) 

unde la numărător este aria spectrului de emisie în vizibil (verde + roşu). La numitor, integrala din 
Iu(λ) este aria spectrului în domeniul 950 – 1025 nm pentru o probă de CaSc2O4 nedopată iar 
integrala din Id(λ) se referă la proba dopată. Diferenţa reprezintă puterea absorbită de proba dopată. 
Pentru proba CaSc2O4:Er(1%):Yb(5%) am obţinut ηeff = 0.94% pentru o putere incidentă de ~ 80 
W/cm2. [16]. Ulterior, reluând masuratorile, am obţinut o valoare de 1.4%. Amintim că eficienţa de 
upconversie pentru un fosfor cunoscut (Y2O3:Er:Yb) este 1% /13/. 

Eficienţa cuantică a emisiei prin conversie superioară (quantum yield), definită ca raportul 
între numărul de fotoni emişi şi numărul de fotoni absorbiţi este dată de relaţia: 

q~r = t u��u�#%�av
%��av wu xt u�y�u�wu − t u�z�u�wu���%av

{%�av
���%av

{%�av |}    (8) 

Am obţinut ηeff = 0.65% [16]. 
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