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Những đóng góp mới của luận án:  

1. Thiết kế và xây dựng thành công thiết bị quay điện; nghiên cứu, chế tạo 

màng vật liệu PVDF, CNTs-PVDF, GO-PVDF; ngoài ra, chế tạo mực dẫn điện từ 

sợi nano bạc  

2. Tổng hợp thành công composite PZT-PVDF với liên kết 0-3 với %kl PZT 

từ 5÷25 bằng phương pháp electrospinning, composite PZT-PVDF với 30÷70 %kl 

PZT bằng phương pháp ép nóng. Khảo sát vi cấu trúc, tính chất điện môi, sắt điện, 

áp điện…của các nhóm vật liệu; 

3. Tổng hợp composite PZT-PVDF với liên kết 2-2 với các dạng bimorph, kết 

hợp mô phỏng bằng phần mềm Comsol Multiphysics để nghiên cứu phổ cộng 

hưởng của mẫu. Ngoài ra, xây dựng thí nghiệm xác định vận tốc chuyển động 

trong chương trình Vật lý 10 THPT bằng cách sử dụng dao động kí và màng áp 

điện tổ hợp kiểu màng liên kết 0-3 tự chế tạo. Bên cạnh đó, việc thiết kế các dạng 

bimorph bằng tổ hợp vật liệu PZT-PVDF có độ nhạy cao, tần số dịch chuyển mạnh 

về phía thấp đã mở ra hướng mới cho nghiên cứu thiết bị thủy âm. Cuối cùng, tổng 

hợp composite PZT-PVDF với kiểu 2-2 để thiết kế bộ chuyển đổi năng lượng dựa 

trên các vật liệu tổng hợp này. 
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The new contributions of the thesis:   

1. Designing and manufacturing electrospinning equipment, fabrication and 

investigation of the properties of composite materials such as PVDF, CNTs-PVDF, GO-

PVDF and synthesize conductive adhesive by AgNWs solution. 

2. We have successfully fabricated PZT-PVDF composite with 0-3 type with PZT 

from 5 ÷ 25 wt% by electrospinning method, PZT-PVDF composite with 30 ÷ 70 wt% 

PZT by hot pressing method. Then, the microstructure, dielectric, ferroelectric, 

piezoelectric properties ... of sample materials were investigated; 

3. Fabrication of PZT-PVDF composite with 2-2 type with bimorph forms, 

combined with simulation by Comsol Multiphysics software to study their resonance 

frequencies. In addition, 0 - 3 type composite film is built for experiment of determining 

on motion speed in the 10 High School Physics program using an oscilloscope and a 

sensor sample. The application of PZT-PVDF composite material which has been 

fabricated by bimorphs devices to energy hasverting devices with the advantages of low 

frequency, high flexibility in hydrophones. This has opened up a wide new applications. 

At last, the PZT-PVDF composite synthesis with 2-2 two-dimensional types has applied 

the design of energy converters based on these composites. 
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