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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIểN THAM GIA VÀ A愛N V卯 PH渦I H 営P CHÍNH 

 

I. Ch栄 nhi羽m đ隠 tài: TS. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n-Tr逢運ng A衣i H丑c Khoa h丑c Thái Nguyên 
II.  Thành viên đ隠 tài:  

2.1. TS. Nguy宇n Xuân Ca - Tr逢運ng A衣i H丑c Khoa h丑c Thái Nguyên 
2.2. ThS. Phan Th鵜 Duyên - Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u - Vi羽n Hàn lâm Khoa h丑c và Công 

ngh羽 Vi羽t Nam 
2.3. TS. Nguy宇n Thanh Tùng - Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u - Vi羽n Hàn lâm Khoa h丑c và 

Công ngh羽 Vi羽t Nam 
2.4. TS. Ph衣m Minh Tân – Tr逢運ng A衣i H丑c Công nghi羽p Thái Nguyên 
2.5. TS. A厩 Thành Vi羽t - Vi羽n Khoa h丑c và Công ngh羽 Quân s詠. 

III.  A挨n v鵜 ph嘘i h嬰p chính: Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u - Vi羽n Hàn lâm Khoa h丑c và Công ngh羽 
Vi羽t Nam 
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DANH M影C CÁC Kụ HI烏U VI蔭T T溢T 

 

Ký hi羽u  Tên đ亥y đ栄 Tên ti院ng Vi羽t 

DP 

DN 

CW 

CWP 

CB 

EMT 

FDTD 

FOM 

FN 

Meta 

NRI 

SRR 

TMM  

 Dish-pair 

Dish-net 

Cut - wire  

Cut - wire Pair 

Combined Structure 

Effective Medium Theory 

Finite Difference Time Domain 

Figure of Merit 

Fishnet  

Metamaterial 

Negative Refractive Index 

Split - Ring Resonator 

Transfer Matrix Method 

C員p đ┄a 

L逢噂i đ┄a 

Dây kim lo衣i b鵜 c逸t 

C員p dây b鵜 c逸t 

C医u trúc k院t h嬰p  

Lý thuy院t môi tr逢運ng hi羽u d映ng 

A衣o hàm h英u h衣n - trong  mi隠n th運i gian 

H羽 s嘘 ph育m ch医t 

D衣ng l逢噂i 

Siêu v壱t li羽u 

Chi院t su医t âm 

Vòng c瓜ng h逢荏ng 

Ph逢挨ng pháp ma tr壱n truy隠n qua 
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B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO T萎O 

A愛N V卯: A萎I H 窺C THÁI NGUYÊN 

------------------------------------------- 

THÔNG TIN K 蔭T QU謂 NGHIÊN C永U 

1. Thông tin chung: 

- Tên đ隠 tài: Thi院t k院 và ch院 t衣o siêu v壱t li羽u metamaterials có d違i t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng 荏 vùng 
sóng Rada; 

- Mã s嘘: B2015-TN05-01 

- Ch栄 nhi羽m đ隠 tài: TS. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n 

- C挨 quan ch栄 trì đ隠 tài:  A衣i H丑c Thái Nguyên 

- Th運i gian th詠c hi羽n: T瑛 tháng 01/2015 đ院n 12/2017.  

2. M映c tiêu: 

Thi院t k院 và ch院 t衣o đ逢嬰c siêu v壱t li羽u metamaterials có d違i t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng 荏 vùng sóng Rada 

3. Tính m噂i và sáng t衣o: 

- L亥n đ亥u tiên t衣i Vi 羽t Nam đã xây d詠ng đ逢嬰c m瓜t ch逢挨ng trình tính toán các tham s嘘 hi羽u d映ng 
(đ瓜 t瑛 th育m µ, đ瓜 đi羽n th育m i, chi院t su医t n, tr荏 kháng z) d詠a trên thu壱t toán đ隠 xu医t b荏i Chen.  

- Tìm ki院m đ逢嬰c c医u trúc siêu v壱t li羽u metamaterials (Meta) đ挨n gi違n và có vùng t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng 
r瓜ng 荏 vùng GHz góp ph亥n s噂m đ逢a v壱t li羽u Meta vào 泳ng d映ng th詠c t院. Các m磯u này đã đ逢嬰c ch院 
t衣o và k院t qu違 nghiên c泳u c栄a chúng tôi cho th医y vùng ho衣t đ瓜ng r瓜ng h挨n m瓜t s嘘 k院t qu違 nghiên 
c泳u g亥n đây c栄a các nhóm khác trên th院 gi噂i c瓜ng v噂i c医u trúc đ挨n gi違n h挨n. 

4. K院t qu違 nghiên c泳u: 

Aã hoàn thành 03 n瓜i dung nghiên c泳u đã đ逢a ra trong thuy院t minh đ隠 tài 

N瓜i dung 1: Aƣ Xơy d詠ng ch逢挨ng trình tính toán các tham s嘘 hi羽u d映ng 

- Aã tìm hi吋u thu壱t toán đ隠 xu医t b荏i Chen và c瓜ng s詠. 

- D詠a trên thu壱t toán c栄a Chen đã xây d詠ng ch逢挨ng trình tính toán các tham s嘘 hi羽u d映ng 
(đ瓜 t瑛 th育m µ, đ瓜 đi羽n th育m i, chi院t su医t n, tr荏 kháng z) (xây d詠ng đ逢嬰c 01 b瓜 code trên 
ch逢挨ng trình matlab đ吋 tính toán các tham s嘘 hi羽u d映ng) 

- Aã ki吋m tra đ瓜 chính xác c栄a ch逢挨ng trình sau khi xây d詠ng đ逢嬰c.  

N瓜i d映ng 2: Aƣ nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a c医u trúc vƠ các tham s嘘 c医u trúc lên tính ch医t đi羽n 
t瑛 c栄a v壱t li羽u 

- Aã nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a các d衣ng c医u trúc khác nhau lên tính ch医t đi羽n t瑛 c栄a v壱t 
li羽u. 

- Aã tìm ki院m v壱t li羽u MMs có c医u trúc đ挨n gi違n, đ嘘i x泳ng cao. 

- Aã nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a tham s嘘 c医u trúc lên tính ch医t c栄a v壱t li羽u. 

N瓜i dung 3: Aƣ t嘘i 逢u hóa c医u trúc nh茨m m荏 r瓜ng d違i t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng c栄a siêu v壱t li羽u 

- Aã tìm ki院m c医u trúc có vùng t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng (broadband). 

- Aã nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a các tham s嘘 c医u trúc đ院n vi羽c m荏 r瓜ng vùng t亥n s嘘 ho衣t 
đ瓜ng c栄a MMs. 
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- Aã t嘘i 逢u hóa các tham s嘘 c医u trúc đ吋 thu đ逢嬰c d違i t亥n ho衣t đ瓜ng là r瓜ng nh医t. 

5. S違n ph育m: 

5.1 . S違n ph育m khoa h丑c: 

Có 02 bài ISI: 

1. Hien N. T., Tung B. S., Sen Y., Guy A. E.V., Peter L., Lam V. D., and Ewald J. (2016), 
“Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in 
metamaterials”, Applied Physics Letters, 109, pp. 2219021-2219025. 

2. Hien N. T., Le L. N., Trang P. T., Tung B. S., Viet N. D, Duyen P. T., Thang N. M., Viet 
D. T., Lee Y. P., Lam V. D, Tung N. T. (2015), “Characterizations of a thermo-tunable 
broadband fishnet metamaterial at THz frequencies”, Computational Materials Science, 
103, pp. 189-193. 

Có 05 bƠi đ<ng trên t衣p chí trong n逢噂c: 

1. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n, V┡ Aình Quí, Tr鵜nh Th鵜 Giang, Nguy宇n Thanh Tùng và V┡ Aình Lãm 
(2016), “Nghiên c泳u, thi院t k院 và ch院 t衣o siêu v壱t li羽u không ph映 thu瓜c vào phân c詠c sóng 
đi羽n t瑛”, TＴp chí Khoa hがc Công nghう, 54 (02), tr. 258-265. 

2. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n, Nguy宇n Th鵜 H逢挨ng Liên, Nguy宇n Th鵜 H違i và V┡ Aình Lãm (2016), 
“Nghiên c泳u m荏 r瓜ng d違i h医p th映 hoàn h違o sóng đi羽n t瑛 d詠a trên siêu v壱t li羽u”, TＴp chí 
Khoa hがc Công nghう AＴi hがc Thái Nguyên (sぐ đｐc biうt chào mなng 86 n<m thành lｆp hじi 
liên hiうp phつ nの Viうt Nam), tr. 173-176. 

3. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n, Nguy宇n Xuân Ca, Ph衣m Minh Tân, Nguy宇n Trung Kiên, Nguy宇n Th鵜 
Mây, V┡ Aình Lãm (2017), “M荏 r瓜ng d違i t亥n t瑛 th育m âm d詠a trên mô hình lai hóa b壱c hai 
cho c医u trúc đ嘘i x泳ng b茨ng ph逢挨ng pháp mô ph臼ng”, TＴp chí Khoa hがc Công nghう AＴi 
hがc Thái Nguyên 172 (sぐ đｐc biうt chào mなng 87 n<m thành lｆp hじi liên hiうp phつ nの Viうt 
Nam), tr. 3-8. 

4. Duyen P. T., Hien N. T., Viet N. D, Tung N. T., and Lam V. D. (2015), “Decisive role of 
the dielectric spacer on metamaterial hybridization”, TＴp chí nghiên cとu Khoa hがc và 
Công nghう Quân sば, 35 (02), tr. 106-111. 

5. Nguy宇n Th鵜 Hi隠n, Nguy宇n Xuân Ca, Nguy宇n Th鵜 Mây, Ph衣m Minh Tân, Nguy宇n Thanh 
Tùng và V┡ Aình Lãm (2017), “Vai trò c栄a t鰻n hao l噂p đi羽n môi lên s詠 m荏 r瓜ng vùng có 
chi院t su医t âm s穎 d映ng mô hình lai hóa b壱c hai”, T衣p chí Khoa h丑c Tr逢運ng A衣i h丑c S逢 
Ph衣m Hà N瓜i 2, s嘘 51, tr. 40-50. 

Có 01 bƠi đ<ng trên k益 y院u h瓜i ngh鵜: 

1. V┡ Aình Lãm, Nguy宇n Thanh Tùng, Nguy宇n Th鵜 Hi隠n, A厩 Thành Vi羽t, Ph衣m Th鵜 Trang 
và Lê V<n H欝ng (2015), “M瓜t s嘘 k院t qu違 nghiên c泳u v隠 siêu v壱t li羽u Metamaterial t衣i 
Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u”, Tuyあn tｆp báo cáo – 40 n<m thành lｆp Viうn ảàn lâm Khoa hがc 
và Công nghう Viうt Nam, tr. 195-214. 

5.2. S違n ph育m đƠo t衣o: 

Có 01 lu壱n v<n th衣c s┄, 01 đ隠 tƠi sinh viên nghiên c泳u khoa h丑c, 02 khóa lu壱n t嘘t 
nghi羽p đƣ b違o v羽: 

1. Phan Th鵜 Duyên (2016), Study of the broadband metamaterial absorber based on ring 
– structure, Lu壱n v<n th衣c s┄ Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c và Công ngh羽 Hà N瓜i (thành 
viên c栄a đ隠 tài). 
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2. Nguy宇n Th鵜 H違i (2015-2016), Nghiên cとu tính chＸt cてa siêu vｆt liうu có chiｘt suＸt âm, 
A隠 tài sinh viên nghiên c泳u Khoa h丑c tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c Thái Nguyên.  

3. Nguy宇n Th鵜 H逢挨ng Liên (2015-2016), Tぐi ⇔u hóa cＸu trúc vｆt liうu Meta, Khóa lu壱n 
t嘘t nghi羽p tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c Thái Nguyên. 

4. Nguy宇n Th鵜 H違i (2016-2017), Nghiên cとu mぞ rじng dＶi tＺn sぐ hoＴt đじng cてa siêu vｆt 
liうu có đじ tな thｂm âm, Khóa lu壱n t嘘t nghi羽p tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c Thái Nguyên. 

5.3. S違n ph育m khác 

1. 01 Ph亥n m隠m (code) tính toán đúng các tham s嘘 hi羽u d映ng (đ瓜 t瑛 th育m µ, đ瓜 đi羽n th育m 
i, chi院t su医t n, tr荏 kháng z). 

2. Qui trình công ngh羽 ch院 t衣o siêu v壱t li羽u metamaterials 荏 vùng sóng Rada. 

3. 10 m磯u siêu v壱t li羽u metamaterials có kích th逢噂c 15cmx15cm. 

6. Ph逢挨ng th泳c chuy吋n giao, đ鵜a ch雨 泳ng d映ng, tác đ瓜ng và l嬰i ích c栄a k院t qu違 nghiên c泳u: 

- A隠 tài là m瓜t ph亥n k院t qu違 quan tr丑ng trong lu壱n án NCS c栄a ch栄 nhi羽m đ隠 tài 

- K院t qu違 nghiên c泳u c栄a đ隠 tài t衣o đi隠u ki羽n đ吋 sinh viên và các cán b瓜 gi違ng d衣y trong khoa 
VL&CN tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c Thái Nguyên đ逢嬰c c壱p nh壱t v噂i các v医n đ隠 khoa h丑c th運i s詠 
hi羽n nay trên th院 gi噂i. 

- Vi羽c nghiên c泳u và ch院 t衣o siêu v壱t li羽u Metamaterials m荏 ra m瓜t h逢噂ng nghiên c泳u m瓜t lo衣i v壱t 
li羽u m噂i có nh英ng 泳ng d映ng có ý ngh┄a r医t quan tr丑ng trong đ運i s嘘ng và đ員c bi羽t trong quân s詠 
nh逢: tàng hình, 違nh nhi羽t, siêu th医u kính, antennas, sens挨… 

Ngày     tháng   n<m 2017 

       T鰻 ch泳c ch栄 trì                                                             Ch栄 nhi羽m đ隠 tài 

(ký, h丑 và tên, đóng d医u)                                                          (ký, h丑 và tên) 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

Project title: Design and fabricate of broadband metamaterials operating in Rada frequency 

Code number: B2015-TN05-01 

Coordinator: Dr. Nguyen Thi Hien 

Implementing institution: Thai Nguyen University 

Duration: from 01/2015 to 12/2017  

2. Objective(s): 

- Design and fabricate of broadband metamaterials operating in Rada frequency 

3. Creativeness and innovativeness: 

- This is the first time in Vietnam, We has built a program calculates the effective parameters 
(permeability た, i evaluation of power, refractive index n, impedance z) based on the algorithm 
proposed by Chen. 

- We have found simple structure base on metamaterials and they can activity in the region GHz 
frequency. Our contributions brings metamaterials closer practical application. 

4. Research results: 

Completed 03 research contents: 

Content 1: Developed a program for calculating effective parameters 

- Research the algorithms proposed by Chen et al. 

- Based on the algorithm of Chen, We has built a program to calculate the  effective 
parameters (permeability た, permittivity i, refractive index n, impedance z) 

- Checked the accuracy of the program after the construction 

Content 2: The effect of structure and structural parameters on the electromagnetic properties of 
materials was investigated 

- The effect of different types of structures on the electromagnetic properties of materials has 
been studied. 

- Simple, highly symmetrical metamaterials were found. 

- The influence of structural parameters on the properties of materials has been studied. 

Content 3: Optimized structure to broadband metamaterials 

- The structural broadband metamaterials were found. 

- The influence of structural parameters on the expansion of the operating frequency range of 
Metamaterials has been investigated. 

- Optimized structural parameters to achieve the widest operating band. 

5. Products: 

5.1. Scientific publications: 

There are 02 articles published in international journal (ISI): 
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1. Hien N. T., Tung B. S., Sen Y., Guy A. E.V., Peter L., Lam V. D., and Ewald J. (2016), 
“Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in 
metamaterials”, Applied Physics Letters, 109, pp. 2219021-2219025. 

2. Hien N. T., Le L. N., Trang P. T., Tung B. S., Viet N. D, Duyen P. T., Thang N. M., Viet 
D. T., Lee Y. P., Lam V. D, Tung N. T. (2015), “Characterizations of a thermo-tunable 
broadband fishnet metamaterial at THz frequencies”, Computational Materials Science, 
103, pp. 189-193. 

There are 05 articles published in national journal: 

1. Hien N. T., Qui V. D, Giang T. T., Tung N. T. and Lam V. D., “Study, design and 
fabricate metamaterials independent on the polarization of electromagnetic waves, Journal 
of Science and Technology, 54 (02), pp. 258-265. 

2. Hien N. T., Lien N. T. H., Hai N. T. and Lam V. D. (2016), “Study of broadband perfect 
absorber base on metamaterials”, Journal of Science and Technology of Thai Nguyen 
University (Special number to celebrate the 86th anniversary of the founding of the 
Vietnam Women's Union), pp. 173-176. 

3. Hien N. T., Ca N. X., Tan P. M., Kien N. T., May N. T. and Lam V. D. (2017), 
“Broadband Negative Permeability by Hybridized symmetric structure Metamaterials used 
to simulated method”, Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University 172 
(Special number to celebrate the 87th anniversary of the founding of the Vietnam Women's 
Union), tr. 3-8. 

4. Duyen P. T., Hien N. T., Viet N. D, Tung N. T., and Lam V. D. (2015), “Decisive role of 
the dielectric spacer on metamaterial hybridization”, Journal Science Research and 
Military Technology, 35 (02),  pp. 106-111. 

5. Hien N. T., Ca N. X., May N. T.,  Tan P. M., Tung N. T. and Lam V. D (2017), “Role of 
the dielectric loss on broadband negative refraction metamaterial hybridization”, Journal 
of Science , HaNoi Pedagogical University 2 , 51, pp. 40-50. 

There are 01 articles published in proceeding conference 

1. Lam V. D., Tung N. T., Hien N. T, Viet D. T., Trang P. T. and Hong L. V. (2015), “Some 
results of research on metamaterials at the Institute of Materials Science”, Proceedings 
Report - 40th Vietnam Academy of Science and Technology, pp 195-214. 

5.2. Training results: 

There are 01 Master Thesis, 01 topic research and 02 Bachelor Thesis: 

1. Phan Thi Duyen (2016), Study of the broadband metamaterial absorber based on ring – 
structure, Master Thesis, University of Science and Technology of Ha Noi. 

2. Nguyen Thi Hai (2015-2016), Study negative refractive metamaterials, Student topic 
research, Thainguyen University of Science. 

3. Nguyen Thi Huong Lien (2015-2016), Optimize structure of Metamaterial, Bachelor 
Thesis, Thainguyen University of Science. 

4. Nguyen Thi Hai (2016-2017), Study broadband negative permeability of metamaterials, 
Bachelor Thesis, Thainguyen University of Science. 

5.4. Other results: 
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1. 01 code for extract effective parameters (permeability た, i evaluation of power, 
refractive index n, impedance z).  

2. Process technology for fabricate metamaterials in Rada frequency. 

3. 10 sample of metamaterials with size 15cmx15cm. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results: 

- It is a important part of coordinator’s my doctoral thesis. 

- The results of there search subject help students and teachers of the physics and technology 
faculty are up dated with the currents cientific issues in the world today. 

- The study of materials and fabrication metamaterials are search study of new materials 
applications extremely exciting and magical as "invisibility cloak" superlens, filter frequency, 
sensobiology....There is a very important meaning in life and especially inmilitary. 
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GI閏I THI烏U 

Siêu v壱t li羽u (Metamaterials – Meta) chi院t su医t âm đ逢嬰c ch院 t衣o thành công l亥n đ亥u tiên 
n<m 2000 b荏i Smith, trong khi tính ch医t c栄a nó đ逢嬰c tiên đoán v隠 m員t lý thuy院t t瑛 n<m 1968 b荏i 
Veselago. V壱t li羽u Meta chi院t su医t âm là s詠 k院t h嬰p hoàn h違o c栄a hai thành ph亥n đi羽n và t瑛 t衣o nên 
v壱t li羽u đ欝ng th運i có đ瓜 t瑛 th育m âm (た < 0) và đ瓜 đi羽n th育m  âm (i < 0) trên cùng m瓜t d違i t亥n s嘘. 
T瑛 đó d磯n đ院n nh英ng tính ch医t đi羽n t瑛 và quang h丑c b医t th逢運ng, trong đó có s詠 ngh鵜ch đ違o c栄a 
đ鵜nh lu壱t Snell, s詠 ngh鵜ch đ違o trong d鵜ch chuy吋n Doppler, và s詠 ngh鵜ch đ違o c栄a phát x衣 
Cherenkov....  

Ngoài nh英ng tính ch医t đ員c bi羽t k吋 trên, r医t nhi隠u 泳ng d映ng khác nhau c栄a v壱t li羽u Meta đã 
đ逢嬰c đ隠 xu医t và ki吋m ch泳ng b茨ng th詠c nghi羽m. M瓜t trong nh英ng 泳ng d映ng n鰻i b壱t nh医t c栄a v壱t 
li羽u này là siêu th医u kính đ逢嬰c đ隠 xu医t b荏i Pendry vào n<m 2000, sau đó đã đ逢嬰c Zhang và các 
c瓜ng s詠 ki吋m ch泳ng b茨ng th詠c nghi羽m vào n<m 2005. M瓜t 泳ng d映ng đ瓜c đáo khác n英a là s穎 d映ng 
v壱t li羽u Meta nh逢 là “áo choàng” đ吋 che ch逸n sóng đi羽n t瑛 (electromagnetic cloaking), đ逢嬰c đ隠 
xu医t và ki吋m ch泳ng b荏i Schurig và c瓜ng s詠 n<m 2006. Ngoài nh英ng 泳ng d映ng k吋 trên, v壱t li羽u 
Meta còn t臼 ra r医t ti隠m n<ng trong các l┄nh v詠c khác nh逢 b瓜 l丑c t亥n s嘘, c違m bi院n sinh h丑c, antenna . 
. . G亥n đây, m瓜t vài 泳ng d映ng n鰻i b壱t khác có th吋 k吋 đ院n nh逢 là v壱t li羽u h医p th映 tuy羽t đ嘘i sóng đi羽n 
t瑛 không ph違n x衣, làm ch壱m ánh sáng. V噂i các tính ch医t đ員c bi羽t c栄a mình, v壱t li羽u Meta h泳a h姻n 
s胤 có thêm nhi隠u 泳ng d映ng khác n英a trong th詠c t院 nh逢 thi院t b鵜 khoa h丑c, y t院, pin n<ng l逢嬰ng và 
đ員c bi羽t trong l┄nh v詠c quân s詠. 

V壱t li羽u Meta nói chung và v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm nói riêng đ隠u ho衣t đ瓜ng d詠a trên 
các c瓜ng h逢荏ng đi羽n t瑛 khi t逢挨ng tác v噂i các thành ph亥n đi羽n E và thành ph亥n t瑛 H c栄a sóng đi羽n 
t瑛 chi院u đ院n. Chính vì v壱y, vùng ho衣t đ瓜ng có các tính ch医t đ員c bi羽t c栄a v壱t li羽u này th逢運ng r医t h姻p 
và ph映 thu瓜c vào s詠 phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛. Do đó, tr逢噂c khi đ逢a v壱t li羽u Meta vào 泳ng d映ng 
th詠c t院 thì c亥n ph違i nghiên c泳u gi違i quy院t m瓜t s嘘 v医n đ隠 sau: tìm ki院m v壱t li羽u có c医u trúc đ挨n gi違n 
đ吋 d宇 dàng trong vi羽c ch院 t衣o, đ員c bi羽t là vùng t亥n s嘘 THz ho員c cao h挨n vì kích th逢噂c c栄a ô c挨 s荏 
c医u thành lên v壱t li羽u r医t nh臼 (c叡 vài tr<m たm đ院n vài nm), hay vi羽c tìm ki院m v壱t li羽u đ鰯ng h逢噂ng 
không ph映 thu瓜c vào s詠 phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛, v壱t li羽u có vùng t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng. Ngoài ra, 
vi羽c thi院t k院 và ch院 t衣o v壱t li羽u có tính ch医t thay đ鰻i m瓜t cách linh ho衣t b茨ng các tác đ瓜ng ngo衣i vi, 
hay t嘘i 逢u hóa c医u trúc đ吋 gi違m đ瓜 t鰻n hao đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u khi ho衣t đ瓜ng c┡ng đang đ逢嬰c quan 
tâm sâu s逸c. 

V噂i lý do đó, m映c tiêu c栄a đ隠 tƠi lƠ: Thi院t k院 và ch院 t衣o đ逢嬰c siêu v壱t li羽u metamaterials 
(c映 th吋 là v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm) có d違i t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng 荏 vùng sóng Rada 

A嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u: Nghiên c泳u siêu v壱t li羽u metamaterials có d違i t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng 
荏 vùng sóng Rada (c映 th吋 là siêu v壱t li羽u có chi院t su医t âm). 

N瓜i dung vƠ ph逢挨ng pháp nghiên c泳u: A隠 tài đ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên vi羽c k院t h嬰p gi英a 
xây d詠ng mô hình v壱t lý, mô ph臼ng thi院t k院 c医u trúc, ch院 t衣o m磯u và ki吋m ch泳ng b茨ng các phép đo 
th詠c nghi羽m. 

ụ ngh┄a khoa h丑c vƠ th詠c ti宇n c栄a đ隠 tƠi: A隠 tài là m瓜t công trình nghiên c泳u c挨 b違n . 
Các nghiên c泳u cho th医y công ngh羽 thi院t k院 ch院 t衣o v壱t li羽u Meta v噂i tính ch医t và t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng 
theo y囲  muô囲n trong vu偉 ng sóng ra da đa斡 đ逢挨 委c la偉m chu旭  hoa偉n toa偉n . Các k院t qu違 ch雨 ra kh違 n<ng đi隠u 
khiê旭n ca囲c ti囲nh châ囲t cu旭 a vâ 委t liê 委u Meta mô 委t ca囲ch h羽 th嘘ng , khoa ho 委c, thâ 委m chi囲 ca旭i tiê囲n v挨囲 i nhiê偉u 逢u 
điê旭m nô旭 i trô 委i so v噂i v壱t li羽u thông th逢運ng nh逢 vâ 委t liê 委u Meta b iê囲n đô旭 i b<偉ng ca囲c t逢挨ng ta囲c ngoa 委i vi 
hay m挨旭  rô 委ng vu偉 ng t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng. Aây la偉  tiê偉n đê偉 cho nh逢斡ng nghiên c逢囲 u tiê囲p theo 挨旭  vu偉 ng t亥n s嘘 
cao, tiê囲n t挨囲 i la偉m chu旭  hoa偉n toa偉n công nghê 委 thiê囲t kê囲 chê囲 ta 委o siêu vâ 委t liê 委u hoa 委t đô 委ng 挨旭  vu偉 ng  hô偉ng 
ngo衣i và nhìn th医y, v挨囲 i nhiê偉u 逢囲 ng du 委ng thu囲  vi 委 trong th逢 委c tiê斡n. 
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CH姶愛NG I. T蔚NG QUAN SIÊU V一T LI烏U (METAMATERIAL ậ META)  

1.1. Gi噂i thi羽u chung v隠 v壱t li羽u Meta 

1.1.1. A鵜nh ngh┄a, nguyên lỦ c挨 b違n đ吋 t衣o ra v壱t li羽u Meta 

V壱t li羽u Meta đ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên nh英ng “gi違 nguyên t穎”, là nh英ng m衣ch c瓜ng h逢荏ng 
đi羽n t瑛 nh臼 h挨n nhi隠u l亥n b逢噂c sóng mà t衣i đó các tính ch医t đ員c bi羽t c栄a v壱t li羽u Meta xu医t hi羽n. 
B茨ng cách thay đ鰻i tính ch医t và m衣ng tinh th吋 (quy lu壱t s逸p x院p) c栄a các “gi違 nguyên t穎” này m瓜t 
cách đ欝ng th運i, các nhà khoa h丑c có th吋 thu đ逢嬰c nh英ng tính ch医t b医t th逢運ng không t欝n t衣i trong 
v壱t li羽u t詠 nhiên. Hình 1.1 đ逢a ra hình 違nh so sánh c医u t衣o gi英a v壱t li羽u truy隠n th嘘ng và v壱t li羽u 
Meta. 雲 đây, ta th医y có s詠 hoàn toàn t逢挨ng t詠 gi英a hai c医u trúc này. 

 

Hình 1.1: Sば t⇔¬ng tば vｚ mｐt cＸu tＴo giのa vｆt liうu Meta và vｆt liうu thông th⇔ぜng trongtば nhiên. 

1.1.3. Các h逢噂ng nghiên c泳u chính c栄a v壱t li羽u Meta 

1.1.3.1. V壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm 

V壱t li羽u chi院t su医t âm là s詠 k院t h嬰p hoàn h違o c栄a hai thành ph亥n đi羽n và t瑛, t衣o nên v壱t li羽u 
đ欝ng th運i có đ瓜 t瑛 th育m âm và đ瓜 đi羽n th育m âm (た < 0, i < 0) trên cùng m瓜t d違i t亥n s嘘. Nh運 vào 
các tính ch医t b医t th逢運ng, v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm h泳a h姻n r医t nhi隠u ti隠m n<ng 泳ng d映ng nh逢: 
siêu th医u kính, antenna, sens挨, m瓜t trong nh英ng thành ph亥n ch院 t衣o “áo khoác tàng hình”…  

1.1.3.2. V壱t li羽u Meta h医p th映 tuy羽t đ嘘i sóng đi羽n t瑛 

V壱t li羽u Meta h医p th映 tuy羽t đ嘘i sóng đi羽n t瑛 (metamaterial perfect absorber - MPA) là v壱t 
li羽u có kh違 n<ng h医p th映 hoàn toàn n<ng l逢嬰ng c栄a sóng đi羽n t瑛 chi院u t噂i t衣i t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng. Do 
MPA đ逢嬰c t衣o b荏i các c医u trúc c瓜ng h逢荏ng đi羽n t瑛 nên nguyên lí ho衣t đ瓜ng c栄a MPA là h医p th映 
c瓜ng h逢荏ng. T衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng, các đ衣i l逢嬰ng truy隠n qua, ph違n x衣 đ隠u b鵜 tri羽t tiêu.  

1.2. T鰻ng quan v隠 v壱t li羽u Meta có chi院t su医t ơm 

Hình 1.14 trình bày m瓜t gi違n đ欝 đ挨n gi違n cho phép ta phân lo衣i các v壱t li羽u theo tham s嘘 
v┄ mô i và た. H亥u h院t các lo衣i v壱t li羽u trong t詠 nhiên thì đ隠u có c違 hai thành ph亥n đ瓜 t瑛 th育m và đ瓜 
đi羽n th育m d逢挨ng (i > 0, た > 0) và sóng đi羽n t瑛 có th吋 lan truy隠n đ逢嬰c trong lo衣i v壱t li羽u này. Góc 
ph亥n t逢 th泳 hai c栄a gi違n đ欝 (i < 0, た > 0) th吋 hi羽n tính ch医t c栄a môi tr逢運ng có đ瓜 đi羽n th育m âm, 
tính ch医t này xu医t hi羽n trong kim lo衣i d逢噂i t亥n s嘘 plasma. Góc ph亥n t逢 th泳 t逢 (i > 0, た < 0) th吋 hi羽n 
tính ch医t c栄a môi tr逢運ng có đ瓜 t瑛 th育m âm, tính ch医t này t欝n t衣i trong m瓜t s嘘 lo衣i v壱t li羽u t瑛 t衣i t亥n 
s嘘 th医p (c叡 MHz). Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, đ瓜 đi羽n th育m và đ瓜 t瑛 th育m đ隠u có giá tr鵜 âm (i < 0, た < 0), 
môi tr逢運ng đ逢嬰c g丑i là môi tr逢運ng chi院t su医t âm kép (double-negative) nh逢 bi吋u di宇n trên góc 
ph亥n t逢 th泳 ba. Các tính ch医t v壱t lý đ瓜c đáo c栄a lo衣i v壱t li羽u chi院t su医t âm kép cho đ院n nay v磯n 

Nguyên tぬ 

Sｈp xｘp cＸu trúc 
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ch逢a đ逢嬰c tìm th医y trong t詠 nhiên. Tuy 
nhiên, v壱t li羽u Meta đã đ逢嬰c đ隠 xu医t và 
ki吋m ch泳ng t欝n t衣i tính ch医t này. M員t 
khác, khi m瓜t trong hai giá tr鵜 c栄a đ瓜 
đi羽n th育m ho員c đ瓜 t瑛 th育m có giá tr鵜 âm, 
chi院t su医t âm v磯n có th吋 đ衣t đ逢嬰c trong 
m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p, môi tr逢運ng s胤 th吋 
hi羽n tính chi院t su医t âm đ挨n (single - 
negative). Tuy nhiên, v壱t li羽u có chi院t 
su医t âm đ挨n không đ逢嬰c quan tâm và 
không có tính kh違 thi trong các 泳ng 
d映ng th詠c t院 vì đ瓜 t鰻n hao c栄a nó là r医t 
l噂n. Hi羽n nay, v壱t li羽u Meta đã và đang 
đ逢嬰c thi院t k院 và ch院 t衣o đ吋 đ衣t đ逢嬰c 
nh英ng tính ch医t trên đ員c bi羽t là tính 
chi院t su医t âm kép. 

CH姶愛NG II. PH姶愛NG PHÁP NGHIểN C永U 

2.2. Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u 

A隠 tài đ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên vi羽c k院t h嬰p gi英a xây d詠ng mô hình v壱t lý, mô ph臼ng thi院t k院 
c医u trúc, ch院 t衣o m磯u, và ki吋m ch泳ng b茨ng các phép đo th詠c nghi羽m. 

- Mô hình v壱t lý đ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên mô hình m衣ch đi羽n LC, 泳ng v噂i m厩i c医u trúc s胤 
t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t m衣ch đi羽n LC. D詠a theo mô hình này, các t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng đi羽n và 
c瓜ng h逢荏ng t瑛 có th吋 tính toán đ逢嬰c theo các tham s嘘 c医u trúc. 

- A吋 mô ph臼ng thi院t k院 c医u trúc c栄a v壱t li羽u, đ隠 tài s穎 d映ng ph亥n m隠m mô ph臼ng th逢挨ng m衣i 
CST Microwave Studio (Computer Simulation Technology) vì tính hi羽u qu違 và đ瓜 chính 
xác đã đ逢嬰c ch泳ng minh b荏i nhi隠u k院t qu違 đ逢嬰c công b嘘.  

- Trong đ隠 tài, đ吋 ch院 t衣o m磯u ho衣t đ瓜ng 荏 d違i t亥n s嘘 sóng microwave, chúng tôi s穎 d映ng 
ph逢挨ng pháp quang kh逸c.  

- A吋 đo đ衣c các tính ch医t c栄a v壱t li羽u nh逢 ph鰻 truy隠n qua, ph鰻 ph違n x衣 hay h医p th映 đ隠 tài s穎 
d映ng h羽 thi院t b鵜 Vector Network Analyzer đ逢嬰c n嘘i v噂i hai <ng ten. 

CH姶愛NG III. K蔭T QU謂 VÀ TH謂O LU一N 

PH井N I. CÁC K蔭T QU謂 NGHIểN C永U T渦I 姶U HịA C遺U TRÚC V一T LI烏U META Cị 
CHI蔭T SU遺T ỂM 

Trong ch逢挨ng III-Ph亥n I, đ隠 tài s胤 trình bày quá trình t嘘i 逢u hóa c医u trúc đ吋 tìm đ逢嬰c c医u 
trúc Meta đ挨n gi違n có chi院t su医t âm, đ員c bi羽t là thu đ逢嬰c v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm không ph映 
thu瓜c vào phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛. Tr逢噂c tiên đ隠 tài s胤 trình bày nghiên c泳u s詠 t逢挨ng tác c栄a 
sóng đi羽n t瑛 v噂i v壱t li羽u Meta có c医u trúc CWP. Aây là m瓜t trong nh英ng c医u trúc đ挨n gi違n đ逢嬰c s穎 
d映ng đ吋 đi隠u khi吋n các tính ch医t t瑛 (µ) trong v壱t li羽u chi院t su医t âm (n < 0). C医u trúc CWP có vai 
trò r医t quan tr丑ng và là thành ph亥n quy院t đ鵜nh đ院n tính ch医t chi院t su医t âm c栄a v壱t li羽u. Ti院p theo, đ隠 
tài s胤 nghiên c泳u tính ch医t chi院t su医t âm c栄a v壱t li羽u Meta d詠a trên c瓜ng h逢荏ng t瑛 b壱c cao c栄a c医u 
trúc CWP. Ti院p đ院n là c医u trúc k院t h嬰p (combined structure – CB), c医u trúc đ逢嬰c t衣o nên t瑛 vi羽c 
k院t h嬰p gi英a c医u trúc CWP sinh ra đ瓜 t瑛 th育m âm (µ < 0) và các dây liên t映c sinh ra đ瓜 đi羽n th育m 
âm (i < 0). C医u trúc k院t h嬰p là m瓜t c医u trúc khá đ挨n gi違n (xem hình  3.1(b)) và đ員c bi羽t đ瓜 t瑛 th育m 
và đ瓜 đi羽n th育m có th吋 đi隠u khi吋n đ逢嬰c m瓜t cách đ瓜c l壱p nên d宇 dàng đ吋 t衣o ra v壱t li羽u Meta có 
chi院t su医t âm. Bên c衣nh đó, vi羽c đi隠u ch雨nh m瓜t cách đ瓜c l壱p này còn t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i trong 
các nghiên c泳u c挨 b違n vì có th吋 d宇 dàng tìm hi吋u và n逸m đ逢嬰c các c挨 ch院 v壱t lý bên trong c栄a v壱t 

Hình 1.14. ẢiＶn đげ biあu diいn mぐi liên hう giのa i và た. 
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li羽u. Cu嘘i cùng, các nghiên c泳u tính ch医t c栄a v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm d詠a trên c医u trúc d衣ng 
l逢噂i (fishnet - FN) - m瓜t c医u trúc bi院n đ鰻i và có nhi隠u 逢u đi吋m h挨n c医u trúc k院t h嬰p đ逢嬰c trình bày. 
Ngoài ra 違nh h逢荏ng c栄a các tham s嘘 c医u trúc đ院n tính ch医t chi院t su医t âm c栄a hai c医u trúc CB và FN 
c┡ng đ逢嬰c nghiên c泳u và trình bày chi ti院t trong báo cáo đ隠 tài. Tuy nhiên, v噂i các c医u trúc CWP, 
CB và FN có th吋 t衣o ra chi院t su医t âm nh逢ng đ隠u g員p h衣n ch院 là vùng chi院t su医t âm này ph映 thu瓜c 
vào s詠 phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛 nên khó kh<n trong vi羽c đ逢a vào các 泳ng d映ng th詠c t院. A吋 kh逸c 
ph映c h衣n ch院 này, c医u trúc c員p đ┄a (dish pair – DP) và l逢噂i đ┄a (dishnet – DN) đ逢嬰c đ隠 xu医t. Các 
c医u trúc t嘘i 逢u DP và DN không ph映 thu瓜c phân c詠c là nh運 vào tính đ嘘i x泳ng cao. C医u trúc này s胤 
đ逢嬰c đ隠 tài dùng trong nghiên c泳u s穎 d映ng tác đ瓜ng ngo衣i vi (c映 th吋 荏 đây s穎 d映ng nhi羽t) đ吋 đi隠u 
khi吋n các tính ch医t đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u Meta và trình bày trong ch逢挨ng V. Quá trình t嘘i 逢u hóa c医u 
trúc v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm đ逢嬰c th詠c hi羽n theo các b逢噂c nh逢 trình bày trong hình 3.1.  

 
  

  

a) b) c) d) 

Hình 3.1. Quá trình tぐi ⇔u hóa vｆt liうu Meta có chiｘt suＸt âm: a) CＸu trúc CWP, b) cＸu trúc kｘt 
hぢp, c) cＸu trúc dＴng l⇔ずi, d) cＸu trúc dＴng l⇔ずi đ┄a 

3.2. S穎 d映ng c瓜ng h逢荏ng  b壱c cao đ吋 t衣o ra chi院t su医t ơm trong c医u trúc CWP 

C医u trúc CWP v噂i các tham s嘘 c医u trúc c栄a ô c挨 s荏 là đ逢嬰c trình bày chi ti院t trong báo cáo 
đ隠 tài. 

Ph鰻 truy隠n qua mô ph臼ng c栄a v壱t li羽u Meta có c医u 
trúc CWP và n嘘i t逸t c栄a nó đ逢嬰c trình bày trên hình 3.4. 
Các k院t qu違 nghiên c泳u cho th医y, c瓜ng h逢荏ng th泳 nh医t t衣i 
t亥n s嘘 104 GHz và c瓜ng h逢荏ng th泳 ba t衣i t亥n s嘘 300 GHz 
là c瓜ng h逢荏ng t瑛, còn c瓜ng h逢荏ng th泳 hai là c瓜ng h逢荏ng 
đi羽n. A員c bi羽t h挨n, cùng tính ch医t là c瓜ng h逢荏ng t瑛 nh逢ng 
thay vì vùng không truy隠n qua nh逢 荏 c瓜ng h逢荏ng th泳 nh医t 
thì xu医t hi羽n m瓜t vùng truy隠n qua c栄a CWP 荏 c瓜ng h逢荏ng 
th泳 ba. Các nghiên c泳u ti院p theo (trình bày chi ti院t trong 
đ隠 tài) ch雨 ra vùng này s胤 đ逢嬰c ch泳ng minh là vùng chi院t 
su医t âm do ch欝ng ch壱p c栄a mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 c挨 b違n v噂i mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 b壱c ba. 

3.3. V壱t li羽u Meta có chi院t su医t ơm d詠a trên c医u trúc k院t h嬰p  

Trong ph亥n này, đ隠 tài trình bày m瓜t s嘘 k院t qu違 nghiên c泳u tính ch医t c栄a v壱t li羽u Meta có 
c医u trúc d衣ng k院t h嬰p (CB) đ吋 t衣o ra chi院t su医t âm (n < 0) c┡ng nh逢 違nh h逢荏ng c栄a các tham s嘘 c医u 
trúc đ院n tính ch医t này. Nh逢 đã gi噂i thi羽u 荏 trên c医u trúc k院t h嬰p là c医u trúc đ逢嬰c t衣o ra t瑛 hai thành 
ph亥n, các dây kim lo衣i liên t映c dùng đ吋 cung c医p đ瓜 đi羽n th育m âm (i < 0) và CWP cung c医p đ瓜 t瑛 
th育m âm (µ < 0). 

Hình 3.7(a) và (b) trình bày ô c挨 s荏 và m磯u đã ch院 t衣o c栄a v壱t li羽u Meta chi院t su医t âm 
d詠a trên c医u trúc k院t h嬰p. Các tham s嘘 c医u trúc đ逢嬰c trình bày chi ti院t trong báo cáo đ隠 tài.. Hình 

Hình 3.4. Phご truyｚn qua cてa cＸu trúc CWP và nぐi tｈt CWP. 
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3.8(a) và (b) trình bày ph鰻 truy隠n qua th詠c nghi羽m và mô ph臼ng c栄a c医u trúc CWP, thanh kim lo衣i 
liên t映c và c医u trúc k院t h嬰p t逢挨ng 泳ng v噂i các tham s嘘 đ逢a ra trong hình 3.8. K院t qu違 tính toán đ瓜 
t瑛 th育m, đ瓜 đi羽n th育m và chi院t su医t t逢挨ng 泳ng đ逢嬰c trình bày trong hình 3.8 (c). T瑛 ph鰻 truy隠n qua 
ta th医y, đ雨nh truy隠n qua đ亥u tiên c栄a c医u trúc CB x医p x雨 13.8 GHz n茨m trong vùng không truy隠n 
qua c栄a CWP. K院t qu違 tính toán cho th医y đ雨nh này th吋 hi羽n v壱t li羽u có chi院t su医t âm. 

 
 

Hình 3.7.(a) Ô c¬ sぞ cＸu trúc kｘt hぢp và (b) mｄu chｘ tＴo  

 
 

 

Hình 3.8.  (a) Phご truyｚn qua  thばc nghiうm và (b) mô phぎng cてa cＸu trúc CWP, CB và các dây kim 
loＴi liên tつc. (c) Tính toán đじ điうn thｂm, đじ tな thｂm và chiｘt suＸt tな dの liうu mô phぎng cてa cＸu trúc 

CB t⇔¬ng とng. 

3.4.  V壱t li羽u Meta chi院t su医t ơm có c医u trúc d衣ng l逢噂i (fishnet-FN). 

Hình 3.9(a) và (b) l亥n l逢嬰t trình bày s詠 bi院n đ鰻i c栄a c医u trúc CB thành c医u trúc FN và m磯u 
v壱t li羽u Meta có c医u trúc FN ch院 t衣o đ逢嬰c. Hình 3.10 trình bày k院t qu違 mô ph臼ng và th詠c nghi羽m 
so sánh ph鰻 truy隠n qua c栄a c医u trúc k院t h嬰p và c医u trúc d衣ng l逢噂i. Có th吋 quan quan sát trong hình 
3.10(a), v磯n t欝n t衣i hai vùng truy隠n qua trong ph鰻 truy隠n qua c栄a c医u trúc d衣ng l逢噂i t逢挨ng t詠 nh逢 
tr逢運ng h嬰p c栄a c医u trúc k院t h嬰p 荏 c違 k院t qu違 mô ph臼ng và th詠c nghi羽m. Hai vùng truy隠n qua cách 
nhau b荏i m瓜t d違i t亥n s嘘 h姻p, 荏 đó vùng truy隠n qua th泳 nh医t có đ雨nh 荏 15.9 GHz bi吋u th鵜 tính chi院t 

(a) (b) 
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su医t âm, trong khi vùng th泳 hai đ雨nh kho違ng 18 GHz là vùng truy隠n qua c栄a v壱t li羽u thông th逢運ng. 
K院t qu違 mô ph臼ng trùng kh噂p v噂i k院t qu違 th詠c nghi羽m. 

 

(b) 

Hình 3.9. (a) Sば biｘn đごi cＸu trúc kｘt hぢp thành cＸu trúc dＴng l⇔ずi, (b) Mｄu chｘ tＴo vｆt liうu 
Meta có cＸu trúc ạN 

   

 
 

Hình 3.10. (a) Phご truyｚn qua thばc nghiうm và mô phぎng cてa cＸu trúc CB và ạN, Kｘt quＶ tính toán 
phＺn thばc cてa (b) đじ điうn thｂm, (c) đじ tな thｂm (d) chiｘt suＸt và (e)hう sぐ phｂm chＸt ạOM 

A吋 so sánh và kh鰯ng đ鵜nh nh英ng 逢u đi吋m h挨n c栄a c医u trúc d衣ng l逢噂i so v噂i c医u trúc k院t h嬰p, 
các k院t qu違 tính toán ph亥n th詠c c栄a đ瓜 đi羽n th育m, t瑛 th育m, chi院t su医t và h羽 s嘘 ph育m ch医t (Figure of 
Merit – FOM) 泳ng v噂i vùng t亥n s嘘 có chi院t su医t âm c栄a hai v壱t li羽u này đ逢嬰c đ逢a ra trên hình 
3.10(b) – (e). K院t qu違 th泳 nh医t trên hình 3.10(b) cho th医y t亥n s嘘 plasma c栄a c医u trúc FN l噂n h挨n 
CB. Ai隠u quan tr丑ng 荏 đây rõ ràng là đ瓜 d嘘c c栄a đ逢運ng đ瓜 đi羽n th育m âm ph映 thu瓜c vào t亥n s嘘 c栄a 
c医u trúc FN nh臼 h挨n so v噂i c医u trúc CB (xem hình 3.10(b)), vì v壱y v噂i c医u trúc FN d宇 dàng x違y ra 
ph嘘i h嬰p tr荏 kháng trong m瓜t vùng t亥n s嘘 r瓜ng h挨n. Ngoài đi隠u ki羽n t鰻n hao th医p thì đi隠u ki羽n ph嘘i 
h嬰p tr荏 kháng đ吋 kh穎 ph違n x衣 là hai đi隠u ki羽n quy院t đ鵜nh cho truy隠n qua cao. Th泳 hai c逢運ng đ瓜 
t逢挨ng tác t瑛 v噂i c医u trúc FN m衣nh h挨n và cho vùng t瑛 th育m âm r瓜ng h挨n so v噂i c医u trúc CB nh逢 
quan sát trên hình 3.10(c) và (d). Chính vì hai y院u t嘘 này nên t衣i vùng có chi院t su医t âm c栄a m厩i c医u 
trúc, h羽 s嘘 ph育m ch医t c栄a c医u trúc FN đ衣t đ逢嬰c có giá tr鵜 cao h挨n (FOM  ≈ 10) so v噂i c栄a c医u trúc 
k院t h嬰p (FOM = 5.5). A欝ng th運i, vùng t亥n s嘘 cho h羽 s嘘 ph育m ch医t cao c栄a c医u trúc FN t欝n t衣i r瓜ng 
h挨n (đ瓜 bán r瓜ng 0.4 GHz) so v噂i c医u trúc CB (đ瓜 bán r瓜ng 0.2 GHz). Ai隠u này r医t quan tr丑ng đ嘘i 
v噂i m映c tiêu ch院 t衣o v壱t li羽u chi院t su医t âm có c医u trúc đ挨n gi違n, ho衣t đ瓜ng trong d違i t亥n s嘘 r瓜ng và 

(b) (c) 

(d) (e) 

(a) 
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có đ瓜 t鰻n hao th医p. Chính vì v壱y,c医u trúc này đ逢嬰c đ隠 tài s穎 d映ng trong nghiên c泳u m荏 r瓜ng d違i 
t亥n có chi院t su医t âm trong ch逢挨ng IV nh逢 là m瓜t c医u trúc t嘘i 逢u h挨n so v噂i c医u trúc CB đ隠 xu医t ban 
đ亥u. 

3.5. V壱t li羽u Meta có chi院t su医t ơm không ph映 thu瓜c vƠo phơn c詠c 

Có hai c医u trúc r医t quen thu瓜c đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 t衣o ra đ瓜 t瑛 th育m âm, đó là c医u trúc SRR 
và c医u trúc CWP. Tuy nhiên, vùng có t瑛 th育m âm do các c医u trúc này t衣o ra ph映 thu瓜c m衣nh vào s詠 
phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛 chi院u đ院n. A吋 kh逸c ph映c nh逢嬰c đi吋m này, d詠a trên c医u trúc CWP, v噂i 
bi院n đ鰻i nh臼, c医u trúc c員p đ┄a (dish pair – DP) đ逢嬰c thi院t k院. M映c đích c違i ti院n c栄a c医u trúc DP là 
s穎 d映ng tính đ嘘i x泳ng c栄a hình tròn đ吋 t衣o ra s詠 đ鰯ng h逢噂ng (không ph映 thu瓜c vào phân c詠c) đ嘘i 
v噂i sóng đi羽n t瑛 chi院u đ院n. A員c bi羽t h挨n, trong nghiên c泳u này, s穎 d映ng nh英ng 逢u đi吋m v隠 tính đ嘘i 
x泳ng c栄a c医u trúc DP, k院t h嬰p v噂i các dây liên t映c đ逢嬰c t衣o ra đ挨n gi違n b茨ng cách m荏 r瓜ng bán 
kính hình tròn cho đ院n khi các hình tròn liên ti院p ch衣m vào nhau, đ吋 t衣o ra c医u trúc l逢噂i đ┄a 
(dishnet – DN) có chi院t su医t âm.  

 

(a) 

 

(b) (c) (d) 

Hình 3.12.( a) Ô c¬ sぞ cてa cＸu trúc cｐp đ┄a (DP), (b) Mｄu chｘ tＴo có cＸu trúc cｐp đ┄a,  

(c) Ô c¬ sぞ cてa cＸu trúc l⇔ずi đ┄a (DN), (d) Mｄu chｘ tＴo có cＸu trúc l⇔ずi đ┄a.  

3.5.2. V壱t li羽u Meta có chi院t su医t ơm d詠a trên c医u trúc l逢噂i đ┄a 

K院t qu違 mô ph臼ng và th詠c nghi羽m c栄a c医u trúc l逢噂i đ┄a DN đ逢嬰c trình bày trên hình 
3.15(a). Quan sát hình v胤 ta th医y k院t qu違 th詠c nghi羽m khá trùng v噂i k院t qu違 thu đ逢嬰c t瑛 mô ph臼ng. 
Các k院t qu違 nghiên c泳u khác tính toán đ瓜 t瑛 th育m, đi羽n th育m và chi院t su医t trên hình 3.15 ch雨 ra 
r茨ng c医u trúc DN có th吋 t衣o ra vùng có chi院t su医t âm. 

 
 

Hình 3.15. (a) Phご truyｚn qua thばc nghiうm và mô phぎng và (b) PhＺn thばc cてa đじ điうn thｂm, đじ tな 
thｂm và chiｘt suＸt tính toán qua sぐ liうu mô phぎng cてa cＸu trúc DN có ax =  11 mm, ay =  8 mm, R = 

4.05 mm. 

Tuy nhiên, c医u trúc DN đ逢嬰c trình bày và kh違o sát 荏 trên ch逢a t嘘i 逢u đ吋 đ衣t đ逢嬰c chi院t su医t âm v噂i 
m丑i góc phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛. Các k院t qu違 nghiên c泳u ti院p theo cho th医y c医u trúc DN có ax= 
ay = 8 mm t衣o ra vùng có chi院t su医t âm không ph映 thu瓜c vào phân c詠c c栄a sóng đi羽n t瑛 (xem hình 
3.16). 

(a) (b) 
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(a) (b) 

 

Hình 3.16.  (a) Ô c¬ sぞ cてa cＸu trúc DN ax = ay và góc quay phân cばc.( b) Phご truyｚn qua mô phぎng 
cてa cＸu trúc DN ax = ay = 8 mm phつ thuじc vào góc phân cばc. 

PH井N II. CÁC K蔭T QU謂 NGHIểN C永U M雲 R浦NG T井N S渦 LÀM VI烏C C曳A V一T 
LI烏U META Cị CHI蔭T SU遺T ỂM 

Nhìn chung, d違i t亥n th吋 hi羽n chi院t su医t âm c栄a v壱t li羽u Meta th逢運ng r医t h姻p vì d詠a trên tính 
ch医t c瓜ng h逢荏ng c栄a v壱t li羽u. A吋 có th吋 泳ng d映ng v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm m瓜t cách r瓜ng rãi 
trong th詠c t院, vi羽c nghiên c泳u m荏 r瓜ng vùng t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng đóng vai trò r医t quan tr丑ng. A吋 m荏 
r瓜ng d違i t亥n s嘘 làm vi羽c c栄a v壱t li羽u, m瓜t trong nh英ng cách hi羽u qu違 đó là k院t h嬰p vùng t瑛 th育m âm 
r瓜ng v噂i vùng đi羽n th育m âm r瓜ng trên cùng m瓜t d違i t亥n s嘘. Vùng đi羽n th育m âm r瓜ng d宇 dàng đ衣t 
đ逢嬰c b茨ng cách s穎 d映ng t亥n s嘘 plasma th医p c栄a môi tr逢運ng g欝m các l逢噂i dây kim lo衣i. Trong khi 
đó vùng t瑛 th育m âm r瓜ng đ逢嬰c xây d詠ng ch栄 y院u b茨ng cách tích h嬰p các c医u trúc c瓜ng h逢荏ng đ挨n 
l飲 trong m瓜t ô c挨 s荏, t瑛 đó s胤 thu đ逢嬰c vùng c瓜ng h逢荏ng t瑛 riêng k院 ti院p nhau. H衣n ch院 l噂n nh医t 
c栄a ph逢挨ng pháp này là phá v叡 tính đ嘘i x泳ng trong c医u trúc, s詠 t逢挨ng tác m衣nh m胤 gi英a các c瓜ng 
h逢荏ng li隠n k隠 và đòi h臼i s詠 đi隠u ch雨nh khá kh逸t khe v隠 các tham s嘘 c医u trúc nên r医t khó ch院 t衣o 
m磯u ho衣t đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 cao. H挨n n英a, do s詠 tích h嬰p c栄a nhi隠u y院u t嘘 c瓜ng h逢荏ng trên m瓜t ô 
c挨 s荏 nên kích th逢噂c l噂n, các đi隠u ki羽n đ吋 đ違m b違o lý thuy院t môi tr逢運ng hi羽u d映ng có th吋 b鵜 vi 
ph衣m và các hi羽u 泳ng này s胤 r医t khó đ吋 đánh giá, ki吋m nghi羽m tính xác th詠c c栄a nó. G亥n đây, m瓜t 
hi羽u 泳ng thú v鵜 đ逢嬰c các nhà nghiên c泳u tìm th医y trong v壱t li羽u Meta là s詠 lai hóa plasmon. S詠 lai 
hóa plasmon có th吋 áp d映ng đ吋 thi院t k院 và ch院 t衣o Meta có t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng và có th吋 kh逸c 
ph映c các h衣n ch院 v瑛a nêu. Trong các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a ch逢挨ng III-ph亥n II, gi違n đ欝 lai hóa 
b壱c m瓜t, b壱c hai áp d映ng cho c医u trúc CWP m瓜t l噂p, hai l噂p đ吋 m荏 r瓜ng vùng c瓜ng h逢荏ng t瑛 cho 
vùng có đ瓜 t瑛 th育m âm r瓜ng đ逢嬰c nghiên c泳u. Sau đó, k院t h嬰p k院t qu違 m荏 r瓜ng vùng t瑛 th育m âm 
v噂i vùng đi羽n th育m âm n茨m d逢噂i t亥n s嘘 plasma c栄a l逢噂i dây kim lo衣i đ吋 m荏 r瓜ng vùng chi院t su医t 
âm. 

4.1. M荏 r瓜ng vùng đ瓜 t瑛 th育m ơm s穎 d映ng c医u trúc CWP hai l噂p d詠a trên mô hình lai hóa 
b壱c hai 

Trong các nghiên ti院p theo, đ隠 tài đ隠 xu医t mô hình lai hóa đ吋 m荏 r瓜ng d違i t亥n s嘘 c栄a v壱t 
li羽u MM có đ瓜 t瑛 th育m âm s穎 d映ng c医u trúc đ嘘i x泳ng hai chi隠u - c医u trúc c員p dây b鵜 c逸t 
(CWPs) hai l噂p. C挨 s荏 v壱t lý cho ph逢挨ng pháp này là s穎 d映ng t逢挨ng tác m衣nh gi英a hai l噂p 
CWPs li隠n k隠 theo ph逢挨ng truy隠n sóng k t衣o ra hi羽n t逢嬰ng h厩 c違m đ吋 tách v衣ch c瓜ng h逢荏ng, 
k院t qu違 là m荏 r瓜ng vùng t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng. 

Ta xét m瓜t h羽 v壱t li羽u Meta g欝m 2 t医m CWP d丑c theo ph逢挨ng truy隠n sóng k. Ô c挨 s荏 m員t 
c逸t theo ph逢挨ng truy隠n sóng k c栄a h羽 và gi違n đ欝 lai hóa b壱c 2 đ逢嬰c bi吋u di宇n nh逢 trên hình 4.1(a), 
4.1(b) và (c). Ta có th吋 hình dung r茨ng, ngoài t逢挨ng tác gi英a các đi羽n tích bên trong m厩i CWP, hai 
CWP c┡ng s胤 t逢挨ng tác l磯n nhau 荏 kho違ng cách thích h嬰p. 
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D詠a vào gi違n đ欝 lai hóa b壱c hai ta có th吋 th医y r茨ng khi hai c員p CWP (b嘘n CW) đ員t g亥n nhau, 
các mode c瓜ng h逢荏ng đi羽n |w+> và mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 |w->  c挨 b違n trong gi違n đ欝 lai hóa b壱c m瓜t 
c栄a t瑛ng CWP s胤 b鵜 suy bi院n và m厩i mode này tách thành hai mode m噂i riêng bi羽t. Tuy nhiên, v噂i 
m映c đích m荏 r瓜ng vùng có đ瓜 t瑛 th育m âm ph映c v映 cho các nghiên c泳u m荏 r瓜ng vùng chi院t su医t âm 
nên trong nghiên c泳u này ch雨 quan tâm đ院n s詠 tách c栄a mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 |w-> c挨 b違n. Mode c瓜ng 
h逢荏ng t瑛 c挨 b違n |w-> đ逢嬰c tách thành hai mode m噂i |w--> và   |w-+> nh逢 trên hình 4.1(c). 

 

Hình 4.1. (a) Ô c¬ sぞ cてa cＸu trúc CWP hai lずp (b) mｐt cｈt cてa cＸu trúc CWP hai lずp và (c) mô 
hình lai hóa bｆc hai đｚ xuＸt vずi cＸu trúc này 

 

d = 6td 

 

d = 5td 

 

d = 4td 

 

d = 3td 

 

d = 2td 

 

d = td 

Hình 4.2: Phご truyｚn qua, phＶn xＴ và đじ hＸp thつ phつ thuじc vào khoＶng cách giのa 2 CWPs. 

D宇 dàng nh壱n th医y hai mode này là hai mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 có th吋 t衣o ra đ瓜 t瑛 th育m âm vì nó đ逢嬰c 
tách ra t瑛 mode t瑛 c挨 b違n |w->. L詠c Coulomb sinh ra gi英a các CWP s胤 góp ph亥n vào vi羽c xác đ鵜nh 
các m泳c n<ng l逢嬰ng t鰻ng c瓜ng c栄a gi違n đ欝 lai hóa b壱c hai. Mode  |w--> có n<ng l逢嬰ng th医p h挨n vì s詠 
dao đ瓜ng c栄a các đi羽n tích bên trong m厩i CW trong tr逢運ng h嬰p này là ng逢嬰c pha tính v噂i t医t c違 các 
CWs li隠n k隠 nhau và do đó các l詠c h欝i ph映c gi英a các CW li隠n k隠 đ隠u là l詠c h医p d磯n. V隠 m員t b違n 
ch医t, kho違ng cách gi英a hai CW td  (hay chi隠u dày l噂p đi羽n môi) trong m瓜t l噂p CWP s胤 đ員c tr逢ng cho 
t逢挨ng tác n瓜i trong m厩i CWP. Trong khi đó, kho違ng cách gi英a hai c員p CWP d s胤 chi ph嘘i t逢挨ng tác 
bên ngoài gi英a chúng. D詠a vào phân tích trên, các k院t qu違 kh違o sát s詠 ph映 thu瓜c c栄a ph鰻 truy隠n qua, 
ph違n x衣 và đ瓜 h医p th映 c栄a h羽 CWP hai l噂p đ逢嬰c th詠c hi羽n. Trong nghiên c泳u này, các h茨ng s嘘 m衣ng 
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theo các tr映c t丑a đ瓜 x (ph逢挨ng t瑛 tr逢運ng H) là ax = 3.5 mm và theo tr映c y (ph逢挨ng c栄a đi羽n tr逢運ng 
E) là ay = 7.0 mm. Các l噂p đi羽n môi đ逢嬰c làm b茨ng FR4 v噂i h茨ng s嘘 đi羽n môi là 4.3. Chi隠u dài l và 
chi隠u r瓜ng c栄a các CWs l亥n l逢嬰t là 5.5 và 1,0 mm. A瓜 dày l噂p đi羽n môi gi英a hai CWs c栄a CWPs và 
kho違ng cách gi英a hai l噂p CWP l亥n l逢嬰t là td và d. K院t qu違 mô ph臼ng s詠 ph映 thu瓜c c栄a ph鰻 truy隠n 
qua, ph違n x衣 và đ瓜 h医p th映 c栄a h羽 2 CWP bi吋u di宇n trên hình 4.2 cho th医y, khi d gi違m t瑛 6td xu嘘ng td, 
các ph鰻 này thay đ鰻i m瓜t cách đáng k吋. Khi kho違ng cách d l噂n, t逢挨ng tác n瓜i t衣i chi院m 逢u th院. Do đó, 
ph鰻 truy隠n qua ch雨 quan sát th医y 1 đ雨nh c瓜ng h逢荏ng t逢挨ng 泳ng v噂i mode t瑛 thông th逢運ng 荏 13.8 
GHz. Khi kho違ng cách d gi違m d亥n, t逢挨ng tác ngoài m衣nh d亥n lên và mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 ban đ亥u 
d亥n d亥n r瓜ng ra và cu嘘i cùng b鵜 tách thành 2 m泳c riêng bi羽t khi d = td. Các k院t qu違 tính toán ti院p theo 
(trình bày chi ti院t trong đ隠 tài) cho th医y s詠 m荏 r瓜ng vùng c瓜ng h逢荏ng t瑛 này chính là s詠 m荏 r瓜ng 
vùng t瑛 th育m âm. Ngoài ra, k院t qu違 nghiên c泳u c栄a đ隠 tài còn cho th医y s詠 m荏 r瓜ng vùng t瑛 th育m 
âm d詠a theo mô hình lai hóa còn ph映 thu瓜c vào đ瓜 t鰻n hao c栄a v壱t li羽u. 

4.4.M荏 r瓜ng vùng chi院t su医t ơm 

4.4.1.M荏 r瓜ng vùng chi院t su医t ơm s穎 d映ng c医u trúc k院t h嬰p hai l噂p 

Trong các nghiên c泳u ti院p theo, phát tri吋n ý t逢荏ng m荏 r瓜ng vùng t瑛 th育m âm 荏 trên đ吋 m荏 
r瓜ng d違i t亥n chi院t su医t âm b茨ng cách s穎 d映ng c医u trúc k院t h嬰p hai l噂p, d詠a trên c医u trúc CWP hai 
l噂p đ吋 m荏 r瓜ng vùng t瑛 th育m âm và các dây kim lo衣i liên t映c t衣o ra đ員c tr逢ng plasma nhân t衣o.  

 

 

Hình 4.7. Ô c¬ sぞ cてa cＸu trúc CWP hai lずp 
vずi các tham sぐ cＸu trúc ax =  4 mm và ay =  8 
mm, bｚ dày, chiｚu dài và chiｚu rじng cてa CW 
lＺn l⇔ぢt là td =  0.04 mm, l =  5.5 mm và w1 =  
w2 = 1.0 mm và cách phân cばc cてa sóng điうn 

tな. 

Nh逢 đã đ隠 c壱p 荏 trên, theo mô hình lai hóa b壱c hai s詠 m荏 r瓜ng d違i t亥n có đ瓜 t瑛 th育m âm ph映 
thu瓜c r医t nhi隠u vào kho違ng cách d gi英a hai l噂p CWPs. Vì th院, trong ph亥n nghiên c泳u này chúng tôi 
t壱p trung kh違o sát 違nh h逢荏ng c栄a tham s嘘 d đ院n vi羽c m荏 r瓜ng d違i t亥n có chi院t su医t âm (n<0). Hình 
4.8 là ph鰻 truy隠n qua (a) mô ph臼ng và (b) th詠c nghi羽m ph映 thu瓜c vào kho違ng cách hai l噂p c医u trúc 
d v噂i đ瓜 dày l噂p đi羽n môi đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh td = 0.8 mm. K院t qu違 cho th医y khi d gi違m t瑛 3.2 mm v隠 0.8 
mm, vùng truy隠n qua quanh t亥n s嘘 15.4 GHz d亥n d亥n đ逢嬰c m荏 r瓜ng. A吋 tìm hi吋u rõ nguyên nhân 
c栄a vi羽c m荏 r瓜ng này, ph亥n th詠c c栄a các tham s嘘 hi羽u d映ng: đ瓜 đi羽n th育m i và đ瓜 t瑛 th育m µ đ逢嬰c 
tính toán và đ逢a ra trên hình 4.8(c). K院t qu違 trên hình 4.8(c) ch雨 rõ r茨ng, vùng có đ瓜 t瑛 th育m âm 
d亥n d亥n m荏 r瓜ng và tách ra thành hai đ雨nh t衣i t亥n s嘘 15.27 và 15.58 GHz khi d = 0.8 mm nh逢 là 
m瓜t h羽 qu違 c栄a mô hình lai hóa. Th壱t v壱y, khi kho違ng cách d gi違m, t逢挨ng tác ngoài m衣nh d亥n lên, 
mode c瓜ng h逢荏ng t瑛 ban đ亥u r瓜ng ra và sau đó b鵜 tách thành hai m泳c riêng bi羽t. Tuy nhiên, c亥n l逢u 
ý r茨ng không ch雨 đ瓜 t瑛 th育m âm mà đ瓜 đi羽n th育m âm c┡ng là đi隠u ki羽n c亥n thi院t đ吋 t衣o ra v壱t li羽u 
có chi院t su医t âm. Vì th院, chúng tôi ti院p t映c kh違o sát s詠 d鵜ch chuy吋n c栄a t亥n s嘘 plasma sinh ra b荏i 
c医u trúc dây liên t映c theo kho違ng cách d. V噂i các tham s嘘 c医u trúc đã đ逢嬰c t嘘i 逢u, trên hình 4.8(c) 
ch雨 rõ t亥n s嘘 plasma fp h亥u nh逢 không b鵜 違nh h逢荏ng theo kho違ng cách d và đ隠u l噂n h挨n d違i t瑛 th育m 
âm. Nh逢 v壱y, d違i t亥n s嘘 đ欝ng th運i có đ瓜 đi羽n th育m âm và t瑛 th育m âm (vùng chi院t su医t âm kép) r瓜ng 
đ逢嬰c t衣o ra b茨ng cách khai thác mô hình lai hóa b壱c hai thông qua vi羽c đi隠u ch雨nh kho違ng cách hai 
l噂p d. A吋 kh鰯ng đ鵜nh thêm nh壱n đ鵜nh này, các k院t qu違 tính toán ph亥n th詠c c栄a chi院t su医t ph映 thu瓜c 
vào kho違ng cách d đ逢嬰c đ逢a ra trên hình 4.9 cho th医y vùng có chi院t su医t âm đ逢嬰c m荏 r瓜ng v隠 phía 
bên ph違i (vùng có đ欝ng th運i đ瓜 t瑛 th育m và đi羽n th育m âm) khi gi違m kho違ng cách d.  
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S詠 tách đ雨nh lai hóa c栄a v壱t li羽u Meta ngoài vi羽c ph映 thu瓜c vào kho違ng cách hai l噂p d 
hay chi隠u dày c栄a m瓜t l噂p, k院t qu違 nghiên c泳u còn ch雨 ra r茨ng nó r医t nh衣y v噂i h羽 s嘘 t鰻n hao đi羽n 
môi c栄a l噂p đi羽n môi trong c医u trúc CWP. S詠 違nh h逢荏ng c栄a h羽 s嘘 t鰻n hao đi羽n môi lên hi羽u qu違 
m荏 r瓜ng đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng mô ph臼ng và đ逢a ra trên hình 4.10 (kho違ng cách gi英a hai l噂p đ逢嬰c 
gi英 c嘘 đ鵜nh d = 0.8 mm). K院t qu違 cho th医y khi t鰻n hao đi羽n môi th医p hi羽u 泳ng tách v衣ch tr荏 nên 
càng rõ r羽t và đ瓜 truy隠n qua t<ng lên. K院t qu違 này cho th医y vi羽c s穎 d映ng v壱t li羽u đi羽n môi r医t quan 
tr丑ng trong vi羽c m荏 r瓜ng vùng có chi院t su医t âm 荏 d違i t亥n GHz. Các v壱t li羽u l詠a ch丑n càng có đ瓜 
t鰻n hao th医p càng t嘘t cho hi羽u qu違 c栄a vi羽c m荏 r瓜ng d詠a trên mô hình lai hóa. V噂i các v壱t li羽u có 
h羽 s嘘 t鰻n hao đi羽n môi l噂n h挨n 0.05 hi羽u 泳ng g亥n nh逢 b鵜 d壱p t逸t.  

 

 

 

Hình 4.8. Ｕnh h⇔ぞng cてa khoＶng cách hai lずp CB lên (a) Phご truyｚn qua mô phぎng, (b) Phご 
truyｚn qua thばc nghiうm và (c) PhＺn thばc cてa đじ tな thｂm và đじ điうn thｂm 

 

Hình 4.9. PhＺn thばc cてa chiｘt suＸt phつ thuじc vào khoＶng d giのa hai lずp cてa cＸu trúc CB hai lずp 

 

Hình 4.10. Sば phつ thuじc phご truyｚn qua vào các vｆt liうu làm điうn môi có tごn hao khác nhau 

(a) 

(b) 

(c) 
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4.4.2. Mぞ rじng vùng chiｘt suＸt âm sぬ dつng cＸu trúc dＴng l⇔ずi hai lずp 

Nh茨m t嘘i 逢u hóa c医u trúc cho vi羽c m荏 r瓜ng vùng có chi院t su医t âm d詠a trên mô hình lai 
hóa b壱c hai. Các nghiên c泳u cho vi羽c m荏 r瓜ng này đ逢嬰c th詠c hi羽n v噂i c医u trúc d衣ng l逢噂i (fishnet-
FN). Hai l噂p c医u trúc đ逢嬰c cách nhau m瓜t kho違ng d, các ô c挨 s荏 đ逢嬰c s逸p x院p tu亥n hoàn theo tr映c 
x(H) và tr映c y(E) v噂i các h茨ng s嘘 m衣ng ax = 7 mm và ay = 9.5 mm. L噂p đi羽n môi FR-4 có h茨ng s嘘 
đi羽n môi là 4.3 và h羽 s嘘 t鰻n hao tangent b茨ng 0.02. Các thanh slab và các dây liên t映c đ逢嬰c làm 
b茨ng đ欝ng v噂i đ瓜 d磯n đi羽n j = 5.88×107 Sm-1. Chi隠u r瓜ng, chi隠u dài c栄a thanh slab và chi隠u r瓜ng 
c栄a ph亥n nút c鰻 chai l亥n l逢嬰t là ws =  ax = 7 mm, wn = 1.5 mm, ls = 7 mm. Hình 4.14 là ph鰻 truy隠n 
qua (a) mô ph臼ng và (b) th詠c nghi羽m ph映 thu瓜c vào kho違ng cách hai l噂p c医u trúc d v噂i đ瓜 dày l噂p 
đi羽n môi đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh td = 0.8mm. K院t qu違 mô ph臼ng trùng kh噂p v噂i các k院t qu違 th詠c nghi羽m. K院t 
qu違 cho th医y khi d gi違m t瑛 3.2 mm v隠 0.8 mm, vùng truy隠n qua quanh t亥n s嘘 12 GHz d亥n d亥n đ逢嬰c 
m荏 r瓜ng. Các k院t qu違 tính toán ph亥n th詠c c栄a các tham s嘘 hi羽u d映ng: đ瓜 đi羽n th育m i và đ瓜 t瑛 th育m 
µ đ逢嬰c đ逢a ra trên hình 4.14(c). Các k院t qu違 cho th医y có m瓜t s詠 t逢挨ng t詠 so v噂i c医u trúc CB, vùng 
có đ瓜 t瑛 th育m âm d亥n d亥n m荏 r瓜ng và tách ra thành hai đ雨nh rõ r羽t và c┡ng đ逢嬰c gi違i thích do h羽 
qu違 c栄a mô hình lai hóa b壱c hai. Bên c衣nh đó, t亥n s嘘 plasma fp h亥u nh逢 không b鵜 違nh h逢荏ng theo 
kho違ng cách hai l噂p d và đ隠u l噂n h挨n d違i t瑛 th育m âm. Nh逢 v壱y, vi羽c m荏 r瓜ng vùng truy隠n qua 
trong k院t qu違 mô ph臼ng và th詠c nghi羽m c┡ng đ逢嬰c gi違i thích do s詠 m荏 r瓜ng d違i t亥n đ欝ng th運i có 
đ瓜 đi羽n th育m âm và t瑛 th育m âm (vùng chi院t su医t âm kép) khi gi違m kho違ng cách hai l噂p d. A員c bi羽t 
trong k院t qu違 nghiên c泳u đ嘘i v噂i c医u trúc FN, t亥n s嘘 plasma fp cách khá xa vùng chi院t su医t âm nên 
kho違ng cách gi英a đ雨nh vùng chi院t su医t âm và đ雨nh vùng chi院t su医t d逢挨ng  xa nhau h挨n so v噂i c医u 
trúc CB. 

 

 

 

 

Hình 4.14. Ｕnh h⇔ぞng cてa khoＶng cách hai lずp d giのa hai lずp cＸu trúc dＴng l⇔ずi (fishnet structure 
– FN) lên (a) Phご truyｚn qua mô phぎng, (b) Phご truyｚn qua thばc nghiうm và (c) PhＺn thばc cてa đじ 

tな thｂm và đじ điうn thｂm 

Ai隠u này t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i trong vi羽c đi隠u ch雨nh các tham s嘘 c医u trúc đ吋 thu đ逢嬰c 
hi羽u 泳ng m荏 r瓜ng vùng chi院t su医t âm do ít có kh違 n<ng b鵜 vùng chi院t su医t d逢挨ng l医n át. H挨n th院, 
khi so sánh đ逢運ng bi吋u di宇n đ瓜 đi羽n th育m vào t亥n s嘘 c栄a c医u trúc CB và FN (hình 4.8(c) và hình 
4.14(c)), 泳ng v噂i c医u trúc CB có đ瓜 d嘘c l噂n h挨n r医t nhi隠u. K院t qu違 nghiên c泳u này hoàn toàn phù 
h嬰p v噂i các công trình nghiên c泳u tr逢噂c đây và các k院t qu違 荏 m映c 3.4 c栄a đ隠 tài. Ai隠u này c┡ng lý 
gi違i cho k院t qu違 nghiên c泳u v噂i cùng đ瓜 t鰻n hao và chi隠u dày l噂p đi羽n môi, nh逢ng đ瓜 truy隠n qua 

(a) 

(b) 

(c) 
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trong c医u trúc FN (hình 4.14(a) và (b)) thu đ逢嬰c cao h挨n so v噂i c医u trúc CB (hình 4.8(a) và (b)).  Nh逢 
v壱y, có th吋 kh鰯ng đ鵜nh vi羽c s穎 d映ng c医u trúc FN hai l噂p đ吋 m荏 r瓜ng vùng chi院t su医t âm d詠a trên mô 
hình lai hóa b壱c hai t臼 ra 逢u th院 h挨n c医u trúc CB. 

Ngoài ra đ隠 tài còn nghiên c泳u s映 m荏 r瓜ng vùng chi院t su医t âm v噂i c医u trúc đa l噂p (6 l噂p) ho衣t đ瓜ng 
荏 các vùng t亥n s嘘 khác nhau. Ph鰻 truy隠n qua mô ph臼ng c栄a c医u trúc FN sáu l噂p và FN đ逢嬰c n嘘i t逸t 
c違 6 l噂p theo các vùng t亥n s嘘 khác nhau đ逢嬰c trình bày trong hình 4.15. K院t qu違 cho th医y vùng 
chi院t su医t âm v噂i c医u trúc FN 6 l噂p cho đ瓜 r瓜ng l噂n h挨n 2 l噂p (vùng chi院t su医t âm kép t<ng t瑛 10% lên 
15%) và hi羽u 泳ng lai hóa đ逢嬰c quan sát 荏 các vùng t亥n s嘘 khác nhau: 1.1 GHz – 1.6 GHz, 11 GHz – 16 
GHz, 110 GHz – 160 GHz, 1.1 GHz – 1.6 THz. Aây là m瓜t b逢噂c quan tr丑ng đ吋 ti院n g亥n đ院n các 泳ng 
d映ng d違i t亥n chi院t su医t âm r瓜ng. 

PH井N III. CÁC K蔭T QU謂 NGHIểN C永U AI陰U KHI韻N T井N S渦 C曳A V一T LI烏U META 
B稲NG NHI烏T A浦 

K吋 t瑛 thí nghi羽m đ亥u tiên ki吋m ch泳ng t欝n t衣i v壱t li羽u Meta có chi院t su医t âm, đ院n nay d違i t亥n 
ho衣t đ瓜ng đã đ逢嬰c m荏 r瓜ng t瑛 vùng GHz đ院n vùng h欝ng ngo衣i và th壱m chí đ院n vùng ánh sáng nhìn 
th医y. Tuy nhiên, các c医u trúc Meta truy隠n th嘘ng 泳ng v噂i các tham s嘘 xác đ鵜nh ch雨 có th吋 ho衣t đ瓜ng 
荏 m瓜t vùng t亥n s嘘 nh医t đ鵜nh nên h衣n ch院 r医t nhi隠u trong 泳ng d映ng th詠c t院. Vì v壱y, m瓜t trong các 
h逢噂ng thu hút r医t nhi隠u s詠 quan tâm nghiên c泳u là dùng các tác đ瓜ng ngo衣i vi (nh逢 nhi羽t, đi羽n, 
quang, t瑛..) đ吋 đi隠u khi吋n các tính ch医t đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u Meta, do đó có th吋 đi隠u khi吋n đ逢嬰c 
vùng t亥n s嘘 ho衣t đ瓜ng theo mong mu嘘n.  

 

Hình 5.1. CＸu trúc c¬ bＶn cてa vｆt liうu Meta dＴng cｐp đ┄a phｌng: (a) hình 3D vずi phân cばc 
sóng điうn tな trong đó màu xanh thあ hiうn phＺn kim loＴi, màu xám thあ hiうn phＺn điうn môi, (b) hình 

chiｘu mｐt phｌng (E,ả) và (c) hình chiｘu mｐt phｌng (k,E). Các tham sぐ đ⇔ぢc sぬ dつng trong mô 
phぎng là a = 0.062 mm, r = 0.025 mm, ts =  0.01 mm, và tm =  0.002 mm 

Trong nghiên c泳u c栄a đ隠 tài, tác d映ng nhi羽t đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 đi隠u bi院n v壱t li羽u Meta có đ瓜 t瑛 
th育m âm và chi院t su医t âm ho衣t đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 THz. Vi羽c đi隠u bi院n đ逢嬰c th詠c hi羽n thông qua 
v壱t li羽u bán d磯n Indium antimonide (InSb) thay th院 cho thành ph亥n kim lo衣i trong c医u trúc c員p đ┄a 
(dish pair – DP) t衣o ra vùng có đ瓜 t瑛 th育m âm và c医u trúc d衣ng l逢噂i đ┄a (dishnet - DN) t衣o ra vùng 
có chi院t su医t âm.  

A吋 ki吋m ch泳ng 違nh h逢荏ng c栄a nhi羽t đ瓜 lên tính ch医t đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u Meta c員p đ┄a ph鰯ng, 
ph鰻 truy隠n qua c栄a c医u trúc c員p đ┄a ph鰯ng đ逢嬰c mô ph臼ng v噂i các nhi羽t đ瓜 khác nhau c栄a l噂p InSb 
và bi吋u di宇n l衣i trên Hình 5.6(a). K院t qu違 cho th医y, khi nhi羽t đ瓜 c栄a l噂p InSb t<ng t瑛 300 K lên 350 
K, t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng t瑛 t<ng t瑛 600 GHz lên 820 GHz. A吋 ki吋m ch泳ng s詠 t欝n t衣i c栄a đ瓜 t瑛 th育m 
âm, giá tr鵜 c栄a đ瓜 t瑛 th育m ph映 thu瓜c vào nhi羽t đ瓜 đã đ逢嬰c tính toán và bi吋u di宇n trên Hình 5.6(b). 
Quan sát hình cho th医y đ瓜 t瑛 th育m âm không ch雨 đ衣t đ逢嬰c trong kho違ng nhi羽t đ瓜 và t亥n s嘘 đã kh違o 
sát mà vùng t亥n s嘘 có đ瓜 t瑛 th育m âm còn có xu h逢噂ng r瓜ng ra khi nhi羽t đ瓜 t<ng thêm. Ai隠u này 
đ逢嬰c gi違i thích do s詠 t<ng n欝ng đ瓜 h衣t t違i khi nhi羽t đ瓜 t<ng. Khi đó, n欝ng đ瓜 h衣t t違i t<ng trong khi 
c医u trúc hình h丑c c栄a v壱t li羽u Meta là không đ鰻i, c逢運ng đ瓜 dòng đ嘘i song trên b隠 m員t s胤 càng l噂n. 
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Vì th院, c瓜ng h逢荏ng t瑛 s胤 càng m衣nh và d磯n đ院n biên đ瓜 c栄a µ t衣i v鵜 trí c瓜ng h逢荏ng s胤 càng l噂n. 
Nh運 đó, vùng có đ瓜 t瑛 th育m âm s胤 m荏 r瓜ng ra. 

  
 

Hình 5.6. (a) Mô phぎng phご truyｚn qua và (b) phＺn thばc cてa đじ tな thｂm cてa cＸu trúc vｆt liうu Meta 
cｐp đ┄a phｌng vずi nhiうt đじ cてa lずp điうn môi InSb t⇔¬ng とng 

Sau khi thu đ逢嬰c các k院t qu違 đi隠u khi吋n đ瓜 t瑛 th育m âm b茨ng nhi羽t đ瓜 c栄a c医u trúc d衣ng c員p 
đ┄a ph鰯ng, các k院t qu違 này đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 đi隠u khi吋n vùng chi院t su医t âm cho c医u trúc d衣ng l逢噂i 
đ┄a. Hình 5.9(a) mô t違 c挨 b違n v隠 c医u trúc d衣ng l逢噂i đ┄a cùng các thông s嘘 hình h丑c. C医u trúc d衣ng 
l逢噂i đ┄a g欝m hai thành ph亥n: m瓜t c員p đ┄a t衣o ra đ瓜 t瑛 th育m âm và các thanh liên t映c t衣o ra đ瓜 đi羽n 
th育m âm, các thành ph亥n này đ隠u s穎 d映ng ch医t bán d磯n InSb. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Hình 5.9. (a) Ô c¬ cぞ cてa cＸu trúc dＴng l⇔ずi đ┄a (b) Phご truyｚn qua và (c) chiｘt suＸt cてa cＸu 
trúc dＴng l⇔ずi đ┄a InSb theo nhiうt đじ (d) tính toán vùng có chiｘt suＸt âm khi nhiうt đじ t<ng 

Hình 5.9 (b) và (c) là ph鰻 truy隠n qua mô ph臼ng và ph亥n th詠c chi院t su医t c栄a c医u trúc d衣ng l逢噂i đ┄a 
InSb thay đ鰻i theo nhi羽t đ瓜. Có th吋 th医y r茨ng 荏 nhi羽t đ瓜 phòng có hai đ雨nh truy隠n quan sát đ逢嬰c: 
m瓜t 荏 0.8 THz v噂i m瓜t d違i thông h姻p và m瓜t r瓜ng h挨n 荏 1.1 THz. Khi t<ng nhi羽t đ瓜 lên đ院n 350 K, 
hai đ雨nh này d鵜ch v隠 phía t亥n s嘘 cao, đ雨nh có t亥n s嘘 th医p h挨n d鵜ch t瑛 0.8 THz đ院n 1.1 THz trong khi 
đ雨nh kia d鵜ch t瑛 1.1 THz đ院n 1.5 THz [không quan sát th医y trong hình 5.9(b) vì n茨m ngoài kho違ng 
kh違o sát trên hình]. V噂i hình 違nh quan sát đ逢嬰c này, đ雨nh truy隠n qua th泳 nh医t có th吋 là do tính ch医t 
chi院t su医t âm, trong khi đ雨nh truy隠n qua th泳 hai là do tính chi院t su医t d逢挨ng đã đ逢嬰c bi院t đ院n c栄a 

(a) (b) 
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các c医u trúc v壱t li羽u Meta d衣ng l逢噂i. M瓜t minh ch泳ng rõ ràng cho l運i gi違i thích này đ逢嬰c đ逢a ra 
trên hình 5.9(c), n挨i mà chi院t su医t đ逢嬰c tính toán t瑛 các tham s嘘 tán x衣 đ逢嬰c đ逢a ra. K院t qu違 cho 
th医y vùng truy隠n qua th泳 nh医t do chi院t su医t âm và vùng truy隠n qua th泳 hai b逸t ngu欝n t瑛 chi院t su医t 
d逢挨ng. A員c bi羽t, d違i t亥n có chi院t su医t âm m荏 r瓜ng đáng k吋 khi nhi羽t đ瓜 t<ng lên. A員c bi羽t, nó đi t瑛 
14% đ院n 22% khi nhi羽t đ瓜 t<ng t瑛 300 K đ院n 350 K nh逢 trong hình 5.9(d). Nh英ng k院t qu違 này 
hoàn toàn phù h嬰p v噂i vi羽c t<ng lên c栄a c瓜ng h逢荏ng t瑛 trong c医u trúc d衣ng c員p đ┄a ph鰯ng. 

Trong nghiên c泳u này, chúng tôi đã thi院t k院 và nghiên c泳u v壱t li羽u Meta có c医u trúc d衣ng c員p đ┄a 
và l逢噂i đ┄a có th吋 đi隠u ch雨nh b茨ng nhi羽t ho衣t đ瓜ng 荏 t亥n s嘘 THz d詠a trên ch医t bán d磯n InSb. Các 
k院t qu違 tính toán phù h嬰p v噂i các k院t qu違 nghiên c泳u b茨ng mô ph臼ng. Vi羽c đi隠u bi院n vùng có đ瓜 t瑛 
th育m âm và chi院t su医t âm đ逢嬰c th吋 hi羽n b茨ng cách dùng nhi羽t đ吋 thay đ鰻i m壱t đ瓜 h衣t t違i c栄a InSb. 
K院t qu違 cho th医y r茨ng, không ch雨 t亥n s嘘 vùng chi院t su医t âm đ逢嬰c đi隠u ch雨nh mà còn đ逢嬰c m荏 r瓜ng 
đáng k吋 khi nhi羽t đ瓜 t<ng. K院t qu違 này s胤 m荏 đ逢運ng cho vi羽c tri吋n khai áp d映ng ch医t bán d磯n trong 
vi羽c đi隠u bi院n v壱t li羽u Meta 荏 vùng THz. 

K蔭T LU一N CHUNG 

Qua các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a đ隠 tài đ逢嬰c trình bày 荏 trên, đ隠 tài đã đóng góp đ逢嬰c nh英ng k院t 
qu違 nghiên c泳u m噂i, có th吋 tóm l逢嬰c trong m瓜t s嘘 k院t lu壱n sau đây: 

1. Aã xây d詠ng đ逢嬰c qui trình công ngh羽 ch院 t衣o siêu v壱t li羽u Meta có c医u trúc khác nhau ho衣t 
đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 GHz. 
2. Nghiên c泳u các c医u trúc khác nhau cho chi院t su医t âm khi t逢挨ng tác v噂i sóng đi羽n t瑛. A員c bi羽t đã 
tìm 違nh h逢荏ng c栄a các tham s嘘 c医u trúc và t瑛 đó tìm ra c医u trúc 逢u vi羽t nh医t: đ挨n gi違n, không ph映 
thu瓜c phân c詠c 
3. D詠a trên mô hình lai hóa b壱c hai, đã thi院t k院 và ch院 t衣o v壱t li羽u Meta có đ瓜 t瑛 th育m âm và chi院t 
su医t âm có d違i t亥n s嘘 làm vi羽c r瓜ng. Mô hình này không nh英ng đúng cho v壱t li羽u Meta ho衣t đ瓜ng 荏 
vùng t亥n s嘘 GHz mà còn có th吋 áp d映ng t嘘t cho vùng t亥n s嘘 THz ho員c cao h挨n và có th吋  m荏 r瓜ng 
áp d映ng cho v壱t li羽u Meta nhi隠u l噂p. 
4. Aã đ隠 xu医t và thi院t k院 v壱t li羽u Meta có đ瓜 t瑛 th育m âm và chi院t su医t âm ph映 thu瓜c vào nhi羽t đ瓜 
ho衣t đ瓜ng 荏 t亥n s嘘 THz d詠a trên v壱t li羽u bán d磯n InSb. K院t qu違 cho th医y khi nhi羽t đ瓜 t<ng t瑛 300K 
đ院n 350K, t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng t瑛 c栄a c医u trúc c員p đ┄a t<ng t瑛 0.6 THz đ院n 0.85 THz, trong khi đó 
t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng t瑛 c栄a c医u trúc l逢噂i đ┄a t<ng t瑛 0.8THz đ院n 1.1 THz và đ瓜 r瓜ng c栄a d違i t亥n s嘘 có 
chi院t su医t âm t<ng g医p g亥n 2 l亥n. K院t qu違 mô ph臼ng phù h嬰p v噂i k院t qu違 thu đ逢嬰c t瑛 tính toán. K院t 
qu違 này g嬰i ý t嘘t cho vi羽c s穎 d映ng v壱t li羽u bán d磯n đ吋 đi隠u khi吋n các tính ch医t c栄a v壱t li羽u Meta 
b茨ng các tác đ瓜ng ngo衣i vi nh逢 nhi羽t, đi羽n, quang 荏 vùng t亥n s嘘 cao. 

Ki院n ngh鵜: 

A⇔ぢc tiｘp tつc hざ trぢ kinh phí đあ thばc hiうn các h⇔ずng nghiên cとu tiｘp theo nh⇔: 

1. Ti院p t映c nghiên c泳u đ吋 tìm ra c医u trúc t嘘i 逢u áp d映ng đ吋 ch院 t衣o v壱t li羽u Meta có c医u 
trúc 2D, 3D. 

2. Nghiên c泳u công ngh羽 ch院 t衣o v壱t li羽u Meta ho衣t đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 THz và cao h挨n. 
3. Nghiên c泳u công ngh羽 ch院 t衣o m瓜t s嘘 lo衣i v壱t li羽u Meta có th吋 đi隠u khi吋n đ逢嬰c tính 

ch医t b茨ng các tác đ瓜ng ngo衣i vi nh逢 nhi羽t, đi羽n, quang ho衣t đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 THz. 


