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DANH M影C CÁC CH頴 VI蔭T T溢T 

 

MAM V壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba (εicrowave Absorbing εaterial) 
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RAM V壱t li羽u h医p th映 sóng radar (Radar Absorbing εaterial) 
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SEM 謂nh hi吋n vi đi羽n t穎 quét 

VSM Ph逢挨ng pháp t瑛 k院 m磯u rung 
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A萎I H窺C THÁI NGUYểN 

TR姶云NG A萎I H窺C KHOA H窺C 

 

 

THỌNG TIN K蔭T QU謂 NGHIểN C永U 

 

1. Thông tin chung: 

- Tên đ隠 tƠiμ Chｘ tＴo và nghiên cとu khＶ n<ng hＸp thつ sóng vi ba cてa hう 

hＴt La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3. 

- εư s嘘μ AH2015-TN06-10. 

- Ch栄 nhi羽m đ隠 tƠi: ThS. Chu Th鵜 Anh Xuơn. 

- T鰻 ch泳c ch栄 trìμ Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c ậ A衣i h丑c Thái Nguyên. 

- Th運i gian th詠c hi羽nμ 24 tháng (1/2015 ậ 12/2016). 

2. M映c tiêu: 

- Ch院 t衣o thành công các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 và v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p d詠a 

trên n隠n h羽 h衣t nano s逸t t瑛. 

- Nghiên c泳u các tính ch医t c挨 b違n c栄a các v壱t li羽u thu đ逢嬰c. 

- Kh違o sát tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các h羽 h衣t nano kim lo衣i s逸t 

t瑛 vƠ h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p s逸t t瑛/đi羽n môi. Xác đ鵜nh m嘘i t逢挨ng quan gi英a các 

thông s嘘 h医p th映 (vùng t亥n s嘘 h医p th映 c瓜ng h逢荏ng, đ瓜 r瓜ng vùng h医p th映, 

c逢運ng đ瓜 h医p th映) v噂i các thông s嘘 v壱t lỦ c挨 b違n c栄a v壱t li羽u (nh逢 c医u trúc, 

thƠnh ph亥n, n欝ng đ瓜, kích th逢噂c, các tham s嘘 v隠 tính ch医t đi羽n vƠ t瑛). 

3. Tính m噂i vƠ sáng t衣o: 
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- Ch院 t衣o v壱t li羽u nano d衣ng b瓜t v噂i kh嘘i l逢嬰ng l噂n b茨ng ph逢挨ng pháp 

nghi隠n c挨 n<ng l逢嬰ng cao s穎 d映ng máy nghi隠n hƠnh tinh. 

- T壱p trung nghiên c泳u các đ員c tr逢ng c挨 b違n vƠ tính ch医t h医p th映 sóng vi 

ba c栄a v壱t li羽u nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (v噂i x = 0; 0,1), v壱t li羽u nano 

kim lo衣i Fe và v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p s逸t t瑛/đi羽n môi thông qua phép đo ph違n x衣 

vƠ truy隠n qua sóng vi ba trong vùng t亥n s嘘 t瑛 4-18 GHz. Aư kh違o sát vƠ ch雨 ra 

r茨ng hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p tr荏 kháng đ逢嬰c quan sát th医y trong các 

m磯u La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin 荏 vùng t亥n s嘘 cao. Tuy nhiên, hi羽u 泳ng nƠy 

không đ逢嬰c quan sát rõ rƠng trong vùng t亥n s嘘 cao t瑛 14-1θ GHz cho các l噂p 

h医p th映 Fe/paraffin không có đ院 kim lo衣i (tr瑛 m磯u có d = 3 mm vƠ r = 4/1). 

Thay vƠo đó, các m磯u có đ院 kim lo衣i đư cho th医y s詠 t欝n t衣i c栄a hi羽u 泳ng c瓜ng 

h逢荏ng phù h嬰p pha v噂i giá tr鵜 r医t th医p c栄a Rδ đ逢嬰c quan sát t衣i t亥n s嘘 c瓜ng 

h逢荏ng (5.6 GHz) xu嘘ng đ院n d逢噂i -56 dB cho các l噂p h医p th映 Fe/paraffin có r 

= 4,5/1, d = 3 mm và r = 4/1, d = 1,5 mm. 

- Aư nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a đ院 kim lo衣i lên các c挨 ch院 h医p th映 c瓜ng 

h逢荏ng vƠ ch泳ng t臼 trong khi c違 hai hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng đ隠u có th吋 đ逢嬰c 

quan sát trong các m磯u có đ院 kim lo衣i thì hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha 

không đ逢嬰c th吋 hi羽n trong các m磯u không có đ院 kim lo衣i. Quan sát nƠy c┡ng 

có th吋  đ逢嬰c s穎 d映ng nh逢 m瓜t ph逢挨ng pháp đ挨n gi違n đ吋 phơn bi羽t hai hi羽u 

泳ng c瓜ng h逢荏ng nƠy.  

4. K院t qu違 nghiên c泳u: 

- Aư ch院 t衣o thành công các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (v噂i x 

= 0; 0,1) và kim lo衣i Fe b茨ng ph逢挨ng pháp nghi隠n c挨 n<nng l逢嬰ng cao s穎 

d映ng máy nghi隠n hƠnh tinh. 

- Aư kh違o sát 違nh h逢荏ng c栄a n欝ng đ瓜 thay th院 Ti cho εn lên tính ch医t t瑛 

c栄a h羽 h衣t nano La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3. Qua đó th医y r茨ng tính ch医t t瑛 tính c栄a 

v壱t li羽u gi違m m衣nh theo x. 
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- Aư kh違o sát 違nh h逢荏ng c栄a th運i gian nghi隠n lên c医u trúc vƠ tính ch医t t瑛 

c栄a b瓜t nano kim lo衣i Fe. Qua đó th医y r茨ng th運i gian nghi隠n có 違nh h逢荏ng 

m衣nh đ院n kích th逢噂c h衣t c┡ng nh逢 t瑛 tính c栄a v壱t li羽u. Tuy nhiên, nghiên c泳u 

c┡ng cho th医y th運i gian nghi隠n b瓜t Fe nguyên li羽u ban đ亥u trong 10h lƠ phù 

h嬰p nh医t cho các nghiên c泳u tính ch医t h医p th映 sóng vi ba ti院p theo. 

- Aư kh違o sát tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các l噂p h医p th映 

La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin, Fe/paraffin, (100-x)Fe/xLa1,5Sr0,5NiO4 và (100-

x)La1,5Sr0,5NiO4/xLa0,7Sr0,3MnO3 thông qua phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua 

sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4 ậ 18 GHz. B違n ch医t v壱t lỦ c栄a các hi羽u 泳ng vƠ 

kh違 n<ng h医p th映 c栄a v壱t li羽u đ逢嬰c nghiên c泳u vƠ gi違i thích.  

5. S違n ph育m:   

5.1. SＶn phｂm khoa hがc: Có 01 bƠi báo đ<ng trên t衣p chí Khoa h丑c 

Qu嘘c t院 (ISI), 01 bƠi báo đ<ng trên t衣p chí Khoa h丑c c医p Qu嘘c gia vƠ 04 bài 

báo đ<ng trên t衣p chí Khoa h丑c c医p A衣i h丑c. 

1. Chu Th鵜 Anh Xuơn, T衣 Ng丑c Bách, A厩 Hùng ε衣nh, Ngô Th鵜 H欝ng δê, 

Nguy宇n Xuơn Phúc vƠ AƠo Nguyên HoƠi Nam (201θ), ắTính ch医t h医p 

th映 sóng đi羽n t瑛 c栄a h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe trong vùng t亥n s嘘 vi ba”, 

TＴp chí Khoa hがc AＴi hがc S⇔ phＴm 2, ISSN 1859-2325(44), tr. 16-23. 

2. Chu Th鵜 Anh Xuơn, T衣 Ng丑c Bách, A厩 Hùng ε衣nh, Ngô Th鵜 H欝ng δê, 

Nguy宇n Xuơn Phúc vƠ AƠo Nguyên HoƠi Nam (201θ), ắCh院 t衣o vƠ 

nghiên c泳u tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a t鰻 h嬰p h衣t nano (100-

x)La1,5Sr0,5NiO4/xNiFe2O4”, TＴp chí Khoa hがc Công nghう AＴi hがc Thái 

Nguyên, ISSN 1859-2171(157), tr. 177-181. 

3. Chu Thi Anh Xuan, Pham Truong Tho, Nguyen Van Aang (2017), ắCrystal 

structures and magnetic properties of Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 

polycrystalline ceramic”, TＴp chí Khoa hがc Công nghう AＴi hがc Thái 

Nguyên, ISSN 1859-2171(169), tr. 165-169. 
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4. Ta Ngoc Bach, Chu Thi Anh Xuan, Do Hung Manh, Ngo Thi Hong Le, 

Nguyen Xuan Phuc and Dao Nguyen Hoai Nam, Microwave absorption 

properties of La1,5Sr0,5NiO4/ La0.7Sr0.3MnO3 nanocomposite with and 

without metal backing, Journal of Science of HNUE - Mathematical and 

Physical Sci., ISSN 2354-1059 (2016), Vol 61(7), pp. 128-137. 

5. Chu T.A. Xuan and Ta N. Bach, Ngo T.H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. 

Phuc, and Dao N.H. Nam (201θ), ắMicrowave absorption properties of 

iron nanoparticles prepared by ball-milling”, Journal of Electronic 

Materials, Vol. 45(5), DOI: 10.1007/s11664-015-4248-9. 

6. Chu Thi Anh Xuan, Ta Ngoc Bach, Tran Dang Thanh, Ngo Thi Hong Le, 

Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, Dao Nguyen Hoai Nam (2016), 

ắHigh-energy ball milling preparation of La0.7Sr0.3MnO3 and 

(Co,Ni)Fe2O4 nanoparticles for microwave absorption applications”, 

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(6), pp. 704-709, 

DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00391. 

5.2. SＶn phｂm đào tＴo:  

* Có 02 đ隠 tƠi NCKH sinh viên: 

1. δê Th鵜 Bình (2015), ắS詠 t逢挨ng tác c栄a sóng đi羽n t瑛 v噂i môi tr逢運ng v壱t 

ch医t”, Sinh viên lずp CN Vｆt lý K10, Khoa Vｆt lý và Công nghう - Tr⇔ぜng 

AảKả. 

2. Di羽p Th鵜 Ninh (2016), ắKh違o sát kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t 

nano kim lo衣i Fe theo đ瓜 dƠy t医m h医p th映”, Sinh viên lずp CN Vｆt lý K11, 

Khoa Vｆt lý và Công nghう - Tr⇔ぜng AảKả. 

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 vƠ l嬰i ích 
mang l衣i c栄a k院t qu違 nghiên c泳u:  
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- Vｚ giáo dつc & đào tＴoμ A隠 tƠi đư tr詠c ti院p t鰻 ch泳c cho các thƠnh viên 

vƠ sinh viên tham gia th詠c hi羽n các n瓜i dung c栄a đ隠 tƠi. Nơng cao n<ng l詠c 

nghiên c泳u c栄a ch栄 nhi羽m đ隠 tƠi vƠ các thƠnh viên tham gia. 

- Vｚ kinh tｘ - xã hじi: K院t qu違 c栄a đ隠 tƠi có Ủ ngh┄a đ鵜nh h逢噂ng 泳ng d映ng 

trong nghiên c泳u c挨 b違n v隠 v壱t li羽u có kh違 n<ng h医p th映 m衣nh sóng đi羽n t瑛 

trong vùng t亥n s嘘 sóng vi ba đ鵜nh h逢噂ng cho các 泳ng d映ng trong công nghi羽p 

đi羽n t穎, qu嘘c phòng vƠ an ninh. 

                                                                    Ngày    tháng    n<m 2018 

T鰻 ch泳c ch栄 trì 

(ký, hが và tên, đóng dＸu) 

           Ch栄 nhi羽m đ隠 tƠi 

       (ký, hが và tên) 

 

 

 

    ThS. Chu Th鵜 Anh Xuơn 
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TNU ậ UNIVERSITY OF SCIENCE 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

- Project title: Preparation and study of microwave absorption capability 

of nanoparticles La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3. 

- Code number: AH2015-TN06-10 

- Coordinator: Master. Chu Thi Anh Xuan 

- Implementing institution: TNU - University of Science. 

- Duration: 24 months (from 1/2015 to 12/2016). 

2. Objective(s):  

- Synthesis the ferromagnetic nanoparticles, iron nanoparticles and 

ferromagnetic - based composites. 

- Characteration the physical properties of prepared samples by X-ray 

diffraction, scanning electron microscope, electron dispersive X-ray 

spectroscopy and vibrating sample magnetometer. 

- Investigation the microwave apsorption of La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (x = 0; 

0,1) nanoparticles, iron nanoparticles and ferromagnetic/dielectric 

nanocomposites. Study the correlation between the absorbtion parameters 

(frequency regions of the resonance absorption, band width of the absorbing 

frequency ranges, intensity of absorbance peaks) with the basic physical 

characteristics of the materials (structure, composition, concentration, size, 

parameters of electrical and magnetic properties). 

3. Creativeness and innovativeness: 
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- Using high-energy planetary ball milling to prepare large among of 

sample. 

- The relation of physical properties and microwave absorption 

properties of La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (with x = 0; 0,1) nanoparticles,  iron 

nanoparticles and ferromagnetic/dielectric nanocomposites have been 

revealed through the transmission/reflection measurement in a wide range 

frequency of 4-18 GHz. The impedance matching resonance in La0,7Sr0,3Mn1-

xTixO3/paraffin was observed at high frequency However, the impedance 

matching resonance was not clearly observed at high frequency region from 

14 to 16 GHz for metal unbacked Fe/paraffin layers (except for samples with 

d = 3 mm and r = 4/1). On the other hand, metal backed samples with r = 4.5 / 

1, d = 3 mm and r = 4/1, d = 1.5 mm showed the existence of a phase-

matching resonance with small value of RL down to -56 dB at resonant 

frequency 5.4 GHz. 

- We have studied the influence of metal backing on resonance 

absorption mechanisms and verified that the resonance effects can be 

observed in metal backed samples, whereas the phase matching effect cannot 

be detected in unbacked samples. This observation could be used as a method 

to effectively distinguish these matching effects. 

4. Research results: 

- Synthesis La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (with x = 0; 0,1) nanoparticles, iron 

nanoparticles and ferromagnetic-based composites. 

- The influence of Ti substitutions for Mn on the magnetic properties of 

La0.7Sr0.3Mn1-xTixO3 nanoparticles was investigated. It was found that the 

magnetic properties of the material decreased strongly when x increase. 

- The effect of grinding time on the crystal structure and magnetic 

properties of Fe nanoparticles have been investigated. It was found that the 
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grinding time was strongly influence on the particle size as well as on the 

magnetic properties of samples. The microwave absorption showed the best 

performance for 10h of milling time for Fe powder. 

- Investigation the microwave absorption properties of the absorption 

layers La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin, Fe/paraffin, (100-x)Fe/xLa1,5Sr0,5NiO4 

and (100-x)La1,5Sr0,5NiO4/xLa0,7Sr0,3MnO3 through the transmissions and 

reflections measurements in the frequency range from 4 to 18 GHz. The 

relation of the absorption capability and the physical properties of sample 

have been investigated. 

5. Products: 

5.1. Science Products: 

1. Ta Ngoc Bach, Chu Thi Anh Xuan, Do Hung Manh, Ngo Thi Hong Le, 

Nguyen Xuan Phuc and Dao Nguyen Hoai Nam, Microwave absorption 

properties of La1,5Sr0,5NiO4/La0.7Sr0.3MnO3 nanocomposite with and 

without metal backing, Journal of Science of HNUE - Mathematical and 

Physical Sci., ISSN 2354-1059 (2016), Vol 61(7), pp. 128-137. 

2. Chu Thi Anh Xuan, Ta Ngoc Bach, Ao Hung εanh, Ngo Thi Hong δe, 

Nguyen Xuan Phuc vƠ Aao Nguyen Hoai Nam (201θ), ắFabrication and 

study on microwave absorption properties of  (100-x)La1,5Sr0,5NiO4/ 

xNiFe2O4 nanocomposite”, Journal of Science and Technology of Thai 

Nguyen University, ISSN 1859-2171(157), pp. 177-181. 

3. Chu Thi Anh Xuan, Pham Truong Tho, Nguyen Van Aang (2017), ắCrystal 

structures and magnetic properties of Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 

polycrystalline ceramic”, Journal of Science and Technology of Thai 

Nguyen University, ISSN 1859-2171(169), pp. 165-169. 

4. Chu Thi Anh Xuan, Ta Ngoc Bach, Ao Hung Manh, Ngo Thi Hong Le, 

Nguyen Xuan Phuc vƠ Aao Nguyen Hoai Nam (2016), ắElectromahnetic 
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wave absorption properties of Fe nanoparticles in the range of 

microwave frequencies”, Journal of Science of HPU2, ISSN 1859-

2325(44), pp. 16-23. 

5. Chu T.A. Xuan and Ta N. Bach, Ngo T.H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. 

Phuc, and Dao N.H. Nam (201θ), ắMicrowave absorption properties of 

iron nanoparticles prepared by ball-milling”, Journal of Electronic 

Materials, Vol. 45(5), DOI: 10.1007/s11664-015-4248-9. 

6. Chu Thi Anh Xuan, Ta Ngoc Bach, Tran Dang Thanh, Ngo Thi Hong Le, 

Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, Dao Nguyen Hoai Nam (2016), 

ắHigh-energy ball milling preparation of La0.7Sr0.3MnO3 and 

(Co,Ni)Fe2O4 nanoparticles for microwave absorption applications”, 

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(6), pp. 704-709, 

DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00391. 

5.2. Product Training: 

* 02 Student research projects:  

1. Le Thi Binh (2015), ắInteraction of Electromagnetic wave with εaterials”, 

Physical student, Department of Physics and Technology, Thai Nguyen 

University of Sciences. 

2. Diep Thi Ninh (2016), ắInvestigation of εicrowave absorption capability 

of Fe nanoparticles with different thickness of absorbtion layers”, 

Department of Physics and Technology, Thai Nguyen University of 

Sciences. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and 

benefits of research results: 
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- Education and Training: The study has directly organized for members 

and students involved in the implementation of the contents of the subject. It 

helps project leader and the participants to advance the capacity in study.  

- Economy and Society: The results of this project have significant 

orientations for application in the fundamental research of the materials which 

is capable of absorbing strongly oriented to the applications in the electronics 

industry, defense and sensor technology.  

                                                                   Thai Nguyen, April, 2018 

Implementing institution               Coordinator  

 

 

                                                                 Master. Chu Th鵜 Anh Xuan 
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M雲 A井U 

Trong nh英ng n<m g亥n đơy, vi羽c 泳ng d映ng sóng đi羽n t瑛 trong d違i t亥n s嘘 

GHz đư vƠ đang tr荏 nên ph鰻 bi院n do nhu c亥u phát tri吋n ngƠy cƠng cao c栄a các 

thi院t b鵜 đi羽n t穎 trên các ph逢挨ng ti羽n quơn s詠 vƠ vi宇n thông [14]. Cùng v噂i đó 

v医n đ隠 gi違m thi吋u 違nh h逢荏ng c栄a sóng đi羽n t瑛 đang tr荏 nên c医p thi院t h挨n bao 

gi運 h院t. Vì v壱y, v壱t li羽u che ch逸n vƠ h医p th映 sóng đi羽n t瑛 đư vƠ đang thu hút 

đ逢嬰c s詠 quan tơm c栄a nhi隠u nhóm nghiên c泳u trên c違 hai l┄nh v詠c khoa h丑c 

c挨 b違n vƠ công ngh羽. Trong đó, v壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba (εicrowave 

Absorption Materials - εAε) vƠ v壱t li羽u h医p th映 sóng radar (Radar 

Absorption Materials - RAε) đ逢嬰c đ員c bi羽t quan tơm vƠ đ亥u t逢 nghiên c泳u 

v噂i các 泳ng d映ng đa d衣ng vƠ hi羽u qu違 trong nhi隠u l┄nh v詠c khoa h丑c k悦 thu壱t 

khác nhau nh逢μ k悦 thu壱t angten truy隠n sóng, k悦 thu壱t ch嘘ng nhi宇u đi羽n t瑛 cho 

các thi院t b鵜 đi羽n t穎 ho員c t鰻 h嬰p các thi院t b鵜 đi羽n t穎 di đ瓜ng, k悦 thu壱t phòng t嘘i, 

che ch逸n sóng đi羽n t瑛 trong an toƠn b泳c x衣 vƠ y t院,  b違o v羽 s泳c kh臼e con 

ng逢運i c┡ng nh逢 các đ嘘i t逢嬰ng sinh h丑c khác kh臼i tác đ瓜ng không mong mu嘘n 

c栄a sóng đi羽n t瑛, ầ Trong quơn s詠, v壱t li羽u h医p th映 sóng radar trong d違i t亥n 

s嘘 t瑛 8-12 GHz lƠ y院u t嘘 c嘘t lõi c栄a công ngh羽 tƠng hình cho các ph逢挨ng ti羽n 

chi院n đ医u (tên l穎a t亥m xa, tƠu chi院n vƠ máy bay chi院n đ医u). Không ch雨 荏 

nh英ng n逢噂c có n隠n công nghi羽p đi羽n t穎 vƠ công nghi羽p v┡ khí hi羽n đ衣i, mƠ 

ngay 荏 nh英ng qu嘘c gia đang trên con đ逢運ng hi羽n đ衣i hóa, vi羽c nghiên c泳u các 

v壱t li羽u MAM/RAM ngƠy cƠng tr荏 nên c医p bách vƠ c亥n ph違i đ育y nhanh quá 

trình đ逢a các v壱t li羽u vƠo trong các 泳ng d映ng th詠c t院. Th壱m chí, m瓜t s嘘 các 

qu嘘c gia chơu Á đư ch院 t衣o thƠnh công vƠ s穎 d映ng s挨n tƠng hình radar cho các 

ph逢挨ng ti羽n chi院n đ医u c栄a h丑 trên bi吋n vƠ trên không [6]. 

Trong s嘘 các v壱t li羽u h医p th映 m衣nh sóng đi羽n t瑛, v壱t li羽u kim lo衣i s逸t t瑛 

lƠ m瓜t trong nh英ng h羽 v壱t li羽u thu hút đ逢嬰c s詠 quan tơm đ員c bi羽t c栄a các 

nhóm nghiên c泳u trên th院 gi噂i do các tính ch医t vƠ c医u trúc đi吋n hình c┡ng nh逢 

nh英ng ti隠m n<ng 泳ng d映ng to l噂n c栄a chúng. ε瓜t đ員c tr逢ng n鰻i b壱t c栄a v壱t 



2 
 

li羽u nƠy lƠ có th吋 gi英 鰻n đ鵜nh các giá tr鵜 thông s嘘 đi羽n t瑛 l噂n trong d違i t亥n s嘘 

cao do chúng có t瑛 đ瓜 bưo hòa l噂n vƠ gi噂i h衣n Snoek n茨m trong vùng t亥n s嘘 

GHz [13], [24], [34]. Tuy nhiên, v壱t li羽u kim lo衣i s逸t t瑛 th逢運ng có đ瓜 d磯n cao 

d磯n đ院n d鵜 h逢噂ng t瑛 tinh th吋 vƠ đ瓜 t瑛 th育m gi違m do 違nh h逢荏ng c栄a hi羽n t逢嬰ng 

t鰻n hao dòng xoáy vƠ do đó lƠm h衣n ch院 các 泳ng d映ng trong vùng t亥n s嘘 cao. 

Vi羽c t<ng d鵜 h逢噂ng t瑛 b隠 m員t vƠ gi違m t鰻n hao dòng xoáy có th吋 đ逢嬰c th詠c 

hi羽n b茨ng cách gi違m kích th逢噂c h衣t xu嘘ng đ院n kích th逢噂c nanomet vƠ đi隠u 

nƠy m荏 ra nhi隠u h逢噂ng nghiên c泳u m噂i trên các h衣t nano kim lo衣i s逸t t瑛 s穎 

d映ng nh逢 m瓜t v壱t li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛.  

Kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a m瓜t ch医t h医p th映 có th吋 đ逢嬰c đánh giá 

thông qua giá tr鵜 c栄a đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 Rδ, đ逢嬰c tính toán theo công th泳c 

RL = 20log|(Z - Z0)/(Z + Z0)|. Trong đó, Z = Z0(R/R)1/2tanh[i(2d/c) (-

RR)1/2]  lƠ tr荏 kháng đ亥u vƠo c栄a ch医t h医p th映, Z0 lƠ tr荏 kháng c栄a không khí, f 

lƠ t亥n s嘘 c栄a sóng đi羽n t瑛, d lƠ đ瓜 dƠy l噂p h医p th映 vƠ c lƠ v壱n t嘘c ánh sáng 

trong chơn không. Kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba t嘘i 逢u vƠ m瓜t giá tr鵜 ơm r医t 

l噂n c栄a Rδ có th吋 đ衣t đ逢嬰c khi (i) tr荏 kháng đ亥u vƠo c栄a các ch医t h医p th映 g亥n 

b茨ng v噂i tr荏 kháng c栄a môi tr逢運ng truy隠n sóng t噂i, |Z| = Z0, hay (-

R/R)1/2tanh[i(2d/c) (RR)1/2]  = 1 (c挨 ch院 phù h嬰p tr荏 kháng - Z Matching), 

ho員c (ii) đ瓜 dƠy l噂p h医p th映 th臼a mưn đi隠u ki羽n phù h嬰p pha (Phase 

εatching), hay hi羽u 泳ng m瓜t ph亥n t逢 b逢噂c sóng (quarter-wavelength) [25] 

v噂i d = (2n+1)c/[4f(|R||R|)1/2], n = 0, 1, 2, ầ 

G亥n đơy, đư có r医t nhi隠u các công b嘘 khoa h丑c v隠 kh違 n<ng h医p th映 sóng 

đi羽n t瑛 trong vùng t亥n s嘘 GHz c栄a v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p d詠a trên n隠n Fe, m瓜t 

ch医t s逸t t瑛 m隠m đi吋n hình vƠ có s印n trong t詠 nhiên. Theo các công b嘘 đó, giá 

tr鵜 đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 Rδ có th吋 đ衣t đ院n ậ θ4 dB cho h羽 v壱t li羽u t鰻 h嬰p Fe-

C/BaTiO3 [31], - 37.η dB t衣i 10.4 GHz cho h羽 h衣t nano -Fe(N) [11], RL ~ - 
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η2 dB t衣i η.8 GHz cho h羽 v壱t li羽u t鰻 h嬰p v噂i nh詠a thông bao g欝m 40% th吋 

tích c栄a -Fe/C ho員c - θ0 dB t衣i 10.7 GHz cho v壱t li羽u Fe2B [14], ầ 

Chính vì nh英ng lý do trên, chúng tôi đư ch丑n đ隠 tƠi nghiên c泳u lƠ " Chｘ 

tＴo và nghiên cとu khＶ n<ng hＸp thつ sóng vi ba cてa hう hＴt La0,7Sr0,3Mn 1-

xTi xO3" . 

M映c tiêu c栄a đ隠 tƠi:  

- Ch院 t衣o thƠnh công h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (v噂i x = 0; 

0,1), h羽 h衣t nano kim lo衣i s逸t vƠ v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p d詠a trên n隠n h羽 h衣t nano 

s逸t t瑛. 

- Nghiên c泳u các tính ch医t c挨 b違n c栄a các v壱t li羽u thu đ逢嬰c. 

- Kh違o sát tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 vƠ h羽 

h衣t nano t鰻 h嬰p s逸t t瑛/đi羽n môi. Xác đ鵜nh m嘘i t逢挨ng quan gi英a các thông s嘘 

h医p th映 (vùng t亥n s嘘 h医p th映 c瓜ng h逢荏ng, đ瓜 r瓜ng vùng h医p th映, c逢運ng đ瓜 

h医p th映) v噂i các thông s嘘 v壱t lỦ c挨 b違n c栄a v壱t li羽u (nh逢 c医u trúc, thƠnh ph亥n, 

n欝ng đ瓜, kích th逢噂c, các tham s嘘 v隠 tính ch医t đi羽n vƠ t瑛). 

A嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u: Các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (v噂i 

x = 0; 0,1), h羽 h衣t nano kim lo衣i s逸t vƠ h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p d詠a trên n隠n h羽 h衣t 

nano s逸t t瑛. 

Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u: Ph逢挨ng pháp nghiên c泳u c栄a đ隠 tƠi là 

ph逢挨ng pháp th詠c nghi羽m. Các k院t qu違 thu đ逢嬰c ch栄 y院u d詠a trên quá trình 

phơn tích đánh giá các s嘘 li羽u th詠c nghi羽m t瑛 vi羽c ch院 t衣o v壱t li羽u cho đ院n đo 

đ衣c kh違o sát tính ch医t vƠ x穎 lỦ, bi羽n lu壱n k院t qu違 s穎 d映ng các mô hình lỦ 

thuy院t phù h嬰p. 

N瓜i dung nghiên c泳u g欝m: (i) Ch院 t衣o các m磯u v壱t li羽u d衣ng b瓜t có 

kích th逢噂c h衣t c叡 nano mét b茨ng ph逢挨ng pháp ph違n 泳ng pha r逸n k院t h嬰p 

nghi隠n c挨 n<ng l逢嬰ng cao s穎 d映ng máy nghi隠n hƠnh tinh. (ii)  Phơn tích c医u 



4 
 

trúc tinh th吋 c栄a các m磯u v壱t li羽u b茨ng gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X. (iii) Th詠c hi羽n 

các phép đo tính ch医t t瑛 c栄a v壱t li羽u vƠ (iv) kh違o sát kh違 n<ng h医p th映 sóng vi 

ba trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4-18 GHz. Do v壱y, n瓜i dung c栄a đ隠 tƠi ngoƠi ph亥n m荏 

đ亥u vƠ k院t lu壱n đ逢嬰c chia thƠnh 3 ch逢挨ng nh逢 sauμ 

Ch逢挨ng 1 trình bƠy t鰻ng quan các ki院n th泳c c挨 b違n v隠: s詠 t逢挨ng tác gi英a 

sóng đi羽n t瑛 vƠ môi tr逢運ng v壱t ch医t, các c挨 ch院 h医p th映 ch栄 y院u x違y ra trong 

các lo衣i v壱t li羽u đi吋n hình, nh英ng nghiên c泳u g亥n đơy v隠 c医u trúc vƠ tính ch医t 

h医p th映 sóng vi ba c栄a các h羽 v壱t li羽u s逸t t瑛, h羽 h衣t nano kim lo衣i s逸t vƠ các 

h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p. 

Ch逢挨ng 2 trình bƠy các k悦 thu壱t th詠c nghi羽m s穎 d映ng đ吋 ch院 t衣o vƠ 

nghiên c泳u c医u trúc tinh th吋, tính ch医t t瑛 vƠ tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a 

v壱t li羽u. 

Ch逢挨ng 3 trình bƠy các k院t qu違 phơn tích c医u trúc, các k院t qu違 đo tính 

ch医t t瑛 vƠ ch栄 y院u lƠ các k院t qu違 kh違o sát kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a v壱t 

li羽u trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4-18 GHz. 
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CH姶愛NG 1: T蔚NG QUAN 

1.1. L鵜ch s穎 hình thƠnh vƠ phát tri吋n c栄a v壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba 

V壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba (MAM ậ Microware Absorbing Material) và 

v壱t li羽u h医p th映 sóng rada (RAM ậ Radar Absorbing Material) đư đ逢嬰c s穎 

d映ng trong các l┄nh v詠c th逢挨ng m衣i, k悦 thu壱t phòng t嘘i vƠ lƠm gi違m các tín 

hi羽u ph違n x衣 t瑛 các tòa nhƠ ho員c các c医u trúc th逢嬰ng t亥ng xung quanh các 

tr衣m rada quan sát. G亥n đơy, công ngh羽 truy隠n thông t衣i t亥n s嘘 vi ba đang 

thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a các lo衣i v壱t li羽u h医p th映 c┡ng nh逢 các b隠 m員t l丑c 

l詠a t亥n s嘘. Trong ph亥n nƠy, chúng tôi d逢a ra m瓜t đánh giá ng逸n g丑n v隠 l鵜ch s穎 

phát tri吋n c栄a εAε/RAε lƠm c挨 s荏 trong vi羽c nghiên c泳u, tìm hi吋u các lo衣i 

v壱t li羽u vƠ c医u trúc h医p th映 s胤 đ逢嬰c gi噂i thi羽u trong các ph亥n ti院p theo. ε員c 

dù v壱y, do tính ch医t bí m壱t trong m瓜t s嘘 l┄nh v詠c 泳ng d映ng c栄a εAε/RAε, 

m瓜t s嘘 ph亥n s胤 ch雨 đ逢嬰c gi噂i thi羽u s挨 sƠi ho員c không đ逢嬰c gi噂i thi羽u đ院n. 

S詠 ra đ運i vƠ phát tri吋n c栄a các h羽 th嘘ng rada tr逢噂c vƠ trong Chi院n tranh 

Th院 gi噂i l亥n th泳 2 đư d磯n đ院n s詠 c亥n thi院t ph違i nghiên c泳u s詠 t逢挨ng tác gi英a 

sóng đi羽n t瑛 t衣i d違i t亥n s嘘 rada vƠ m瓜t s嘘 lo衣i v壱t li羽u. Trong đó, các nghiên 

c泳u đ逢嬰c t壱p trung nhi隠u nh医t nh医t lƠ tìm cách lƠm suy gi違m tín hi羽u ph違n x衣 

tr荏 l衣i v噂i m映c đích không nh英ng gi違m đ逢嬰c nhi宇u đi羽n t瑛 mƠ còn gi違m đ逢嬰c 

s詠 phát hi羽n c栄a rada đ嘘i ph逢挨ng b茨ng cách s穎 d映ng các v壱t li羽u h医p th映 có 

thi院t k院 phù h嬰p.    

Ngay sau s詠 ra đ運i c栄a radar, vƠo nh英ng n<m 1λ30, v壱t li羽u h医p th映 sóng 

vi ba, đ員c bi羽t lƠ v壱t li羽u h医p th映 trong d違i t亥n s嘘 sóng radar (8 ÷12 GHz) đư 

b逸t đ亥u đ逢嬰c nghiên c泳u, phát tri吋n vƠ công b嘘 trong m瓜t s嘘 các công trình 

khoa h丑c [7, 30]. Các t医m h医p th映 đ逢嬰c thi院t k院 d詠a trên s詠 k院t h嬰p ch員t ch胤 

gi英a v壱t li羽u đ逢嬰c ch丑n v噂i các c挨 ch院 t鰻n hao khác nhau nh茨m t嘘i 逢u hóa s詠 

h医p th映 trên m瓜t d違i t亥n r瓜ng. Do đó, các t医m h医p th映 có th吋 có nhi隠u hình 
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d衣ng vƠ c医u trúc khác nhau tr違i r瓜ng t瑛 các c医u trúc kim t詠 tháp dƠy đ院n các 

l噂p ph栄 m臼ng d衣ng đa l噂p vƠ đ挨n l噂p. 

Công trình nghiên c泳u đ亥u tiên v隠 các l噂p h医p th映 g欝m hai thƠnh ph亥n 

than carbon (carbon black - C), và TiO2, đư đ逢嬰c đ<ng kỦ 荏 Pháp n<m 1λ3θ. 

Hi羽n t逢嬰ng h医p th映 đ逢嬰c quan sát trong lo衣i v壱t li羽u nƠy lƠ lo衣i c瓜ng h逢荏ng 

m瓜t ph亥n t逢 b逢噂c sóng, s穎 d映ng than Carbon đ吋 t<ng đ瓜 d磯n (thƠnh ph亥n t鰻n 

hao đi羽n tr荏) và TiO2 đ吋 t<ng h茨ng s嘘 đi羽n môi (thƠnh ph亥n t鰻n hao đi羽n môi) 

nh茨m gi違m đ瓜 dƠy l噂p h医p th映. 

Trong Chi院n tranh th院 gi噂i l亥n th泳 2, t衣i A泳c, do nhu c亥u ng映y trang cho 

tƠu ng亥m chi院n đ医u tránh kh臼i s詠 dò tìm c栄a radar đ嘘i ph逢挨ng, các nhƠ khoa 

h丑c đư nghiên c泳u vƠ ch院 t衣o thƠnh công v壱t li羽u ắWesh” d衣ng composit v噂i 

ắch医t nh欝i” lƠ b瓜t h厩n h嬰p carbonyl Fe vƠ ắch医t mang” lƠ cao su t鰻ng h嬰p có 

kh違 n<ng h医p th映 m衣nh sóng vi ba t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng 3 GHz cho l噂p h医p 

th映 có đ瓜 dƠy 0,3 inch. NgoƠi ra, các l噂p nƠy c┡ng có th吋 đ逢嬰c ghép v噂i nhau 

đ吋 m荏 r瓜ng vùng t亥n s嘘 h衣t đ瓜ng c栄a v壱t li羽u. H丑 c┡ng đư ch院 t衣o thƠnh công 

các l噂p h医p th映 Jaumann, lƠ m瓜t lo衣i c医u trúc h医p th映 đa l噂p bao g欝m các t医m 

đi羽n tr荏 đ員t xen k胤 v噂i các t医m nh詠a c泳ng, có đ瓜 dƠy kho違ng 3 inch v噂i s詠 

suy gi違m đi羽n tr荏 t瑛 m員t tr逢噂c ra m員t sau theo quy lu壱t hƠm s嘘 m┡. Các l噂p 

h医p th映 nƠy cho đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 đ衣t đ院n  - 20dB trong d違i t亥n s嘘 r医t r瓜ng 

t瑛 2 ậ 1η GHz. Tuy nhiên, do m瓜t s嘘 h衣n ch院, các lo衣i v壱t li羽u k吋 trên có th運i 

gian s嘘ng khá ng逸n trong các đi隠u ki羽n môi tr逢運ng kh逸c nghi羽t vƠ do đó gơy 

c違n tr荏 l噂n trong vi羽c tri吋n khai 泳ng d映ng trong th詠c t院. C┡ng trong th運i gian 

nƠy, t衣i phòng thí nghi羽m b泳c x衣 εIT, ε悦, Halpern đư nghiên c泳u vƠ phát 

tri吋n v壱t li羽u ắHARP- Halpern Anti Radiation Paint” d詠a trên v壱t li羽u than 

carbon vƠ h羽 h衣t kim lo衣i Fe. Các l噂p v壱t li羽u εX- 10 đ逢嬰c s穎  d映ng trên máy 

bay quơn s詠, có b隠  dƠy 0,02η inch hình thƠnh trên c挨 s荏 v壱t li羽u có h茨ng s嘘 

đi羽n môi cao, đ逢嬰c phơn tán đ隠u, đ鵜nh h逢噂ng cao trong pha n隠n cao su vƠ 

cacbon black vƠ tr違i trên đ院 nhôm m臼ng. V壱t li羽u nƠy có kh違 n<ng h医p th映 
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m衣nh sóng đi羽n t瑛 trong d違i t亥n s嘘 sóng rada (X - band) v噂i giá tr鵜 đ瓜 t鰻n hao 

ph違n x衣 đ衣t c詠c ti吋u kho違ng t瑛 -15 dB đ院n -20 dB [10]. V噂i tƠu chi院n đ医u trên 

bi吋n, l噂p v壱t li羽u h医p th映  đ逢嬰c s穎 d映ng có đ瓜  dƠy 0,07 inch, là composite 

g欝m các h衣t s逸t t瑛 tr瓜n trong n隠n cao su, có h茨ng s嘘 đi羽n môi cao vƠ đ瓜 t瑛 

th医m đ栄 đ吋 t衣o ra c瓜ng h逢荏ng d違i r瓜ng trong vùng t亥n s嘘 rada.  

C医u trúc h医p th映 d衣ng mƠn ch逸n c瓜ng h逢荏ng - Salisbury c┡ng đ逢嬰c phát 

tri吋n [23] v噂i c医u trúc ban đ亥u đ逢嬰c lƠm b茨ng v違i ph栄 than chì và dán trên 

khung g厩 đ逢嬰c h厩 tr嬰 s違n xu医t b荏i công ty cao su Hoa K┻ (US Rubber 

Company). S詠 phát tri吋n c栄a c医u trúc h医p th映 d衣ng mƠn ch逸n c瓜ng h逢荏ng 

Salisbury c┡ng đư kéo theo s詠 ra đ運i c栄a c医u trúc h医p th映 d衣ng kim t詠 tháp 

dƠi, lƠ c医u trúc có đ雨nh đ逢嬰c đ鵜nh h逢噂ng theo ph逢挨ng truy隠n sóng t噂i vƠ bên 

trong đ逢嬰c bao ph栄 b噂i các l噂p mƠn ch逸n Salisbury. Chính s詠 ph違n x衣 nhi隠u 

l亥n gi英a các l噂p h医p th映 d磯n đ院n s詠 suy gi違m t嘘i đa các tín hi羽u ph違n x衣 [19]. 

Sau nƠy, c医u trúc h医p th映 d衣ng mƠn ch逸n Salisbury đ逢嬰c nghiên c泳u vƠ c違i 

ti院n, nó có th吋 g欝m m瓜t l噂p h医p th映 đi羽n môi hay m瓜t l噂p polymer d磯n đ員t 

cách b隠 m員t kim lo衣i m瓜t kho違ng ữ b逢噂c sóng [16]. Cho đ院n khi t亥m quan 

tr丑ng c栄a v壱t li羽u ferrites đ逢嬰c bi院t đ院n, ngo衣i tr瑛 các l噂p h医p th映 Jaumann vƠ 

c医u trúc kim t詠 tháp đ違o, h亥u h院t các v壱t li羽u vƠ c医u trúc h医p th映 đ隠u thu瓜c 

lo衣i v壱t li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛 d違i h姻p. 

Sau chi院n tranh (1λ4η-1λη0), các công trình nghiên c泳u v隠 εAε/RAε 

đ逢嬰c th詠c hi羽n ch栄 y院u theo h逢噂ng tìm ki院m các v壱t li羽u ho員c c医u trúc h医p 

th映 d違i r瓜ng nh茨m m映c đích 泳ng d映ng trong k悦 thu壱t bu欝ng t嘘i [7]. Trong giai 

đo衣n nƠy, các v壱t li羽u h医p th映 (ch栄 y院u lƠ carbon, than chì, oxit s逸t, b瓜t s逸t, 

b瓜t nhôm, đ欝ng) tr瓜n v噂i các ch医t k院t dính (th逢運ng lƠ m瓜t s嘘 lo衣i nh詠a ho員c 

g嘘m, ch医t t衣o đ瓜 x嘘p nh逢 xƠ phòng, ch医t x挨, v臼  bƠo) vƠ đ逢嬰c t衣o thƠnh các 

c医u trúc h医p th映 d衣ng kim t詠 tháp hay d衣ng nón theo khuôn m磯u thi院t k院 s印n 

[10].  
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Nh英ng n<m 1λη0 ch泳ng ki院n s詠 phát tri吋n v逢嬰t b壱c c栄a εAε/RAε 

b茨ng vi羽c đ逢a vƠo s違n xu医t th逢挨ng m衣i εAεs d詠a trên v壱t li羽u carbon, có 

tên g丑i lƠ ắSpondex”, b荏i công ty Sponge Products Company, công ty liên 

h嬰p Emerson and Cuming vƠ t壱p đoƠn công nghi羽p εcεillan. V壱t li羽u nƠy 

đ逢嬰c tr違i thƠnh các l噂p h医p th映 có đ瓜 dƠy 2 inch s穎 d映ng ắch医t mang” lƠ lông 

đ瓜ng v壱t, cho h羽 s嘘 t鰻n hao ph違n x衣 đ衣t xu嘘ng đ院n -20 dB trong d違i t亥n s嘘 2,4 

÷ 10 GHz. NgoƠi ra, các l噂p h医p th映 trong d違i t亥n s嘘 th医p h挨n c┡ng đ逢嬰c s違n 

xu医t v噂i đ瓜 dƠy t瑛 4 ÷ 8 inch. C┡ng trong th壱p k益 nƠy, Severin vƠ εeyer đư 

b逸t đ亥u các nghiên c泳u c栄a mình v隠 các thi院t b鵜 m衣ch t逢挨ng t詠 (circuit analog 

devices) xu医t phát t瑛 vi羽c s穎 d映ng các lỦ thuy院t m衣ch mô t違 các thƠnh ph亥n 

hay các quá trình x違y ra trong các ch医t h医p th映, vƠ do đó đ吋 mô hình hóa công 

su医t ph違n x衣 [27]. K悦 thu壱t nƠy đư đ逢嬰c s穎 d映ng trong các nghiên c泳u v隠 v壱t 

li羽u h医p th映 ơm thanh tr逢噂c đó. Severin vƠ εeyer đư lƠm th詠c nghi羽m ch院 t衣o 

ra các v壱t li羽u h医p th映 d詠a trên các vòng n衣p tr荏 kháng, lá kim lo衣i có rưnh, 

các l逢叡ng c詠c n衣p tr荏 kháng, các d違i v壱t li羽u đi羽n tr荏 hay v壱t li羽u t瑛 tính v噂i 

các đ鵜nh h逢噂ng khác nhau, c医u trúc d衣ng m員t vƠ các t違i t瑛 tính c栄a các v壱t 

li羽u h医p th映. Ai隠u nƠy m荏 ra s詠 b逸t đ亥u cho m瓜t l┄nh v詠c m噂i trong nghiên 

c泳u các b隠 m員t l丑c l詠a t亥n s嘘 (Frequency Selective Surfaces -FSS) [17].  

Trong hai th壱p k益 ti院p theo, các lo衣i v壱t li羽u h医p th映 s穎 d映ng trong các 

thi院t b鵜 m衣ch t逢挨ng t詠 ti院p t映c đ逢嬰c nghiên c泳u vƠ phát tri吋n. A員c bi羽t, các 

nghiên c泳u c┡ng ch泳ng t臼 r茨ng đ瓜 dƠy c栄a các l噂p h医p th映 gi違m đi đáng k吋 

khi s穎 d映ng các l噂p đ羽m ferrite [25] vƠ các c医u trúc h医p th映 d衣ng kim t詠 tháp 

dùng trong k悦 thu壱t bu欝ng t嘘i cho đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 xu嘘ng đ院n -60 dB. 

A欝ng th運i, trong giai đo衣n nƠy, các l噂p h医p th映 Jaumann đ逢嬰c ch院 t衣o thƠnh 

công b茨ng vi羽c s穎 d映ng công ngh羽 in l逢噂i, trong đó các t医m h医p th映 đ逢嬰c t衣o 

ra b茨ng cách ph栄 m瓜t l噂p s挨n ch泳a carbon d衣ng h衣t hay d衣ng s嬰i, ho員c ch泳a  

kim lo衣i hay h嬰p kim Ni-Cr lên m瓜t c医u trúc d衣ng l逢噂i, d衣ng đan xen hay 
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d衣ng t鰻 ong. C亥n l逢u Ủ thêm r茨ng,  dù ch逢a có th詠c  nghi羽m  nh逢ng  đư  có  

m瓜t  phát  minh  mô  t違  hi羽n  t逢嬰ng  h医p  th映  sóng  đi羽n  t瑛 b茨ng plasma. 

VƠo nh英ng n<m 1λ80, k悦 thu壱t t嘘i 逢u hóa đ逢嬰c s穎 d映ng trong các quá 

trình ch院 t衣o c┡ng nh逢 thi院t k院 các v壱t li羽u vƠ c医u trúc h医p th映. Vi羽c c違i thi羽n 

kh違 n<ng h医p th映 d違i r瓜ng c栄a các l噂p h医p th映 Jaumann đ逢嬰c d詠 đoán có th吋 

đ衣t đ逢嬰c n院u s穎 d映ng các t医m tr荏 kháng có đ瓜 nghiêng khác nhau vƠ đ逢嬰c s逸p 

x院p phơn t亥ng [8]. δỦ thuy院t đ逢運ng truy隠n đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tính toán h羽 s嘘 

ph違n x衣 t瑛 các tính ch医t c栄a v壱t li羽u, vƠ áp d映ng c違 cho các m員t l丑c l詠a t亥n s嘘 

đ逢嬰c xem nh逢 các m衣ch t逢挨ng đ逢挨ng.  Nh英ng v壱t li羽u đ逢嬰c s穎 d映ng cho các 

εAε/RAε trong giai đo衣n nƠy c┡ng khá đa d衣ng bao g欝m c違 các v壱t li羽u 

quen thu瓜c nh逢 than carbon, graphite, carbonyl ậ Fe, ferrite vƠ các lo衣i v壱t 

li羽u m噂i nh逢 các ch医t đi羽n môi nhơn t衣o, v壱t li羽u chiral hay các v壱t li羽u 

polymer d磯n, đ逢嬰c đánh giá lƠ v壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba ti隠m n<ng sau nƠy. 

T瑛 nh英ng n<m 1λλ0 cho đ院n nay, εAε/RAε ngƠy cƠng thu hút đ逢嬰c 

nhi隠u s詠 quan tơm c栄a các nhƠ khoa h丑c trên th院 gi噂i. Nhi隠u lo衣i c医u trúc 

thi院t k院 c┡ng nh逢 v壱t li羽u s穎 d映ng cho các εAε/RAε đư đ逢嬰c ti院p t映c 

nghiên c泳u vƠ phát tri吋n. Aư  có  nhi隠u  các  công  ngh羽  t嘘i  逢u  hóa  c医u  trúc 

Jauman, trong đó có t嘘i 逢u hóa b茨ng thu壱t toán phát sinh. ε衣ch analog vƠ b隠  

m員t l丑c l詠a t亥n s嘘  ti院p t映c lƠ l┄nh v詠c đ逢嬰c quan tơm l噂n nh医t. Polyme d磯n vƠ 

v壱t li羽u composite đ逢嬰c s穎  d映ng r瓜ng rưi v噂i s嬰i vƠ v違i s嬰i ph栄  polyme d磯n 

h医p th映 sóng đi羽n t瑛. ε瓜t lo衣i v壱t li羽u m噂i trong l┄nh v詠c polyme d磯n lƠ 

RAε linh đ瓜ng c┡ng đ逢嬰c quan tơm nghiên c泳u, trong đó t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng 

c栄a v壱t li羽u h医p th映 đi隠u ch雨nh đ逢嬰c thông qua các giá tr鵜 đi羽n tr荏 vƠ đi羽n 

dung c栄a v壱t li羽u h医p th映 [21]. 

Nhi隠u qu嘘c gia trên th院 gi噂i đư vƠ đang đ亥u t逢 nghiên c泳u ch院 t衣o v壱t 

li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛, tuy nhiên  các công trình công b嘘  còn  r医t h衣n ch院.  
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V壱t li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛 đ逢嬰c b逸t đ亥u nghiên c泳u t瑛 cu嘘i nh英ng 

n<m 1λλ0 trên các polyme d磯n đi羽n do các cán b瓜 Vi羽n Hóa, Vi羽n HƠn lơm 

Khoa h丑c th詠c hi羽n. Theo đó, v壱t li羽u polyme d磯n đi羽n đư đ逢嬰c ch院 t衣o thƠnh 

công, nghiên c泳u tính ch医t vƠ 泳ng d映ng, đ員c bi羽t đư nghiên c泳u kh違  n<ng h医p 

th映  sóng đi羽n t瑛. Nhóm nghiên c泳u c栄a GS Nguy宇n A泳c Ngh┄a c┡ng đư ch院 

t衣o thƠnh công v壱t li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛 trên c挨 s荏 v壱t li羽u polyanilin, 

polypyrol, gia c逢運ng cacbon black, CNT, oxit s逸t t瑛; ch院  t衣o c医u  trúc h医p 

th映 khác nhau nh逢 d衣ng chóp nón, d衣ng đa l噂p, v壱t li羽u gradien... th穎 nghi羽m 

t衣i hi羽n tr逢運ng th詠c t院 t衣i H丑c vi羽n H違i quơn (Nha Trang), đ衣t k院t qu違 r医t t嘘t 

[3]. TS. Hoàng Anh S挨n vƠ c瓜ng s詠 đư ch院 t衣o vƠ nghiên c泳u các tính ch医t c挨 

đi羽n vƠ ch逸n sóng đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u t鰻 h嬰p polyme  vƠ εWCNT đ鵜nh 

h逢噂ng trong ch院 t衣o l噂p ph栄 ch逸n sóng đi羽n t瑛. Nhóm nghiên c泳u c栄a GS.TS 

Nguy宇n Vi羽t B逸c, Vi羽n Khoa h丑c vƠ Công ngh羽 Quơn s詠 c┡ng đư thƠnh công 

trong m瓜t s嘘 nghiên c泳u kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba ch嘘ng nhi宇u đi羽n t瑛 c栄a 

m瓜t s嘘 h羽 v壱t li羽u nh逢 các l噂p ph栄 v壱t li羽u composite feritte t瑛 tính n隠n cao su 

(2003), các l噂p ph栄  polyferocen vƠ spinel ferit trên n隠n kim lo衣i (2011). TS 

D逢挨ng Ng丑c Hi隠n vƠ c瓜ng s詠, Vi羽n V壱t lỦ k悦 thu壱t ậ A衣i h丑c Bách khoa HƠ 

N瓜i c┡ng có các nghiên c泳u v隠 kh違 n<ng h医p th映 sóng đi羽n t瑛 荏 d違i t亥n 7,η  -

12 GHz c栄a v壱t li羽u polyme d磯n PPy, PANi vƠ b瓜t Al2O3 vƠ kh違o sá đ瓜  gi違m 

c逢運ng đ瓜 sóng đi羽n t瑛 SE. ε瓜t nhóm các cán b瓜 thu瓜c Vi羽n K悦 thu壱t quơn s詠 

(B瓜 Qu嘘c Phòng) đư nghiên c泳u v隠 tính ch医t h医p th映 sóng radar b<ng t亥n X 

c栄a m瓜t s嘘 v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p (BiFeO3 ậ CoFe2O4, rubber ậ 

Mn0.5Zn0.5Fe2O4, ferrite   barium ậ cobalt) vƠ đư có m瓜t s嘘 báo cáo trong H瓜i 

ngh鵜 V壱t lỦ Ch医t r逸n ToƠn qu嘘c 2011 t衣i V┡ng tƠu [1], [2]. Nhóm nghiên c泳u 

c栄a PGS.TS. V┡ Aình δưm, Vi羽n Khoa h丑c v壱t li羽u đư r医t thƠnh công trong 

các nghiên c泳u tính ch医t h医p th映 g亥n nh逢 tuy羽t đ嘘i theo ph逢挨ng xác đ鵜nh t衣i 

t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng trong vùng t亥n s嘘 GHz c栄a gi違 v壱t li羽u h医p th映 hoƠn h違o 

sóng đi羽n t瑛 (εetaεaterials) [4], [29]. NgoƠi ra, t衣i Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u, 
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t瑛 1/2012, nhóm nghiên c泳u c栄a TS. AƠo Nguyên HoƠi Nam c┡ng đư b逸t đ亥u 

các nghiên c泳u v隠 m嘘i liên h羽 gi英a hi羽n t逢嬰ng h医p th映 c瓜ng h逢荏ng sóng vi ba 

vƠ c挨 ch院 h欝i ph映c Neel trong các h羽 h衣t nano s逸t t瑛. Cùng v噂i các đ隠 tƠi 

nghiên c泳u c挨 b違n, m瓜t s嘘 lu壱n án ti院n s┄ c┡ng đư đ逢嬰c th詠c hi羽n vƠ b違o v羽 

thƠnh công trong l┄nh v詠c ch院 t衣o, nghiên c泳u các h羽 v壱t li羽u h医p th映 sóng 

đi羽n t瑛 trong d違i t亥n s嘘 vi ba. 

1.2. S詠 tán x衣 vƠ ph違n x衣 sóng đi羽n t瑛 gơy b荏i v壱t li羽u 

Tán x衣 lƠ quá trình làm phân tán n<ng l逢嬰ng vƠ ph逢挨ng truy隠n c栄a sóng 

đi羽n t瑛 (Electromagnetic - EM) khi truy隠n t噂i v壱t li羽u. ε瓜t ph亥n n<ng l逢嬰ng 

c栄a sóng đi羽n t瑛 s胤 b鵜 phơn tán (ho員c ph違n x衣), thay đ鰻i h逢噂ng, pha, ho員c 

b逢噂c sóng so v噂i sóng t噂i. Aó lƠ k院t qu違 c栄a s詠 t逢挨ng tác gi英a sóng đi羽n t瑛 

v噂i các đi羽n t穎 vƠ ion trong v壱t li羽u. Tr逢運ng tán x衣 đ逢嬰c xác đ鵜nh b荏i các 

thông s嘘 đ員c tr逢ng c栄a v壱t li羽u nh逢 h羽 s嘘 đi羽n th育m, t瑛 th育m, đ瓜 d磯n, kích 

th逢噂c, hình d衣ng c栄a v壱t th吋 vƠ t亥n s嘘 c栄a sóng t噂i. 

雲 t亥n s嘘 vô tuy院n, các kim lo衣i coi nh逢 m瓜t v壱t d磯n hoƠn h違o vƠ có r医t 

nhi隠u các đi羽n t穎 t詠 do, các đi羽n t穎 nƠy r医t d宇 dao đ瓜ng đ吋 c瓜ng h逢荏ng v噂i 

t亥n s嘘 c栄a sóng t噂i vƠ t衣o ra m瓜t tr逢運ng đi羽n t瑛 m噂i (tr逢運ng tán x衣) có cùng 

t亥n s嘘 vƠ biên đ瓜 v噂i tr逢運ng t噂i. Kim lo衣i không nh英ng ph違n x衣 hoƠn h違o các 

sóng trong vùng t亥n s嘘 quang h丑c mƠ còn ph違n x衣 r医t t嘘t nh英ng b泳c x衣 vi ba. 

Ai隠u nƠy có th吋 đ逢嬰c hi吋u r茨ng kim lo衣i g亥n nh逢 không lƠm tiêu hao n<ng 

l逢嬰ng c栄a sóng t噂i. Trong tr逢運ng h嬰p v壱t li羽u không d磯n đi羽n, chúng không 

ch泳a các đi羽n t穎 t詠 do nên s詠 dao đ瓜ng c栄a các đi羽n t穎 không đ逢嬰c truy隠n t瑛 

nguyên t穎 nƠy sang nguyên t穎 khác trong v壱t li羽u. Tuy nhiên, hi羽n t逢嬰ng c瓜ng 

h逢荏ng v磯n có th吋 x違y ra khi sóng đi羽n t瑛 t逢挨ng tác v噂i mômen spin ho員c 

mômen l逢叡ng c詠c đi羽n c栄a các ion vƠ nguyên t穎 trong v壱t li羽u. Aơy chính lƠ 

c挨 s荏 cho các hi羽n t逢嬰ng t鰻n hao t瑛 vƠ t鰻n hao đi羽n môi ch栄 y院u đ逢嬰c khai 

thác trong các v壱t li羽u h医p th映 sóng viba hi羽n nay. 
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 Sóng đi羽n t瑛 b鵜 ph違n x衣 t衣i m員t phơn cách gi英a hai môi tr逢運ng có tr荏 

kháng khác nhau, các thông s嘘 c栄a sóng đi羽n t瑛 có th吋 thu đ逢嬰c b茨ng cách 

gi違i các ph逢挨ng trình εaxwell v噂i đi隠u ki羽n biên t衣i b隠 m員t phân cách gi英a 

hai môi tr逢運ng không khí vƠ v壱t li羽u. Ch雨 s嘘 khúc x衣 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng bi吋u 

th泳c [33]: 

 r rn        (1.1) 

Trong đóμ  t逢挨ng 泳ng lƠ đ瓜 đi羽n th育m vƠ t瑛 th育m t逢挨ng đ嘘i, c違 hai 

đ衣i l逢嬰ng nƠy đ隠u lƠ s嘘 ph泳c vƠ có bi吋u th泳c nh逢 sauμ 

' "
r r ri        (1.2)    

' "
r r ri        (1.3) 

Tr荏 kháng n瓜i (Z) c栄a v壱t li羽u đ逢嬰c xác đ鵜nhμ 

r

r

Z



     (1.4) 

δ逢u Ủ r茨ng, bi吋u th泳c tính ch雨 s嘘 khúc x衣 vƠ tr荏 kháng đ隠u ch泳a c違 hai 

thƠnh ph亥n đi羽n vƠ t瑛.  

Xu医t phát t瑛 các ph逢挨ng trình v壱t lỦ mô t違 quá trình ph違n x衣 c栄a sóng 

khi g員p m員t phơn cách gi英a hai môi tr逢運ng, các đi隠u ki羽n ph違n x衣 t嘘i thi吋u 

đ逢嬰c xem xét vƠ đ逢a ra. 

Th泳 nh医t, xét bi吋u th泳c mô t違 h羽 s嘘 ph違n x衣 c栄a sóng đi羽n t瑛 t衣i b隠 m員t 

phân cách: 

o o

o o

z z

z z

 
 
 

  
 

   (1.5) 

Trong đóμ  lƠ h羽 s嘘 ph違n x衣; さ0, さ l亥n l逢嬰t là đ衣i l逢嬰ng đ員c tr逢ng c栄a 

môi tr逢運ng truy隠n sóng t噂i (ho員c không khí) vƠ v壱t li羽u. 雲 đơy, さ có th吋 đ逢嬰c 

thay th院 b茨ng đ衣i l逢嬰ng Z =1/ さ, g丑i lƠ tr荏 kháng n瓜i c栄a v壱t li羽u. H羽 s嘘 ph違n 
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x衣 gi違m v隠 không khi さ = さ0, hay nói cách khác các l噂p v壱t li羽u nƠy ph違i có 

tr荏 kháng phù h嬰p v噂i tr荏 kháng c栄a môi tr逢運ng sóng t噂i. Tr荏 kháng n瓜i c栄a 

không gian t詠 do đ逢嬰c xác đ鵜nh b荏iμ 

0
0

0

377
E

Z Ohms
H




     (1.6) 

Trong đó  và  lƠ vect挨 đi羽n tr逢運ng vƠ t瑛 tr逢運ng c栄a sóng đi羽n t瑛,  

và  lƠ đ瓜 t瑛 th育m vƠ đi羽n th育m c栄a không gian t詠 do (môi tr逢運ng không khí, 

 và ). Vì v壱y, m瓜t v壱t li羽u có tr荏 kháng 

Z = Z0 = 377っ thì s胤 không ph違n x衣 sóng vi ba n院u môi tr逢運ng t噂i lƠ môi 

tr逢運ng không khí.  

ε員t khác, hi羽n t逢嬰ng phù h嬰p tr荏 kháng lỦ t逢荏ng c┡ng có th吋 x違y ra khi 

v壱t li羽u có đ瓜 t瑛 th育m vƠ đi羽n th育m b茨ng nhau. Aơy chính lƠ đi隠u ki羽n th泳 hai 

đ吋 thu đ逢嬰c s詠 ph違n x衣 t嘘i thi吋u. Trong tr逢運ng h嬰p nƠy ph逢挨ng trình (1.1) 

đ逢嬰c vi院t l衣i nh逢 sauμ 

0

0

1

1

Z
Z

Z
Z


 


    (1.7) 

V噂i    
0

r

r

Z

Z




       (1.8) 

Trong đóμ 
' " ' "

0 0

;r r

i i    
 
 

   lƠ các thƠnh ph亥n th詠c vƠ 違o c栄a đ瓜 

đi羽n th育m vƠ đ瓜 t瑛 th育m ph泳c. Theo (1.8), n院u môi tr逢運ng t噂i là không gian 

t詠 do, thƠnh ph亥n th詠c vƠ 違o c栄a đ瓜 t瑛 th育m vƠ đi羽n th育m b茨ng nhau, t逢挨ng 

泳ng v噂i r r  , khi đó h羽 s嘘 ph違n x衣 b茨ng không, t泳c lƠ ta không quan sát 

th医y có thƠnh ph亥n ph違n x衣 tr荏 l衣i môi tr逢運ng t噂i c栄a sóng đi羽n t瑛. 

Ai隠u ki羽n th泳 ba, đơy lƠ tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t x違y ra khi v壱t li羽u h医p th映 

đ逢嬰c ph栄 lên đ院 kim lo衣i. Ta th医y, có s詠 t鰻n hao sóng đi羽n t瑛 khi sóng truy隠n 
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trong môi tr逢運ng h医p th映. Công su医t t鰻n hao c栄a sóng t雨 l羽 v噂i đ瓜 dƠy truy隠n 

sóng (d) theo hƠm s嘘 ,  lƠ h羽 s嘘 t鰻n hao c栄a v壱t li羽u vƠ đ逢嬰c tính b荏i 

bi吋u th泳c sauμ  

2 2 1/4 1
0 0

1
(a b ) sin tan

2

a

b
           

  
  (1.9) 

Trong đó,  ' ' " "
r r r ra      và  ' " " '

r r r rb      . A吋 có công su医t t鰻n hao l噂n 

trong khi đ瓜 dƠy nh臼 thì  ph違i l噂n, có ngh┄a lƠ  ph違i l噂n. C亥n l逢u 

Ủ r茨ng đi隠u ki羽n nƠy ph違i phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ亥u tiên (ph逢挨ng trình 1.1). 

雲 đơy, giá tr鵜 c栄a đ瓜 t瑛 th育m vƠ đi羽n th育m l噂n thì s胤 lƠm t<ng kh違 n<ng kh穎 

ph違n x衣. 

Cu嘘i cùng, đ吋 thu đ逢嬰c h羽 s嘘 ph違n x衣 b茨ng không, sóng ph違n x衣 t衣i hai 

m員t c栄a l噂p v壱t li羽u h医p th映 ph違i t詠 tri羽t tiêu l磯n nhau, t泳c lƠ chúng ng逢嬰c pha 

v噂i nhau. Aơy chính lƠ đi隠u ki羽n ph嘘i h嬰p pha hay đi隠u ki羽n ph嘘i h嬰p m瓜t 

ph亥n t逢 b逢噂c sóng. Ai隠u ki羽n này ch雨 x違y ra khi đ瓜 dƠy l噂p v壱t li羽u h医p th映 

th臼a mưn đi隠u ki羽n    2 1 4 r rd n c f    , n = 0, 1, 2, ầ 

1.3. Các k悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 

 Có b嘘n k悦 thu壱t c挨 b違n đ吋 gi違m thi吋u thƠnh ph亥n ph違n x衣 khi có sóng 

đi羽n t瑛 chi院u t噂i b隠 m員t c栄a m瓜t v壱t th吋, đó lƠμ (1) kh穎 ph違n x衣 b茨ng c医u trúc 

hình d衣ng, (2) kh穎 ph違n x衣 s穎 d映ng v壱t li羽u h医p th映, (3) kh穎 ph違n x衣 b鵜 đ瓜ng, 

và (4) kh穎 ph違n x衣 ch栄 đ瓜ng. Trong đó, hai k悦 thu壱t th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng 

nhi隠u nh医t lƠ kh穎 ph違n x衣 b茨ng c医u trúc, hình d衣ng vƠ s穎 d映ng v壱t li羽u h医p 

th映.  

1.3.1. Kh穎 ph違n x衣 b茨ng c医u trúc hình d衣ng 

Trong k悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 b茨ng c医u trúc hình d衣ng d詠a theo nguyên t逸c 

sóng đi羽n t瑛 b鵜 ph違n x衣 t衣i m員t ti院p xúc gi英a hai môi tr逢運ng có tr荏 kháng 

khác nhau ( Z0  Zr).  Vi羽c gi違m s詠 khác bi羽t tr荏 kháng t衣i m員t ti院p xúc gi英a 
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hai môi tr逢運ng (môi tr逢運ng truy隠n sóng vƠ môi tr逢運ng v壱t li羽u) s胤 lƠm gi違m 

hi羽n t逢嬰ng ph違n x衣 nƠy. A吋 gi違m s詠 khác bi羽t tr荏 kháng gi英a các môi tr逢運ng 

nói trên, ta có th吋 s穎 d映ng c医u trúc đa l噂p đ逢嬰c t衣o thƠnh b茨ng cách ghép các 

l噂p ch嘘ng ph違n x衣 có các giá tr鵜 tr荏 kháng Zr khác nhau. NgoƠi ra, vi羽c thi院t 

k院 các v壱t th吋 g欝m các m員t ph鰯ng sao cho có th吋 lái các tia ph違n x衣 không 

theo h逢噂ng c栄a sóng t噂i ho員c sóng t噂i có th吋 b鵜 ph違n x衣 nhi隠u l亥n trên các 

m員t ph鰯ng c栄a v壱t th吋 (c医u trúc d衣ng kim t詠 tháp, c医u trúc có nhi隠u góc c衣nh). 

 

 

Hình 1.1. CＸu trúc đa lずp và cＸu trúc dＴng kim tば tháp 

1.3.2. K悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 ch栄 đ瓜ng 

Trong k悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 ch栄 đ瓜ng, ta s穎 d映ng máy phát sóng đi羽n t瑛 

cao t亥n ( lƠm b茨ng các v壱t li羽u áp đi羽n đ員c bi羽t, ví d映 nh逢 th衣ch anh, khi đ員t 

trong m瓜t đi羽n tr逢運ng ngoƠi chúng s胤 dao đ瓜ng c挨 h丑c 荏 t亥n s嘘 cao) g逸n trên 

b隠 m員t v壱t th吋, phát ra sóng có t亥n s嘘 b茨ng t亥n s嘘 sóng chi院u t噂i nh逢ng ng逢嬰c 

pha. Khi hai sóng nƠy g員p nhau s胤 giao thoa vƠ tri羽t tiêu l磯n nhau. Theo đó, có 

th吋 dùng nh英ng máy phát radar g逸n s印n trên v壱t th吋 r欝i phát ra sóng có t亥n s嘘 

đúng b茨ng t亥n s嘘 c栄a sóng radar chi院u t噂i đ吋 tri羽t tiêu sóng radar t噂i, nh逢ng 

đi隠u nƠy r医t khó th詠c hi羽n vƠ g亥n nh逢 không kh違 thi. 
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1.3.3. K悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 b鵜 đ瓜ng 

Gi嘘ng nh逢 trong quang h丑c, ánh sáng ch雨 ph違n x衣 t衣i m員t phơn cách gi英a 

hai môi tr逢運ng có chi院t su医t khác nhau, sóng đi羽n t瑛 ch雨 ph違n x衣 t衣i m員t phơn 

cách gi英a hai môi tr逢運ng v壱t ch医t có tr荏 kháng khác nhau.  

H羽 s嘘 ph違n x衣 đ逢嬰c tính theo công th泳cμ  

r o

r o

z z

z z


 


và r o r rZ Z            (1.10) 

Trong đóμ Zr lƠ tr荏 kháng c栄a v壱t li羽u 

   Z0 lƠ tr荏 kháng c栄a m嘘i tr逢運ng truy隠n sóng 

   たr lƠ đ瓜 th育m t瑛 t逢挨ng đ嘘i 

   ir lƠ đ瓜 đi羽n th育m t逢挨ng đ嘘i 

T瑛 công th泳c (1.10) ta th医y, n院u s穎 d映ng các v壱t li羽u có cùng tr荏 kháng 

v噂i môi tr逢運ng truy隠n sóng ( th逢運ng lƠ môi tr逢運ng không khí ), Zr = Z0  

377っ, thì v隠 nguyên t逸c s胤 không có ph違n x衣 sóng đi羽n t瑛. Ai隠u ki羽n nƠy 

c┡ng có th吋 đ衣t đ逢嬰c b茨ng ph逢挨ng pháp ph嘘i h嬰p tr荏 kháng đ挨n l噂p khi v壱t 

li羽u h医p th映 có r = µr. Ho員c thi院t k院 đ瓜 dƠy l噂p h医p th映 (2 1)
4 r rd n
     đ吋 

th臼a mưn đi隠u ki羽n sóng t噂i vƠ sóng ph違n x衣 ng逢嬰c pha vƠ tri羽t tiêu l磯n nhau.  

1.3.4. K悦 thu壱t kh穎 ph違n x衣 b茨ng v壱t li羽u h医p th映 

V噂i nguyên t逸c chung lƠ h医p th映 vƠ chuy吋n hóa n<ng l逢嬰ng sóng đi羽n t瑛 

thành n<ng l逢嬰ng nhi羽t. A吋 kh穎 ph違n x衣, ta s穎 d映ng các t医m v壱t li羽u h医p th映 

g逸n trên b隠 m員t v壱t th吋 nh茨m h医p th映 n<ng l逢嬰ng sóng đi羽n t瑛 vƠ chuy吋n hóa 

thƠnh n<ng l逢嬰ng nhi羽t thông qua các c挨 ch院 t鰻n hao.  

Các v壱t li羽u có th吋 h医p th映 sóng đi羽n t瑛 theo nhi隠u c挨 ch院 khác nhau 

nh逢ng trong th詠c t院 v壱t li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛 nói chung, v壱t li羽u h医p th映 

sóng viba vƠ sóng radar nói riêng ch雨  đ逢嬰c c医u thƠnh t瑛 3 v壱t li羽u c挨 b違n đó 
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lƠ v壱t li羽u d磯n, v壱t li羽u đi羽n môi vƠ v壱t li羽u t瑛 tính. Vì v壱y, các c挨 ch院 h医p th映 

sóng đi羽n t瑛 c栄a v壱t li羽u c┡ng s胤 đ逢嬰c trình bƠy trên c挨 s荏 các c挨 ch院 h医p th映 

x違y ra trong ba lo衣i v壱t li羽u trên vƠ đ逢嬰c chúng tôi g噂i thi羽u c映 th吋 trong ph亥n 

d逢噂i đơy. 

1.4. Các c挨 ch院 h医p th映 sóng vi ba 

Các v壱t li羽u có th吋 h医p th映 sóng đi羽n t瑛 theo nhi隠u c挨 ch院 khác nhau tùy 

thu瓜c vƠo đ員c tính c栄a t瑛ng lo衣i. 雲 đơy, chúng tôi ch雨 trình bƠy c映 th吋 v隠 các c挨 

ch院 h医p th映 sóng đi羽n t瑛 trong vùng t亥n s嘘 sóng vi ba. Trên th詠c t院, h亥u h院t các 

v壱t li羽u h医p th映 sóng vi ba đ隠u đ逢嬰c thi院t k院 d詠a trên ba c挨 ch院 h医p th映 c挨 

b違nμ t鰻n hao xoáy, t鰻n hao đi羽n môi vƠ t鰻n hao t瑛.  

- T鰻n hao xoáy (còn g丑i lƠ dòng Foucault) lƠ c挨 ch院 h医p th映 c挨 b違n c栄a 

các v壱t li羽u d磯n đi羽n. Ai羽n tr荏 c栄a v壱t d磯n chính lƠ y院u t嘘 t鰻n hao vƠ chuy吋n 

đ鰻i n<ng l逢嬰ng c栄a dòng Foucault thƠnh nhi羽t n<ng. 

- V壱t li羽u đi羽n môi h医p th映 sóng đi羽n t瑛 thông qua s詠 phơn c詠c t亥n s嘘 

cao c栄a các dipole l逢叡ng c詠c đi羽n. Do n<ng l逢嬰ng sóng đi羽n t瑛 đ逢嬰c h医p th映 

vƠ chuy吋n hóa thƠnh nhi羽t, hi羽n t逢嬰ng nƠy đ逢嬰c g丑i lƠ đ嘘t nóng đi羽n môi 

(dielectric heating). Aơy c┡ng chính lƠ nguyên t逸c ho衣t đ瓜ng c栄a lò vi sóng. 

- Hi羽n t逢嬰ng đ嘘t nóng t瑛 (magnetic heating) c┡ng x違y ra khá t逢挨ng t詠 

v噂i đ嘘t nóng đi羽n môi khi m瓜t v壱t li羽u t瑛 đ逢嬰c đ員t trong môi tr逢運ng sóng vi 

baμ các mômen spin b鵜 phơn c詠c 荏 t亥n s嘘 cao, gơy t鰻n hao vƠ vì th院 t臼a nhi羽t. 

V噂i c違 hai lo衣i v壱t li羽u t瑛 vƠ đi羽n môi, gi違 s穎 k0 lƠ th運i gian h欝i ph映c vi 

mô (th運i gian c亥n thi院t cho vi羽c đ違o chi隠u c栄a vector phơn c詠c), hi羽n t逢嬰ng 

c瓜ng h逢荏ng s胤 x違y ra khi sóng đi羽n t瑛 có t亥n s嘘 f0 ~ 1/k0 vƠ t衣i đó h医p th映 s胤 

đ衣t c詠c đ衣i. Ai隠u nƠy có ngh┄a r茨ng, đ吋 đ衣t đ逢嬰c hi羽u su医t h医p th映 cao nh医t, 

v壱t li羽u c亥n ph違i đ逢嬰c ch院 t衣o sao cho hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng ph違i x違y ra trong 

vùng t亥n s嘘 quan tơm. NgoƠi yêu c亥u v隠 kh違 n<ng h医p th映 cao, các εAε vƠ 

RAε còn ph違i th臼a mưn đi隠u ki羽n có h羽 s嘘 ph違n x衣 sóng đi羽n t瑛 th医p. 
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1.4.1. C挨 ch院 t鰻n hao đi羽n môi 

V壱t li羽u đi羽n môi đ逢嬰c xác đ鵜nh lƠ v壱t li羽u cách đi羽n, d宇 b鵜 phơn c詠c khi 

đ員t trong đi羽n tr逢運ng vƠ đơy chính lƠ ngu欝n g嘘c c栄a t鰻n hao đi羽n môi. Phơn 

c詠c có th吋 x違y ra do s詠 quay l逢叡ng c詠c đi羽n, d鵜ch chuy吋n đi羽n t穎, ion hóa và 

các hi羽u 泳ng nhi羽t. Quá trình quay c栄a các l逢叡ng c詠c đi羽n lƠm cho các 

nguyên t穎 vƠ ion dao đ瓜ng, gơy t鰻n hao vƠ sinh nhi羽t. Tuy nhiên, s詠 quay c栄a 

l逢叡ng c詠c đi羽n không ph違i thay đ鰻i m瓜t cách t詠 do mƠ nó c亥n ph違i th逸ng 

đ逢嬰c l詠c ma sát, n<ng l逢嬰ng s胤 b鵜 t鰻n hao trong quá trình ma sát vƠ va ch衣m 

gi英a các phơn t穎. Nhi羽t l逢嬰ng t鰻ng c瓜ng đ逢嬰c t衣o ra b荏i quá trình nƠy liên 

quan tr詠c ti院p đ院n kh違 n<ng liên k院t c栄a chính b違n thơn các phơn t穎 vƠ liên 

quan đ院n t亥n s嘘 c栄a đi羽n tr逢運ng ngoƠi. 雲 vùng t亥n s嘘 r医t cao, l逢叡ng c詠c 

không k鵜p đ鵜nh h逢噂ng theo đi羽n tr逢運ng bên ngoƠi, do đó hi羽u 泳ng t鰻n hao vƠ 

đ嘘t nóng không x違y ra. 

 

ảình 1.2. ảｊng sぐ điうn môi phつ thuじc vào tＺn sぐ. 
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H茨ng s嘘 đi羽n môi () đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄a lƠ t雨 s嘘 gi英a m壱t đ瓜 thông l逢嬰ng 

đi羽n (D) vƠ c逢運ng đ瓜 đi羽n tr逢運ng (E)μ H茨ng s嘘 đi羽n môi ch雨 ra kh違 n<ng phơn 

c詠c c栄a v壱t li羽u theo c逢運ng đ瓜 đi羽n tr逢運ng. 

    (1.11) 

H茨ng s嘘 đi羽n môi t逢挨ng đ嘘i (r) (thông th逢運ng đ嘘i v噂i không gian t詠 do 

là 0 = 8,85.10-12 F/m) đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄aμ 

    (1.12) 

ε瓜t trong nh英ng thông s嘘 quan tr丑ng c栄a m瓜t ch医t đi羽n môi lƠ th運i gian 

h欝i ph映c  c栄a các l逢叡ng c詠c đi羽n. Hi羽n t逢嬰ng c瓜ng h逢荏ng s胤 x違y ra khi 

chu k┻ bi院n đ鰻i c栄a đi羽n tr逢運ng ngoƠi b茨ng v噂i t亥n s嘘 h欝i ph映c c栄a l逢叡ng 

c詠c. A嘘i v噂i ch医t đi羽n môi đ欝ng nh医t, th運i gian h欝i ph映c bao g欝m th運i gian 

đ鵜nh h逢噂ng c栄a l逢叡ng c詠c đi羽n vƠ đ違o h逢噂ng l逢叡ng c詠c đi羽n khi thay đ鰻i 

h逢噂ng c栄a đi羽n tr逢運ng ngoài. 

H茨ng s嘘 đi羽n môi  đ衣t t噂i gi噂i h衣n khi t亥n s嘘 t<ng d亥n vƠ khi v逢嬰t qua 

gi噂i h衣n 荏 t亥n s嘘 cao, h茨ng s嘘 đi羽n môi g亥n nh逢 không thay đ鰻i do các l逢叡ng 

c詠c đi羽n r挨i vƠo tr衣ng thái đóng b<ng. Trong khi ph亥n th詠c c栄a h茨ng s嘘 đi羽n 

môi ph泳c ( ) đ員c tr逢ng cho m泳c đ瓜 kh違 n<ng l逢u tr英 n<ng l逢嬰ng, ph亥n 違o 

(r”) đ衣i di羽n cho công su医t t鰻n hao. T鰻n hao đi羽n môi (tan) đ逢嬰c xác đ鵜nh 

b茨ng t雨 s嘘 , cho bi院t công su医t t鰻n hao c栄a n<ng l逢嬰ng l逢u tr英. S詠 thay 

đ鰻i ph泳c t衣p c栄a tính ch医t đi羽n môi đ逢嬰c th医y trong đ欝 th鵜 h茨ng s嘘 đi羽n môi 

(hình 1.2). T鰻n hao đi羽n môi đ逢嬰c gơy ra b荏i s詠 phơn c詠c đi羽n t穎, phơn c詠c 

nguyên t穎, phơn c詠c t詠 phát (phơn c詠c l逢叡ng c詠c) vƠ phơn c詠c b隠 m員t (ion 

d磯n). 

- Phân cばc điうn tぬ 

Nguyên t穎 g欝m các đi羽n t穎 quay xung quanh h衣t nhơn. D逢噂i tác d映ng 

c栄a m瓜t đi羽n tr逢運ng ngoƠi, phơn b嘘 m壱t đ瓜 đi羽n t穎 có s詠 thay đ鰻i kho違ng 



20 
 

cách t逢挨ng đ嘘i so v噂i h衣t nhơn, t瑛 đó hình thƠnh m瓜t l逢叡ng c詠c đi羽n. Nói 

chung, các nguyên t穎 có nhi隠u đi羽n t穎 thì phơn c詠c m衣nh h挨n. Hi羽u 泳ng nƠy 

di宇n ra vô cùng nhanh vƠ ch雨 xu医t hi羽n trong vùng đi羽n t瑛 tr逢運ng có t亥n s嘘 r医t 

cao. 

- Phân cばc tば phát  

Trong m瓜t s嘘 v壱t li羽u đi羽n môi, các l逢叡ng c詠c đ鵜nh h逢噂ng t詠 phát vƠ 

hình thƠnh nên các đômen l逢叡ng c詠c đi羽n. Các mômen l逢叡ng c詠c đi羽n vì th院 

đ逢嬰c đ鵜nh h逢噂ng t詠 phát mƠ không c亥n s詠 có m員t c栄a đi羽n tr逢運ng ngoƠi. S詠 

đ鵜nh h逢噂ng c栄a các mômen l逢叡ng c詠c t詠 phát nƠy d逢噂i tác d映ng c栄a đi羽n 

tr逢運ng ngoƠi s胤 gơy ra t鰻n hao đi羽n môi 荏 vùng t亥n s嘘 sóng viba [9]. 

- Phân cばc nguyên tぬ 

C┡ng gi嘘ng nh逢 phơn c詠c l逢叡ng c詠c, phơn c詠c nguyên t穎 đ逢嬰c t衣o ra khi 

có đi羽n tr逢運ng ngoƠi, các nguyên t穎 liên k院t v噂i nhau b茨ng cách chia s飲 các 

đi羽n t穎 c栄a chúng. Trái ng逢嬰c v噂i phơn c詠c t詠 phát, s詠 phơn c詠c nguyên t穎 

không có l逢叡ng c詠c v┄nh c穎u. D逢噂i tác d映ng c栄a đi羽n tr逢運ng, các phơn t穎 có 

xu h逢噂ng dao đ瓜ng theo đi羽n tr逢運ng ngoƠi. S詠 dao đ瓜ng nƠy gơy ra s詠 thay 

đ鰻i v鵜 trí t逢挨ng đ嘘i c栄a các nguyên t穎, do đó các trung tơm đi羽n tích d逢挨ng vƠ 

ơm có th吋 l羽ch nhau. C違 hai phơn c詠c đi羽n t穎 vƠ nguyên t穎 th逢運ng x違y ra r医t 

nhanh vƠ không thay đ鰻i so v噂i vùng sóng vi ba vƠ đó lƠ lỦ do t衣i sao nó ít 

ho衣t đ瓜ng 荏 vùng t亥n s嘘 vi ba [15]. 

- Ion dｄn 

Trong v壱t li羽u đi羽n môi, ion d磯n sinh ra lƠ do s詠 thay đ鰻i c映c b瓜 c栄a đi羽n 

tích khi có tác d映ng c栄a đi羽n tr逢運ng ngoƠi. T鰻n hao ion d磯n ch雨 荏 m泳c t嘘i 

thi吋u vƠ khác so v噂i t鰻n hao l逢叡ng c詠c đi羽n. S詠 khác bi羽t nƠy lƠ do s詠 quay 

vƠ đ鵜nh h逢噂ng theo đi羽n tr逢運ng c栄a các l逢叡ng c詠c đi羽n, trong khi ion d磯n dao 

đ瓜ng d逢噂i 違nh h逢荏ng c栄a đi羽n tr逢運ng ngoƠi. Khi đi羽n tích chuy吋n đ瓜ng, nó 

có th吋 va ch衣m v噂i các phơn t穎 ho員c nguyên t穎 bên c衣nh. Nh英ng va ch衣m là 
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do kích thích ho員c do chuy吋n đ瓜ng vƠ t瑛 đó t衣o ra nhi羽t. C違 hai tr逢運ng h嬰p 

ion d磯n vƠ phơn c詠c l逢叡ng c詠c đ隠u lƠ ngu欝n chính đ吋 t衣o ra nhi羽t. NgoƠi ra, 

các t鰻n hao d磯n l衣i chi院m 逢u th院 荏 các t亥n s嘘 th医p h挨n 30Hz, trong khi 荏 t亥n 

s嘘 cao h挨n t亥n s嘘 nƠy thì c挨 ch院 t鰻n hao l逢叡ng c詠c chi院m 逢u th院 h挨n. 

Nh逢 v壱y, v壱t li羽u đi羽n môi h医p th映 sóng đi羽n t瑛 thông qua s詠 phơn c詠c 

t亥n s嘘 cao c栄a các l逢叡ng c詠c đi羽n lƠm cho các phơn t穎 vƠ ion dao đ瓜ng, gơy 

t鰻n hao vƠ sinh nhi羽t. Hi羽n t逢嬰ng nƠy còn g丑i lƠ hi羽n t逢嬰ng đ嘘t nóng đi羽n 

môi. Aơy c┡ng chính lƠ nguyên t逸c ho衣t đ瓜ng c栄a các lò vi sóng. 

Công su医t h医p th映 sóng đi羽n t瑛 c栄a m瓜t ch医t đi羽n môi đ逢嬰c tính theo công 

th泳cμ  

  (1.13) 

Trong đóμ   lƠ ph亥n 違o c栄a đ瓜 đi羽n th育m ph泳c c栄a v壱t li羽u,  lƠ đ瓜 

đi羽n th育m c栄a môi tr逢運ng.  vƠ E lƠ t亥n s嘘 vƠ c逢運ng đ瓜 đi羽n tr逢運ng c栄a sóng 

t噂i,  lƠ đ瓜 đi羽n th育m t逢挨ng đ嘘i vƠ tan  lƠ h羽 s嘘 t鰻n hao ph映 thu瓜c vƠo 

t亥n s嘘. 

Theo đi隠u ki羽n ph嘘i h嬰p tr荏 kháng v噂i môi tr逢運ng sóng t噂i, đ吋 kh穎 hi羽n 

t逢嬰ng ph違n x衣, v壱t li羽u c亥n có tr荏 kháng  Ω. Ai隠u ki羽n 

nƠy c┡ng đ衣t đ逢嬰c khi  (  lƠ đ瓜 t瑛 th育m t逢挨ng đ嘘i, th逢運ng bé h挨n  

trong các ch医t đi羽n môi). NgoƠi ra, đ吋 sóng ph違n x衣 t衣i hai m員t c栄a l噂p đi羽n 

môi t詠 tri羽t tiêu l磯n nhau, ngoƠi đi隠u ki羽n ph嘘i h嬰p tr荏 kháng, d瓜 dƠy l噂p đi羽n 

môi c亥n th臼a mưn  , (n = 0, 1, 2, ầ) 

1.4.2. C挨 ch院 t鰻n hao t瑛 

Sóng đi羽n t瑛 bao g欝m hai thƠnh ph亥n đi羽n tr逢運ng vƠ t瑛 tr逢運ng. ThƠnh 

ph亥n đi羽n tr逢運ng c栄a sóng đi羽n t瑛 t逢挨ng tác v噂i các v壱t li羽u đi羽n môi, trong 

khi thƠnh ph亥n t瑛 tr逢運ng l衣i t逢挨ng tác v噂i v壱t li羽u t瑛 tính. Theo m瓜t s嘘 khía 

c衣nh nƠo đó, hi羽n t逢嬰ng v壱t lỦ x違y ra trong c挨 ch院 t鰻n hao t瑛 c┡ng t逢挨ng t詠 
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nh逢 s詠 t鰻n hao gơy b荏i s詠 phơn c詠c t亥n s嘘 cao c栄a các l逢叡ng c詠c đi羽n. Khi tác 

d映ng m瓜t t瑛 tr逢運ng ngoƠi vƠo v壱t li羽u t瑛 tính, mômen t瑛 có xu h逢噂ng quay vƠ 

đ鵜nh h逢噂ng theo t瑛 tr逢運ng ngoƠi. S詠 quay c栄a các l逢叡ng c詠c t瑛 lƠ ngu欝n g嘘c 

c栄a t鰻n hao t瑛. C違m 泳ng t瑛  c栄a m瓜t v壱t li羽u d逢噂i tác d映ng c栄a t瑛 tr逢運ng 

ngoài ( ) đ逢嬰c th吋 hi羽n b荏i bi吋u th泳c sauμ 

    (1.14) 

Trong đó  lƠ đ瓜 t瑛 th育m c栄a v壱t li羽u. A瓜 t瑛 th育m t逢挨ng đ嘘i ( ) (v噂i 

không gian t詠 do lƠ ). 

    (1.15) 

A瓜 t瑛 th育m ph映 thu瓜c t亥n s嘘 vƠ c┡ng lƠ m瓜t đ衣i l逢嬰ng ph泳c gi嘘ng nh逢 

đ瓜 đi羽n th育m vƠ đ逢嬰c bi吋u di宇n d逢噂i d衣ngμ 

  (1.16) 

N<ng l逢嬰ng l逢u tr英 trong quá trình t瑛 hóa đ逢嬰c th吋 hi羽n b荏i ph亥n th詠c 

( ) c栄a đ瓜 t瑛 th育m ph泳c ( ), trong đó ph亥n 違o ( ) th吋 hi羽n công su医t t鰻n hao. 

V壱t li羽u s逸t t瑛 ho員c ferrite t瑛 c┡ng đ逢嬰c s穎 d映ng r瓜ng rưi trong trong công 

ngh羽 che ch逸n, h医p th映 vƠ ch嘘ng nhi宇u đi羽n t瑛 (EεI). ε瓜t ch医t s逸t t瑛 (hay 

ferri t瑛) có kh違 n<ng h医p th映 vƠ chuy吋n hóa sóng đi羽n t瑛 thƠnh n<ng l逢嬰ng 

nhi羽t theo nhi隠u c挨 ch院 khác nhau. Tùy thu瓜c vƠo b違n ch医t c栄a v壱t li羽u vƠ 

vùng t亥n s嘘 c栄a sóng đi羽n t瑛 mƠ c挨 ch院 h医p th映 nƠo s胤 tr荏 nên tr瓜i h挨n. Các 

h衣t nano t瑛 h医p th映 sóng đi羽n t瑛 vƠ gi違i phóng nhi羽t n<ng theo các c挨 ch院 c挨 

b違n sauμ 

- C¬ chｘ tごn hao tな trい:  

N<ng l逢嬰ng theo theo t鰻n hao t瑛 tr宇 đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng theo di羽n tích l噂p t瑛 tr宇 

. Khi đ逢嬰c đ員t trong m瓜t sóng đi羽n t瑛 xoay chi隠u có t亥n s嘘 kích thích 

, công su医t t鰻n hao s胤 lƠ . Tuy nhiên trong tr逢運ng h嬰p th医p 
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(H ), t鰻n hao t瑛 tr宇 r医t bé vƠ g亥n nh逢 b茨ng 0 khi h羽 h衣t trong tr衣ng thái siêu 

thu壱n t瑛. 

- Tごn hao do hiうn t⇔ぢng cじng h⇔ぞng sｈt tな:  

C瓜ng h逢荏ng s逸t t瑛 (hay còn g丑i lƠ c瓜ng h逢荏ng t詠 nhiên) x違y ra khi t亥n 

s嘘 sóng kích thích b茨ng t亥n s嘘 c栄a moment spin dao đ瓜ng quanh tr映c d鵜 

h逢噂ng, v噂i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng lƠ 1 hƠm t雨 l羽 thu壱n v噂i tr逢運ng d鵜 h逢噂ng : 

, trong đó g  lƠ h羽 s嘘 h欝i chuy吋n t瑛 c挨, e vƠ m lƠ đi羽n 

tích vƠ kh嘘i l逢嬰ng c栄a đi羽n t穎. Tr荏 ng衣i đáng k吋 nh医t c栄a c挨 ch院 nƠy lƠ đi隠u 

ki羽n gi噂i h衣n Snoekμ  , theo đó t衣i m瓜t t亥n s嘘 c瓜ng  h逢荏ng  c嘘 

đ鵜nh, đ瓜 l噂n c栄a t瑛 th育m  b鵜 h衣n ch院 b荏i giá tr鵜 t瑛 đ瓜 bưo hòa . Do c瓜ng 

h逢荏ng s逸t t瑛 c┡ng n茨m trong vùng viba, h亥u h院t m丑i ng逢運i đ隠u cho r茨ng đơy 

lƠ c挨 ch院 h医p th映 trong các v壱t li羽u εAε/RAε s逸t t瑛. 

- C¬ chｘ tごn hao hげi phつc:  

T鰻n hao h欝i ph映c gơy ra do s詠 quay moment t瑛 c栄a h衣t nano ch嘘ng l衣i 

n<ng l逢嬰ng d鵜 h逢噂ng  (  lƠ h茨ng s嘘 d鵜 h逢噂ng, V lƠ th吋 tích h衣t nano). 

Công su医t t鰻n hao có th吋 đ逢嬰c vi院tμ , trong đó  là 

đ瓜 c違m t瑛 xoay chi隠u 違o đ逢嬰c bi吋u di宇n ,   và 

. Trong tr逢運ng h嬰p h羽 h衣t đ逢嬰c đ員t trong ch医t l臼ng,  s胤 

đ逢嬰c thay b茨ng th運i gian h欝i ph映c hi羽u d映ng  do s詠 có 

m員t c栄a h欝i ph映c Brown v噂i th運i gian h欝i ph映c . Do hi羽n t逢嬰ng c瓜ng h逢荏ng, 

h医p th映 s胤 đ衣t c詠c đ衣i t衣i t亥n s嘘  . 雲 đi隠u ki羽n nhi羽t đ瓜 phòng,  th逢運ng 

lƠ nh臼 vƠ v噂i các h羽 h衣t nano có kích th逢噂c bé, ta có . Khi đó 

 vƠ s胤 n茨m trong vùng  . Aơy lƠ đi隠u ki羽n lỦ t逢荏ng đ吋 

v壱t li羽u có h医p th映 c瓜ng h逢荏ng trong vùng t亥n s嘘 GHz. Ngoài ra, do kN ph映 

thu瓜c vƠo c違 các tham s嘘 nh逢 Ku, V, hay t逢挨ng tác gi英a các h衣t nano, do đó 

có th吋 kh嘘ng ch院 vùng c瓜ng h逢荏ng thông các vi羽c đi隠u ch雨nh các tham s嘘 v壱t 
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li羽u nh逢 n欝ng đ瓜 vƠ kích th逢噂c c栄a các h衣t t瑛. Công su医t t鰻n hao c┡ng có th吋 

đ逢嬰c t<ng c逢運ng trong các v壱t li羽u có đ瓜 t瑛 th育m ban đ亥u µi vƠ t瑛 đ瓜 bưo hòa 

Ms cao.   

1.4.3. C挨 ch院 t鰻n hao xoáy 

T鰻n hao xoáy x違y ra khi có sóng đi羽n t瑛 lan truy隠n trong m瓜t v壱t d磯n. 

Công su医t t鰻n hao trong tr逢運ng h嬰p t鰻ng quát có th吋 đ逢嬰c vi院tμ 

DkfdBP P  6/2222  (trong đó Bp lƠ c逢運ng đ瓜 vector t瑛 tr逢運ng c栄a sóng đi羽n 

t瑛, d lƠ kích th逢噂c, k lƠ tham s嘘 đi隠u ch雨nh hình d衣ng,  lƠ đi羽n tr荏 su医t, vƠ D 

lƠ kh嘘i l逢嬰ng riêng c栄a v壱t li羽u). T鰻n hao nƠy r医t đáng k吋 trong nh英ng m磯u có 

đ瓜 d磯n đi羽n cao vƠ kích th逢噂c l噂n. V噂i h羽 các h衣t nano r運i r衣c, t鰻n hao xoáy 

t鰻ng c瓜ng th逢運ng bé, nh逢ng m壱t đ瓜 (hay hi羽u su医t) t鰻n hao l衣i l噂n h挨n so v噂i 

v壱t li羽u kh嘘i, vƠ s胤 ch雨 gơy ph違n x衣 y院u khi kích th逢噂c các h衣t r医t bé h挨n 

b逢噂c sóng  c栄a sóng t噂i vƠ bé h挨n đじ thＸm sâu skin. 

 Các v壱t li羽u εAε/RAε trên c挨 s荏 t鰻n hao xoáy th逢運ng bao g欝m các 

h衣t kim lo衣i ho員c carbon có đ瓜 d磯n đi羽n cao (g丑i lƠ ch医t ắnhげi” ậ filler) đ逢嬰c 

tr瓜n đ隠u trong m瓜t ch医t mang nh逢 polymer, silicon, cao su, s嬰i v違i, ầ V噂i 

kích th逢噂c các h衣t bé (bé h挨n đ瓜 th医m sơu skin), các h衣t nƠy h医p th映 hi羽u qu違 

sóng đi羽n t瑛, nh逢ng l衣i có h羽 s嘘 ph違n x衣 th医p. NgoƠi vi羽c lƠm cho sóng đi羽n 

t瑛 ph違n x衣 qua l衣i nhi隠u l亥n gi英a các h衣t d磯n đi羽n bên trong l噂p εAε/RAε 

góp ph亥n t<ng c逢運ng kh違 n<ng h医p th映 do t鰻n hao tán x衣, các h衣t nano kim 

lo衣i hình thƠnh nên vô s嘘 các vi t映 đi羽n trong lòng v壱t li羽u vƠ vì th院 nơng cao 

h茨ng s嘘 đi羽n môi  (đơy th詠c ch医t lƠ m瓜t ch医t đi羽n môi nhơn t衣o).  

1.4.4. 謂nh h逢荏ng c栄a hi羽u 泳ng h医p th映 b隠 m員t 

V壱t li羽u t瑛 tính đ逢嬰c s穎 d映ng r瓜ng rưi trong các 泳ng d映ng h医p th映 sóng 

vi ba do nó có kh違 n<ng h医p th映 t嘘t h挨n so v噂i các v壱t li羽u đi羽n môi. Tuy 

nhiên, hi羽u su医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các v壱t li羽u t瑛 tính b鵜 kh嘘ng ch院 b荏i 

hai gi噂i h衣n, đó lƠ hi羽u 泳ng Snoke vƠ hi羽u 泳ng Skin. Hi羽u 泳ng Skin xu医t hi羽n 
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trên b隠 m員t c栄a v壱t li羽u, gi噂i h衣n đ瓜 th医m sơu c栄a sóng đi羽n t瑛 trong m瓜t 

vùng không gian nh医t đ鵜nh. A瓜 l噂n c栄a đi羽n tr逢運ng n瓜i t衣i th医m vƠo v壱t li羽u 

đ逢嬰c xác đ鵜nh b荏iμ 

   (1.17) 

V噂i d lƠ đ瓜 dƠy th医m sơu. A瓜 th医m sơu Skin  (Skin depth) lƠ kho違ng 

cách đ逢嬰c tính b茨ng 1/e l亥n đ瓜 th医m sơu, giá tr鵜 nƠy ph映 thu瓜c vƠo đ瓜 d磯n 

đi羽n c栄a v壱t li羽u c┡ng nh逢 sóng đi羽n t瑛 truy隠n t噂i. S詠 ph映 thu瓜c nƠy đ逢嬰c th吋 

hi羽n nh逢 sauμ 

   (1.18) 

    (1.19) 

雲 đơy  lƠ t亥n s嘘 góc c栄a dòng đi羽n,  = 2ヾ f, µ lƠ đ瓜 t瑛 th育m tuy羽t đ嘘i, 

. Do đó bi吋u th泳c có th吋 đ逢嬰c vi院t nh逢 sauμ 

 (1.20) 

Trong đóμ f lƠ t亥n s嘘 c栄a sóng lan truy隠n,  lƠ đi羽n tr荏 su医t c栄a môi 

tr逢運ng, ,  lƠ đ瓜 t瑛 th育m t逢挨ng đ嘘i c栄a v壱t li羽u. Hi羽u 

泳ng Skin có th吋 lƠm t鰻n hao n<ng l逢嬰ng c栄a sóng t噂i b茨ng cách t衣o ra nh英ng 

dòng đi羽n xoáy trên b隠 m員t c栄a v壱t li羽u. Vì v壱y, đ吋 nơng cao hi羽u su医t h医p th映 

c栄a v壱t li羽u, kích th逢噂c h衣t ph違i nh臼, đ吋 sóng đi羽n t瑛 có th吋 xơm nh壱p sơu vƠo 

bên trong t医t c違 các h衣t. Ví d映, s逸t có đ瓜 th医m sơu Skin vƠo kho違ng 1µm 

t逢挨ng 泳ng v噂i vùng sóng vi ba [21]. Theo k院t qu違 t瑛 [12], tác gi違 ch泳ng minh 

r茨ng các h衣t cacbonyl s逸t kích th逢噂c 1たm cho th医y hi羽u su医t h医p th映 sóng vi 

ba t嘘t h挨n so v噂i các h衣t có kích th泳c 10たm, thông qua các k院t qu違 th詠c 

nghi羽m vƠ tính toán lỦ thuy院t. 
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CH姶愛NG 2: CÁC K駅 THU一T TH姶委C NGHIể委M 

 

Trong ch逢挨ng nƠy, ph逢挨ng pháp ch院 t衣o m磯u v壱t li羽u nghiên c泳u, các 

ph逢挨ng pháp đo đ衣c đ吋 kh違o sát thƠnh ph亥n hóa h丑c, c医u trúc tinh th吋 và 

nghiên c泳u các đ員c tr逢ng quang h丑c c栄a v壱t li羽u đư ch院 t衣o đ逢嬰c s胤 đ逢嬰c gi噂i 

thi羽u. 

2.1. Công ngh羽 ch院 t衣o m磯u 

Hi羽n nay có r医t nhi隠u ph逢挨ng pháp khác nhau đ吋 ch院 t衣o v壱t li羽u nano. 

Thông th逢運ng, các h衣t nano đ逢嬰c ch院 t衣o b茨ng ph逢挨ng pháp ắtop-down”, 

ắbottom-up” ho員c các ph逢挨ng pháp hoá h丑c (đ欝ng k院t t栄a, sol-gel, thu益 nhi羽t, 

polyon, ..). Tuy nhiên, v噂i quy mô phòng thí nghi羽m hi羽n t衣i, các ph逢挨ng 

pháp trên ch雨 cho phép ch院 t衣o m磯u v噂i s嘘 l逢嬰ng bé v壱t li羽u nano (t瑛 kho違ng 

m瓜t vƠi miligam cho t噂i m瓜t vƠi gam). Trong khi đó, các phép đo ph違n x衣, 

truy隠n qua sóng vi ba luôn c亥n m瓜t s嘘 l逢嬰ng v壱t li羽u r医t l噂n (vƠi ch映c cho t噂i 

hƠng tr<m gam). Do đó, vi羽c s穎 d映ng ph逢挨ng pháp nƠy lƠ r医t khó kh<n vƠ g亥n 

nh逢 không kh違 thi. Vì nh英ng lỦ do trên, các h羽 h衣t nano đ逢嬰c chúng tôi ch院 

t衣o s穎 d映ng ph逢挨ng pháp ph違n 泳ng pha r逸n k院t h嬰p v噂i nghi隠n c挨 n<ng l逢嬰ng 

cao s穎 d映ng máy nghi隠n hƠnh tinh vƠ m瓜t quy trình x穎 lỦ nhi羽t thích h嬰p sau 

nghi隠n.  

ε員c dù ph逢挨ng pháp ch院 t衣o nƠy có m瓜t vƠi h衣n ch院 nh医t đ鵜nh nh逢 s違n 

ph育m d宇 nhi宇m t衣p, sai h臼ng b隠 m員t cao do s詠 va ch衣m gi英a bi vƠ b瓜t có t亥n 

su医t r医t l噂n trong quá trình nghi隠n, nh逢ng ph逢挨ng pháp nƠy đ挨n gi違n, d宇 th詠c 

hi羽n, có tính l員p l衣i cao vƠ phù h嬰p cho vi羽c s違n xu医t m瓜t l逢嬰ng l噂n các h衣t 

nano đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u c栄a các phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua sóng vi ba. 

ε員t khác, các sai h臼ng không mong mu嘘n hoƠn toƠn có th吋 đ逢嬰c kh嘘ng ch院 

t嘘i đa b茨ng m瓜t quá trình x穎 lỦ nhi羽t phù h嬰p. Tùy thu瓜c vƠo t瑛ng lo衣i v壱t 

li羽u đ逢嬰c nghi隠n, kích th逢噂c h衣t có th吋 đ衣t xu嘘ng đ院n c叡 hƠng ch映c nano mét. 
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Quá trình nghi隠n có th吋 đ逢嬰c xem nh逢 quá trình đ瓜ng h丑c cao, trong đó s詠 va 

ch衣m lƠ y院u t嘘 chính góp ph亥n chuy吋n n<ng l逢嬰ng đ瓜ng t瑛 công c映 nghi隠n 

vƠo b瓜t c亥n nghi隠n. Ph逢挨ng trình c挨 b違n mô t違 m嘘i liên h羽 gi英a đ瓜ng n<ng 

(Ekin), kh嘘i l逢嬰ng mb vƠ v壱n t嘘c vb c栄a bi lƠμ 

221 bbkin vmE      (2.1) 

 

Hình 2.1. S¬ đげ máy nghiｚn hành tinh. 

T瑛 ph逢挨ng trình trên có th吋 th医y v壱n t嘘c c栄a môi tr逢運ng nghi隠n lƠ thông 

s嘘 đóng góp quan tr丑ng trong  ph逢挨ng pháp nghi隠n. NgoƠi ra, quá trình 

nghi隠n còn ph映 thu瓜c vƠo nhi隠u thông s嘘 khác nh逢μ  

  δo衣i v壱t li羽u lƠm bình, bi nghi隠n 

  εôi tr逢運ng nghi隠n 

  Nhi羽t đ瓜 nghi隠n 

  Các ch医t ho衣t đ瓜ng b隠 m員t   

  Th運i gian nghi隠n 

  Kích th逢噂c bình nghi隠n, lo衣i vƠ kích th逢噂c bi 

  T雨 l羽 tr丑ng l逢嬰ng bi/b瓜t 
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Cơn kh嘘i l逢嬰ng m磯u 
theo t益 l羽 bi b瓜t 

 

Nghi隠n   
 

S違n ph育m  

T医t c違 các m磯u dùng trong khuôn kh鰻 nghiên c泳u c栄a đ隠 tƠi đ隠u đ逢嬰c 

ch院 t衣o b茨ng ph逢挨ng pháp nghi隠n c挨 n<ng l逢嬰ng cao, s穎 d映ng thi院t b鵜 nghi隠n 

hành tinh 1 c嘘i FRITSCH P6 (Hình 2.1). 

* Quy trình ch院 t衣o các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (LMTO): 

 

ảình 2.2. Quy trình chｘ tＴo hＴt nano sｈt tな La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (x =  0; 0,1). 

V壱t li羽u ban đ亥u đ逢嬰c s穎 d映ng lƠ các mu嘘i cacbonat (SrCO3) ho員c các 

oxit (La2O3, TiO2, MnO2) có đ瓜 sách trên λθ%. S違n ph育m thu đ逢嬰c lƠ v壱t li羽u 

s逸t t瑛 d衣ng b瓜t có kích th逢噂c h衣t nanomet La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (x = 0; 0,1). 

* Quy trình ch院 t衣o h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe: 

 

V噂 

Hình 2.3. Quy trình chｘ tＴo hＴt nano Fe 

V壱t li羽u ban đ亥u đ逢嬰c s穎 d映ng lƠ kim lo衣i Fe d衣ng b瓜t, có kích th逢噂c < 

150 m v噂i đ瓜 s衣ch đ衣t trên λ8%. S違n ph育m thu đ逢嬰c lƠ h羽 h衣t nano kim lo衣i 

Fe đ逢嬰c kí hi羽u lƠ Fe_1h; Fe_3h; Fe_5h; Fe_10h; Fe_15h và Fe_20h t逢挨ng 

泳ng v噂i các th運i gian nghi隠n nghi隠n b瓜t Fe ban đ亥u trong 1h, 3h, ηh, 10h, 1ηh 

và 20h.   

Cơn h嬰p ph亥n Nghi隠n tr瓜n l亥n 1 

trong 4h. 

 

Ép viên và nung 

s挨 b瓜 t衣i 

11000C/5h. 

Phá viên, nghi隠n 

tr瓜n l亥n 2 trong 

6h. 

Ép viên và nung 

thiêu k院t t衣i 

12000C/5h. 

Nghi隠n l亥n 3 

trong 30 phút. 

曳 nhi羽t t衣i λ000C/5h 

X穎 lỦ vƠ 
ki吋m tra hóa 
ch医t ban đ亥u 
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B瓜t nguyên li羽u ban đ亥u đ逢嬰c cơn theo t雨 l羽 bi/b瓜t lƠ 3/1, sau đó đ逢嬰c 

n衣p vƠo bình cùng v噂i bi vƠ nghi隠n v噂i t嘘c đ瓜 vƠ th運i gian phù h嬰p. Môi 

tr逢運ng nghi隠n lƠ không khí, nhi羽t đ瓜 t鰻ng h嬰p m磯u lƠ nhi羽t đ瓜 phòng. Trong 

quá trình nghi隠n, bình nghi隠n đ逢嬰c thay đ鰻i v鵜 trí đ吋 tránh s詠 k院t đám c栄a b瓜t.  

2.2. Các ph逢挨ng pháp kh違o sát tính ch医t đ員c tr逢ng c栄a v壱t li 羽u 

2.2.1. Phân tích cＸu trúc bｊng nhiいu xＴ tia X 

        Nhi宇u x衣 tia X (X-ray diffraction - XRD) lƠ m瓜t trong nh英ng 

ph逢挨ng pháp ph鰻 bi院n đ逢嬰c s穎 d映ng trong nghiên c泳u c医u trúc tinh th吋 v壱t 

r逸n.  

Nguyên lỦ c栄a ph逢挨ng pháp nhi宇u x衣 tia X (Hình 2.3) d詠a trên hi羽n 

t逢嬰ng nhi宇u x衣 c栄a tia X trên các m員t ph鰯ng m衣ng tinh th吋 khi đi隠u ki羽n 

Bragg  đ逢嬰c tho違 mưnμ 

 2 sinhkln d     (2.2) 

 

 

Hình 2.4. S¬ đげ nguyên lý hう đo XRD. 

Trong đó, dhkl là kho違ng cách gi英a hai m員t nguyên t穎 g亥n nh医t trong h丑 

m員t (hkl),  lƠ góc nhi宇u x衣,  lƠ b逢噂c sóng kích thích, n = 1,2,.. lƠ b壱c nhi宇u 

x衣. 
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Kích th逢噂c tinh th吋 vƠ 泳ng su医t m衣ng trong các h衣t b瓜t có th吋 xác đ鵜nh 

đ逢嬰c qua k悦 thu壱t m荏 r瓜ng v衣ch tia X. Các v衣ch nhi宇u x衣 tia X m荏 r瓜ng doμ 

(a) 違nh h逢荏ng c栄a thi院t b鵜, (b) kích th逢噂c h衣t nh臼 vƠ (c) 泳ng su医t m衣ng trong 

t瑛ng h衣t. Nhìn chung, h亥u h院t kích th逢噂c tinh th吋 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng cách s穎 

d映ng công th泳c Scherrerμ 




cos

9,0

B
d       (2.3) 

雲 đơy, D(Å) lƠ đ逢運ng kính h衣t nano tinh th吋; そ lƠ b逢噂c sóng tia X; B là 

đ瓜 r瓜ng bán ph鰻. 

T壱p h嬰p các c詠c đ衣i nhi宇u x衣 Bragg d逢噂i các góc 2し khác nhau đ逢嬰c ghi 

nh壱n b荏i Detector cho ta gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X. T瑛 gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X 

chúng ta xác đ鵜nh đ逢嬰c thƠnh ph亥n pha, c医u trúc, kích th逢噂c tinh th吋ầ Các 

phép đo XRD c栄a các m磯u ch院 t衣o trong đ隠 tƠi đ逢嬰c th詠c hi羽n trên h羽 nhi宇u 

x衣 k院 tia X Siemens D-η000 s穎 d映ng b泳c x衣 CuK ( = 1,5406 Å) đ逢嬰c đ員t 

t衣i Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u - Vi羽n Khoa h丑c vƠ Công ngh羽 Vi羽t Nam.    

2.2.2. Kính hiあn vi điうn tぬ quét (SEM) 

Kính hi吋n vi đi羽n t穎 quét (SEM) là m瓜t lo衣i kính hi吋n vi có th吋 t衣o ra 

違nh v噂i đ瓜 phân gi違i cao b茨ng cách s穎 d映ng m瓜t chùm đi羽n t穎 (chùm các 

electron) h姻p quét trên b隠 m員t m磯u. A瓜 phân gi違i c栄a SEε đ逢嬰c xác đ鵜nh t瑛 

kích th逢噂c chùm đi羽n t穎 h瓜i t映. Ngoài ra đ瓜 phân gi違i còn ph映 thu瓜c vào 

t逢挨ng tác gi英a v壱t li羽u t衣i b隠 m員t m磯u v壱t vƠ đi羽n t穎. Chúng cho phép đánh 

giá các đ員c tr逢ng c栄a các v壱t li羽u vô c挨 c┡ng nh逢 h英u c挨 trong kho違ng kích 

th逢噂c t瑛 nm t噂i µm. Trong đ隠 tài này, vi c医u trúc c栄a v壱t li羽u đ逢嬰c ch映p b茨ng 

kính hi吋n vi đi羽n t穎 quét Hitachi S-4800 t衣i 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. Thi院t b鵜 nƠy có đ瓜 phân gi違i t嘘i 

đa lên t噂i 2 nm vƠ đ瓜 phóng đ衣i cao nh医t là 800 000 l亥n. A欝ng th運i, thi院t b鵜 

này còn có c医y ghép kèm h羽 phân tích ph鰻 tán s逸c n<ng l逢嬰ng (Energy 
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Dispersion X-ray Spectrommeter ậ EDX) EMAX ENERGY c栄a hãng Horiba 

(Nh壱t B違n), s穎 d映ng đ吋 xác đ鵜nh ph亥n tr<m kh嘘i l逢嬰ng các nguyên t穎 c栄a các 

nguyên t嘘 thông qua phân tích thành ph亥n hóa h丑c c栄a v壱t r逸n, d詠a vào vi羽c 

ghi l衣i ph鰻 tia X phát ra t瑛 m磯u do t逢挨ng tác v噂i các b泳c x衣 (mà ch栄 y院u là 

chùm đi羽n t穎 có n<ng l逢嬰ng cao kính hi吋n vi đi羽n t穎).  

 

Hình 2.5. Các tín hiうu nhｆn đ⇔ぢc tな mｄu trên hう kính hiあn vi điうn tぬ quét. 

2.2.3.  Tな kｘ mｄu rung (VSM) 

Tính ch医t t瑛 c栄a v壱t li羽u đ逢嬰c kh違o sát trên h羽 t瑛 k院 m磯u rung (VSε) t衣i 

Phòng thí nghi羽m V壱t li羽u T瑛 vƠ Siêu d磯n, Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u ậ Vi羽n 

HƠn lơm vƠ Khoa h丑c Công ngh羽 Vi羽t Nam. Các phép đo đ逢運ng cong t瑛 hoá 

đ逢嬰c ti院n hƠnh nh茨m xác đ鵜nh tr衣ng thái t瑛, giá tr鵜 mômen t瑛 bưo hoƠ εs, l詠c 

kháng t瑛 Hc vƠ trong m瓜t vƠi tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c tính toán đ吋 xác đ鵜nh giá tr鵜 

tuy羽t đ嘘i c栄a t瑛 th育m r.  

T瑛 k院 m磯u rung (VSε) đ逢嬰c phát minh b荏i Simon Foner vƠo n<m 1ληη 

t衣i phòng thí nghi羽m δincohn εIT vƠ h羽 đo nƠy ho衣t đ瓜ng d詠a trên đ鵜nh lu壱t 

c違m 泳ng đi羽n t瑛 Faraday. 
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Hình 2.6. S¬ đげ minh hがa cho mじt hう đo VSM. 

V噂i phép đo th詠c hi羽n trên h羽 VSε, m磯u đ逢嬰c rung trong m瓜t t瑛 tr逢運ng 

đ欝ng nh医t v噂i t亥n s嘘 c嘘 đ鵜nh trong vùng cu瓜n dơy thu b茨ng cách s穎 d映ng m瓜t 

mƠng rung đi羽n đ瓜ng g逸n li隠n v噂i c亥n m磯u. Tín hi羽u xoay chi隠u l医y ra t瑛 các 

cu瓜n dơy thu đ逢嬰c khu院ch đ衣i b茨ng m瓜t máy khu院ch đ衣i l丑c l詠a t亥n s嘘 nh衣y 

pha (Lock-in Amplifier η210). Vi羽c bi院n tín hi羽u t瑛 đ瓜 thƠnh tín hi羽u đi羽n 

xoay chi隠u lƠ 逢u đi吋m chính c栄a thi院t b鵜 VSε, đi隠u nƠy cho phép nơng cao đ瓜 

nh衣y vƠ thu nh壱n k院t qu違 đo m瓜t cách liên t映c. 

2.2.4. Phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua sóng vi ba 

2.2.4.1. Quy trình chu育n b鵜 các l噂p v壱t li羽u h医p th映  

A吋 chu育n b鵜 m磯u cho phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua sóng vi ba, h厩n h嬰p 

đ逢嬰c t衣o thƠnh t瑛 b瓜t nano (ch医t nh欝i) vƠ paraffin (ch医t mang) đ逢嬰c tr違i thƠnh 

các l噂p m臼ng, ph鰯ng v噂i các đ瓜 dƠy ho員c t益 l羽 khác nhau (hình 2.6) trên m瓜t 

khuôn mica thi院t k院 s印n. Các phép đo nƠy đ逢嬰c th詠c hi羽n trong môi tr逢運ng 

không khí (hay còn đ逢嬰c g丑i lƠ không gian t詠 do) v噂i b逢噂c sóng vi ba tr違i 

r瓜ng t瑛 1,θ7cm đ院n 7,4λcm t逢挨ng 泳ng v噂i d違i t亥n s嘘 vi ba t瑛 4GHz đ院n 
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18GHz. ε員t khác, do yêu c亥u c栄a phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua trong không 

gian t詠 do, kích th逢噂c c栄a m磯u s胤 ph違i l噂n h挨n b逢噂c sóng c栄a sóng vi ba 

truy隠n t噂i đ吋 tránh s詠 tán x衣 sóng t瑛 các c衣nh. Vì v壱y, khuôn mi ca đ逢嬰c l詠a 

ch丑n cho phép tr違i đ逢嬰c các l噂p h医p th映 có di羽n tích b隠 m員t là 10 cm × 10 cm. 

 

Hình 2.7. Ｕnh chつp mじt tＸm hＸp thつ kích th⇔ずc 100 mm x 100 mm x 3 

mm trＶi trên khuôn mica thiｘt kｘ sｎn. 

Kh嘘i l逢嬰ng b瓜t nano vƠ paraffin đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tr違i các l噂p h医p th映 

đ逢嬰c tính toán c映 th吋 nh逢 sauμ 

mnano  = S.r.d.とnano                                (2.8) 

mparaffin =  S.(1-r).d.とparaffin                      (2.9) 

Trong đóμ  

+ S là di羽n tích l噂p ph栄, đ逢嬰c ch丑n b茨ng 10 cm x 10 cm. 

+ mnano và mparaffin l亥n l逢嬰t là kh嘘i l逢嬰ng b瓜t nano và parafin. 

+ とnanovƠ とparaffin= 0,9 g/cm3 l亥n l逢嬰t là kh嘘i l逢嬰ng riêng c栄a b瓜t nano và 

paraffin. 

+ d lƠ đ瓜 dày l噂p ph栄 đ逢嬰c ch丑n b茨ng 0,3 cm. 

+ r là t益 l羽 th吋 tích v壱t li羽u d衣ng b瓜t có kích th逢噂c h衣t nano, đ逢嬰c ch丑n 

b茨ng 0,4:  
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  (2.10) 

N医u ch違y paraffin vƠ tr瓜n đ隠u h厩n h嬰p b瓜t nano vƠ paraffin đư đ逢嬰c 

tính toán kh嘘i l逢嬰ng nh逢 yêu c亥u. Ti院n hƠnh tr違i vƠo khuôn mica đư thi院t k院 

s印n v噂i cùng di羽n tích nh逢ng có các đ瓜 dƠy khác nhau, ta thu đ逢嬰c các l噂p v壱t 

li羽u h医p th映 nh逢 mong mu嘘n. 

 
2.2.4.2. Phép đo ph違n x衣 vƠ truy隠n qua sóng vi ba trong không gian 

t詠 do 

Có r医t nhi隠u ph逢挨ng pháp đo đ衣c khác nhau đ吋 xác đ鵜nh kh違 n<ng h医p 

th映 sóng đi羽n t瑛 nói chung, sóng vi ba nói riêng c栄a m瓜t ch医t h医p th映. Trong 

khuôn kh鰻 th詠c hi羽n đ隠 tƠi, vi羽c kh違o sát tính ch医t h医p th映 sóng vi ba trong 

d違i t亥n s嘘 t瑛 4 ậ 18 GHz đ逢嬰c th詠c hi羽n thông qua các phép đo ph違n x衣 vƠ 

truy隠n qua trong không gian t詠 do s穎 d映ng thi院t b鵜 phân tích Vector Network 

Analyzer (Anritsu MS2028B VNA Master), v噂i đi隠u ki羽n đo đ衣c có s印n t衣i 

phòng kh穎 v丑ng (phòng t嘘i) thu瓜c Vi羽n Rada - Vi羽n Khoa h丑c và K悦 thu壱t 

Quân s詠 (hình 2.8). Aơy c┡ng lƠ ph逢挨ng pháp thông d映ng và ph鰻 bi院n nh医t 

cho phép xác đ鵜nh các tham s嘘 ph違n x衣 và truy隠n qua sóng vi ba c栄a v壱t li羽u 

trong m瓜t d違i t亥n s嘘 r瓜ng. 

 

Hình 2.8. S¬ đげ lｈp đｐt phép đo phＶn xＴ và truyｚn qua  

sóng vi ba vずi hう đo VNA. 
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Trong ph逢挨ng pháp đo đ衣c nƠy, các hi羽n t逢嬰ng x違y ra đ嘘i v噂i sóng vi ba 

t衣i m員t chuy吋n ti院p gi英a không gian t詠 do (không khí) vƠ b隠 m員t c栄a các l噂p 

h医p th映 đ逢嬰c xem xét. Khi chi院u b泳c x衣 đi羽n t瑛 t噂i b隠 m員t l噂p v壱t li羽u, m瓜t 

ph亥n chùm b泳c x衣 đi羽n t瑛 thơm nh壱p vƠo l噂p v壱t li羽u, ph亥n còn l衣i c栄a nó l衣i 

b鵜 ph違n x衣 tr荏 l衣i môi tr逢運ng t噂i (thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 ban đ亥u) do s詠 

khác nhau v隠 tr荏 kháng c栄a không khí vƠ v壱t li羽u. S詠 khác bi羽t gi英a tr荏 kháng 

c栄a không khí (Z0 ~ 377) vƠ tr荏 kháng n瓜i t衣i c栄a v壱t li羽u (Z) cƠng l噂n thì 

s詠 ph違n x衣 nƠy cƠng l噂n. Trong tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, không có sóng đi羽n t瑛 b鵜 

ph違n x衣 t瑛 b隠 m員t l噂p v壱t li羽u khi Z  Z0  377, hi羽n t逢嬰ng nƠy đ逢嬰c g丑i lƠ 

s詠 phù h嬰p tr荏 kháng. 

 

Hình 2.9. Mô hình sóng tずi và sóng phＶn xＴ 

 tＴi các bｚ mｐt cてa mじt mｄu hＸp thつ. 

 Theo m瓜t cách khác, các l噂p v壱t li羽u h医p th映 có th吋 đ逢嬰c tr違i trên m瓜t 

đ院 kim lo衣i ph鰯ng. Nh逢 v壱y, thƠnh ph亥n b泳c x衣 đi羽n t瑛 thơm nh壱p vƠo l噂p v壱t 

li羽u s胤 đ逢嬰c ph違n x衣 l衣i hoƠn toƠn vƠ truy隠n ng逢嬰c tr荏 l衣i m員t ti院p giáp v壱t 

li羽u ậ không khí. Khi đó, t衣i m員t ranh gi噂i v壱t li羽u ậ không khí nƠy, m瓜t ph亥n 

b泳c x衣 đi羽n t瑛 l衣i đ逢嬰c ph違n x衣 trong n瓜i t衣i l噂p v壱t li羽u vƠ ph亥n còn l衣i đi ra 

kh臼i v壱t li羽u tr荏 v隠 môi tr逢運ng không khí (thƠnh ph亥n sóng tái phát x衣 - re-
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emitted wave ). S胤 có hi羽n t逢嬰ng giao thoa gi英a sóng ph違n x衣 vƠ sóng tái phát 

x衣. N院u đ瓜 dƠy l噂p v壱t li羽u b茨ng m瓜t ph亥n t逢 b逢噂c sóng (d = /4  ho員c 

/4  + n*/2 ) v噂i n = 0, 1, 2, 3,.., thƠnh ph亥n sóng đi羽n t瑛 tr荏 v隠 

môi tr逢運ng không khí s胤 b鵜 thay đ鰻i pha đi m瓜t góc  so v噂i sóng t噂i, trong 

khi đó thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 ban đ亥u không ch鵜u b医t k┻ s詠 thay đ鰻i nào, 

thƠnh ph亥n sóng tái phát x衣 vƠ thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 ban đ亥u vì th院 s胤 tri羽t 

tiêu l磯n nhau. Khi đó, không có hi羽n t逢嬰ng sóng b鵜 ph違n x衣 t衣i b隠 m員t c栄a l噂p 

v壱t li羽u h医p th映 tr荏 l衣i môi tr逢運ng không khí, hi羽n t逢嬰ng nƠy g丑i lƠ s詠 phù 

h嬰p pha.  

T瑛 các s嘘 li羽u đo đ衣c đ逢嬰c, các tham s嘘 đ員c tr逢ng c栄a v壱t li羽u h医p th映 

nh逢 đ瓜 đi羽n th育m ’, ” vƠ đ瓜 t瑛 th育m µ’, µ’’ s胤 đ逢嬰c tính toán thông qua 

thu壱t toán Nicolson-Ross-Weir [5], [19], [31]: 
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V噂i, S là ma tr壱n truy隠n tín hi羽u thu đ逢嬰c tr詠c ti院p t瑛 thi院t b鵜 phân tích, 

2 /ok f c , c là v壱n t嘘c ánh sáng, d lƠ đ瓜 dày c栄a m磯u đo, k lƠ s嘘 sóng, z là 

h羽 s嘘 truy隠n qua, r và µr lƠ đ瓜 đi羽n th育m và t瑛 th育m t逢挨ng đ嘘i. 

Tr荏 kháng c栄a v壱t li羽u, Z, vƠ đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣, Rδ, đ逢嬰c xác đ鵜nh b荏i 

công th泳cμ 

tanh[ i(2 d/ ) ]r r r rZ            (2.12) 
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0 0RL(dB) 20log | (Z ) / (Z ) |Z Z        (2.13) 

A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p các l噂p h医p th映 đ逢嬰c tr違i trên đ院 kim lo衣i, Z vƠ Rδ 

có th吋 thu đ逢嬰c tr詠c ti院p t瑛 h羽 s嘘 ph違n x衣 ph泳c S11: 

0 11 11(1 S ) / (1 S )Z Z        (2.14) 

10 11RL 20log |S |        (2.15) 

A吋 x穎 lỦ các s嘘 li羽u đo đ衣c vƠ xác đ鵜nh đ逢嬰c các đ衣i l逢嬰ng nói trên, 

chúng tôi xơy d詠ng ch逢挨ng trình tính toán d詠a trên ngôn ng英 macro c栄a 

ch逢挨ng trình x穎 lý s嘘 li羽u KaleidaGraph. 
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CH姶愛NG 3 

K蔭T QU謂 VÀ TH謂O LU一N 

Trong ch逢挨ng nƠy trình bƠy k院t qu違 nghiên c泳u đ員c tr逢ng c医u trúc, hình 

thái, kích th逢噂c h衣t, tính ch医t t瑛 vƠ đ員c bi羽t lƠ tính ch医t h医p th映 sóng vi ba 

trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4 ậ 18 GHz c栄a các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 

( x = 0; 0,1), h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe vƠ h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-x) Fe/x 

La1.5Sr0.5NiO4 (x = 3; 6; 9; 12%); (100-x) La1.5Sr0.5NiO4/xLa0,7Sr0,3MnO3 (x = 

0; 2; 4; 6; 8; 10%). 

3.1. Các đ員c tr逢ng c挨 b違n vƠ tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t 
nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn 1-xTi xO3 ( x = 0; 0,1) 

3.1.1. K院t qu違 phơn tích gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X vƠ ch映p 違nh b隠 m員t 
SEM 

Các h羽 h衣t nano La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 (x = 0; 0,1) sau khi ch院 t衣o đ逢嬰c 

kh違o sát c医u trúc tinh th吋, s詠 hình thƠnh pha tinh th吋 vƠ xác đ鵜nh kích th逢噂c 

h衣t trung bình thông qua vi羽c phơn tích s嘘 li羽u gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X (XRD) 

m磯u b瓜t t衣i nhi羽t đ瓜 phòng. Các phép đo nhi宇u x衣 tia X đ逢嬰c th詠c hi羽n trên 

máy đo Siemens Dη000 v噂i góc quét 2し t瑛 200 đ院n 800 vƠ b逢噂c quét lƠ 0,020. 

T瑛 gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X (hi偉nh 3.1), ta th医y các m磯u đ隠u th吋 hi羽n c医u trúc 

m員t thoi ki吋u perovskite v噂i nhóm không gian R-3c. ε員t khác, khi so sánh 

v噂i ph鰻 chu育n không th医y xu医t hi羽n các đ雨nh l衣 nƠo cho th医y s詠 t欝n t衣i c栄a t衣p 

ch医t ho員c các pha th泳 c医p, ch泳ng t臼 m磯u ch院 t衣o k院t tinh t嘘t vƠ s衣ch pha tinh 

th吋.  

A嘘i v噂i m磯u b瓜t, sau quá trình nghi隠n nano, do hi羽u 泳ng kích th逢噂c các 

v衣ch nhi宇u x衣 đ逢嬰c m荏 r瓜ng. Kích th逢噂c h衣t trung bình đ逢嬰c xác đ鵜nh thông 

qua công th泳c Scherrer d詠a trên đ瓜 bán r瓜ng c栄a các v衣ch nhi宇u x衣 c栄a các 

h衣t nano tinh th吋 có kích th逢噂c d逢噂i 100nm. K院t qu違 tính toán cho th医y kích 

th逢噂c h衣t nano tinh th吋 trung bình cho h羽 h衣t δa0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 là vào 

kho違ng 40-50 nm. C亥n l逢u Ủ r茨ng, trong tr逢運ng h嬰p các h衣t nano thu đ逢嬰c có 
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c医u trúc đa tinh th吋 ho員c có l噂p b医t tr壱t t詠 b隠 m員t dƠy đáng k吋, kích th逢噂c h衣t 

trung bình tính toán đ逢嬰c t瑛 s嘘 li羽u XRD thông qua công th泳c Scherrer 

th逢運ng bé h挨n kích th逢噂c th詠c c栄a h衣t. Nh逢 m瓜t ph逢挨ng pháp so sánh, các 

phép đo 違nh SEε đư đ逢嬰c th詠c hi羽n vƠ đ逢嬰c trình bƠy trên hình 3.2. 

 

Hình 3.1. ẢiＶn đげ nhiいu xＴ tia X cてa La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 tＴi 300K. 

 

 

ảình 3.2. Ｕnh hiあn vi điうn tぬ quét cてa mｄu  

La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 vずi x = 0 (a) và x = 0,1 (b). 

 T瑛 違nh SEε c栄a m磯u b瓜t δa0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 v噂i x = 0 (hình 3.2a) và x 

= 0,1 (hình 3.2b) cho th医y các h衣t có hình d衣ng g亥n nh逢 hình c亥u vƠ khá đ欝ng 

đ隠u, kích th逢噂c h衣t đ逢嬰c xác đ鵜nh vƠo kho違ng 100 - 300 nm, l噂n h挨n khá nhi隠u 
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so v噂i giá tr鵜 tính theo ph鰻 XRD. Có th吋 gi違i thích s詠 chênh l羽ch v隠 kích th逢噂c 

h衣t tính đ逢嬰c trong phép phơn tích gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X vƠ ch映p 違nh b隠 m員t 

SEε nh逢 sauμ phép ch映p 違nh b隠 m員t không th吋 phơn bi羽t đ逢嬰c các h衣t 荏 c衣nh 

nhau ho員c ch欝ng l医p lên nhau, trong khi m磯u ch院 t衣o 荏 đơy lƠ m磯u đa tinh th吋 

nên kích th逢噂c tính đ逢嬰c t瑛 違nh SEε lƠ kích th逢噂c c栄a c違 h衣t, trong khi đó, 

kích th逢噂c thu đ逢嬰c t瑛 ph鰻 X-ray lƠ kích th逢噂c c栄a các tinh th吋 bên trong. Vì 

v壱y, thông th逢運ng đ嘘i v噂i m磯u đa tinh th吋, kích th逢噂c h衣t xác đ鵜nh b茨ng 違nh 

SEε s胤 r医t l噂n h挨n kích th逢噂c xác đ鵜nh t瑛 ph鰻 X-ray. 

3.1.2. K院t qu違 kh違o sát tính ch医t t瑛 c栄a các h羽 h衣t nano ch院 t衣o 

 Hình 3.3 ch雨 ra k院t qu違 kh違o sát tính ch医t t瑛 c栄a v壱t li羽u La0,7Sr0,3Mn1-

xTixO3 t衣i nhi羽t đ瓜 phòng trên h羽 đo VSε. 

 

Hình 3.1. A⇔ぜng cong tな trい cてa vｆt liうu 

 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 vずi x = 0  và x = 0,1 đo tＴi nhiうt đじ phòng. 

 K院t qu違 cho th医y khi x = 0,0, v壱t li羽u La0,7Sr0,3MnO3 có đ員c tính c栄a m瓜t 

v壱t li羽u t瑛 m隠m v噂i giá tr鵜 εs ~ 56 emu/g và Hc nh臼 không đáng k吋 (~ 1η Oe). 

A員c tính t瑛 m隠m c栄a δa0,7Sr0,3MnO3 lƠ m瓜t đ員c đi吋m khá thu壱n l嬰i cho vi羽c 

phát tri吋n các v壱t li羽u có kh違 n<ng h医p th映 m衣nh sóng vi ba theo c挨 ch院 t鰻n 

hao t瑛. Tuy nhiên, khi thay th院 Ti vƠo v鵜 trí c栄a εn v挨í n欝ng đ瓜 x = 0,1, t瑛 
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tính c栄a v壱t li羽u gi違m m衣nh xu嘘ng đ院n ~ 1η emu/g. K院t qu違 nƠy c┡ng khá phù 

h嬰p v噂i m瓜t s嘘 nghiên c泳u tr逢噂c đó trên h羽 v壱t li羽u δa0,7Sr0,3Mn1-xTixO3. Ai隠u 

nƠy đ逢嬰c gi違i thích lƠ do s詠 suy gi違m c栄a đ瓜 dƠi các liên s逸t t瑛 (ferromagnetic - 

FM) vƠ t逢挨ng tác trao đ鰻i kép (double-exchange- DE) đ員c tr逢ng cho tính s逸t t瑛 

c栄a v壱t li羽u khi thay th院 m瓜t ph亥n ion phi t瑛 Ti4+ vƠo v鵜 trí c栄a ion t瑛 tính εn4+.  

 3.1.3.  Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t La0,7Sr0,3Mn1-xTi xO3 

( x = 0; 0,1) 

 Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 

đư đ逢嬰c kh違o sát trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4GHz đ院n 18GHz. S詠 ph映 thu瓜c c栄a h羽 s嘘 

t鰻n hao ph違n x衣 Rδ vƠ tr荏 kháng Z vƠo t亥n s嘘 c栄a các l噂p v壱t li羽u δεTO có đ瓜 

dày d = 3 mm v噂i các n欝ng đ瓜 thay th院 x khác nhau (x = 0; 0,1) đ逢嬰c ch雨 ra trên 

hình 3.4 và hình 3.5 a-b.  

 

Hình 3.4. Sば phつ thuじc cてa RL vào tＺn sぐ cてa 

các tＸm vｆt liうu La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin vずi x = 0; 0,1. 

 Quan sát trên đ逢運ng cong Rδ(f) c栄a m磯u δa0,7Sr0,3MnO3 (x = 0) ta th医y 

có xu医t hi羽n đ雨nh h医p th映 c瓜ng h逢荏ng khá rõ v噂i giá tr鵜 Rδ đ衣t c詠c ti吋u b茨ng -

11,5 dB t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr1 ~ 14,3 GHz. A嘘i v噂i m磯u δa0,7Sr0,3Mn0,9Ti0,1 

O3 (x = 0,1), hi羽u 泳ng h医p th映 c瓜ng h逢荏ng trong vùng t亥n s嘘 cao x違y ra t衣i hai 
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t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr1 ~ 11,66 GHz và fr1’ ~ 13,θ GHz t逢挨ng 泳ng v噂i giá tr鵜 

c詠c ti吋u c栄a đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 Rδ đ衣t -18,3 dB và -12,4 dB.   

 

Hình 3.5. Sば phつ thuじc cてa RL và |Z/Z0| vào tＺn sぐ cてa  

các tＸm vｆt liうu La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin vずi (a) x = 0; (b) x = 0,1. 

BＶng 1. Các tham sぐ đｐc tr⇔ng cてa các lずp hＸp thつ  
La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin vずi x = 0; 0,1. 

 
x 0 0,1 

fp (n = 2) (GHz) 5,5 15,0 5,6 13,2 

fr1 (GHz) - 14,3 11,5 13,6 

fr2 (GHz) 5,6 - 5,7 - 

RL (fr1) (dB) - -11,5 -18,3 -12,4 

RL (fr2) (dB) -5,0 - -3,0 - 

 

C挨 ch院 h医p th映 x違y ra t衣i các đ雨nh c瓜ng h逢荏ng đ逢嬰c xác đ鵜nh thông qua 

vi羽c xem xét m嘘i liên h羽 gi英a hai đ逢運ng ph映 thu瓜c t亥n s嘘 c栄a Rδ vƠ t雨 s嘘 

|Z|/Z0 trong vùng t亥n s嘘 lơn c壱n các đ雨nh c瓜ng h逢荏ng (Hình 3.η). Ta th医y, v噂i 

c違 hai m磯u giá tr鵜 tr荏 kháng t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr1 đ隠u r医t g亥n v噂i đi隠u ki羽n 

|Z/Z0| = 1. Ai隠u nƠy ch泳ng t臼 s詠 h医p th映 m衣nh sóng vi ba t衣i đơy lƠ do c挨 ch院 

phù h嬰p tr荏 kháng quy院t đ鵜nh. Trên th詠c t院, b医t k┻ m瓜t lo衣i v壱t li羽u nƠo c┡ng 
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đ隠u h医p th映 n<ng l逢嬰ng sóng đi羽n t瑛 theo m瓜t c挨 ch院 đ員c tr逢ng vƠ tùy thu瓜c 

vƠo đ員c tính c栄a t瑛ng lo衣i v壱t li羽u. Vi羽c xác đ鵜nh c挨 ch院 h医p th映 c┡ng nh逢 b違n 

ch医t c栄a các quá trình c瓜ng h逢荏ng t衣i các khe h医p th映 s胤 giúp chúng ta tìm ra 

bi羽n pháp t嘘t h挨n đ吋 c違i thi羽n hi羽u su医t c栄a m瓜t ch医t h医p th映. A嘘i v噂i các l噂p 

h医p th映 d詠a trên h羽 v壱t li羽u La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 đ逢嬰c nghiên c泳u trong đ隠 tƠi 

nƠy, hi羽u 泳ng h医p th映 đ逢嬰c chúng tôi hy v丑ng có th吋 đ逢嬰c t嘘i 逢u hóa thông 

qua vi羽c thay đ鰻i trong m瓜t d違i r瓜ng n欝ng đ瓜 thay th院 nguyên t嘘 Ti cho v鵜 trí 

c栄a nguyên t嘘 Mn.  

Nh逢 đư đ隠 c壱p trong ch逢挨ng 1, kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba t嘘i 逢u vƠ 

m瓜t giá tr鵜 ơm r医t l噂n c栄a Rδ có th吋 đ衣t đ逢嬰c khi m瓜t trong hai đi隠u ki羽n phù 

h嬰p tr荏 kháng vƠ phù h嬰p pha đ逢嬰c thoư mưn, đó c┡ng chính lƠ hai c挨 ch院 

h医p th映 c瓜ng h逢荏ng chính th逢運ng đ逢嬰c quan sát rõ nh医t trong các v壱t li羽u h医p 

th映. Theo đó, khi đi隠u ki羽n tr荏 kháng đ亥u vƠo c栄a v壱t li羽u b茨ng tr荏 kháng c栄a 

môi tr逢運ng không khí đ逢嬰c th臼a mưn, |Z|  Z0 = 377 っ, chúng ta s胤 không thu 

đ逢嬰c thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 quay tr荏 l衣i môi tr逢運ng truy隠n sóng, t逢挨ng 泳ng 

v噂i n<ng l逢嬰ng sóng t噂i hoƠn toƠn b鵜 tiêu tan khi nó lan truy隠n trong v壱t li羽u, 

t泳c lƠ có m瓜t s詠 h医p th映 hoƠn h違o lƠm cho h羽 s嘘 ph違n x衣 S11 b茨ng không. 

Trên th詠c t院, cho dù đi隠u ki羽n |Z| = Z0 đ逢嬰c thoư mưn thì c┡ng ch逢a th吋 đ違m 

b違o ch逸c ch逸n r茨ng s胤 có m瓜t s詠 h医p th映 tuy羽t đ嘘i, nh逢ng l衣i lƠ c挨 s荏 đ吋 hi羽u 

泳ng h医p th映 x違y ra m衣nh nh医t trong v壱t li羽u nghiên c泳u. ε員t khác, các khe 

c詠c ti吋u h医p th映 có th吋 xu医t hi羽n không ch雨 do m瓜t hi羽n t逢嬰ng c瓜ng h逢荏ng mƠ 

đó lƠ s詠 k院t h嬰p c栄a nhi隠u đi隠u ki羽n c瓜ng h逢荏ng khác nhau, trong đó có c違 s詠 

phù h嬰p tr荏 kháng vƠ phù h嬰p pha. Trong tr逢運ng h嬰p đi隠u ki羽n c瓜ng h逢荏ng 

phù h嬰p pha đ逢嬰c thoư mưn, sóng ph違n x衣 t瑛 hai m員t c栄a l噂p h医p th映 s胤 tri羽t 

tiêu l磯n nhau khi đ瓜 l羽ch pha gi英a hai sóng nƠy b茨ng . Hi羽n t逢嬰ng nƠy x違y ra 

khi t亥n s嘘 sóng t噂i có giá tr鵜 g亥n nh医t v噂i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng đ逢嬰c tính theo 

công th泳cμ 

     2 1 / 4 | || |p r rf n c d         (3.1) 
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 ε瓜t s詠 h医p th映 hoƠn h違o hay s詠 tri羽t tiêu hoƠn toƠn sóng ph違n x衣 trong 

th詠c t院 r医t khó x違y ra do s詠 chênh l羽ch r医t l噂n c栄a c逢運ng đ瓜 tín hi羽u ph違n x衣 

t瑛 m員t tr逢噂c vƠ m員t sau c栄a các l噂p v壱t li羽u. Tuy nhiên, c逢運ng đ瓜 tín hi羽u 

sóng ph違n x衣 c┡ng vì th院 mƠ b鵜 suy gi違m đi r医t nhi隠u, trong m瓜t vƠi tr逢運ng 

h嬰p, tín hi羽u ph違n x衣 đo đ逢嬰c |S11| có giá tr鵜 ti院n r医t g亥n đ院n 0 t衣i các t亥n s嘘 

c瓜ng h逢荏ng. A吋 quan sát rõ h挨n các hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng x違y ra t衣i các khe 

c詠c ti吋u h医p th映, chúng tôi ti院n hƠnh phép đo ph違n x衣 sóng vi ba cho các t医m 

δεTO/paraffin v噂i m瓜t đ院 kim lo衣i ph鰯ng (Al) g逸n ch員t phía sau. K院t qu違 

đ逢嬰c ch雨 ra trên hình 3.θ. 

 

Hình 3.6. Sば phつ thuじc cてa RL và |S11| vào tＺn sぐ f cてa  

các tＸm vｆt liうu La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin khi có đｘ Al phｌng phía sau. 

Theo đó, ta th医y giá tr鵜 c栄a Rδ gi違m đáng k吋 t逢挨ng 泳ng v噂i s詠 gi違m v隠 

g亥n giá tr鵜 không c栄a tín hi羽u ph違n x衣 |S11| t衣i các khe h医p th映 c詠c ti吋u. A瓜 t鰻n 

hao ph違n x衣 c詠c ti吋u đ衣t xu嘘ng t噂i g亥n -22 dB t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng 1θ,7 GHz 

(x = 0,0). Ch泳ng t臼 khi có đ院 Al ph鰯ng g逸n sau các t医m h医p th映, c挨 ch院 h医p th映 

ph嘘i h嬰p pha đ逢嬰c th吋 hi羽n t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng pha trong t医t c違 các t医m v壱t 

li羽u δεTO/paraffin ch院 t衣o đ逢嬰c. 

3.2. Các đ員c tr逢ng c挨 b違n vƠ tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t 
nano kim lo衣i Fe 
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3.2.1. 謂nh h逢荏ng c栄a th運i gian nghi隠n lên c医u trúc c栄a các h衣t nano 
kim lo衣i Fe 

Hình 3.7 trình bƠy gi違n đ欝 nhi宇u x衣 tia X (XRD) c栄a t医t c違 các m磯u đ逢嬰c 

th詠c hi羽n trên h羽 máy đo Siemens Dη000 v噂i góc quét 2し t瑛 200 đ院n 850 và 

b逢噂c quét lƠ 0,020 t衣i Vi羽n Khoa h丑c v壱t li羽u.  

 

Hình 3.7. ẢiＶn đげ nhiいu xＴ tia X  

cてa hう hＴt nano kim loＴi ạe vずi các thぜi gian nghiｚn khác nhau. 

T瑛 k院t qu違 phơn tích gi違n đ欝 XRD, ta th医y xu医t hi羽n các v衣ch nhi宇u x衣 

t逢挨ng 泳ng v噂i c医u trúc l壱p ph逢挨ng tơm kh嘘i (BCC) c栄a pha tinh th吋 -Fe t衣i 

các v鵜 trí 4ηo, 65o và 85o. Các v衣ch nƠy có v鵜 trí g亥n nh逢 không thay đ鰻i v噂i 

t医t c違 các m磯u, đ欝ng th運i không th医y xu医t hi羽n các v衣ch nhi宇u x衣 m噂i cho 

th医y pha -Fe lƠ khá b隠n vƠ 鰻n đ鵜nh trong su嘘t quá trình nghi隠n c挨 n<ng 

l逢嬰ng cao. Tuy nhiên, ta có th吋 quan sát th医y các v衣ch nhi宇u x衣 đ員c tr逢ng cho 

pha -Fe m荏 r瓜ng ra vƠ có c逢運ng đ瓜 gi違m đi khi th運i gian nghi隠n t<ng lên, 

ch泳ng t臼 r茨ng kích th逢噂c h衣t tinh th吋 c栄a v壱t li羽u gi違m vƠ 泳ng su医t n瓜i t<ng 

trong quá trình nghi隠n [22]. A吋 tính kích th逢噂c h衣t tinh th吋 trung bình c栄a các 
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m磯u, chúng tôi s穎 d映ng ph亥n m隠m th逢挨ng m衣i X’Pert High Score, k院t qu違 

đ逢嬰c trình bƠy trong B違ng 1. 

     

Hình 3.8. Ｕnh hiあn vi điうn tぬ quét cてa mｄu Fe_3h và mｄu Fe_10h. 

BＶng 2. Kích th⇔ずc hＴt tinh thあ trung bình cてa mｄu bじt Fe theo các thぜi 

gian nghiｚn khác nhau. 

Tên 

m磯u 
Fe_1h Fe_3h Fe_5h Fe_10h Fe_15h Fe_20h 

D (nm) 76 42 28 21 20 19 

  

Theo đó, kích th逢噂c h衣t tinh th吋 trung bình gi違m khá nhanh khi th運i gian 

nghi隠n t<ng lên t瑛 1h đ院n 10h vƠ g亥n nh逢 không thay đ鰻i khi th運i gian nghi隠n 

ti院p t映c t<ng trên 10h. Rõ rƠng, s詠 va đ壱p n<ng l逢嬰ng cao gi英a bi vƠ b瓜t v壱t 

li羽u trong quá trình nghi隠n đư lƠm cho kích th逢噂c h衣t gi違m m衣nh. C亥n l逢u Ủ 

r茨ng, kích th逢噂c h衣t trung bình tính toán đ逢嬰c t瑛 s嘘 li羽u XRD th逢運ng bé h挨n 

r医t nhi隠u so v噂i kích th逢噂c th詠c c栄a h衣t xác đ鵜nh đ逢嬰c b茨ng cách quan sát 

tr詠c ti院p trên 違nh ch映p kính hi吋n vi đi羽n t穎 quét (FE SEε Hitachi S-4800 t衣i 

Vi羽n Khoa h丑c V壱t li羽u). Hình 3.8 đ逢a ra 違nh kính hi吋n vi đi羽n t穎 quét SEε 

cho các m磯u Fe_3h và Fe_10h. Theo đó, các h衣t Fe có hình d衣ng vƠ kích 
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th逢噂c khá đ欝ng đ隠u v噂i D vƠo kho違ng 100-200 nm v噂i m磯u Fe_3h vƠ kho違ng 

70-80 nm, l噂n h挨n đáng k吋 so giá tr鵜 tính theo ph鰻 XRD.  

3.2.2. 謂nh h逢荏ng c栄a th運i gian nghi隠n lên tính ch医t t瑛 c栄a h羽 h衣t 
nano Fe 

Ngoài vi羽c làm gi違m m衣nh kích th逢噂c h衣t, quá trình nghi隠n c挨 n<ng 

l逢嬰ng cao còn có nh英ng 違nh h逢荏ng đáng k吋 vƠ ngoƠi mong đ嬰i lên ch医t l逢嬰ng 

c栄a các h衣t nano. Trong quá trình nghi隠n, m磯u có th吋 nhi宇m t衣p ch医t t瑛 c嘘i 

nghi隠n và bi nghi隠n. M員t khác, do m磯u đ逢嬰c nghi隠n trong môi tr逢運ng không 

khí vì th院 làm cho các h衣t nano Fe có th吋 b鵜 oxy hóa, hình thành m瓜t l噂p oxit 

s逸t bao quanh l噂p ngoài c栄a h衣t. δ逢嬰ng t衣p ch医t c┡ng nh逢 l噂p v臼 oxit s胤 t<ng 

theo th運i gian nghi隠n. Tuy nhiên, các phép đo XRD nh逢 đư trình bƠy 荏 trên đư 

không phát hi羽n ra s詠 t欝n t衣i c栄a b医t k┻ m瓜t pha th泳 c医p nào cho t医t c違 các 

m磯u, k吋 c違 khi th運i gian nghi隠n lên đ院n 20h. Vi羽c không phát hi羽n th医y pha 

oxit s逸t th泳 c医p trên các ph鰻 XRD cho th医y l逢嬰ng pha này có th吋 là r医t bé và 

n茨m ngoài kh違 n<ng phát hi羽n c栄a thi院t b鵜 XRD. M員c dù các pha oxit th泳 c医p 

không đ逢嬰c phát hi羽n th医y trên các ph鰻 XRD, nh逢ng s詠 hình thành c栄a chúng 

s胤 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p lên tính ch医t t瑛 c栄a các h衣t nano Fe. 

Hình 3.9 ch雨 ra k院t qu違 các phép đo đ逢運ng cong t瑛 hoá ban đ亥u M(H) 荏 

nhi羽t đ瓜 phòng c栄a các m磯u v噂i th運i gian nghi隠n khác nhau. Theo đó, giá tr鵜 

đ瓜 t瑛 hoá bão hoà MS gi違m d亥n m瓜t cách h羽 th嘘ng khi th運i gian nghi隠n t<ng 

nh逢ng tr荏 nên g亥n nh逢 bưo hòa khi th運i gian nghi隠n l噂n h挨n 10h (b違ng 3). 

Hi羽n t逢嬰ng này có th吋 đ逢嬰c gi違i thích là do m瓜t s嘘 nguyên nhơn nh逢 s詠 m医t 

tr壱t t詠 b隠 m員t khi h衣t có kích th逢噂c bé, vi羽c nhi宇m các t衣p ch医t phi t瑛 ho員c có 

t瑛 tính y院u t瑛 bi và c嘘i nghi隠n, ho員c quá trình oxy hóa b隠 m員t,ầ T瑛 k院t qu違 

phơn tích kích th逢噂c h衣t và tính ch医t t瑛 c栄a v壱t li羽u theo th運i gian nghi隠n, 

m磯u b瓜t nano Fe_10h có kích th逢噂c h衣t và tính ch医t t瑛 鰻n đ鵜nh nh医t vƠ đ逢嬰c 

ch丑n lƠm đ嘘i t逢嬰ng cho các nghiên c泳u ti院p theo.  
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Hình 3.9. A⇔ぜng cong tな hóa M(H) cho các mｄu tＴi nhiうt đじ phòng 

BＶng 3. Giá trお đじ tな hoá bão hoà cてa các mｄu Fe  

theo thぜi gian nghiｚn khác nhau 

Tên m磯u Fe(1h) Fe(3h) Fe(5h) Fe(10h) Fe(15h) Fe(20h) 

Ms (emu/g) 219 213 206 203 202 201 

 

M員t khác, toàn b瓜 quá trình b違o qu違n v壱t li羽u ch院 t衣o vƠ các đo đ衣c tính 

ch医t c栄a h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe đ隠u đ逢嬰c th詠c hi羽n trong môi tr逢運ng không 

khí. Do đó, quá trình oxy hóa v磯n có th吋 ti院p di宇n sau quá trình nghi隠n và gây 

違nh h逢荏ng tr詠c ti院p lên tính ch医t c┡ng nh逢 đ瓜 鰻n đ鵜nh c栄a v壱t li羽u. A吋 ki吋m 

ch泳ng đi隠u nƠy, chúng tôi đư ti院n hƠnh các phép đo ε(H) vƠ theo dõi s詠 bi院n 

đ鰻i c栄a t瑛 đ瓜 bão hòa MS(t) theo th運i gian c栄a m磯u Fe_10h khi đ逢嬰c b違o qu違n 

trong môi tr逢運ng không khí (b違ng 4). A逢運ng cong bi吋u di宇n s詠 ph映 thu瓜c 

theo th運i gian c栄a MS(t)/MS(0), v噂i MS(0) là t瑛 đ瓜 bão hoà c栄a m磯u Fe_10h 

ngay sau khi nghi隠n (Hình 3.10), cho th医y MS suy gi違m liên t映c theo th運i 

gian, ch泳ng t臼 quá trình oxy hóa ti院p t映c ti院p di宇n sau khi nghi隠n c栄a các h衣t 

nano Fe.  
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BＶng 4. Giá trお đじ tな hoá bão hoà cてa các mｄu Fe  

theo thぜi gian bＶo quＶn trong không khí. 

Th運i gian b違o 

qu違n (ngày) 
0 1 3 7 10 20 30 

Ms (emu/g) 203 196 192 191 189 188 188 

 

 

Hình 3.10. Sば phつ thuじc cてa MS theo thぜi gian bＶo quＶn cてa mｄu Fe_10h 

Trong môi tr逢運ng không khí, các oxit hình thƠnh b荏i quá trình oxy hóa 

t詠 nhiên c栄a v壱t li羽u kim lo衣i Fe th逢運ng lƠ FeO vƠ Fe2O3. T衣i nhi羽t đ瓜 phòng, 

các oxit nƠy có đ員c tr逢ng c栄a m瓜t ch医t thu壱n t瑛 vƠ đóng góp g亥n nh逢 không 

đáng k吋 vƠo t瑛 đ瓜 c栄a b瓜t nano kim lo衣i Fe. Aơy chính lƠ nguyên nhơn lƠm 

suy gi違m giá tr鵜 εS c栄a v壱t li羽u vƠ đ瓜 suy gi違m c栄a εs t益 l羽 thu壱n v噂i th吋 tích 

l逢嬰ng oxit đ逢嬰c hình thƠnh. A吋 kh鰯ng đ鵜nh m瓜t cách rõ rƠng h挨n quá trình 

oxy hoá trong không khí c栄a các h衣t nano kim lo衣i Fe sau khi nghi隠n, chúng 

tôi ti院n hƠnh đo ph鰻 tán s逸c n<ng l逢嬰ng EDX c栄a m磯u Fe_10h theo th運i gian 

b違o qu違n khác nhau (k院t qu違 không đ逢嬰c đ逢a ra 荏 đơy). Theo đó, trong ba 

ngƠy đ亥u, t益 ph亥n c栄a nguyên t嘘 Fe gi違m t瑛 100% xu嘘ng λ4,λθ% trong khi đó 

t雨 ph亥n c栄a Oxi t<ng t瑛 0% đ院n η,04%, t逢挨ng 泳ng v噂i kho違ng 4,η% th吋 tích 
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oxit Fe đ逢嬰c hình thƠnh . Trong các ngƠy ti院p theo, l逢嬰ng Oxi có t<ng nh逢ng 

ch壱m l衣i r医t nhi隠u vƠ không đáng k吋 sau 30 ngƠy. Ai隠u nƠy đ逢嬰c gi違i thích lƠ 

do b隠 m員t c栄a các h衣t Fe ngay sau quá trình nghi隠n ti院p xúc vƠ ph違n 泳ng 

m衣nh v噂i các nguyên t嘘 oxi trong không khí, t瑛 đó hình thƠnh m瓜t l噂p oxit 

m臼ng trên b隠 m員t h衣t, l噂p oxit nƠy ng<n c違n s詠 ti院p xúc c栄a các nguyên t嘘 Fe 

l噂p bên trong v噂i oxi vƠ lƠm ch壱m quá trình oxi hóa l衣i. A吋 gi違m thi吋u t嘘i đa 

l噂p v臼 oxit hình thƠnh quanh các h衣t nano, vi羽c tr違i các l噂p h医p th映 sóng vi ba 

Fe/paraffin đ逢嬰c ti院n hƠnh ngay trong vòng 24h sau khi nghi隠n, v噂i th吋 tích 

oxi hóa c栄a b瓜t nano Fe đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng vƠo kho違ng 3%. 

3.2.3. Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe 

Các l噂p h医p th映 đ逢嬰c s穎 d映ng trong kh違o sát kh違 n<ng h医p th映 c栄a h羽 h衣t 

nano kim lo衣i Fe đ逢嬰c tr違i t瑛 h厩n h嬰p b瓜t nano Fe_10h (ắch医t nh欝i”) tr瓜n đ隠u 

trong paraffin (ắch医t mang”) g亥n nh逢 trong su嘘t đ嘘i v噂i sóng đi羽n t瑛. 

 

Hình 3.11. Sば phつ thuじc cてa RL vào tＺn sぐ cてa các mｄu có đじ dày 

d=3mm khi không có đｘ Al và vずi tえ lう khぐi l⇔ぢng bじt/paraffin khác nhau. 

V噂i hi v丑ng hi羽u 泳ng h医p th映 có th吋 s胤 đ逢嬰c t嘘i 逢u thông qua s詠 thay đ鰻i 

c栄a t益 l羽 kh嘘i l逢嬰ng Fe/paraffin. Trong nghiên c泳u này, chúng tôi ch丑n đ瓜 
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dày t医m h医p th映 d = 3mm vƠ thay đ鰻i t益 l羽 kh嘘i l逢嬰ng (r) gi英a b瓜t nano Fe và 

paraffin. 

 

Hình 3.12. Sば phつ thuじc cてa RL và |Z/Z0| vào tＺn sぐ cてa các tＸm vｆt liうu 

ạe/paraffin vずi: (a) r = 3/1; (b) r = 4/1; (c) r = 4,5/1 và (d) r = 5/1. 

Hình 3.11 bi吋u di宇n đ逢運ng ph映 thu瓜c vào t亥n s嘘 f c栄a h羽 s嘘 t鰻n hao ph違n 

x衣 RL c栄a các l噂p h医p th映 Fe/paraffin khi không có đ院 Al v噂i các t雨 l羽 r = 3/1; 

4/1; 4,5/1 và 5/1 trong d違i t亥n s嘘 4 ậ 18GHz. M員c dù trên đ逢運ng cong RL(f) 

c栄a t医t c違 các m磯u đ隠u th吋 hi羽n m瓜t khe c詠c ti吋u h医p th映 v噂i đ瓜 t鰻n hao ph違n 

x衣 đ衣t th医p nh医t xu嘘ng đ院n -11 dB (r = 4/1) trong vùng t亥n s嘘 cao g亥n 14 

GHz, nh逢ng c逢運ng đ瓜 đ雨nh h医p th映 y院u và thay đ鰻i không đáng k吋 theo t益 l羽 

kh嘘i l逢嬰ng t瑛 3/1 đ院n 5/1 cho th医y không có b茨ng ch泳ng rõ ràng v隠 vi羽c có 

th吋 quan sát đ逢嬰c hi羽u 泳ng h医p th映 c瓜ng h逢荏ng trong toàn b瓜 d違i t亥n s嘘 đo. 

Ai隠u nƠy c┡ng đ逢嬰c ch雨 ra trên đ逢運ng Z(f) (hình 3.12a-d) khi mƠ đi隠u ki羽n |Z| 

= Z0 không đ逢嬰c thõa mãn t衣i b医t k┻ t亥n s嘘 fz nào trong toàn b瓜 d違i t亥n s嘘 

th詠c nghi羽m. Chúng tôi cho r茨ng, có th吋 do kho違ng thay đ鰻i c栄a t雨 l羽 kh嘘i 
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l逢嬰ng b瓜t nano Fe/paraffin còn khá h姻p đ吋 có th吋 違nh h逢荏ng m衣nh đ院n kh違 

n<ng h医p th映 c栄a m磯u. 

B違ng η đ逢a ra các giá tr鵜 t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng pha (fp ~ 5 GHz) tính toán 

theo mô hình phù h嬰p pha. K院t qu違 này cho th医y s詠 t欝n t衣i c栄a m瓜t đ雨nh h医p 

th映 do hi羽u 泳ng phù h嬰p pha trong vùng t亥n s嘘 th医p g亥n 5 GHz. Tuy nhiên, 

trên đ逢運ng cong RL(f) l衣i cho th医y không có đ雨nh c瓜ng h逢荏ng đáng k吋 nào t衣i 

vùng t亥n s嘘 này. Có th吋 gi違i thích hi羽n t逢嬰ng trên là do sóng ph違n x衣 t瑛 m員t 

sau c栄a t医m h医p th映 y院u h挨n r医t nhi隠u so v噂i sóng ph違n x衣 t瑛 m員t tr逢噂c, vì th院 

dù cho chúng l羽ch pha nhau m瓜t góc ヾ thì c┡ng không th吋 tri羽t tiêu mà ch雨 có 

th吋 bù tr瑛 l磯n nhau m瓜t l逢嬰ng nh臼 không đáng k吋.  

BＶng 5. Giá tri fp tính toán theo mô hình lý thuyｘt và quan sát thばc 

nghiうm cてa tＸt cＶ các mｄu có tぴ lう khぐi l⇔ぢng khác nhau 

r =  mFe/mparaffin 3/1 4/1 4,5/1 5/1 

fp(n = 2)(GHz) (tính toán) 5,3 5,3 5,2 5,1 

fp (GHz) (quan sát) 6,6 6,1 5,8 5,9 

 

 

Hình 3.13. Sば phつ thuじc cてa |S11| và RL vào tＺn sぐ cてa các tＸm vｆt liうu 

ạe/paraffin vずi tぴ lう khぐi l⇔ぢng khác nhau đ⇔ぢc gｈn đｘ Al phía sau. 
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 A吋 t<ng tính chính xác c栄a k院t qu違 quan sát đ逢嬰c, chúng tôi ti院n hƠnh 

đo tín hi羽u ph違n x衣 sóng vi ba t瑛 b隠 m員t các l噂p h医p th映 có g逸n đ院 kim lo衣i 

(Al) ph鰯ng. A逢運ng ph映 thu瓜c t亥n s嘘 c栄a tín hi羽u |S11| đ逢嬰c mô t違 trong hình 

3.13a cho th医y s詠 gi違m m衣nh c栄a |S11| t噂i g亥n giá tr鵜 0 trong kho違ng t亥n s嘘 

g亥n ~ θGHz cho h亥u h院t các m磯u (tr瑛 m磯u có t益 l羽 kh嘘i l逢嬰ng η/1), t亥n s嘘 nƠy 

r医t g亥n v噂i các giá tr鵜 t亥n s嘘 fp tính toán đ逢嬰c. Theo đó, 荏 đơy c┡ng xu医t hi羽n 

m瓜t đ雨nh c詠c ti吋u v噂i giá tr鵜 Rδ đ衣t th医p nh医t xu嘘ng đ院n - 56,7dB t衣i t亥n s嘘 

5,4GHz cho m磯u r =  4,5/1 (hình 3.13b). S詠 gi違m v隠 g亥n đ院n không c栄a tín 

hi羽u ph違n x衣 c┡ng ch泳ng t臼 t衣i vùng t亥n s嘘 nƠy hi羽n t逢嬰ng ph違n x衣 đư g亥n 

nh逢 không x違y ra trong các m磯u có đ院 Al và lƠ m瓜t minh ch泳ng rõ ràng cho 

s詠 xu医t hi羽n c栄a hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha. ε員t khác, s詠 sai khác 

nh臼 gi英a t亥n s嘘 pha fp tính toán vƠ quan sát đ逢嬰c có th吋 do s詠 ti院p xúc không 

hoƠn h違o c栄a m磯u vƠ t医m Al. Các k院t qu違 nƠy khá phù h嬰p v噂i các k院t qu違 đư 

đ逢嬰c công b嘘 b荏i Wang vƠ c瓜ng s詠 trong [30], trong đó 違nh h逢荏ng c栄a t医m 

kim lo衣i ph鰯ng c┡ng đư đ逢嬰c ki吋m tra vƠ hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha 

c┡ng đư x違y ra các l噂p h医p th映 đ逢嬰c ng逸n m衣ch b荏i t医m Aδ ph鰯ng. Trong 

nghiên c泳u tr逢噂c đó c栄a mình [26], chúng tôi c┡ng đư đ隠 xu医t r茨ng các phép 

đo ph違n x衣 trên các m磯u có g逸n đ院 kim lo衣i ph鰯ng có th吋 đ逢嬰c s穎 d映ng nh逢 

m瓜t ph逢挨ng pháp đ吋 phơn bi羽t hai c挨 ch院 phù h嬰p tr荏 kháng vƠ phù h嬰p pha.  

Nghiên c泳u c┡ng ch雨 ra r茨ng s詠 c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p tr荏 kháng Z không 

đ逢嬰c quan sát trong t医t c違 các m磯u có và không có đ院 Al, thay vƠo đó chúng 

ta ch雨 th医y m瓜t đ雨nh c瓜ng h逢荏ng y院u xung quanh vùng t亥n s嘘 g亥n 14 GHz cho 

m磯u không có đ院 Al  và m瓜t s詠 gi違m m衣nh c栄a h羽 s嘘 ph違n x衣 |S11|, th壱m chí b鵜 

tri羽t tiêu hoàn toàn trong vùng t亥n s嘘 th医p đ嘘i v噂i các m磯u có đ院 Al phía. 

Chúng tôi d詠 đoán r茨ng, c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p tr荏 kháng trong vùng t亥n s嘘 cao 

có th吋 s胤 đ逢嬰c quan sát th医y trong các m磯u có t雨 l羽 kh嘘i l逢嬰ng Fe/paraffin 

ho員c đ瓜 dƠy thay đ鰻i phù h嬰p h挨n. 
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3.3. Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p s逸t t瑛/ 
đi羽n môi 

Các ch医t đi羽n môi th逢運ng có đ瓜 t瑛 th育m r医t bé so v噂i đ瓜 đi羽n th育m. 

Ng逢嬰c l衣i, h亥u h院t các v壱t li羽u t瑛 đ隠u có h茨ng s嘘 đi羽n môi th医p so v噂i đ瓜 t瑛 

th育m. Ai隠u ki羽n ph違n x衣 c詠c ti吋u khi r = r vì th院 g亥n nh逢 không x違y ra. Vì 

v壱y, b茨ng cách k院t h嬰p c違 hai thƠnh ph亥n t鰻n hao t瑛 vƠ đi羽n môi trong các v壱t 

li羽u t鰻 h嬰p t瑛 - đi羽n môi s胤 lƠm kh違 n<ng h医p th映 có th吋 đ逢嬰c t<ng c逢運ng. Khi 

đó, đi隠u ki羽n ph嘘i h嬰p tr荏 kháng Z = Z0 đ逢嬰c th臼a mưn vƠ thƠnh ph亥n ph違n 

x衣 c栄a sóng đi羽n t瑛 có th吋 đ逢嬰c kh穎 hoƠn toƠn v噂i các εAε có đ瓜 t瑛 th育m 

t逢挨ng đ嘘i b茨ng đ瓜 đi羽n th育m t逢挨ng đ嘘i (R =  たR). H挨n n英a, trong các nghiên 

c泳u tr逢噂c đơy, chúng tôi đư phát hi羽n ra r茨ng δa1.5Sr0.5NiO4 (δSNO), m瓜t ch医t 

đi羽n môi đi吋n hình, có s詠 b医t cơn b茨ng r医t l噂n gi英a h茨ng s嘘 đi羽n môi (iR > 

107) vƠ đ瓜 t瑛 th育m (たR = 1.00θ), th吋 hi羽n kh違 n<ng h医p th映 m衣nh sóng vi ba 

v噂i giá tr鵜 c詠c ti吋u c栄a Rδ đ衣t t噂i -37 dB [21]. V噂i hy v丑ng c違i thi羽n thƠnh 

ph亥n t鰻n hao t瑛 c栄a ch医t n隠n đi羽n môi ho員c c違i thi羽n thƠnh ph亥n t鰻n hao đi羽n 

môi c栄a ch医t n隠n s逸t t瑛, đ欝ng th運i gi違m s詠 b医t cơn b茨ng gi英a h茨ng s嘘 đi羽n 

môi vƠ đ瓜 t瑛 th育m c栄a v壱t li羽u, m瓜t đi隠u ki羽n quan tr丑ng lƠm t<ng kh違 n<ng 

h医p th映 sóng vi ba c栄a v壱t li羽u, chúng tôi ti院n hƠnh các nghiên c泳u tính ch医t 

h医p th映 sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 t瑛 4-18 GHz c栄a hai h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p 

(100-x) La1,5Sr0,5NiO4/xLa0,7Sr0,3MnO3 và (100-x)Fe/xLa1.5Sr0.5NiO4, trong đó 

x lƠ ph亥n tr<m th吋 tích. K院t qu違 đ逢嬰c ch雨 ra trong các ph亥n ti院p theo. 

3.3.1. Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-x) 

La1,5Sr0,5NiO4/xLa0,7Sr0,3MnO 3 

Khi pha tr瓜n d亥n d亥n các h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3MnO3 (LSMO) v噂i 

các h衣t nano đi羽n môi La1,5Sr0,5NiO4 (LSNO) theo các t益 l羽 v隠 th吋 tích x khác 

nhau (x = 0; 4; 8; 10%), chúng tôi th医y r茨ng đư có s詠 c違i thi羽n đáng k吋 kh違 

n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-x)LSNO/xLSMO. Các 
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giá tr鵜 Rδ th医p nh医t thu đ逢嬰c đ嘘i v噂i các t医m h医p th映 v噂i đ瓜 dƠy d = 3 mm 

khi x = 4 vƠ x = 10 t逢挨ng 泳ng cho các m磯u không có g逸n t医m Al ph鰯ng phía 

sau (hình 3.14a-d) vƠ m磯u có g逸n t医m Al ph鰯ng phía sau (hình 3.16). T鰻ng 

h嬰p các thông s嘘 đ員c tr逢ng t瑛 các phép đo nƠy đ逢嬰c ch雨 ra trong b違ng θ. K院t 

qu違 cho th医y t医t c違 các m磯u đ隠u th吋 hi羽n m瓜t khe c瓜ng h逢荏ng trên đ逢運ng 

cong Rδ(f) v噂i m瓜t giá tr鵜 ơm l噂n c栄a Rδ t衣i t亥n s嘘 fr1 g亥n 13 GHz. Tính ch医t 

h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-x)δSNO/xδSεO đ逢嬰c t<ng 

c逢運ng khi ph亥n tr<m th吋 tích thay th院 δSεO lên đ院n x < 4%. Tuy nhiên, khi 

x ti院p t映c t<ng thì kh違 n<ng h医p th映 c栄a v壱t li羽u gi違m tr荏 l衣i. Giá tr鵜 nh臼 nh医t 

c栄a đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 Rδ đ衣t xu嘘ng đ院n -28,5 dB t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr1 ~ 

13.θ GHz cho t医m h医p th映 ch泳a 4% th吋 tích δSεO. 

 

ảình 3.14. A⇔ぜng cong RL(f) và |Z/Z0|(f) cてa tＸt cＶ các mｄu trong vùng tＺn 

sぐ 4-18 GHz, (a) x = 0; (b) x = 4; (c) x = 8 và (d) x = 10. 

Nh逢 đ逢嬰c ch雨 ra trên hình 3.14a-d, đi隠u ki羽n phù h嬰p tr荏 kháng đ逢嬰c 

th臼a mưn 荏 t亥n s嘘 fz ~ fr1 cho m磯u x = 0 vƠ x = 4 ch泳ng t臼 hi羽u 泳ng h医p th映 

x違y ra t衣i t亥n s嘘 nƠy lƠ do hi羽u 泳ng phù h嬰p tr荏 kháng quy院t đ鵜nh. V噂i các 

m磯u có x > 0, giá tr鵜 tr荏 kháng Z lƠ khá g亥n v噂i Z0 t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng 

nh逢ng đi隠u ki羽n phù h嬰p tr荏 kháng không đ逢嬰c th臼a mưn trong toƠn b瓜 d違i 
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t亥n s嘘 đo. S詠 sai khác v隠 giá tr鵜 gi英a Z vƠ Z0 gi違i thích cho vi羽c suy gi違m kh違 

n<ng h医p th映 c栄a các m磯u có n欝ng đ瓜 δSεO l噂n. ε員t khác, chúng tôi c┡ng 

quan sát th医y có s詠 d鵜ch chuy吋n t亥n s嘘 h医p th映 v隠 phía t亥n s嘘 th医p h挨n khi gia 

t<ng n欝ng đ瓜 δSεO.  

BＶng 6. Tごng hぢp các tham sぐ đｐc tr⇔ng hＸp thつ sóng vi ba  

cho các lずp hＸp thつ (100-x)La1.5Sr0.5NiO4/xLa0.7Sr0.3MnO3 

x 0 4 8 10 

a. M磯u không có đ院 kim lo衣i 

fp (n=2) 5.3 5.27 5.26 5.16 

fr1 (GHz) 13.6 13.5 13.2 13.1 

fr2 (GHz) 5.7 5.57 5.8 5.53 

RL(fr1)(dB) -18.2 -28.5 -16.9 -14.5 

RL(fr2)(dB) -2.9 -2.7 -3.3 -2.9 

b. M磯u có đ院 kim lo衣i (Al) g逸n phía sau 

fr1 (GHz) - 15.9 15.4 16.6 

fr2 (GHz) 6.0 5.4 6.3 5.5 

RL(fr1)(dB) - -17.8 -8.7 -22.5 

RL(fr2)(dB) -8.6 -30.7 -22 -53.8 

 

 Các h衣t nano t瑛 tính đ逢嬰c mong đ嬰i s胤 h医p th映 sóng vi ba theo m瓜t s嘘 

c挨 ch院 khác nhau nh逢 t鰻n hao dòng xoáy, t鰻n hao c瓜ng h逢荏ng t瑛, t鰻n hao h欝i 

ph映c, t鰻n hao t瑛 tr宇. Do kích th逢噂c nh臼 c栄a các h衣t nano, t鰻n hao dòng xoáy 

g亥n nh逢 không đóng góp cho tính ch医t h医p th映 c栄a v壱t li羽u. H挨n n英a, theo k院t 

qu違 c栄a phép đo t瑛 tính, di羽n tích loop t瑛 tr宇 c栄a v壱t li羽u lƠ r医t bé, vì v壱y t鰻n 

hao t瑛 tr宇 (t益 l羽 v噂i di羽n tích c栄a loop t瑛 tr宇) c┡ng không đóng góp đáng k吋 

cho s詠 h医p th映 sóng vi ba c栄a v壱t li羽u. ε瓜t c挨 ch院 có th吋 đ逢嬰c đ隠 c壱p 荏 đơy lƠ 

c瓜ng h逢荏ng s逸t t瑛 (ferromagnetic resonance - FεR) v噂i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng 

fFMR đ逢嬰c cho b荏i công th泳cμ 
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V噂i g, e vƠ m lƠ h羽 s嘘 h欝i chuy吋n t瑛 c挨, đi羽n tích vƠ kh嘘i l逢嬰ng c栄a đi羽n 

t穎. た0 lƠ đ瓜 t瑛 th育m trong chơn không. Tr逢運ng hi羽u d映ng Heff lƠ s詠 k院t h嬰p 

c栄a t瑛 tr逢運ng ngoƠi H, tr逢運ng d鵜 h逢噂ng HA vƠ t瑛 tr逢運ng n瓜i Hi đ逢嬰c sinh ra 

b荏i s詠 t瑛 hóa ε. A嘘i v噂i các h羽 h衣t nano pha loưng t瑛 nhi隠u (x nh臼), liên k院t 

t瑛 gi英a các t瑛 tính vƠ không t瑛 tính đ逢嬰c đ鵜nh h逢噂ng ng磯u nhiên. Tuy nhiên, 

trong các h羽 h衣t có m壱t đ瓜 h衣t t瑛 tính đ壱m đ員c (x l噂n), liên k院t gi英a các h衣t t瑛 

tr荏 nên rõ rƠng, các mô-men t瑛 đ逢嬰c đ鵜nh h逢噂ng xác đ鵜nh vƠ do đó t<ng t瑛 

tr逢運ng n瓜i Hi. Khi Hi t<ng, theo (3.2) t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fFMR t<ng. 

 

 

Hình 3.15. Sば phつ thuじc cてa |S11| và RL vào tＺn sぐ cてa các tＸm vｆt liうu 

(100-x)LSNO/xLSMO đ⇔ぢc gｈn đｘ Al phía sau. 

T逢挨ng t詠 nh逢 các nghiên c泳u tr逢噂c, hi羽n t逢嬰ng ph違n x衣 b茨ng không có th吋 

đ衣t đ逢嬰c n院u đi隠u ki羽n phù h嬰p tr荏 kháng ho員c đi隠u ki羽n phù h嬰p pha đ逢嬰c 

th臼a mưn. A嘘i v噂i đi隠u ki羽n phù h嬰p tr荏 kháng, khi tr荏 kháng c栄a v壱t li羽u 

b茨ng tr荏 kháng c栄a môi tr逢運ng truy隠n sóng t噂i (Z = Z0 = 377 Ohm), sóng vi 

ba hoƠn toƠn lan truy隠n vƠo bên trong v壱t li羽u mƠ không ph違n x衣 do không có 

s詠 chênh l羽ch tr荏 kháng t衣i m員t phơn cách gi英a hai môi tr逢運ng. V噂i đi隠u ki羽n 

phù h嬰p pha, hi羽n t逢嬰ng ph違n x衣 s胤 bi院n m医t n院u các sóng ph違n x衣 t衣i hai m員t 

c栄a t医m v壱t li羽u h医p th映 có đ瓜 l羽ch pha b茨ng ヾ. T亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fp đ逢嬰c 
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xác đ鵜nh b荏i công th泳c (3.1). Trên hình 3.14, bên c衣nh khe c瓜ng h逢荏ng t衣i t亥n 

s嘘 fr1, còn xu医t hi羽n m瓜t khe c瓜ng h逢荏ng t衣i t亥n s嘘 fr2 trong vùng t亥n s嘘 th医p ~ 

6 GHz. A雨nh c瓜ng h逢荏ng th泳 hai nƠy có c逢運ng đ瓜 y院u vƠ rõ rƠng không th臼a 

mưn đi隠u ki羽n phù h嬰p tr荏 kháng. Tuy nhiên, theo b違ng θ các giá tr鵜 fr2 là khá 

trùng kh噂p v噂i giá tr鵜 fp tính toán đ逢嬰c cho th医y hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng 荏 đơy 

lƠ theo c挨 ch院 phù h嬰p pha. C逢運ng đ瓜 r医t y院u c栄a đ雨nh c瓜ng h逢荏ng nƠy có th吋 

đ逢嬰c gi違i thích lƠ do s詠 tri羽t tiêu không hi羽u qu違 c栄a các tín hi羽u ph違n x衣. 

Sóng ph違n x衣 t瑛 m員t tr逢噂c có c逢運ng đ瓜 m衣nh h挨n nhi隠u so v噂i sóng ph違n x衣 

t瑛 m員t sau do m磯u đ逢嬰c m荏 m衣ch khi không có đ院 kim lo衣i phía sau. A吋 xác 

minh đi隠u nƠy, chúng tôi ti院n hƠnh phép đo ph違n x衣 sóng vi ba trên các t医m 

h医p th映 (100-x)La1.5Sr0.5NiO4/xLa0.7Sr0.3MnO3 khi có đ院 kim lo衣i ph鰯ng g逸n 

phía sau (hình 3.15). K院t qu違 cho th医y tín hi羽u |S11| gi違m m衣nh g亥n v隠 không 

(hình 3.1ηa) t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t s詠 h医p th映 m衣nh v噂i Rδ đ衣t xu嘘ng đ院n -53,8 

dB t衣i η,η GHz cho x = 10. Ai隠u nƠy m瓜t l亥n n英a đư ch泳ng minh đ逢嬰c b違n 

ch医t c栄a hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng pha xu医t hi羽n t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr2 và 

kh鰯ng đ鵜nh l衣i gi違 thuy院t hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng pha ch雨 xu医t hi羽n trong các l噂p 

h医p th映 tr違i trên đ院 kim lo衣i. 

3.3.2. Tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-

x)Fe/xLa1.5Sr0.5NiO4 

Trong nh英ng n<m g亥n đơy đư có r医t nhi隠u các công b嘘 v隠 kh違 n<ng h医p 

th映 sóng đi羽n t瑛 trong vùng t亥n s嘘 GHz c栄a v壱t li羽u nano t鰻 h嬰p d詠a trên n隠n 

kim lo衣i Fe. Theo đó, giá tr鵜 đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 có th吋 đ衣t xu嘘ng giá tr鵜 ơm r医t 

l噂n, ví d映 nh逢 v壱t li羽u t鰻 h嬰p Fe-C/BaTiO3 (RL = -64 dB) [31], h羽 h衣t nano t鰻 

h嬰p g-Fe(N) (RL = -37 dB t衣i 10,4 GHz) [6], v壱t li羽u t鰻 h嬰p v噂i 40% th吋 tích 

h衣t nano g-Fe/C trong nh詠a thông (Rδ = -η2 dB t衣i η,8 GHZ) [8], ầ Trong 

nghiên c泳u nƠy, chúng tôi ti院n hƠnh pha tr瓜n hai h羽 h衣t nano Fe và LSNO và 

nghiên c泳u kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a v壱t li羽u t鰻 h嬰p thu đ逢嬰c. Vi羽c 

pha tr瓜n LSNO vào Fe trong h厩n h嬰p h衣t nano (100ứx)Fe /x LSNO (x = 3; 6; 
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9; 12% lƠ t益 l羽 ph亥n tr<m th吋 tích), m員c dù không lƠm c違i thi羽n kh違 n<ng h医p 

th映 c栄a v壱t li羽u n隠n (h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe) nh逢 d詠 đoán ban đ亥u nh逢ng lƠ 

b逢噂c t衣o ti隠n đ隠 cho các nghiên c泳u ti院p theo c栄a chúng tôi trên h羽 h衣t nano 

t鰻 h嬰p s逸t t瑛/đi羽n môi.  

 

Hình 3.16. A⇔ぜng cong RL(f) tＴi vùng tＺn sぐ cao ~ 14 Ảảz và tＴi vùng 

tＺn sぐ thＸp ~ 6 Ảảz (hình nhぎ đính kèm) cてa các mｄu có đじ dày d =  3mm khi 

không có đｘ Al. 

Hình 3.16 bi吋u di宇n đ逢運ng cong ph映 thu瓜c vƠo t亥n s嘘 trong d違i 4-18 

GHz c栄a đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 cho t医t c違 các l噂p h医p th映 (100ứx)Fe /x LSNO (x 

= 3; 6; 9; 12 %). Quan sát trên hình ta th医y, v噂i t医t c違 các m磯u đ隠u có s詠 xu医t 

hi羽n c栄a khe h医p th映 y院u t衣i t亥n s嘘 fz2 ~ 13.θ GHz v噂i giá tr鵜 c詠c ti吋u c栄a Rδ 

kho違ng ~ -11 dB. Tuy nhiên, v鵜 trí c┡ng nh逢 giá tr鵜 c逢運ng đ瓜 c栄a các khe h医p 

th映 c詠c ti吋u cho t医t c違 các ph亥n tr<m th吋 tích pha tr瓜n δSNO vƠo Fe lƠ g亥n 

nh逢 không có s詠 thay đ鰻i. Ai隠u nƠy có th吋 đ逢嬰c gi違i thích lƠ do t益 l羽 ch医t đi羽n 

môi thay th院 còn quá th医p, thƠnh ph亥n t鰻n hao đi羽n môi đóng góp vƠo t鰻n hao 

toƠn ph亥n lƠ không đáng k吋, vì th院 không lƠm thay đ鰻i kh違 n<ng h医p th映 c栄a 

ch医t n隠n s逸t t瑛 ban đ亥u. Ngoài ra, đ逢運ng Rδ(f) còn cho th医y có s詠 xu医t hi羽n 
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c栄a m瓜t đ雨nh h医p th映 khác có c逢運ng đ瓜 r医t bé ~ -5 dB t衣i t亥n s嘘 th医p fz1 ~ 5.6 

GHz.  

 

Hình 3.17. Sば phつ thuじc cてa RL và |Z/Z0| vào tＺn sぐ cてa các tＸm vｆt liうu 

(100-x)ạe/xLSNO vずi x = 3; 6; 9; 12%. 

BＶng 7. Các tham sぐ đｐc tr⇔ng cてa tＸt cＶ các mｄu (100-x)Fe/xLSNO  

vずi x =  3; 6; 9; 12%. 

x (%) 3 6 9 12 

|Z”| (Ohm) 377 45 218 104 296 109 188 117 

fz1 (GHz) 5,5 - 5,6 - 5,6 - 5,6 - 

fz2 (GHz)  - 13,6 - 13,5 - 13,5 - 13,5 

ε員t khác, hình 3.17 c┡ng cho th医y giá tr鵜 tr荏 kháng t衣i các t亥n s嘘 c瓜ng 

h逢荏ng c栄a t医t c違 các m磯u đ隠u l噂n h挨n khá nhi隠u so v噂i giá tr鵜 tr荏 kháng c栄a 
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không gian t詠 do (Z = 377 Ohm). Theo ph逢挨ng trình 2.12, hi羽n t逢嬰ng h医p th映 

tuy羽t đ嘘i, Rδ = -, s胤 x違y ra n院u Z = Z0 = 377 Ω, có ngh┄a lƠ |Z| = 377 Ω vƠ 

thƠnh ph亥n 違o c栄a tr荏 kháng Z” = 0. Khi Z” ≠ 0, Rδ s胤 t<ng đ院n m瓜t giá tr鵜 ơm 

h英u h衣n vƠ s胤 cƠng l噂n khi giá tr鵜 c栄a |Z”| l噂n. Theo l壱p lu壱n c栄a Pang vƠ c瓜ng 

s詠, [20] vai trò c栄a Z” khá gi嘘ng nh逢 c栄a đ瓜 dƠy 違o d’ vƠ hi羽n t逢嬰ng c瓜ng 

h逢荏ng x違y ra khi d’ = 0. V噂i t医t c違 các m磯u, rõ rƠng vi羽c |Z”| nh壱n giá tr鵜 khá 

l噂n đư gi違i thích t衣i sao c瓜ng h逢荏ng theo c挨 ch院 phù h嬰p tr荏 kháng không x違y 

ra t衣i các t亥n s嘘 fz1 và fz2.  

Nh逢 đư trình bƠy trong các nghiên c泳u tr逢噂c, s詠 có m員t c栄a đ院 kim lo衣i 

ph鰯ng phía sau các l噂p h医p th映 s胤 lƠm t<ng c逢運ng thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 t瑛 

m員t th泳 hai c栄a l噂p h医p th映. Do đó, t<ng kh違 n<ng t詠 tri羽t tiêu l磯n nhau c栄a 

các thƠnh ph亥n sóng ph違n x衣 t瑛 hai b隠 m員t m磯u khi đ瓜 dƠy l噂p h医p th映 th臼a 

mưn đi隠u ki羽n phù h嬰p pha (ph逢挨ng trình 3.1) vƠ lƠm xu医t hi羽n các d雨nh c瓜ng 

h逢荏ng h医p th映 theo c挨 ch院 phù h嬰p pha. Chúng tôi hi v丑ng r茨ng trong các 

nghiên c泳u ti院p theo trên các l噂p h医p th映 c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-

x)Fe/xLSNO khi có đ院 kim lo衣i ph鰯ng phía sau, s詠 xu医t hi羽n c栄a các khe c詠c 

ti吋u h医p th映 theo c挨 ch院 phù h嬰p pha s胤 đ逢嬰c quan sát vƠ gi違i thích rõ ràng 

h挨n.  
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K蔭T LU一N 

Sau hai n<m nghiên c泳u, đ隠 tƠi đư đ衣t đ逢嬰c m瓜t s嘘 k院t qu違 nh逢 sauμ  

1. B茨ng ph逢挨ng pháp nghi隠n c挨 n<ng l逢嬰ng cao, chúng tôi đư ch院 t衣o 

thành công các h羽 h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 ( x = 0,0; 0,1), h羽 h衣t 

nano kim lo衣i Fe vƠ h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p n隠n s逸t t瑛. K院t qu違 phân tích tính ch医t 

cho th医y, h羽 h衣t nano La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 có c医u trúc m員t thoi ki吋u 

perovskite v噂i kích th逢噂c h衣t tinh th吋 trung bình vƠo kho違ng η0nm, đ欝ng th運i 

t瑛 tính c栄a v壱t li羽u gi違m m衣nh khi thay th院 m瓜t ph亥n nguyên t嘘 Ti vƠo v鵜 trí 

c栄a εn. A嘘i v噂i h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe, khi th運i gian nghi隠n t<ng lên đ院n 

10h, kích th逢噂c h衣t gi違m m衣nh xu嘘ng đ院n c叡 70-80 nm, đ欝ng th運i t瑛 tính c栄a 

v壱t li羽u c┡ng gi違m vƠ g亥n nh逢 không thay đ鰻i khi th運i gian nghi隠n l噂n h挨n 

10h. Quá trình oxi hóa t詠 nhiên do m磯u đ逢嬰c b違o qu違n không môi tr逢運ng 

không khí ti院p t映c lƠm t瑛 đ瓜 bưo hòa gi違m m衣nh trong 3 ngƠy đ亥u (72h) vƠ 

g亥n nh逢 đ衣t giá tr鵜 bưo hòa sau đó khi có s詠 xu医t hi羽n c栄a l噂p v臼 oxit b違o v羽. 

2. Aư kh違o sát kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 4-18 GHz 

cho các l噂p h医p th映 b瓜t nano La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3 phân tán trong paraffin. K院t 

qu違 kh違o sát trên h羽 La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3/paraffin ch雨 ra r茨ng khi không có đ院 

kim lo衣i g逸n phía sau, các khe h医p th映 c瓜ng h逢荏ng theo c挨 ch院 phù h嬰p tr荏 

kháng xu医t hi羽n trong vùng t亥n s嘘 cao v噂i giá tr鵜 Rδ đ衣t th医p nh医t b茨ng -18,3 

dB t衣i t亥n s嘘 11,7 GHz cho m磯u x = 0,1. ε員t khác, khi có đ院 kim lo衣i kh違 

n<ng h医p th映 sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 đo c栄a v壱t li羽u t<ng lên đáng k吋 v噂i 

Rδ đ衣t xu嘘ng -22 dB t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha cho m磯u x =0,0. 

3. K院t qu違 đo tính ch医t h医p th映 sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 4-18 GHz cho 

các l噂p v壱t li羽u Fe/paraffin ch雨 ra r茨ng hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p tr荏 

kháng không đ逢嬰c quan sát rõ rƠng trong vùng t亥n s嘘 cao t瑛 14-1θ GHz ngo衣i 

tr瑛 tr逢運ng h嬰p c栄a m磯u có d = 3 mm vƠ 80% th吋 tích b瓜t Fe. Tuy nhiên, khi 

có m瓜t t医m kim lo衣i ph鰯ng g逸n phía sau, các l噂p h医p th映 th吋 hi羽n r医t rõ đ雨nh 
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c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha t衣i vùng t亥n s嘘 th医p ~ θ GHz v噂i tín hi羽u ph違n x衣 

|S11| gi違m v隠 r医t g亥n giá tr鵜 không vƠ giá tr鵜 đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 t衣i đ雨nh c瓜ng 

h逢荏ng đ衣t đ院n -ηθ dB cho m磯u có r = 4,5/1; d = 3 mm và r = 4/1; d = 1,5 mm. 

Nghiên c泳u nƠy c栄a chúng tôi c┡ng đ逢a ra m瓜t ph逢挨ng pháp hi羽u qu違 đ吋 phơn 

bi羽t hai hi羽u 泳ng c瓜ng h逢荏ng chính x違y ra trong các ch医t h壱p th映 b茨ng vi羽c 

ng逸n m衣ch trong phép đo ph違n x衣 s穎 d映ng m瓜t t医m kim lo衣i ph鰯ng. 

4. Khi thay th院 m瓜t ph亥n các h衣t nano s逸t t瑛 La0,7Sr0,3MnTiO3 vƠo h羽 

h衣t nanao đi羽n môi (δSNO), v噂i ph亥n tr<m th吋 tích x < 4% tính ch医t h医p th映 

c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p (100-x)δSNO/xδSεO đ逢嬰c t<ng c逢運ng. Tuy nhiên, 

khi n欝ng đ瓜 x ti院p t映c t<ng thì tính ch医t h医p th映 l衣i gi違m đi. Giá tr鵜 nh臼 nh医t 

c栄a đ瓜 t鰻n hao ph違n x衣 Rδ đ衣t xu嘘ng đ院n -28,5 dB t衣i t亥n s嘘 c瓜ng h逢荏ng fr1 ~ 

13.θ GHz cho t医m h医p th映 ch泳a 4% th吋 tích δSεO. ε員t khác, chúng tôi c┡ng 

quan sát th医y có s詠 d鵜ch chuy吋n t亥n s嘘 h医p th映 v隠 phía t亥n s嘘 th医p h挨n khi gia 

t<ng n欝ng đ瓜 δSεO, ch泳ng t臼 c挨 ch院 c瓜ng h逢荏ng s逸t t瑛 v噂i t亥n s嘘 c瓜ng 

h逢荏ng fFMR chi院m 逢u th院 t衣i đơy. Khi các l噂p h医p th映 đ逢嬰c ng逸n m衣ch b荏i 

m瓜t t医m kim lo衣i Al, tín hi羽u ph違n x衣 | S11| gi違m m衣nh g亥n v隠 không t逢挨ng 

泳ng v噂i m瓜t s詠 h医p th映 m衣nh theo c挨 ch院 phù h嬰p pha v噂i Rδ đ衣t xu嘘ng đ院n 

-η3,8 dB t衣i η,η GHz cho x = 10. 

5. Aư nghiên c泳u 違nh h逢荏ng c栄a s詠 thay th院 m瓜t ph亥n ch医t đi羽n môi 

(LSNO) lên tính ch医t h医p th映 sóng vi ba c栄a các l噂p h医p th映 Fe/paraffin. ε員c 

dù k院t qu違 không đ逢嬰c nh逢 d詠 đoán ban đ亥u lƠ s胤 có th吋 gi違m đ逢嬰c s詠 b医t cơn 

b茨ng gi英a các đ衣i l逢嬰ng đ瓜 đi羽n th育m vƠ t瑛 th育m nh茨m c違i thi羽n kh違 n<ng h医p 

th映 c栄a h羽 h衣t nano kim lo衣i Fe, nghiên c泳u c栄a chúng tôi đư t衣o ti隠n đ隠 vƠ 

m荏 ra h逢噂ng nghiên c泳u ti院p theo trong l┄nh v詠c nghiên c泳u tính ch医t h医p th映 

sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p s逸t t瑛/đi羽n môi. 

6. S違n ph育m đƠo t衣o:  

- AƠo t衣o các em sinh viên tham gia nghiên c泳u khoa h丑c.  
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- Giúp nơng cao n<ng l詠c nghiên c泳u c栄a ch栄 nhi羽m đ隠 tƠi vƠ các thƠnh 

viên. Giúp cho các thƠnh viên ti院p c壱n v噂i m瓜t h逢噂ng nghiên c泳u m噂i v隠 v壱t 

li羽u h医p th映 sóng đi羽n t瑛 trong vùng t亥n s嘘 vi ba.  

7. Giá tr鵜 khoa h丑c vƠ 泳ng d映ng c栄a k院t qu違 nghiên c泳u: 

 - Vｚ giá trお khoa hがc: Trong quá trình nghiên c泳u tính ch医t h医p th映 

sóng vi ba c栄a các l噂p h医p th映 có g逸n đ院 kim lo衣i ph鰯ng, chúng tôi đư ch泳ng 

minh đ逢嬰c gi違 đ鵜nh v隠 s詠 xu医t hi羽n c栄a các đ雨nh c瓜ng h逢荏ng phù h嬰p pha ch雨 

có th吋 quan sát đ逢嬰c trong các m磯u có đ院 kim lo衣i vƠ đơy c┡ng lƠ ph逢挨ng 

pháp hi羽u qu違 đ吋 phơn bi羽t hai c挨 ch院 c瓜ng h逢荏ng chính x違y ra t衣i các đ雨nh 

h医p th映 lƠ c挨 ch院 phù h嬰p pha vƠ c挨 ch院 phù h嬰p tr荏 kháng. 

      - Vｚ giá trお とng dつng: A隠 tƠi có Ủ ngh┄a đ鵜nh h逢噂ng 泳ng d映ng trong 

nghiên c泳u c挨 b違n v隠 v壱t li羽u có kh違 n<ng h医p th映 m衣nh sóng vi ba, đ員c bi羽t 

trong d違i t亥n s嘘 radar, đ鵜nh h逢噂ng cho các 泳ng d映ng trong công nghi羽p đi羽n 

t穎, qu嘘c phòng vƠ ch嘘ng nhi宇u đi羽n t瑛. 

8. Hi羽u qu違 nghiên c泳u: 

- Vｚ giáo dつc & đào tＴoμ A隠 tƠi đư tr詠c ti院p t鰻 ch泳c cho các thƠnh viên 

vƠ sinh viên tham gia th詠c hi羽n các n瓜i dung c栄a đ隠 tƠi. Nơng cao n<ng l詠c 

nghiên c泳u c栄a ch栄 nhi羽m đ隠 tƠi vƠ các thƠnh viên tham gia. 

- Vｚ kinh tｘ - xã hじi: K院t qu違 c栄a đ隠 tƠi có Ủ ngh┄a đ鵜nh h逢噂ng 泳ng d映ng 

trong nghiên c泳u c挨 b違n. 

 Tóm l衣i, các k院t qu違 trên cho th医y đ隠 tƠi đư hoƠn thƠnh m映c tiêu đ隠 ra. 
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H姶閏NG PHÁT TRI韻N TI蔭P THEO C曳A A陰 TÀI 

Trên c挨 s荏 các k院t qu違 thu đ逢嬰c c栄a đ隠 tƠi, chúng tôi s胤 ti院p t映c 
nghiên c泳u vƠ phát tri吋n m瓜t s嘘 công vi羽c nh逢 sau: 

1. Ti院n hƠnh kh違o sát 違nh h逢荏ng c栄a t益 l羽 kh嘘i l逢嬰ng Fe/paraffin vƠ đ瓜 

dƠy c栄a các l噂p h医p th映 trên m瓜t kho違ng thay đ鰻i r瓜ng h挨n nh茨m tìm ra t益 l羽 

kh嘘i l逢嬰ng c┡ng nh逢 đ瓜 dƠy l噂p h医p th映 t嘘i 逢u cho kh違 n<ng h医p th映 m衣nh 

n<ng l逢嬰ng sóng vi ba trong kho違ng t亥n s嘘 kh違o sát.  

2. Nghiên c泳u vƠ hoƠn thi羽n công ngh羽 ch院 t衣o v壱t li羽u v噂i m映c đích 

không nh英ng nơng cao kh違 n<ng h医p th映 mƠ còn m荏 r瓜ng vùng t亥n s嘘 h医p th映 

c栄a v壱t li羽u. A吋 t瑛 đó đ鵜nh h逢噂ng cho các 泳ng d映ng trong công nghi羽p đi羽n 

t穎, qu嘘c phòng vƠ ch嘘ng nhi宇u đi羽n t瑛. 

3. Ti院p t映c kh違o sát kh違 n<ng h医p th映 sóng vi ba c栄a h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p 

Fe/δSNO 荏 các t益 ph亥n th吋 tích δSNO l噂n h挨n v噂i hi v丑ng c違i thi羽n đáng k吋 

s詠 b医t cơn b茨ng gi英a các tham s嘘 đ瓜 đi羽n th育m vƠ t瑛 th育m c栄a v壱t li羽u vƠ do 

đó t<ng c逢運ng kh違 n<ng h医p th映 c栄a chúng. A欝ng th運i, ti院n hƠnh hoƠn thi羽n 

kh違o sát tính ch医t h医p th映 sóng vi ba trong d違i t亥n s嘘 4-18 GHz cho các l噂p 

h医p th映 đ逢嬰c t衣o thƠnh t瑛 h羽 h衣t nano t鰻 h嬰p Fe/δSNO tr違i trên đ院 kim lo衣i 

ph鰯ng. 

Các kiｘn nghお 

Aơy lƠ m瓜t h逢噂ng nghiên c泳u m噂i vƠ có 泳ng d映ng h英u ích trong nghiên 

c泳u vƠ đƠo t衣o, do đó chúng tôi mong mu嘘n ki院n ngh鵜 v噂i QuỦ phòng KHCN 

& HTQT ậ AH Khoa H丑c vƠ Ban Khoa h丑c ậ Công ngh羽 vƠ εôi tr逢運ng, 

AHTN m瓜t s嘘 v医n đ隠 nh逢 sauμ 

- Ti院p t映c t衣o đi隠u ki羽n cho cán b瓜 tr飲 tr逢運ng AH Khoa h丑c đ逢嬰c 

nghiên c泳u vƠ ti院p c壱n v噂i các h逢噂ng nghiên c泳u m噂i có ti隠m n<ng 泳ng 

d映ng trong đ運i s嘘ng. 
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- T衣o đi隠u ki羽n vƠ 栄ng h瓜 đ吋 chúng tôi có th吋 ti院p t映c đ逢嬰c th詠c 

hi羽n các h逢噂ng nghiên c泳u trên nh茨m nơng cao đ逢嬰c n<ng l詠c nghiên 

c泳u vƠ kh違 n<ng phát tri吋n h逢噂ng nghiên c泳u m噂i h泳a h姻n đ鵜nh h逢噂ng 

泳ng d映ng trong k悦 thu壱t che ch逸n sóng đi羽n t瑛 trong công nghi羽p c┡ng 

nh逢 trong đ運i s嘘ng. 
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