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

- Luận án đã nghiên cứu các hệ nano vàng và nano vàng hợp kim có pha tạp phi 

kim thể hiện các đặc tính vật lý mới chưa xuất hiện trong các nghiên cứu trước đây. Cụ 

thể, về hệ carbid vàng Au-C dạng khối và dạng đám nano luận án đã chỉ ra rằng cấu trúc 

tuần hoàn dạng khối tối ưu tồn tại trong nhóm không gian F-43m và đám bền vững 

Au6C3 có độ bền nhiệt động tốt, thể hiện tính kim loại và phi từ. Trong khi đó, các màng 

mỏng Au được cấy ion H có cấu trúc ổn định, phản hồi quang học tốt, đỉnh hấp thụ cực 

đại có xu hướng dịch về phía năng lượng thấp theo nồng độ H được cấy. Đặc biệt là độ 

dẫn của hệ tăng lên sau khi cấy ion. 

- Hệ màng mỏng AuFe3 được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân 

không, sau đó được cấy ion C bằng phương pháp bắn phá nguồn ion nặng trên máy gia 

tốc Pelletron 1,7MV tại Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGH, có 

cấu trúc fcc không đổi như của Au nguyên chất. Việc cấy ion C không ảnh hưởng nhiều 

đến cấu trúc, tuy nhiên sự thay đổi các thông số vật lý khác là khá rõ rệt. Điện trở của 

mẫu cấy nhỏ hơn so với ban đầu khoảng 4%. Hệ thể hiện tính sắt từ rõ trong tất cả các 

mẫu. Việc cấy ion C đã làm tăng tính từ cứng của vật liệu. Phổ hấp thụ của hệ mẫu vẫn 

thể hiện đặc trưng hấp thụ của màng mỏng Au và cộng hưởng Plasmon vẫn được duy trì, 

tuy nhiên bị nhiễu loạn bởi các nguyên tử Fe nên đỉnh hấp thụ bị giảm cường độ và nhòe 

rộng ra. 

- Luận án cũng trình bày các kết quả nghiên cứu ứng dụng các anten plasmon 

trong xác định ảnh hưởng của plasmon lên đặc trưng phản hồi của các anten plasmon. 



 

Các anten siêu cao tần được chế tạo từ các màng mỏng Au với độ dày khác nhau có dải 

tần hoạt động trong vùng GHz. Đặc trưng phản hồi của những anten này phụ thuộc vào 

độ dày màng mỏng, độ dẫn điện của màng, và cấu trúc nano trên bề mặt của anten. Tuy 

nhiên, sự thay đổi của hệ số phản hồi là  2 - 5%. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Anten siêu cao tần 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Nghiên cứu chế tạo một số mẫu anten với cấu trúc và kích thước khác nhau để 

tối ưu hóa khả năng thu phát ở tần số GHz. 

 - Phủ vật liệu nano vàng với các kích thước khác nhau (từ vài nanomet đến vài 

trăm nano met) và so sánh khả năng thu phát của các antenna đó. 
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Thesis presents the new findings on nano gold clusters, bulk gold carbides and 

nano gold alloys, undoped and doped with non-metals that exhibit new physical 

properties not previously observed. In particular, the bulk gold carbide of form Au-C has 

to be crystallized optimally in the F-43m symmetry group and the nano cluster of form 

Au6C3 showed to possess high thermal stability according to the temperature while still 

expressing the paramagnetic metallic character. On the other hands, the H-doped gold 

thin films showed a well defined microscopic structure, good optical response with 

maximum optical absorption shifted to longer wave-length, especially, the electrical 

conductivity increases according to the H concentration. 

- The thin films AuFe3 fabricated by mean of vacuum evaporation and 

consequently C-implanted by heavy-ion implantation on linear accelerator  Pelletron 

1.7MV located at the  Faculty of Physics, VNU-Hanoi University of Science, possess a 

well defined cubic fcc structure as of the pure gold Au. The C-implantation did not affect 

the changing of structure but influence many important physical quantities. The electrical 

resistivity changes about 4% on doped samples. The films express a clear ferromagnetism 

and increased hard magnetic property. The absorption spectra still show the 

characteristics of the ones from the pure Au with preserving surface plasmon.  

- The thesis also presents the new results on application of surface plasmon in 

increasing the response of the microwave antennas. The GHz antennas were fabricated 

from the gold thin films with different thicknesses showed the variation of S1 response of 



 

about 2 - 5% according to the presence of visible light. The characteristic responses of 

the antennas depend on thickness of films, surface modification and structure.  

12. Practical applicability, if any: Microwave antenna 

13. Further research directions, if any:  

- Fabrication antennas having different structures and sizes to optimize the 

playback at GHz frequencies. 

- Coverring gold nano materials in different sizes (from several nanometers to  

hundreds nanometers) on surface of the antennas and compare the performance of the 

antenna transceivers. 
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