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Ký hiệu Ý nghĩa 

ADP Ammonium dihydrogen phosphate  
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BCT Ba1 - xCaxTiO3 
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đvtđ Đơn vị tùy định 

EG Ethylene Glycol (C6H6O2)  

ES Electrospinning  

FEM Finite Element Method: Phương pháp phần tử hữu hạn 

FTIR Máy quang phổ hồng ngoại 

FWHM Full Width at Half Maximum: Độ bán rộng 

GO  Graphene Oxide 

GO-PVDF (Polyvinylidene Fluoride) pha tạp (Graphite Oxide) 

HP Hot Pressing 

ITO Oxit Thiếc Indi 

KBT K0,5Bi0,5TiO3 

KNN K0,5Na0,5NbO3 

KNN-LS KNN pha tạp LiSbO3 

KNN-LT KNN pha tạp LiTaO3 
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LBT Li0,5Bi0,5TiO3 

MEMS Micro-Electromechanical Systems: Hệ vi cơ điện tử 

MPB Morphotropic Phase Boundary: Biên pha hình thái học 

PEO Poly Ethylene Oxide 

PMN Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 

PMN-PT Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 pha tạp PbTiO3  

PT-BF 0.5PbTiO3-0.5Bi(Fe0.98 Mn0.02)O3 

PZN Pb(Zn1/3Nb2/3)O3  

PZN-PT Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 pha tạp PbTiO3  

PVDF Polyvinylidene Fluoride 

PZT-PVDF Tổ hợp (Polyvinylidene fluoride) với (Lead zirconate titanate)  

PZT Lead zirconate titanate  

PNR(s) Polar Nanoregion(s): (Các) vùng phân cực vi mô 

PPT Polymorphic Phase Transition: Chuyển pha đa hình 

PZT5A Pb0.988(Zr0.5Ti0.5)0.976Nb0.024O3 

PZT5A-PVDF  Pb0.988(Zr0.5Ti0.5)0.976Nb0.024O3 trong Polyvinylidene Fluoride 

P(VDF-TrFE) Poly (Vinylidene Fluoridetrifluoride) 

P(VDF-Tefe) Poly (Vinylidene Fluoride Tetrafluoroethylene) 

UV-Vis Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 

P(VDCN-VAC) Poly (Vinylidene Xyanua Vinylacetate) 

PVP  Polyvinyl Pyrolidon (C6H9NO)n  

SEM Scanning Electron Microscope: Hiển vi điện tử quét 

XRD X-Ray Diffraction: Nhiễu xạ tia X  
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MỞ ĐẦU 

Như chúng ta đã biết, biến tử âm có chức năng chuyển đổi năng lượng cơ học 

của sóng âm thanh thành năng lượng điện (thiết bị thu sóng) hoặc chuyển đổi năng 

lượng điện thành sóng âm (thiết bị phát sóng). Hiện nay, các đầu dò thủy âm chủ yếu 

sử dụng gốm áp điện trên cơ sở gốm PZT, do chúng có tổn hao thấp, hệ số áp điện 

lớn. Các tính chất hấp dẫn của gốm PZT và vật liệu đơn tinh thể PZT đã được các 

nhà khoa học nghiên cứu chế tạo. Điều này hy vọng sẽ tạo nên một thế hệ vật liệu áp 

điện có thể sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực chế tạo đầu dò [91].  

Trong nghiên cứu vật liệu áp điện thì đơn tinh thể trên cơ sở chì bắt đầu nhận 

được sự chú ý vào năm 1982, khi Kuwata cùng các đồng nghiệp công bố chế tạo 

thành công vật liệu áp điện có hệ số liên kết điện cơ siêu cao (> 0,9) là đơn tinh thể 

dung dịch rắn chì kẽm niobate (PZN) và titanate chì (PT). Các đầu dò siêu âm dựa 

trên đơn tinh thể PZN-PT đã được ứng dụng bởi hãng Toshiba. Một loại đơn tinh thể 

áp điện quan trọng khác được sử dụng trong công nghiệp chế tạo các bộ cảm biến là vật 

liệu chuyển pha nhòe chì magiê niobate (PMN) và PT do Đại học bang Pennsylvania 

phát minh năm 1990, trong đó công bố báo cáo tổng hợp về các tính chất điện môi và 

áp điện của PZN-PT và PMN-PT đơn tinh thể theo các mặt cắt khác nhau. Người ta 

đã chỉ ra rằng hệ số áp điện (d33) của các đơn tinh thể có thể cao hơn một vài lần so 

với gốm PZT, hệ số liên kết điện cơ dọc đạt tới 0,92; trong khi đó gốm PZT cao nhất 

chỉ đạt 0,77. Do có độ nhạy cao và băng thông rộng, nên các vật liệu đơn tinh thể loại 

này đã trở thành tâm điểm của rất nhiều nghiên cứu nhằm thay thế gốm PZT truyền 

thống trong lĩnh vực chế tạo đầu dò thủy âm. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa 

chế tạo được đơn tinh thể PZT có kích thước lớn do chi phí cao, đòi hỏi công nghệ 

hiện đại, cho nên gốm PZT vẫn giữ vai trò thống trị trong công nghiệp chế tạo vật 

liệu áp điện [37]. 

Mặt khác, vật liệu áp điện được sử dụng trong các đầu dò âm dưới nước là các 

polyme áp điện. Những vật liệu này có tính áp điện yếu hơn nhiều, tổn hao điện môi cao, 

hằng số điện môi rất thấp, và khó bám dính với điện cực; tuy nhiên so với các vật liệu áp 

điện kể trên, polyme có lợi thế là trở kháng âm gần với trở kháng âm của nước, dễ dàng 

chế tạo và băng thông rất rộng. Tính mềm dẻo và đơn giản trong chế tạo cho phép tạo ra 
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được các tấm vật liệu với diện tích lớn và có thể phủ được lên các bề mặt khác nhau. Các 

đại diện của họ vật liệu này là polyvinylidene difluroide (PVDF) và đồng polyme dựa trên 

PVDF, chẳng hạn như P(VDF-TrFE), P(VDF-Tefe) và P(VDCN-VAC). 

Năm 1948, Ford và Hanford được cấp bằng sáng chế về PVDF và sau đó 

chuyển giao cho Công ty EI du Pont de Nemours trước khi phát hiện ra gốm PZT. 

Tuy nhiên, mãi đến năm 1969, Kawai mới phát hiện ra tính áp điện của nó. Kawai 

cho  rằng, PVDF chuyển thành pha phân cực và có áp điện khi nó bị kéo dài khoảng 

4-5 lần kích thước ban đầu. Polyme áp điện thường được sử dụng trong thiết bị thu 

sóng, vì có hệ số áp điện thủy tĩnh về điện áp cao và trở kháng âm gần bằng với nước. 

Các tính chất này rất cần thiết cho các ứng dụng trong lĩnh vực thủy âm. Chúng nâng 

cao hiệu quả chuyển đổi năng lượng cơ học của sóng âm thanh trong nước, tác động 

lên vật liệu áp điện thành tín hiệu điện.  

Việc tổ hợp các vật liệu trên cơ sở các thành phần gốm và các đơn tinh thể với 

polyme cũng là một nhóm vật liệu áp điện có nhiều ưu thế trong ứng dụng. Ưu điểm 

là tính mềm dẻo và trở kháng âm phù hợp với môi trường, nên khả năng truyền sóng 

âm tăng. Đây là những tính chất mà vật liệu gốm và đơn tinh thể không có được. 

Newnham và cộng sự là nhóm đầu tiên áp dụng vật liệu áp điện tổ hợp vào chế tạo 

biến tử [112]. Loại vật liệu này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các nhà sản 

xuất, nhà thiết kế đầu dò trong việc chế tạo các biến tử thủy âm tần số thấp. Trong số 

các vật liệu đó, người ta đã chỉ ra có một số vật liệu áp điện tổ hợp có độ nhạy cao 

hơn so với gốm PZT truyền thống. Mặt khác, các kiểu thiết kế cũng góp phần quan 

trọng trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng hay các bộ thu thủy âm có dải tần số 

thấp, độ nhạy cao. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi chọn đề tài cho luận án là: “Chế tạo và nghiên 

cứu các tính chất vật lý của vật liệu áp điện tổ hợp PZT - Polyme”. 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ vật liệu áp điện tổ hợp bao gồm gốm 

PZT5A và PVDF. Nội dung nghiên cứu: 

- Xây dựng thiết bị quay điện phục vụ cho mục tiêu đặt ra, trên cơ sở đó chế tạo 

màng của hệ vật liệu tổ hợp từ PVDF như CNTs-PVDF, GO-PVDF và PZT5A-PVDF. 
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- Nghiên cứu chế tạo keo dẫn điện từ tổng hợp bạc nano dạng sợi (AgNWs) 

để làm điện cực cho tổ hợp áp điện. 

- Tổng hợp vật liệu tổ hợp PZT5A-PVDF với liên kết 0-3 với nồng độ 5÷25 

%kl PZT5A bằng phương pháp quay điện, 30÷70 %kl PZT5A bằng phương pháp ép 

nóng. Khảo sát vi cấu trúc và hình thái học, tính chất điện môi, sắt điện, áp điện… 

- Trên cơ sở gốm PZT5A đã thiết kế biến tử biến tử dạng đĩa kiểu Cymbal, 

Bimorph và Bimorph hỗn hợp, có thể ứng dụng làm thiết bị chuyển đổi năng lượng 

tái tạo hay các bộ thu thủy âm có dải tần số thấp, độ nhạy cao. 

Ngoài ra, tổng hợp vật liệu PZT5A-PVDF với liên kết 0-3 nhằm 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; tổ hợp vật liệu dạng 2-2 kiểu bimorph 

dạng tấm phức hợp, kết hợp mô phỏng bằng phần mềm Comsol Multiphysics để 

nghiên cứu phổ cộng hưởng của mẫu và ứng dụng trong thiết bị chuyển đổi năng 

lượng từ tổ hợp trên. 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp thực nghiệm 

kết hợp với các chương trình phân tích, mô phỏng để nghiên cứu các đặc trưng của 

vật liệu, cụ thể là : 

+ Sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X, phổ tán xạ Raman, kính hiển vi điện tử 

quét (SEM) và các phần mềm hỗ trợ để nghiên cứu cấu trúc và vi cấu trúc; 

+ Sử dụng các hệ đo tự động hoá hiện đại: HIOKI RLC 3532, Agilent-4396B, 

YE 2730A để nghiên cứu các đặc trưng điện môi, áp điện; 

+ Tính toán các thông số vật liệu áp điện theo chuẩn quốc tế về áp điện năm 

1961 và chuẩn cải tiến năm 1987 – gọi tắt là IRE-61, IRE 87. 

+ Đánh giá trạng thái cộng hưởng áp điện của vật liệu bằng phương pháp phần 

tử hữu hạn. 

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án thể hiện qua các kết quả đạt được. 

Luận án được thực hiện là một công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu 

một cách hệ thống về các tính chất vật lý của hệ vật liệu áp điện tổ hợp PZT5A-

PVDF. Các kết quả nghiên cứu của luận án là những đóng góp mới về nghiên cứu cơ 

bản, làm cơ sở định hướng các nghiên cứu ứng dụng hệ vật liệu này.  
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Đề tài hướng tới chế tạo một hệ vật liệu áp điện để tạo ra các bộ chuyển năng 

lượng có nhiều tính ưu việt, thân thiện với con người và môi trường do có trở kháng 

âm thấp, độ nhạy cao đáp ứng được yêu cầu trong một số ứng dụng cụ thể. 

Các nội dung chính của luận án được trình bày trong 4 chương 

Chương 1. Tổng quan lý thuyết. 

Chương 2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu sợi nano và keo dẫn điện. 

Chương 3. Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu tổ hợp 

PZT5A-PVDF. 

Chương 4. Mô phỏng biến tử dạng Bimoph và thử nghiệm ứng dụng trong hệ 

thống chuyển đổi năng lượng. 

Mặc dù, tác giả đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình thực hiện, song luận 

án chưa thể đáp ứng tốt kỳ vọng ban đầu. Những ý kiến đóng góp, phản biện của các 

nhà khoa học và những người quan tâm là cơ sở để hoàn thiện luận án này. 
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Chương 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  

Phần tổng quan này giới thiệu các loại vật liệu áp điện và phương thức thiết kế 

bộ chuyển đổi áp điện khác nhau được sử dụng trong các đầu dò thủy âm hiện nay (máy 

thu/phát). Những ưu điểm và nhược điểm của các thuộc tính vật liệu khi sử dụng chế tạo 

biến tử thủy âm của từng loại vật liệu sẽ được trình bày. Một số kiểu thiết kế quan trọng 

các dạng đầu dò âm dưới nước hiện nay cũng được đề cập [76]. 

1.1. CÁC LOẠI VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN  

1.1.1. Gốm PZT 

Các vật liệu gốm áp điện hoặc đơn tinh thể thường có cấu trúc perovskite 

ABO3. Tất cả các vật liệu áp điện quan trọng như PZT, PZN-PT, PMN-PT và BaTiO3 

đều thuộc họ này. Hình dưới minh họa cấu trúc perovskite của BaTiO3.  

 

Hình 1.1. Cấu trúc tinh thể perovskite lý tưởng dạng ABO3 

Cấu trúc kiểu perovskite có sự thay đổi lớn trong đối xứng và đóng vai trò quan 

trọng trong khoa học vật liệu. Cấu trúc perovskite lý tưởng có dạng tổng quát ABX3, 

trong đó, A và B là các cation, X là anion. Trong hầu hết các trường hợp, ion O2- chiếm 

vị trí của anion (hình 1.1). Các cation A liên hệ với 12 anion O2-, trong khi các cation 

B nằm ở tâm khối bát diện sinh bởi 6 anion O2-. Tuy nhiên, cũng có những vật liệu kiểu 

perovskite mà ở vị trí anion không phải O2-, chẳng hạn như NaMgF3. Ví dụ này minh 

chứng một ưu điểm nổi bật của cấu trúc kiểu perovskite. Nó cho phép thay đổi thành 

phần, bao gồm khả năng tích hợp nhiều ion ở một vị trí dẫn đến các tính chất vật lý nổi 

bật như hiệu ứng từ trở khổng lồ, tính chất sắt điện, siêu dẫn đặc biệt.  

Sự méo dạng của ô cơ sở làm thay đổi đối xứng tinh thể. Khi một hay nhiều 

cation dịch chuyển từ các vị trí có tính đối xứng cao sang vị trí có tính đối xứng thấp 

hơn gây ra trạng thái sắt điện hoặc phản sắt điện. Nói cách khác, tâm điện tích âm và 
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tâm điện tích dương lệch nhau làm phát sinh phân cực tự phát. Tuy nhiên, trong một 

vật liệu sắt điện, phân cực tự phát là cần nhưng chưa đủ vì nó đòi hỏi sự tái định 

hướng bởi điện trường. 

Một đại lượng quan trọng dùng để đánh giá sự biến dạng của cấu trúc kiểu 

perovskite lập phương lý tưởng gây bởi các ion thành phần là thừa số bền vững, D, 

do Goldschmidt đề xuất năm 1927 

 
2(r )

a o

b o

r r
D

r

+
=

+
  (1.1) 

trong đó, ra, rb, ro lần lượt là bán kính của các ion ở vị trí A, B, và O. Thừa số 

này phản ảnh sự biến dạng cấu trúc (biến dạng ô cơ sở) - yếu tố ảnh hưởng mạnh đến 

các tính chất vật lý của vật liệu. 

Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ Curie (TC), chúng có cấu trúc lập phương. Các 

cation nhỏ chiếm vị trị trí B (ví dụ Ti), cation lớn chiếm vị trí đỉnh hình lập phương 

(ví dụ Ba), còn các anion oxy chiếm vị trí tâm của 6 mặt hình lập phương. Tại nhiệt 

độ thấp hơn TC, ion Ti dịch chuyển khỏi tâm hình lập phương theo một trong hai 

hướng vuông góc với đường nối Ti-O mặt. Hình lập phương bị biến dạng theo phương 

dịch chuyển tương ứng và kết quả xuất hiện phân cực tự phát khác không. Khi áp đặt 

một điện trường (lớn hơn điện trường tới hạn - trường kháng EC) lên vật liệu, phân 

cực tự phát này bị quay và có thể định hướng theo các trục tinh thể khác nhau. Sự đảo 

các vectơ phân cực tự phát theo trường ngoài được gọi là tính sắt điện. Và vì vậy, 

PZT, PZN-PT, PMN-PT, BaTiO3 là các chất sắt điện. Các vật liệu này có thể được 

chế tạo dưới dạng gốm hoặc đơn tinh thể. Sự khác nhau giữa gốm và đơn tinh thể của 

cùng một vật liệu đó là: đơn tinh thể có sự sắp xếp một cách đều đặn, tuần hoàn của 

các ô cơ sở nói trên theo mọi hướng. Gốm là sự phân bố một cách ngẫu nhiên các 

đám vi tinh thể (hạt gốm) trong toàn vật liệu. Trong đơn tinh thể hoặc đơn hạt gốm 

sắt điện có những miền phân cực nhỏ có phân cực điện tự phát khác không, được gọi 

là các đô men. Trong các gốm sắt điện hoặc đơn tinh thể mới chế tạo, độ phân cực tự 

phát trong các đô men và các hạt là bù trừ nhau, và vì vậy chúng không có tính áp 

điện. Khi áp đặt một điện trường ngoài lên vật liệu, tại nhiệt độ dưới TC, véc tơ phân 
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cực tự phát trong chúng sẽ định hướng theo hướng trường ngoài và kết quả vật liệu 

trở thành áp điện. 

Tính áp điện của các polyme như nylon, PVDF và các đồng polyme của 

chúng cũng bắt đầu từ tính sắt điện. Các polyme thường là các bán tinh thể với các 

miền tinh thể xen lẫn trong ma trận vô định hình. Chúng thường là các pha không 

phân cực khi làm nguội vật liệu từ nhiệt độ nóng chảy. Để trở thành áp điện, vật 

liệu phải được kéo, cán theo một hướng xác định và khi đó chúng sẽ biến các pha 

không phân cực trở thành phân cực và sau đó được tiến hành phân cực giống như 

gốm áp điện. Cơ chế định hướng khi phân cực đối với polyme khác với gốm và đơn 

tinh thể. Đó là sự tái định hướng được thực hiện bằng cách quay chuỗi polymer theo 

trục C-C. Trong khi đó đối với gốm và đơn tinh thể đó là quá trình dịch chuyển của 

các vách đô men sắt điện. 

Gốm áp điện đã được sử dụng rộng rãi trong các đầu dò âm dưới nước, và PZT 

là một họ quan trọng nhất trong gốm áp điện vì những đặc tính tuyệt vời của nó như 

hệ số áp điện lớn, nhiệt độ Curie cao.  

 

Hình 1.2. Giản đồ pha của PbZrO3-PbTiO3 

Các tính chất của chúng có thể thay đổi bằng cách thay đổi nhỏ trong thành 

phần vật liệu. PZT thuần là dung dịch rắn của PbZrO3 và PbTiO3. Tương tự như 

BaTiO3, nó có cấu trúc perovskite ABO3. Tuy nhiên, vị trí B trong mạng tinh thể của 

PZT được thay bởi Zr4+ và Ti4+.  

Hình 1.2 cho thấy cách PZT biến đổi từ trạng thái sắt điện có cấu trúc tứ giác 

thành sắt điện có cấu trúc mặt thoi khi nồng độ PbZrO3 trong dung dịch rắn được tăng 
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lên khoảng 50 %mol. Chuyển pha này là gần như độc lập với nhiệt độ, và như là một 

đường thẳng đứng trong giản đồ. Gần ranh giới giai đoạn này, có hai giai đoạn sắt điện 

cùng tồn tại tại biên pha hình thái học (MBP) [103].  

 

Hình 1.3. Mối liên hệ giữa nồng độ PbZrO3 với các hệ số liên kết và hệ số áp điện 

Nhiệt độ Curie của PZT tại MPB này đạt trên 350 °C. Jaffe và cộng sự đã phát 

hiện sự gia tăng mạnh về các tính chất áp điện tại MPB này, mô tả trong hình 1.3. 

Chính điều này đã gây ra sự quan tâm rất lớn từ các ngành công nghiệp và đầu dò 

thủy âm, trong việc thay thế BaTiO3 bằng PZT. 

Sự gia tăng đột ngột của tính chất áp điện của PZT tại MPB được cho là kết quả 

từ sự kết hợp của một số trục tinh thể của hai pha cùng tồn tại mà lưỡng cực sắt điện 

của vật liệu có thể chuyển trong quá trình phân cực. Do đó, việc tìm kiếm hoặc xây 

dựng một biên pha MPB của dung dịch rắn hai hoặc nhiều thành phần đã trở thành một 

phương pháp quan trọng để tăng cường tính chất áp điện của gốm áp điện. 

Trong vài thập kỷ qua, một lượng lớn các chất phụ gia hoặc tạp chất đã được 

sử dụng để biến tính PZT nhằm thu được vật liệu có tính chất đáp ứng cho các ứng 

dụng khác nhau. Các chất phụ gia thường được chia thành ba loại dựa trên hóa trị của 

nó phụ thuộc vào vị trí thay thế trong PZT. (1) Thay thế đẳng trị: như Sr, Ca, Ba (cho 

Pb) và Sn (cho Zr hoặc Ti); (2) Tạp đono: như La (cho Pb), Nb (cho Zr và Ti); và (3) 

Tạp axepto: K (cho Pb) và Fe (cho Zr và Ti). Việc thay thế đẳng trị thường ít gây nên 

những thay đổi lớn về tính chất của PZT như pha tạp đono và axepto. Chúng thường 

làm cho hằng số điện môi tăng, tổn hao cơ học giảm và tổn hao điện môi thấp. Việc 
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đưa tạp đôno vào dẫn đến làm mềm hóa các tính chất điện của PZT. Hằng số điện 

môi và tổn hao điện môi giảm; hệ số liên kết điện cơ giảm và tính tuyến tính được cải 

thiện khi áp đặt điện áp cao. Tạp axepto gây nên sự cứng hóa tính chất áp điện của 

PZT. Cụ thể, làm tăng hằng số điện môi và tổn hao điện môi, tăng hệ số liên kết điện 

cơ, giảm phẩm chất cơ Qm, tính tuyến tính giảm khi tăng điện áp áp đặt và dễ bị khử 

phân cực.  

Bảng 1.1. Những tính chất của các loại gốm áp điện khác nhau 

Tên vật liệu 
 

Navy 

loại 1 

 

Navy 

Loại 2 

Navy

Loại 3 

Navy 

Loại 5 

Navy 

Loại 6 

PMN- 

35% PT 

PNN- 

36%PT 

      Thông số Kí hiệu Đơn vị 
EC-64 PZT5A2 EC-69 EBL#6 PZT5H2   

Hằng số điện môi                  

(tại 1 kHz) 33

TK    1300 1700 1050 2750 3400 3640 6170 

Tổn hao điện môi                      

(tại 1 kHz) 
tanδ  0.004 0.02 0.003 0.020 0.025   

Hệ số phẩm chất Qm  400 75 900 75 65   

Hệ số áp điện d33 10-12 C/N 295 374 220 480 593 563 570 

 d31 10-12 C/N -127 -171 -95 -260 -274 -241  

Hệ số liên kết            

điện - cơ 
kp  0.60 0.60 0.52 0.63 0.65 0.58  

 K33  0.71 0.71 0.62 0.74 0.75 0.70  

Suất Young 

      

33

EY  

 

GPa 67 53 74  48   

Nhiệt độ Curie  TC (Tm)  320 374 300 220 200 185 88 

 

Theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-1376B (SH), gốm áp điện được phân 

loại thành sáu loại khác nhau: từ Navy-1 cho đến Navy-6. Nhóm PZT thay thế đẳng trị 

thuộc Navy-1. Đối với các ứng dụng của sona làm việc ở chế độ phát có công suất 

trung bình hoặc cao, nhiệt sinh ra là mối quan tâm chính về tuổi thọ của đầu dò, vì 

chúng thường hoạt động ở gần tần số cộng hưởng riêng. Do đó, gốm áp điện Navy-1, 

Navy-3 được sử dụng cho mục đích này vì chúng có phẩm chất Qm cao và tổn hao điện 

môi thấp [61].  
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Đối với các ứng dụng trong đó ổn định dưới điện áp cao là quan trọng nhất và 

phẩm chất điện cơ đạt giá trị tương đối là chấp nhận được, khi đó gốm PZT (Navy-3) 

pha tạp axepto là những vật liệu được lựa chọn. Bởi vì PZT pha tạp đôno thường có 

độ nhạy cao, nên nhóm vật liệu Navy-2 được sử dụng để chế tạo đầu dò thụ động như 

thiết bị thu sóng mà không sử dụng chúng làm biến tử phát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sự khác biệt về mức độ âm của một nguồn thu hình trụ rỗng  

được chế tạo từ các vật liệu PZT khác nhau. 

Navy-4 là gốm áp điện trên cơ sở BaTiO3, có hoạt tính áp điện và nhiệt độ Curie 

thấp hơn gốm PZT và do đó thường ít được sử dụng. Navy-6 cũng tương tự như      

Navy-2 nhưng với hoạt tính áp điện cao, hằng số điện môi cao và nhiệt độ Curie thấp 

hơn. Navy-5 là một loại trung gian giữa Navy-2 và Navy-6. Bảng 1.1 liệt kê một số 

tính chất đặc trưng của các gốm áp điện. Ngoài các loại sona của hải quân, công thức 

tùy chỉnh khác của PZT được thương mại có sẵn cho các ứng dụng đầu dò đặc biệt.  

Điều đáng chú ý là các đặc tính áp điện của gốm PZT có thể thay đổi khi áp 

đặt thế định thiên một chiều (DC) hoặc do ứng suất. Trong máy phát âm dưới nước, 

gốm PZT có thể được áp đặt thế một chiều để đạt được công suất âm cao hơn mà 

không có nguy cơ khử cực. Moffett và cộng sự đã chỉ ra rằng, mức nguồn của một 

N
g
u
ồ
n

 t
h

u
 (

d
B

) 

Loại 6                             

cải tiến 

         Loại 1          Loại 2          Loại 6           PZT                 Relaxor                                             

thông dụng       (PNN-PZT)       
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máy phát âm PZT có thể được tăng cường lên hơn 10 dB khi sử dụng một thế định 

thiên 12 kV/cm. Đặc biệt đối với loại sona sử dụng trong các tàu ngầm, các gốm PZT 

phải chịu thêm một áp suất thủy tĩnh, với độ lớn phụ thuộc vào độ sâu của tàu ngầm. 

Trong nhiều trường hợp, phải tác động một lực nén lên PZT (xả nén) để giảm bớt lực 

căng kéo dài làm bất lợi trong quá trình hoạt động. Khi mức ứng suất là không quá 

cao (<40 MPa), d33 của PZT tăng theo ứng suất do chúng làm dịch chuyển các vách 

đô men khác là 180o. Hệ số d33 gốm PZT mềm tăng mạnh hơn khi bị nén so với gốm 

PZT cứng. Tuy nhiên, khi mức độ nén quá cao, quá trình khử cực bắt đầu xảy ra, dẫn 

đến giảm d33. 

1.1.2. Các polyme áp điện  

Gốm áp điện và các đơn tinh thể áp điện có hoạt tính áp điện tuyệt vời do tính 

chất sắt điện của chúng. Sau khi PZT được phát hiện, gốm PZT đã được sử dụng rộng 

rãi trong việc chế tạo các các đầu dò thủy âm vì chúng thỏa mãn cả về chi phí sản 

xuất và hiệu suất. Đơn tinh thể chỉ được sử dụng trong các ứng dụng cần độ nhạy cực 

cao và công suất âm vừa phải. Tuy nhiên, cả hai vật liệu này thực tế không phải là lý 

tưởng cho các ứng dụng thủy âm [109], [114]. 

Trở kháng âm được định nghĩa bằng tích của khối lượng riêng với vận tốc 

truyền âm trong vật liệu. Các vật liệu đơn tinh thể và gốm đều có trở kháng âm cao, 

khối lượng riêng lớn và môđun đàn hồi cao. Trở kháng âm của gốm áp điện và các 

đơn tinh thể lớn hơn 30 MRayls, trong khi đó nước chỉ là 1,5 MRayls. Sự khác nhau 

về trở kháng âm như vậy, gây nên sự phản xạ lớn của sóng âm khi truyền vào môi 

trường nước. Vì vậy, đối với các ứng dụng dưới nước, việc chọn được vật liệu để 

phối hợp trở kháng âm tốt cho gốm và nước cũng là một bài toán nan giải. 

Thứ hai là đáp ứng áp điện thủy tĩnh của chúng thấp. Trong các ứng dụng làm 

thiết bị thu sóng âm, ở đó cần có hệ số biến đổi biến đổi năng lượng âm thành điện 

cao. Hệ số áp điện về thế gh của vật liệu áp điện liên quan trực tiếp đến độ nhạy của 

thiết bị thu sóng [51]. Hệ số áp điện về thế gh liên quan đến các hệ số áp điện đối với 

các kiểu dao động như sau:  

  323133 ggggh ++=  (1.2) 
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Ở đây, g33 là hệ số áp điện theo hướng phân cực của vật liệu (mode chiều dày), 

g32 và g31 là mode theo bề mặt, chúng mô tả đáp ứng của vật liệu khi ứng suất tác 

động vuông góc với phương phân cực. Đối với gốm áp điện, g32 và g31 đều có dấu 

âm, trong khi g33 dương và vì vậy kết quả là gh rất nhỏ. Một hệ số áp điện khác vẫn 

thường xuyên được sử dụng là hệ số áp điện thủy tĩnh về mặt điện tích dh: 

  h
h

o r

d
g

 
=  (1.3) 

trong đó εr là độ thẩm điện môi tương đối của vật liệu và εo là độ thẩm điện 

môi của chân không. Tích của dh và gh được sử dụng như là hệ số phẩm chất (FOM) 

của thiết bị thu sóng âm. 

Nhược điểm thứ ba là thiếu mềm dẻo. Trong nhiều ứng dụng thiết bị thủy âm, 

với mong muốn các vật liệu áp điện phải mềm dẻo để có thể phù hợp với bề mặt cong, 

tuy nhiên, gốm và các đơn tinh thể là rất cứng và giòn. Vì vậy để chế tạo vật liệu này 

phù hợp với bề mặt cong là một vấn đề phức tạp. 

Polyme là vật liệu có trở kháng âm thấp (nhỏ hơn cỡ 2÷6 lần so với nước), đáp 

ứng áp điện thủy tĩnh cao, khối lượng riêng và hằng số đàn hồi thấp. Do đó nó có sự 

phù hợp trở kháng âm đối với nước là khá tốt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Cấu trúc các pha tinh thể khác nhau của PVDF [119] 

Mặt khác, polyme áp điện này cũng có tính mềm dẻo, dễ hòa tan trong dung 

môi, điều đó cho phép thực hiện các công nghệ chế tạo đơn giản như phun, quay phủ, 

Pha α 

Pha β 

Pha γ 
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đúc, nhúng… Những lợi thế này cho phép polyme áp điện để trở thành ứng cử viên 

cho vật liệu chế tạo đầu dò thủy âm [66]. 

Một ưu điểm khác của polyme áp điện là đáp ứng tần số cao tốt hơn so với 

gốm. Điều này cho phép chúng được sử dụng rộng rãi trong các biến tử tần số cao. 

Mặc dù polyme không được ưa chuộng cho các ứng dụng tần số thấp so với PZT, 

song chúng vẫn là ứng cử viên tốt cho các ứng dụng tần số cao. Ví dụ, với các ứng 

dụng truyền thông tin không dây dưới nước trong dải tần số cỡ MHz, độ nhạy của 

cảm biến sử dụng PVDF cao gấp bốn lần so với gốm PZT-6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Sự chuyển đổi giữa các pha cơ bản của PVDF [1] 

PVDF là polyme đầu tiên có áp điện tương đối mạnh so với các polyme khác, 

công thức hóa học là (CH2-CF2)n. Polyme này chứa khoảng 50% tinh thể dạng tấm có 

chiều dày hàng chục nano mét và chiều dài lên đến 100 nano mét nằm trong một ma 

trận vô định hình. Cấu trúc của các pha tinh thể khác nhau của PVDF được minh họa 

trong hình 1.5 [2], [90], [106]. PVDF là polyme bán tinh thể với năm pha khác nhau 

tuỳ thuộc vào điều kiện kết tinh, trong đó pha α không phân cực, pha phân cực β, γ, δ 

và pha ε. Tinh thể pha β có tất cả các dạng chuyển đổi dẫn đến pha phân cực nhất trong 

Pha  

Pha β 

Pha  

Pha  
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số các pha tinh thể khác, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng áp điện, nhiệt điện 

và sắt điện, dựa trên định hướng lưỡng cực trong pha tinh thể.  

Do vậy, nhiều kỹ thuật đã được mở rộng nhằm tạo ra sự hình thành và tăng cường 

pha β trong PVDF. Ví dụ, Matsushige và Takemura [29] đã chỉ ra rằng sự kết tinh từ quá 

trình nóng chảy ở áp suất trên 350 MPa dẫn đến sự hình thành dạng β của PVDF. Kéo 

dãn một chiều hoặc hai chiều của màng PVDF cũng đã được chứng minh là tạo ra sự 

chuyển đổi pha α sang β, hình 1.6. Ngoài ra, một số báo cáo cũng chỉ ra rằng các vật liệu 

cacbon nano, ống cacbon nano, ôxít graphene và ôxít kim loại cũng có thể tạo ra sự hình 

thành tinh thể β trong vật liệu nền PVDF thông qua xử lý như nóng chảy, cán, nén áp 

suất cao đột ngột hoặc xử lý dung dịch. Bên cạnh đó, quay điện cũng là một phương 

pháp tạo ra pha β chiếm ưu thế bởi lực điện trường trong quá trình kéo sợi từ dung dịch 

cũng làm tăng cường sự kết tinh pha β [1], [2]. 

Bảng 1.2. Các thuộc tính liên quan đến đầu dò dưới nước điển hình của PVDF 

 PVDF P(VDF-

TrFE) 

P(VDF-

ToFE) 

P(VDCN

-VAC) 

Hằng số điện môi, r   6.0 5.0 5.5 6.0 

Hệ số tổn hao, tan δ 0.25 0.12 0.20  

Hệ số phẩm chất cơ học, Qm 10 25 15  

Hệ số áp điện, d33 (pC/N) 25 12.5   

Hệ số áp điện, d31 (pC/N) 12-23 9-12.5  6-10 

Hệ số áp điện thủy tĩnh, gh (10-3Vm/N) 90 170-275   

Hệ số liên kết điện cơ, ki 0.20 0.30 0.21 0.22 

Trở kháng âm, Z (MRayls) 3.9 4.5 4.2 3.1 

 

PVDF và đồng polyme của nó như P(VDF-TrFE), P(VDF-Tefe) và P(VDCN-

VAC) là các polyme áp điện phổ biến nhất được sử dụng trong các đầu dò dưới nước. 

Trong số những đồng polyme, P(VDF-TrFE) và P(VDF-Tefe) có thể trực tiếp chuyển 

thành pha phân cực β qua đồng trùng hợp mà không cần phải kéo dài, vì các nguyên tử 

được flo đưa thêm vào các chuỗi polyme bởi TrFE và Tefe giúp ngăn chặn hình thành 

các pha α không phân cực [84]. Và do đó chỉ cần phân cực để chuyển chúng thành áp 
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điện. Đặc điểm này cho phép các đồng polyme sau khi hòa tan trong dung môi chúng có 

thể được đúc, đùn thành các hình dạng tương ứng của đầu dò một cách linh hoạt.  

Các Nylon số lẻ như Nylon-5, Nylon-7, và Nylon-11 cũng là các polyme áp 

điện vì chúng có phân cực dư tương tự như của PVDF và trở kháng âm rất thấp, nên 

có thể được lựa chọn để chế tạo đầu dò. Tuy nhiên, chúng có tính ưa nước cao, vì vậy 

đòi hỏi phải xem xét đặc biệt khi sử dụng làm biến tử thủy âm. Các thuộc tính liên 

quan đến đầu dò dưới nước điển hình của họ polyme PVDF trên được đưa ra trong 

bảng 1.2.  

Bảng 1.3. Các tính chất vật liệu của các polyme áp điện 

  PVDF PVDF-TrFE Parylene 
PI(β-CN) 

APB/ODPA 

Khối lượng riêng (kg m-3) 1800 1900 1290 1420 

Suất Young, Y (GPa) 2.5-3.2 1.1-3 2.8 2-3 

Hằng số điện môi, r    12 12 3.15 4 

Hệ số tổn hao, tan e  

 

 0.018 0.018  0.01 

Hệ số tổn hao cơ học, tan m   (pC N-1) 0.05 0.05 0.06 0.06 

d33 (pC N-1) 13-28 24-38 2.0 5.3-16.5 

d31  6-20 6-12   

k33  0.27 0.37 0.02 0.048-0.15 

k31  0.12 0.07   

Nhiệt độ giới hạn (0C) 90 100  220 

 

Bên cạnh đó, các tính chất liên quan đến các polyme áp điện khác nhau cũng 

được nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét lựa chọn để kết hợp với các vật liệu gốm áp 

điện khi ứng dụng. 

Như thể hiện trong bảng 1.3, bên cạnh những ưu điểm, polyme áp điện có 

nhược điểm là tính chất áp điện kém, hằng số điện môi thấp, tổn hao lớn và nhiệt độ 

giới hạn thấp. Hệ số áp điện theo phương chiều dày kt trung bình là khoảng 0,2; nhỏ 

hơn một nửa so với giá trị tiêu biểu của gốm PZT (0,4÷0,5 lần), và d33 của nó nằm 
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trong khoảng 10÷25 pC/N, nhỏ thua một bậc so với PZT. Chúng có hằng số điện môi 

thấp nhưng tổn hao điện môi cao. Bảng 1.3 cũng cho thấy, so với gốm PZT, các hằng 

số điện môi của polyme áp điện nhỏ thua 2÷3 bậc, nhưng tổn hao điện môi của nó 

cao hơn (12÷25 %) [85].  

Các tính chất điện của polyme áp điện không cao nên hạn chế sử dụng trong 

việc chế tạo các máy phát. Tuy nhiên, chúng lại có trở kháng âm thấp (3÷4 MRayls), 

Qm thấp (10÷25 lần), và gh cao (90÷275×10-3 Vm/N) hơn gốm, nên nó có đáp ứng tần 

số phẳng hơn và do đó là ứng cử viên tốt cho các ứng dụng trong thiết bị thu thủy âm. 

Ví dụ, dải băng thông -6 dB của PVDF lớn hơn 150%, trong khi đó của gốm Navy-6 

PZT chỉ đạt (60%). Cho đến nay, polyme áp điện dựa trên PVDF đã được sử dụng 

trong thiết bị thu sóng mảng thuỷ âm ở chế độ 31.  

Khi polyme áp điện được sử dụng trong các thiết kế bộ biến tử, một số đặc 

điểm khác của vật liệu này cũng cần phải được xem xét. Ví dụ, polyme thường có 

nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiều so với vật liệu gốm. Vì vậy, các kỹ thuật hàn điện 

cực sử dụng rộng rãi cho gốm áp điện không thể được sử dụng. Hơn nữa, polyme 

PVDF có năng lượng bề mặt khá thấp và do đó nó có tính ưa nước cao. 

1.2. VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN TỔ HỢP 

1.2.1. Các phương thức thiết kế chế tạo vật liệu áp điện kiểu tổ hợp 

Theo phần trình bày trên, gốm áp điện và các đơn tinh thể, có trở kháng âm cao, 

hệ số áp điện lực thủy tĩnh thấp, thiếu mềm dẻo và không tối ưu cho các ứng dụng đầu 

dò dưới nước. Ngược lại, polyme lại có trở kháng âm thấp rất gần với nước và có tính 

mềm dẻo. Tuy nhiên, hệ số áp điện của nó kém hơn so với gốm và đơn tinh thể. Một 

vật liệu đơn pha duy nhất sở hữu cả tính áp điện cao của gốm/đơn tinh thể áp điện và 

tính mềm dẻo của polyme hiện là không tồn tại. Do vậy, vật liệu áp điện tổ hợp có đầy 

đủ hai tính chất trên sẽ thỏa mãn nhu cầu chế tạo các biến tử thủy âm.  

Năm 1978, Newnham lần đầu tiên đưa ra khái niệm về "liên kết" cho gốm tổ hợp 

“áp điện - hỏa điện” và bắt đầu áp dụng các ý tưởng đó để chế tạo vật liệu áp điện tổ hợp 

polyme năm 1980. Bằng cách kết nối gốm áp điện và polyme theo những phương thức 

xác định, các vật liệu tổ hợp đã thể hiện các đặc tính ưu việt của gốm và polyme. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Hệ số phẩm chất (FOM - dhgh) của các loại vật liệu tổ hợp áp điện 

Akdogan và Safari đã tổng quan những ứng dụng tuyệt vời của vật liệu áp điện 

tổ hợp trong việc chế tạo các loại đầu dò, cảm biến và thiết bị truyền động [104]. Hình 

1.7 đưa ra kết quả so sánh hệ số phẩm chất (FOM- dhgh) của các loại vật liệu tổ hợp 

áp điện so với PZT và PVDF. Kết quả cho thấy, vật liệu tổ hợp có giá trị FOM tăng 

lên đáng kể khi sử các vật liệu áp điện với các phương thức liên kết khác nhau. 

Vật liệu gốm PZT có thể được sử dụng cho các thiết bị thủy âm, giảm rung, 

hay bộ truyền động hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) và trong các ứng dụng chip sinh 

học [4]. Tuy nhiên, nhược điểm của PZT là không mềm dẻo, dễ gãy và dễ vỡ. Để giải 

quyết những vấn đề này, các polyme có thể được sử dụng để chế tạo thành vật liệu tổ 

hợp PZT có tính linh hoạt. Vật liệu tổ hợp PZT-polyme có tỷ lệ độ biến dạng trên 

trọng lượng khá cao. Bằng cách phân tán các hạt PZT trong một ma trận polyme, để 

có được một lợi thế tổng hợp các thuộc tính polyme và PZT, cần phải chế tạo các vật 

liệu tổ hợp polyme-PZT linh hoạt bằng các phương thức kết nối các vật liệu khác 

nhau [78], [108]. 

Kết nối được định nghĩa là phương thức liên kết giữa hai vật liệu gốm áp điện 

và polyme với nhau. Về mặt toán học, có 10 cách khác nhau để kết nối gốm và polyme 

trong một vật liệu tổ hợp hai pha. Chúng được mô tả bằng hai con số (ví dụ, 0-3, 1-3). 

Hệ số phẩm chất (10-15Pa-1) 
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Mỗi chữ số mô tả số chiều mà hai pha tham gia liên kết trong tổ hợp (chỉ số “0”: tự 

do, số “1”: một chiều, số “2”: hai chiều, số “3”: ba chiều).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Các kiểu liên kết giữa gốm và polyme trong vật liệu tổ hợp hai pha 

Theo quy ước, chữ số đầu xác định kiểu vật liệu gốm tham gia trong liên kết 

và chữ số thứ hai là polyme. Ví dụ, hỗn hợp 0-3 được chế tạo bằng cách phân tán 

các hạt gốm áp điện riêng biệt (do đó là chỉ số "0") trong một ma trận polyme (chỉ 

số "3"). Tổ hợp 1-3 là một mảng các thanh gốm áp điện được nhúng trong polyme 

với các điện cực ở hai đầu thanh. Hiện nay, các đầu dò thương mại chủ yếu sử dụng 

các vật liệu áp điện kiểu tổ hợp 0-3, 1-3, 2-2 [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Minh họa 3 mô hình kết nối tiêu biểu của vật liệu tổ hợp. 

2-2 1-3 0-3 

0-3 

1-3 

2-2 

Gốm áp điện 

Điện cực 

Ma trận polyme 
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Phương pháp phổ biến nhất chế tạo vật liệu áp điện tổ hợp bao gồm cắt và 

điền, ép phun, phá khuôn, cán tấm và ép đùn... Cắt và điền là một kỹ thuật đơn giản 

được sử dụng để chế tạo vật liệu tổ hợp 1-3 và 2-2. Với phương pháp này, vật liệu tổ 

hợp 2-2 được chế tạo bằng cách cắt một đĩa gốm bằng các lát cắt song song (không 

cắt hết qua mẫu) và tiếp theo là điền đầy vết cắt bằng polyme. Bước đầu tiên trong 

chế tạo vật liệu tổ hợp 1-3, là chế tạo khối tổ hợp 2-2, tiếp đến là xoay khối này một 

góc 90° và thực hiện các lát cắt song song để tạo thành các thanh gốm, tiếp theo là 

điền vào các khoảng trống giữa các thanh gốm này với polyme. Một nhược điểm của 

phương pháp này là tạo nên một lượng chất thải lớn trong quá trình cắt. 

Tổ hợp 2-2 cũng có thể được chế tạo bằng cách sử dụng phương pháp cán tấm. 

Khi đó các tấm mỏng PZT và polyme được cán và sau đó xếp chồng lên nhau. Phương 

pháp này có thể chế tạo được các đầu dò hoạt động ở tần số cao, xác định chủ yếu bởi 

chiều dày của tấm. Cán tấm, cắt và điền có thể được kết hợp để chế tạo vật liệu tổ 

hợp 1-3 bằng cách cắt các tấm sau khi đã chồng lên nhau. Trong phương pháp phá 

khuôn, cấu trúc mong muốn của bản gốm được xác định bởi một khuôn nhựa và 

chúng được lấp đầy bởi khối hồ nhão PZT. Trong giai đoạn làm khô, khuôn nhựa bị 

cháy (do đó gọi là "mất" hoặc phá khuôn). Phương pháp này có thể chế tạo được các 

cấu trúc phức tạp, chẳng hạn cấu trúc thanh dạng tổ ong, nó gần như không chế tạo 

được bằng phương pháp cắt - điền. Ép phun được sử dụng để sản xuất vật liệu tổ hợp 

với cấu trúc phức tạp với độ chính xác dưới 40 µm. Những lợi thế của ép phun đó là 

tính linh hoạt trong thiết kế cấu trúc, chi phí thấp, và tránh lãng phí nguyên liệu. Với 

những cấu trúc đòi hỏi độ chính xác dưới 20 µm cũng có thể chế tạo dễ dàng bằng 

phương pháp này.  

Trong những năm gần đây, khi công nghệ máy tính tiên tiến, thiết kế máy tính 

(CAD) được sử dụng thường xuyên trong chế tạo vật liệu tổ hợp, trong đó có phương 

pháp chế tạo dạng tự do, không khuôn (SFF). Máy in 3 chiều là một ví dụ về kiểu chế 

tạo này. Phương pháp SFF cho phép chế tạo nhanh các sản phẩm có cấu trúc phức 

tạp mà các phương pháp chế tạo khác không thể thực hiện được. 

1.2.1.1. Tổ hợp 0-3  

Ưu điểm chính của tổ hợp 0-3 là sự đơn giản và có thể chế tạo được vật liệu 

kích thước lớn và dạng hình học khác nhau, ví dụ như tấm, thanh và sợi. Mặc dù các 
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kết nối trong mô hình 0-3 là khá đơn giản, tuy nhiên lại rất khó thực hiện sự phân bố 

đồng đều các hạt gốm trong ma trận polyme, đặc biệt khi sử dụng vật liệu dưới dạng 

có độ đông rắn cao [5]. Do sự hiện diện của sức căng bề mặt, các hạt gốm có hình 

dạng khác nhau sẽ có xu hướng bị kết tập và do đó khó có thể tạo nên được kết nối 

không chiều. Sự tích tụ cũng tạo ra những khoảng trống giữa các hạt, làm giảm độ 

đánh thủng điện môi của vật liệu và khó thực hiện phân cực để chuyển chúng thành 

áp điện. Các vật liệu áp điện tổ hợp 0-3 đã được đưa vào sản xuất trước khi khái niệm 

về kết nối được đưa ra. Trước đây, vật liệu tổ hợp 0-3 có giá trị FOM tương đối thấp 

trong khoảng 1000÷5000 ×10-15 m2/N. Han đã phát triển phương pháp chất keo hóa để 

chế tạo 0,5PbTiO3-0,5Bi (Fe0,98Mn0,02)O3 (PT-BF) bằng cách sử dụng một lớp phủ 

polyme để khắc phục vấn đề tích tụ, hệ số FOM của hợp chất được tăng lên đến            

6000 × 10-15 m2/N. Trong vật liệu tổ hợp 0-3, hệ số FOM chịu ảnh hưởng bởi kích thước 

của hạt gốm và mật độ. Kích thước hạt nhỏ làm cho giá trị dh thấp và FOM khi đó độc 

lập với áp lực. Với kích thước hạt lớn hơn, giá trị dh cao hơn có thể đạt được, nhưng 

FOM khi này lại phụ thuộc vào áp lực, do sự hình thành các lỗ rỗng là kết quả của việc 

sử dụng các hạt gốm lớn [79], [110]. 

Vật liệu áp điện tổ hợp dạng 1-3 bao gồm các thanh gốm áp điện đặt song song 

và cách nhau bởi một lớp polyme. Trong vật liệu áp điện tổ hợp kiểu này, độ dịch 

chuyển điện cảm ứng sinh ra bởi áp suất thủy tĩnh tính trên một đơn vị thể tích được 

biểu diễn bởi phương trình: 

31 31 33 33

T

Z RR ZZ ZD d T d T d T E = + + +  (1.4) 

với 33

T  là độ thẩm điện môi của gốm áp điện, EZ là điện trường, và Tij là các 

thành phần sức căng cảm ứng trong thanh. Hằng số áp điện thủy tĩnh dh của vật liệu 

tổ hợp được cho bởi: 

 
 

,Z
h

D
d

p

−
=

 
(1.5) 

trong đó p là áp suất. Từ phương trình (1.4) và (1.5) chúng ta thấy rõ ràng là, với 

vật liệu áp điện tổ hợp 1-3, việc tăng ứng suất trục (khuếch đại ứng suất) hoặc giảm biến 
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dạng nội trong các thanh gốm áp điện đều dẫn đến cải thiện hệ số liên kết điện cơ.             

Lý tưởng nhất, sử dụng pha polyme để làm tăng khả năng khuếch đại ứng suất. 

1.2.1.2. Tổ hợp 1-3 

Tuy nhiên, với các polyme có số Poisson cao chúng lại tạo ra ứng suất ngược khi 

áp đặt ứng suất và do đó làm giảm khuếch đại. Như vậy, việc tăng cường dh không nhiều 

như mong đợi. Một số phương pháp đã được thực hiện để loại bỏ hiện tượng này nhằm 

tăng khả năng khuếch đại ứng suất đó là tạo nên các lỗ xốp trong polyme và bổ sung các 

sợi thủy tinh cứng theo hướng ngang của thanh áp điện để tăng sự gia cố ngang, và như 

vậy tách polyme và thanh gốm theo các hướng riêng biệt. Việc nâng cao hệ số liên kết 

điện cơ bằng cách khuếch đại ứng suất trong vật liệu tổ hợp 1-3, có thể dễ dàng nhận 

thấy trên hình 1.7 qua việc so sánh giá trị FOM của chúng. 

Bảng 1.4. Hằng số điện môi tương đối (εr), hệ số áp điện (d33, g33)  

và suất Young của vật liệu tổ hợp 

Các kiểu vật liệu εr 
d33  

(pC/N) 

g33 

(mV.m/N) 

Suất Young 

(GPa) 

0-3 PZT (70%)-Epoxy 100 45 51 49,6 

0-3 PZT (40%)-Epoxy 21 8 43 29 

1-3 PZT (10%)-Epoxy 11 7.5 77 8,7 

1-3 PZT (60%)-Epoxy 45 17 43 42,8 

0-3 PZT (70%)-PVDF 105 25 27  

0-3 PZT (50%)-PU 48 30 71  

0-3 PZT (50%)-PA 68 28 47  

0-3 PZT (40%)-LCT 30 13 49  

0-3 BNBT (30%)-P(VDF-TrFE) 21 14 75 33,7 

0-3 PZT (30%)-Zn ionomer 9 5 63  

0-3 PZT (30%)-EMMA 8 2 28  

1-3 BNKLT (75%)-Epoxy 734 195 30  

1-3 KNNL (15%)-Epoxy 13 13 128 11,7 

Khi được sử dụng trong mảng 2 chiều mật độ cao, áp điện tổ hợp 1-3 có thể được 

chế tạo thành một cấu trúc đa lớp, trong đó các thanh áp điện của các lớp khác nhau được 

kết nối điện song song, để giảm thiểu trở kháng điện cao không mong muốn. 
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 Trong trường hợp này, sự liên kết của các thanh áp điện giữa các lớp liền kề 

trở nên quan trọng vì sự sắp xếp không thẳng hàng của các thanh áp điện (phân tích 

mô phỏng và thực nghiệm đã chỉ ra rằng, nếu trên 15%) sẽ tạo nên các dao động 

không mong muốn theo phương chiều dày.  

1.2.1.3. Tổ hợp 2-2 

Kiểu kết nối của tổ hợp 2-2 là sự xếp chồng các tấm gốm áp điện xen kẽ giữa 

các lớp polyme. Chúng thường được sử dụng ở vùng tần số siêu âm trong chế độ dao 

động theo chiều dày của lớp áp điện. Do đó, hệ số liên kết điện cơ theo phương chiều 

dày kt của vật liệu là quan trọng nhất. Để tối đa hóa hiệu quả giá trị kt của vật liệu tổ 

hợp, mode dao động theo chiều dày phải được tách xa so với mode dao động theo 

phương bán kính. Điều này có thể được thực hiện bằng hai phương pháp. Cách đầu 

tiên là tăng tỷ số chiều dày/chiều rộng (t/w) của các lớp áp điện. Rõ ràng là khi t/w có 

giá trị nhỏ sẽ dẫn đến kt nhỏ. Lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra rằng, nếu tỷ lệ này 

lớn hơn 4, mức giảm của kt có thể bỏ qua. Phương pháp thứ hai là đưa vào một thành 

phần thứ ba dưới dạng các bột rất mịn, chẳng hạn các hạt thủy tinh hình cầu, nhôm, 

hoặc zirconia vào lớp polyme để tạo thành một hỗn hợp 2-0-2 (các chữ số thứ hai 

biểu thị các kết nối của bột phụ) nhằm thay đổi hệ số Poisson của tổ hợp và các cộng 

hưởng không mong muốn. 

Ngoài việc khử sự liên kết của các mode cộng hưởng theo chiều dày và các 

mode dao động khác, thì sự định hướng của các lớp theo phương phân cực áp điện 

cũng hết sức quan trọng. Đối với các ứng dụng cho thiết bị thu sóng, các nghiên cứu 

lý thuyết của Challagulla và Venkatesh đã chỉ ra rằng tính chất của đầu dò tốt nhất có 

thể đạt được theo chiều dọc lớp màng mỏng của tổ hợp 2-2 gốm-polyme. 

1.2.2. Các kiểu thiết kế biến tử 

1.2.2.1. Biến tử kiểu Moonie  

Điều đáng nói ở đây là pha không áp điện trong vật liệu áp điện tổ hợp có thể 

là không khí. Nó không nhất thiết phải là một polyme. Một tổ hợp áp điện - không 

khí cho ta biến tử kiểu "Moonie".  
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Trong biến tử kiểu Moonie, nắp bằng kim loại (thường là đồng vì chúng có hệ 

số giãn nở nhiệt tương đối nhỏ) được gắn vào hai phía của một bản áp điện, không 

gian giữa chúng là không khí. Khi đĩa áp điện được kích thích, dao động theo phương 

bán kính của nó sẽ gây ra các chuyển động uốn của nắp kim loại. Kết quả là dịch 

chuyển hướng trục của nó sẽ tham gia vào dịch chuyển của mode dao động 33 của 

bản áp điện và như vậy độ dịch chuyển của toàn hệ được tăng cường. Và do đó, hệ số 

áp điện hiệu dụng d33 được tăng cường rất nhiều, do dh = d33 + 2d31. Hơn nữa, do tồn tại 

các khoang không khí, nên trở kháng âm của toàn bộ hệ sẽ giảm đi rất nhiều và do đó 

chúng sẽ cải thiện đáng kể việc phối hợp trở kháng âm với nước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10. Biến tử thiết kế kiểu Moonie  

Có hai yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến hệ số FOM của biến tử Moonie. Như 

thể hiện trong hình 1.7, biến tử kiểu Moonie cho một giá trị FOM rất cao, đạt 

50.000×10-15 m2/N. Không lâu sau khi thiết kế kiểu Moonie ra đời, một thiết kế cải 

tiến được đề xuất gọi là Cymbal. Sự khác biệt giữa hai kiểu thiết kế này là cấu trúc 

của các nắp kim loại.  

1.2.2.2. Biến tử kiểu Cymbal 

Đầu dò Cymbal sử dụng nắp kim loại mỏng hơn và có hình dạng hơi khác để 

loại bỏ hầu hết sự tập trung ứng suất tại các nắp và do đó tạo nên độ dịch chuyển cao 

hơn của hệ biến tử. Với kiểu thiết kế này, giá trị FOM của biến tử kiểu Cymbal tăng 

lên hết sức cao cỡ 106 × 10-15 m2/N. 

Một vấn đề còn tồn tại của thiết kế kiểu Cymbal là làm thế nào tách được các 

tần số cộng hưởng sinh ra từ những sự khác biệt nhỏ không thể tránh khỏi (sự thay 

Vật liệu PZT 

Nắp kim loại 

Bề mặt điện cực 

Bề mặt điện cực 

Epoxy 

Epoxy 

Nắp kim loại 

Vật liệu PZT 
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đổi trọng lượng, kích thước và gắn kết) trong hai nắp kim loại. Sự phân tách tần số 

có thể thực hiện được bằng cách thêm một khối lượng ngoài vào bằng cách cho thêm 

dầu vào khoang không khí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.11. Các cách thiết kế biến tử (a), và các dạng biến tử Cymbal khác nhau (b) [77] 

Ngoài ra, một hạn chế của thiết kế Cymbal truyền thống là tính kháng áp thấp, 

biến tử có khả năng bị phá vỡ (lớp kim loại bị ép xuống phía bản gốm) khi chúng làm 

việc ở độ sâu cỡ 200 mét, với áp suất khoảng 2 MPa. Một thiết kế mới đã được đề 

xuất để khắc phục hạn chế này là sử dụng một "gáo kép", trong đó phần áp điện thay 

vì sử dụng bản đĩa thì ở đây sử dụng dạng hình xuyến; nắp kim loại bây giờ ghép vào 

dưới dạng lõm. Thiết kế này cho phép nâng khả năng chịu áp suất ngoài lên đến            

6 MPa mà không làm giảm các thông số đặc trưng của biến tử. Khi được sử dụng 

trong máy phát sóng âm dưới nước, đầu dò Cymbal thường được kết hợp thành một 

mảng, vì sử dụng một biến tử Cymbal duy nhất thì hệ số phẩm chất Qm cao và hiệu 

suất thấp do kích thước của nó nhỏ thua so với bước sóng âm truyền trong nước [31]. 

1.2.2.3. Biến tử kiểu Bimorph  

Bimorph là một cantilever được sử dụng cho hoạt động hoặc cảm biến trong 

đó bao gồm hai lớp hoạt động. Nó cũng có thể có một lớp thụ động giữa hai lớp chủ 

động. Ngược lại, một unimorph áp điện chỉ có một lớp chủ động (tức là áp điện) và 

một lớp thụ động (tức là không áp điện) [40], [46], [48], [98]. 

Dạng 1 

Dạng 2 

Dạng 3 

(a) (b) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cantilever
https://en.wikipedia.org/wiki/Unimorph
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Thuật ngữ bimorph được sử dụng phổ biến nhất với bimorph áp điện. Trong 

các ứng dụng thiết bị truyền động, một hệ thống nhất các lớp hoạt động và các hệ 

thống nhất khác mở rộng nếu điện áp xuất hiện, do đó bimorph uốn cong. Trong các 

ứng dụng cảm biến, sự uốn cong bimorph tạo ra điện áp có thể được sử dụng để đo 

chuyển dịch hoặc gia tốc. Chế độ này cũng có thể được sử dụng để thu năng lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.12. Cách thiết kế unimorph (a), tấm chuyển năng luợng PZT và sử dụng trong đế 

giày (b, c), thiết bị thu và phát sóng gắn trên chim (d), tấm phát điện sợi vải nano (e). 

Bimorph được thiết kế thành các phần tử lớp kép. Trong quá trình hoạt động, 

một trong các lớp sẽ giãn trong khi các lớp khác nén, kết quả là cả khối bao gồm các 

tấm uốn cong. Piezo bimorph là một loại đầu dò điện chuyển đổi một điện áp điện 

thành một dịch chuyển cơ học và ngược lại. Những loại thiết bị truyền động cung cấp 

giá trị của một dao động uốn nhiều hơn so với những dao động phẳng. So với thiết bị 

truyền động ngăn xếp, bimorph có giá trị triệt tiêu năng lượng cao hơn nhưng phát triển 

lực thấp hơn và có tần số cộng hưởng thấp hơn [7], [115], [116]. 

Năm 2017, một số loại tàu ngầm thế hệ mới của Nga được phủ bằng lớp vật liệu 

đặc biệt, có thể vô hiệu hóa mọi tín hiệu các đài sona chủ động của đối phương. Trước 

đây, vật liệu bao bọc được chế tạo từ các tấm áp điện nhằm thay thế các lớp vỏ bọc 

(b) 
(a) 

(c) 

(d) (e) 

Kim loại        PVDF        Điện cực   Vật đối trọng 
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cao su để phát hiện tín hiệu đối phương nay đã không còn phù hợp. Thay vào đó lớp 

phủ mới đã được nghiên cứu và thay đổi bằng các kiểu thiết kế tổ hợp khác nhau, 

chẳng hạn như ép cao su như một màng mỏng giữa hai bề mặt cứng, hoặc bằng cách 

kết hợp với các bọt khí hoặc các hình cầu thủy tinh nhỏ, vật liệu cao su mỏng sẽ hình 

thành biến dạng trượt (cắt) (hoặc giãn nở), dễ bị suy giảm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.13. Hệ thống các biến tử (sona) 2072 để thu/phát tín hiệu, tấn công và phòng thủ 

được trang bị trên tàu ngầm 

Gần đây nhất, các tàu ngầm sử dụng vỏ bọc bao gồm hệ thống sona gốm áp 

điện (tổ hợp PZT, polyme và cao su), cho phép thu, xử lý và làm méo tín hiệu của các 

rađa thủy âm của tàu ngầm, tàu chiến địch và phát ngược trở lại. Vì để tránh phát hiện 

là mục tiêu, sóng âm phải bị suy giảm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách 

chuyển đổi sóng âm dọc thành sóng cắt (nhờ chế độ chuyển đổi ở lớp vỏ bọc tổ hợp), 

vì góc tổn hao của cao su bị biến dạng trượt tương đối lớn. 

Như vậy, vật liệu áp điện tổ hợp là sự kết hợp lợi thế của cả gốm áp điện và 

polyme bằng các cách thức kết hợp khác nhau như 0-3, 1-3, 2-2... Bên cạnh đó, vấn 

đề thiết kế là cực kì quan trọng, ví dụ như các kiểu thiết kế symbal, moonie, 

bimorph… nhằm ứng dụng trong thiết bị chuyển đổi năng lượng hay các bộ thu thủy 

âm có dải tần số thấp, độ nhạy cao. 

Hệ thống cáp 

Mảng kéo 

Đánh chặn 

Dò tìm 

Dây kéo 

Cảm biến                            

chủ động/thụ động 
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gây nhiễu 

Vỏ và bên hông 
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1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Có thể khái quát những nội dung chính của chương này như sau: 

Thứ nhất, gốm PZT được sử dụng phổ biến nhất trong cả hai lĩnh vực thu và 

phát sóng âm - siêu âm, dưới dạng gốm khối và vật liệu tổ hợp. Sự đa dạng về thành 

phần, phong phú về tính chất, chế tạo đơn giản đã tạo nên ưu thế ứng dụng tuyệt đối 

của chúng. 

Thứ hai, polyme áp điện có trở kháng âm gần với nước, hệ số áp điện thủy tĩnh 

cao và băng thông rộng hơn so với gốm và đơn tinh thể. Điều này cho phép chế tạo 

linh hoạt các loại đầu dò có kích thước lớn và dạng hình học khác nhau. Những ưu 

điểm này làm cho chúng có ưu thế trong việc ứng dụng làm thiết bị thu thủy âm. Tuy 

nhiên, nó cũng có những nhược điểm đó là hệ số áp điện và hằng số điện môi thấp 

hơn nhiều so với gốm PZT các đơn tinh thể. 

Thứ ba, vật liệu áp điện tổ hợp là sự kết hợp lợi thế của cả gốm áp điện và 

polyme bằng các cách thức kết hợp khác nhau. Những vật liệu này có thể được sử 

dụng trong cả các thiết bị phát và thu sóng âm - siêu âm. Cách tiếp cận này cho phép 

cải thiện hệ số áp điện thủy tĩnh và khả năng phối hợp trở kháng tốt với nước. Chính 

vì vậy, hơn 10 năm qua một phần lớn các nghiên cứu vật liệu áp điện cho các ứng 

dụng âm thanh dưới nước đã được tiến hành trên các vật liệu áp điện tổ hợp. Tuy 

nhiên, hầu hết các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào sự kết hợp giữa gốm 

áp điện và vật liệu polyme.  

Thứ tư, bên cạnh các tổ hợp vật liệu đã giới thiệu như 0-3, 1-3, 2-2 thì vấn đề 

thiết kế là cực kì quan trọng, ví dụ như các kiểu thiết kế symbal, moonie, bimorph… 

ứng dụng trong thiết bị chuyển đổi năng lượng hay các bộ thu thủy âm có dải tần số 

thấp, độ nhạy cao 

Tóm lại, trong tương lai gần, gốm sắt điện trên cơ sở chì và vật liệu tổ hợp sẽ 

tiếp tục chiếm ưu thế trong lĩnh vực chế tạo đầu dò âm - siêu âm dưới nước vì chi phí 

thấp, các hệ số áp điện cao, dễ chế tạo. Đối với các ứng dụng trong lĩnh vực thu thủy 

âm, polyme áp điện cũng là ứng cử viên tốt do hệ số áp điện thủy tĩnh cao và phù hợp 

trở kháng âm với nước.  
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Chương 2. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU SỢI NANO  

VÀ KEO DẪN ĐIỆN  

2.1. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ TỔNG HỢP MÀNG VẬT LIỆU 

PVDF, PVDF PHA TẠP 

Như phần trình bày ở trên, để tăng cường sự hình thành tinh thể β trong vật 

liệu nền PVDF, người ta có thể pha tạp các vật liệu khác hoặc thông qua các kĩ thuật 

xử lý (nóng chảy, cán, nén áp suất cao hoặc xử lý dung dịch…) thì quay điện cũng là 

một phương pháp tạo ra pha β chiếm ưu thế bởi lực điện trường trong quá trình kéo 

sợi từ dung dịch [1], [2]. 

Quay điện là kỹ thuật sử dụng lực điện để kéo ra những sợi rất mảnh từ một 

chất lỏng nhớt nào đó. Khi đặt áp cao vào đầu phun và bảng thu sợi (được nối đất) để 

tạo điện trường lớn. Một dòng điện rất nhỏ tạo ra, làm đầu phun bị nhiễm điện. Do 

đó, dung dịch đi qua đầu phun này cũng bị nhiễm điện và các hạt mang điện được gia 

tốc bởi điện trường, phun ra dung dịch chuyển động theo chiều của điện trường tạo 

thành ở trên. Kết quả là, dung dịch được tăng tốc đều và hình thành một sợi mỏng với 

bán kính nhỏ từ micromet đến nanômet [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Các khối cơ bản của thiết bị quay điện 

Quay điện được xem là một biến thể của quy trình phun tĩnh điện, vốn có lịch 

sử từ hơn 260 năm trước, khi Bose sử dụng hiệu điện thế cao để tạo ra trạng thái 

huyền phù trong môi trường khí từ các giọt chất lỏng vào năm 1745. Lượng điện tích 

Điện thế 
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Tốc độ dòng 
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Trống thu 
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tối đa cần để vượt qua sức căng bề mặt của giọt chất lỏng được Rayleigh tính toán 

vào năm 1882. Thiết bị phun chất lỏng nhờ tác dụng của điện trường do Morton và 

Cooley phát minh vào đầu thế kỷ 20 và quay điện là một hiện tượng vật lý đầu tiên 

được ứng dụng để sản xuất các sợi siêu nhỏ. Từ 1934 – 1944, Formhals đã đăng ký 

nhiều bằng sáng chế tại Mỹ, mô tả một chuỗi quy trình sản xuất các sợi polyme bằng 

cách dùng lực tĩnh điện. Năm 1969, Taylor cho rằng cần có 1 góc 49,3º để cân bằng 

giữa sức căng bề mặt của polyme và lực tĩnh điện.  

Sự mất cân bằng của dung dịch ở đầu kim phun có dạng “hình nón Taylor” 

gây ra bởi điện trường cao dẫn đến sự hình thành của giọt phun điện. Trong suốt quá 

trình bay, những giọt tích điện từ đầu phun đến bộ thu, giọt chất lỏng kích thước 

micromet bị biến dạng và mở rộng thành một màng mỏng do các lực khác nhau chẳng 

hạn như lực tĩnh điện, điện trở không khí, lực hấp dẫn, lực đẩy Culong, sức căng bề 

mặt và lực đàn hồi nhớt. 

  

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Quan sát đầu kim tiêm có bán kính r = 100 µm, đầu giọt và góc nón  

α ≈ 49o (a), hình chụp đầu phun của thiết bị E-HUSC tại Trường ĐHKH Huế (b) 

Mặc dù được phát minh từ rất sớm, tuy nhiên quay điện gần như bị lãng quên 

cho đến cuối thập niên 1990. Kỹ thuật quay điện đã lấy lại được sự chú ý do làn sóng 

của công nghệ nanô. Những sợi hoặc cấu trúc dạng sợi siêu nhỏ được tạo nên từ 

polyme với đường kính xuống dưới micromet thậm chí cỡ nanômet [9].  

Bằng cách thay đổi nồng độ dung dịch, độ nhớt, dung môi, cường độ điện 

trường,... chúng ta dễ dàng kiểm soát được hình dạng, kích thước của sợi. Vì không 

sử dụng nhiệt độ cao nên phương pháp này phù hợp để dùng với các loại phân tử 

kém bền nhiệt. Chúng ta có thể phát triển phương pháp này để chế tạo vật liệu ở 

quy mô công nghiệp, đặc biệt là các vật liệu sinh học [20]. 

(b) (a) 
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Hình 2.3. Một số lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu của công nghệ quay điện 

Sự gia tăng số lượng các phát minh trong lĩnh vực quay điện được cho là do 

thị trường và ngành công nghiệp đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ nanô. 

Và quay điện thực sự là một giải pháp hữu hiệu đáp ứng được cho nhu cầu thương 

mại và công nghiệp hiện nay.  

2.1.1. Các kĩ thuật phun và một số ứng dụng 

2.1.1.1. Kĩ thuật phun và hình thái sợi 

Để đáp ứng các ứng dụng khác nhau, việc cải tiến và phát triển thiết bị là vấn 

đề thu hút được sự quan tâm nhất của các nhà công nghệ. Với mỗi ứng dụng khác 

nhau, chúng ta lại thấy có những cải tiến khác nhau. 

Hình 2.4 mô tả một số thiết kế khác nhau của thiết bị quay điện. Các thiết bị 

này khác nhau về cơ chế cấp điện áp, khối cấp nguyên liệu, thiết bị thu, cách bố trí 

thiết bị thu [92], [93]. 
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Hình 2.4. Một số phương án thiết kế khác nhau của thiết bị quay điện 

Như vậy, từ cấu hình cơ bản của thiết bị quay điện, bằng cách thay đổi cách 

thiết kế các bộ phận phun, bộ phận thu,… chúng ta có thể tạo nên các vật liệu có cấu 

trúc phong phú với nhiều tính chất mới. Rõ ràng, đây là lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn, 

cho phép mọi người đều có thể tự do phát huy được khả năng sáng tạo của mình.  

Các thiết kế trước đây, quay điện và phun tĩnh điện đều liên quan đến quá trình 

điện động lực đơn giản, nhằm tạo ra các tấm sợi, hạt, hoặc màng mỏng từ dung dịch 

ban đầu. Hình thái học của vật liệu nanô phụ thuộc vào các loại polyme và dung môi, 

và các điều kiện thực nghiệm khác. Quá trình này có thể được điều chỉnh phù hợp ứng 

với từng loại dung dịch polyme khác nhau. Bên cạnh đó, hình thái sợi được quay điện 

theo mô phỏng sinh học là vấn đề quan trọng trong từng ứng dụng cụ thể [55], [117].  

Nhóm Ohgo và cộng sự đã lấy cảm hứng bởi tơ nhện tự nhiên, sử dụng phương 

pháp kéo tơ truyền thống từ vật liệu polyme tổng hợp hoặc từ protein B.mori để sản 

xuất và thương mại hóa một số vật liệu polyamide như sợi Kevlar và Nylon để làm 

vải chịu lực. 
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Trong tự nhiên, một vài lá cây như lá lúa, lá sen, lá tre tự nhiên có hai bề mặt 

cấu trúc không giống nhau. Điều này dẫn đến tính dính ướt của hai mặt là khác nhau, 

hình 2.5b. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. (a) Ảnh các sợi định hướng song song thu được giữa hai điện cực song song. 

Giọt nước trên bề mặt lá tre (b), và trên tấm Si được phủ các sợi nanô PVB (c),                 

Ảnh SEM của các sợi nanô PVB (d) và Ảnh AFM của dãy sợi (e). 

Để bắt chước bề mặt tự nhiên, Wu và các cộng sự đã sử dụng phương pháp 

quay điện sử dụng bộ thu gồm hai cực dẫn điện bằng đồng đặt song song cách nhau 

một khoảng nhỏ. Kết quả nhóm tác giả đã chế tạo được một vật liệu có cấu trúc gồm 

các sợi polyvinyl butyral (PVB) sắp xếp thẳng hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. (a) Hình ảnh tổ ong; (b) Mô phỏng quá trình phun điện tạo sợi; 

Ảnh SEM của sợi nanô chế tạo bằng quay điện ở các điều kiện khác nhau: 

(c) PVA, nồng độ 6%, 22 kV, trên các màng plastic; (d) PEO, nồng độ 16%, 

19 kV, trên đế Al; (e) PAN, nồng độ 2%, 22 kV, trên đế Al. 

Cấu trúc tổ ong như hình 2.6, bao gồm các ô lục giác vừa tiết kiệm được thể 

tích, vừa tiết kiệm được sáp xây tổ, lại có cấu trúc rất bền vững. Yan và cộng sự đã 
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chế tạo sợi nanô polyme theo kiểu tổ ong khi sử dụng phương pháp kéo sợi liên tục. 

Trong quá trình quay điện, các sợi nanô tích đầy điện tích tự tổ hợp thành cấu trúc 

dạng tổ ong và nó được điều khiển bởi sự cạnh tranh giữa sức căng bề mặt và lực đẩy 

tĩnh điện.  

Nhóm Li và cộng sự đã thu được các sợi nanô sắp xếp song song bằng cách 

tạo ra những khe hở cách điện trên cực thu dẫn điện. Matthews và các cộng sự cho 

rằng các sợi được sắp xếp song song có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một trục 

quay tốc độ cao [15], [117].  

Gần đây, một số tài liệu nghiên cứu cho thấy kỹ thuật quay điện có thể tạo ra 

những sợi nanô có cấu trúc dạng xốp, dạng ruy băng, dạng xoắn ốc, dạng vòng, hình 

ống pháo, dạng cáp nhiều lõi, dạng ống lồng trong ống, dạng vỏ - lõi và dạng rỗng...  

2.1.1.2. Một số ứng dụng  

Chế tạo máy phát điện nano [17] 

 Năm 2010, nhóm Chen và cộng sự đã chế tạo được thiết bị phát điện có điện áp 

1,63 V - công suất 0,03 µW, sử dụng tấm áp điện gồm các sợi PZT nanô có đường kính 

60 nm dài 500 µm được chế tạo bằng phương pháp quay điện. Hình 2.7 là cấu tạo của 

máy phát áp điện và vi cấu trúc của sợi PZT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Cấu tạo của máy phát áp điện và vi cấu trúc của các sợi PZT [17] 
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Các thiết bị cảm biến 

Trực tiếp sử dụng kỹ thuật quay điện cho các vật liệu cảm biến trên điện cực 

của QCM là một phương pháp tạo ra cảm biến QCM độ nhạy cao trong 1 bước. Tuy 

nhiên, phương pháp này chỉ thích hợp với các vật liệu có thể thực hiện quay điện, rõ 

ràng sẽ giới hạn việc ứng dụng nhiều vật liệu cảm biến hơn cho QCM. Vì vậy, cần 

khám phá thêm các nền tảng khác để đáp ứng được các thách thức.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Ảnh FE-SEM của màng NFN (a) PAA/PVA và (b) PAA, (c) hàm thay đổi tần số của 

cảm biến QCM phủ chất đa điện phân với suất tải của lớp phủ 600 Hz theo RH, (d) sự phụ thuộc 

vào sự thay đổi tần số của cảm biến với RH (20÷95 %) và đường thể hiện thời gian xác định thu 

được từ (a) [117] 

Gần đây, một phương pháp 2 bước đơn giản để tạo ra suất tải của lớp phủ cảm 

biến RH trên QCM đã được phát triển, bao gồm thực hiện quay điện với lớp màng 

NFN lắng đọng trên bề mặt của một thiết bị cộng hưởng QCM, sau đó là quy trình 

biến đổi bề mặt.  

Ví dụ, màng NFN CS biến đổi PEI (PEI/CS) được sử dụng làm vật liệu cảm 

biến phủ lên QCM để nhận biết độ ẩm (hình 2.8). Tăng lượng màng phủ tạo ra nhiều 

điểm thấm hút trên màng cảm biến hơn, do đó làm độ nhạy của cảm biến tăng mạnh 
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(hình 2.8a). Phạm vi đo RH rộng, độ trễ nhỏ, cho thấy tiềm năng ứng dụng cảm ứng 

độ ẩm trong điều kiện nhiệt độ phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. (a) Hệ thống kiểm tra khí để nhận biết độ ẩm và (b) suất tải  

của lớp phủ cảm biến NFN PEI/PA-6 trên điện cực bằng vàng của QCM [117] 

Mặc dù cảm biến QCM phủ màng NFN PEI/CS có hiệu quả tốt trong cảm ứng 

độ ẩm, tuy nhiên, hạn chế chính trong việc sử dụng màng NFN CS làm chất nền là khả 

năng sản xuất màng NFN CS còn thấp, vì nồng độ dung dịch thấp (2 %kl). Do đó, một 

số nhà nghiên cứu đã nỗ lực áp dụng kỹ thuật quay điện với lớp lắng đọng của các 

màng NFN gốc polyme khác (ví dụ như PA-6) làm chất nền cho QCM (hình 2.9). 

Các nghiên cứu gần đây của Wang và các cộng sự [117] cho thấy cảm biến 

QCM từ màng NFN PA-6 được chức năng hóa với PEI (PEI/PA-6) có độ nhạy cao và 

thời gian phản ứng/phục hồi nhanh (120s/50s) với độ ẩm, làm tốt hơn cảm biến từ màng 

mỏng và cảm biến từ các cấu trúc xốp hiện tại (hình 2.9a). Độ rộng tần số thay đổi hơn 

3 lần với RH thay đổi từ 2 lên 95%. Các kiểm tra vòng tròn được lặp lại nhiều lần cho 

thấy thiết bị ổn định và các phản hồi của cảm biến có độ lặp lại cao (hình 2.9b).  
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2.1.2. Chế tạo thiết bị quay điện E-HUSC-02 

Thiết bị quay điện đã được nhiều nước trên thế giới sản xuất như Mỹ, Nhật, Trung 

Quốc… đồng thời cũng có những thiết bị được sản xuất thương mại, với giá khoảng 1 tỉ 

đồng. Tại Việt Nam lại chưa có nhà máy nào sản xuất thiết bị quay điện. Trong điều kiện 

hiện nay, khó có thể thuyết phục để có nguồn kinh phí để mua thiết bị này. Tuy nhiên, 

chúng ta nắm được nguyên lý cấu tạo của thiết bị quay điện cũng không quá phức tạp 

nên chúng tôi tin rằng sẽ tự chế tạo và làm chủ được công nghệ này.  

2.1.2.1. Các bộ phận cấu thành 

Khối cao áp 

Khối cao áp là phần quan trọng nhất đối với một thiết bị quay điện. Từ thiết bị 

E-HUSC-01 đã lắp đặt trước đó. Chúng tôi đã cải tiến bộ cao áp bằng cách nghiên 

cứu ứng dụng kỹ thuật lập trình vi điều khiển cho phần cứng Arduino - UNO - R3 đã 

tạo được nguồn tín hiệu điều khiển có biên độ ổn định, tần số chính xác, cung cấp 

cho công suất gồm MOSFET và biến áp FlyBack (FBT) đúng đáp ứng tần số.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10. Bo vi mạch Arduino điều khiển cao áp và khối cao áp cải tiến E-HUSC-02 
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Từ đó đã tiến hành chọn phương án, thiết kế hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch 

cao áp, chế tạo thành công bộ nguồn cao áp điều chỉnh được từ 0÷40 kV DC có thể 

điều chỉnh mịn và cho hiển thị ngoài (E-HUSC-02), phục vụ cho việc phân cực gốm 

áp điện cũng như sử dụng cho thiết bị quay và phun điện.  

Khối cấp nguyên liệu 

Khối cấp nguyên liệu gồm có ống phun, bơm và kim phun. Tùy thuộc vào tính 

chất của dung dịch, dung môi mà ống phun có thể là nhựa hoặc thủy tinh. Phần bơm 

phun là quan trọng nhất, nó cho phép chúng ta thay đổi chính xác, ổn định tốc độ 

phun dung dịch. Ở đây, chúng tôi sử dụng thiết bị bơm phun điện ULIS-P1B với tốc 

độ thay đổi từ 0,1 ml/h đến 99,9 ml/h. Kim phun là bộ phận quan trọng ảnh hưởng 

lớn đến kích thước của sợi được tạo ra. Thiết bị này sử dụng loại kim tiêm inox đường 

kính trong khoảng 0,5 mm. 

Trống thu 

Trong thiết bị E-HUSC-02, chúng tôi thiết kế khối thu dạng trống quay. Ở đây 

chúng tôi sử dụng một motor xoay chiều của một máy ly tâm, sử dụng điện áp 220V. 

Tốc độ quay của motor được thay đổi thông qua một bộ điều chỉnh tăng giảm điện 

áp, do đó tốc độ quay của motor có thể điều chỉnh từ 250÷2000 v/ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Thiết bị quay điện E-HUSC-02 được chế tạo tại Trường ĐH Khoa học Huế 
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2.1.2.2. Các thông số của quá trình thực nghiệm ảnh hưởng đến hình thái học của sợi 

Điện áp 

Quá trình hình thành sợi xảy ra bởi hiệu ứng kết hợp của cả trường tĩnh điện 

và các tính chất vật liệu của polyme. Trong kỹ thuật quay điện, việc vận chuyển điện 

tích do điện áp đặt vào chủ yếu là do dòng chảy của các tia polyme hướng tới các bộ 

thu, và sự tăng hoặc giảm lưu lượng của polyme từ đầu vòi phun do điện áp thiết lập. 

Thực nghiệm chỉ ra rằng khi gia tăng điện áp, dòng điện tích trong hình dạng các tia 

dung dịch sẽ hình thành cấu trúc và hình thái sợi khác nhau.   

Tốc độ dòng chảy polyme 

Tốc độ dòng chảy của polyme từ ống tiêm là một thông số quan trọng của quá 

trình vì nó ảnh hưởng đến tốc độ phun tia và tốc độ truyền vật liệu. Trong trường hợp 

sợi vật liệu PS, đã quan sát thấy rằng đường kính sợi và đường kính lỗ rỗng tăng lên 

cùng với sự gia tăng tốc độ dòng chảy polyme.  

Khoảng cách từ đầu kim đến bộ thu [35] 

Kỹ thuật phun điện rất dễ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách từ đầu kim phun đến 

bộ thu bởi vì chúng phụ thuộc vào thời gian lắng đọng dung dịch, độ bay hơi và 

khoảng thời gian để hình thành màng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cần có 

một khoảng cách tối thiểu để các sợi có đủ thời gian khô lại trước khi đến được bộ 

thu, còn nếu khoảng cách quá gần hoặc quá xa sẽ hình thành hạt.  

Môi trường quay điện 

Các điều kiện môi trường xung quanh quay điện như không khí, độ ẩm tương 

đối, điều kiện chân không, khí xung quanh, vv, ảnh hưởng đến cấu trúc sợi và hình 

thái của sợi quay điện. Quan sát thấy rằng sợi acrylic được quay trong khí quyển có 

độ ẩm tương đối lớn hơn 60% không khô đúng cách sẽ bị vướng trên bề mặt của bộ 

thu. Điện áp đánh thủng của các khí trong khí quyển được cho là ảnh hưởng đến công 

suất điện tích giữ lại các sợi trên bề mặt đế thu.  

Nồng độ dung dịch 

Nồng độ dung dịch quyết định ranh giới đối với sự hình thành của các sợi quay 

điện do có độ nhớt cao và sức căng bề mặt lớn. Dung dịch có nồng độ thấp tạo thành 

giọt do ảnh hưởng của sức căng bề mặt, trong khi nồng độ cao hơn ngăn cản sự hình 
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thành sợi do độ nhớt cao. Bằng cách tăng nồng độ của dung dịch polystyrene, đường 

kính sợi tăng và kích thước lỗ rỗng giảm xuống rất nhỏ. Trong trường hợp của hệ vật 

liệu PEO/nước, sự phân bố hai mode trong đường kính sợi được quan sát thấy ở nồng 

độ cao hơn. Hình thái nhấp nhô trong sợi đã được quy cho các trạng thái bay hơi 

không đồng đều và ứng suất tĩnh trong quá trình phun của các sợi ở nồng độ thấp. 

Như vậy, nồng độ dung dịch polyme ảnh hưởng rất nhiều đến kĩ thuật quay sợi và 

điều khiển cấu trúc sợi cũng như là hình thái học. 

Độ dẫn điện của dung dịch 

Polyme hầu như là dẫn điện, với một vài trường hợp ngoại lệ của vật liệu điện 

môi, và các ion tích điện trong dung dịch polyme là có ảnh hưởng trong việc hình thành 

tia. Các ion làm tăng khả năng vận chuyển điện tích của các tia, do đó nó phải chịu sức 

căng cao hơn với điện trường đặt vào. Bán kính tia tỷ lệ nghịch với căn bậc ba của độ 

dẫn điện của dung dịch. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của các ion bằng 

cách thêm muối ion vào dung dịch dẫn đến sự thay đổi hình thái học của sợi.  

Độ bay hơi của dung môi 

Kỹ thuật quay điện liên quan đến sự bay hơi dung môi và giai đoạn phân tách 

nhanh chóng do tia mảnh, áp suất hơi dung môi tới hạn xác định mức độ bốc hơi và 

thời gian sấy khô. Độ bay hơi dung môi đóng một vai trò quan trọng trong việc hình 

thành các cấu trúc nano bằng cách ảnh hưởng đến quá trình tách pha. Có thể thấy rằng 

việc sử dụng các dung môi dễ bay hơi như dichloromethane cho ra sợi PLLA với kích 

thước lỗ rỗng là 100 nm và chiều dài 250 nm dọc theo trục sợi. Hình thái của sợi PVC 

quay điện cũng đã được đánh giá và chứng minh rằng đường kính sợi trung bình giảm 

tỉ lệ với tốc độ bay hơi của DMF trong hỗn hợp dung môi THF/DMF.  

2.1.3. Chế tạo màng vật liệu tổ hợp. 

Poly (vinylidene fluoride) (PVDF) (-CH2-CF2-)n, là polyme bán tinh thể có 

nhiều ứng dụng rất quan trọng, do tính chất áp điện, sắt điện và hỏa điện của nó. Gần 

đây, người ta sử dụng vật liệu này cho các ứng dụng trong thiết bị cảm biến, thiết bị 

âm thanh, pin, đầu dò, thiết bị thủy âm, thiết bị cho năng lượng tái tạo. Do những ưu 

điểm về khả năng biến dạng cao, ổn định, khó bị khử phân cực bởi điện trường ngoài 

và có thể được chế tạo dễ dàng, nên PVDF được xem là ứng cử viên sáng giá cho các 
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ứng dụng chuyển đổi năng lượng. PVDF là polyme có tính áp điện tương đối mạnh, và 

có ít nhất 5 dạng kết tinh khác nhau: α, β, γ, δ và ε, trong đó chỉ pha β mới thể hiện tính 

sắt điện. Do vậy, nghiên cứu tăng cường pha β trong PVDF là điều cần thiết [13]. 

2.1.3.1. Khảo sát nồng độ tối ưu của PVDF 

Việc sử dụng thiết bị quay điện cần phải tối ưu hóa điều kiện thiết bị, dung 

môi, dung dịch… Mục đích thuận tiện cho quá trình phun và chọn được nồng độ dung 

dịch có các thông số tốt nhất.  

 

Hình 2.12. Đường DTA của bột PVDF 

Trong quá trình khuấy gia nhiệt bột PVDF (nhằm tăng tỉ lệ pha ), việc chụp 

DTA (kĩ thuật đo vi sai cho phép xác định chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu đo và mẫu 

so sánh theo thời gian hoặc theo nhiệt độ) là vô cùng cần thiết. Qua hình ảnh chụp 

DTA (hình 2.12) cho thấy điểm thu nhiệt vật liệu PVDF ở 2 khoảng ΔT1 

(61.33÷65.49) oC và ΔT2 (92.25÷96.81) oC. Sau đó, tổng hợp vật liệu PVDF trong 

dung môi DMF/Aceton (1:1) với nhiệt độ khuấy 62 oC. Kí hiệu các nồng độ với tỉ lệ 

%kl PVDF tại các nồng độ 12, 14, 16, 18 %kl là P12, P14, P16, P18.  

Qua ảnh SEM dưới đây và tính toán phân bố kích thước sợi (bằng hàm phân bố 

Gauss) [111], cho thấy kích thước hạt đồng đều ở nồng độ khoảng từ 14÷16 (%kl), và 

ở các nồng độ này có độ nhớt phù hợp với kĩ thuật phun điện. Khi nồng độ trên 18 %kl 

sẽ gây khó khăn trong quá trình phun, đặc biệt đối với các dung môi dễ bay hơi. 
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Hình 2.13. Ảnh SEM và đường phân bố kích thước sợi PVDF ở các nồng độ khác nhau 

Từ kết quả chụp phổ hồng ngoại FTIR hình 2.14 cho thấy ở nồng độ 16 và 

18 (%kl) có sự hình thành pha  một cách rõ nét nhất, tuy nhiên kích thước sợi quay 

điện ở nồng độ 16 %kl đồng đều hơn. Kết hợp với kết quả hình 2.13, chúng tôi quyết 

định chọn nồng độ 16 %kl để pha tạp CNTs. 
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Hình 2.14. Phổ hồng ngoại (FTIR) của màng PVDF với các nồng độ khác nhau  

Hiện nay, các vật liệu pha tạp nhằm gia tăng tính chất cơ và điện của vật liệu tổ 

hợp được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm với sự kết hợp của các chất như CNTs, GO, 

AgNPs, và các kim loại được pha trộn với các polyme… Nhóm tác giả S. Banerjee và 

cộng sự đã đưa thành phần CNTs kết hợp với PZT-epoxy dạng sol-gel để cán thành 

các màng dày mềm dẻo dùng trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng, trong đó CNTs 

đóng vai trò chức năng quan trọng trong quá trình phân cực vật liệu và tăng cường pha 

β trong vật liệu polyme áp điện [6], [39], [45], [123], [128]. Gần đây nhất, nhóm             

F. Kong và cộng sự (2020), đã đưa hỗn hợp thành phần CB/SiO2/PVDF với tỉ lệ 1:4:95 

làm tăng khả năng biến dạng của vật liệu lên đến 57% so với PVDF tinh khiết [47].   

Do vậy việc nghiên cứu đưa các tạp chất khác nhau vào hệ nền polyme nhằm cải thiện 

tính chất các vật liệu là vấn đề cần nghiên cứu nhiều hơn nữa. 

2.1.3.2. Tổng hợp vật liệu CNTs-PVDF 

Hòa tan bột PVDF trong dung môi DMF: Acetone (2:1) với nồng độ 16 %kl 

PVDF, khuấy đều bằng siêu âm trong thời gian 30 phút ở 65 oC. Tiếp theo, CNTs 

được đưa vào với nồng độ từ 0 đến 0.9 %kl. Đưa dung dịch vừa pha chế vào hệ phun, 

điều chỉnh tốc độ phun là 5 ml/h, khoảng cách từ đầu phun đến bộ thu là 12 cm, điện 

áp đặt 12 kV. 

Trên nền vật liệu P16 đã khảo sát ở trên, chúng tôi tiếp tục pha tạp CNTs với 

các tỉ lệ khối lượng x=0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 %kl, sau đó tiến hành quay điện thu được 

các mẫu có kí hiệu lần lượt là: P16-C1, P16-C3, P16-C5, P16-C7, P16-C9. 
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Hình 2.15. Ảnh FE-SEM của CNTs (a), Mẫu của màng PVDF pha tạp CNTs  

với %kl khác nhau (b) và mẫu ủ nhiệt độ 135 oC sau đó phún xạ điện cực Pt (c) 

Quan sát các mẫu pha tạp CNTs ta thấy mẫu ban đầu có màu trắng đục và 

ngả màu sẫm dần theo nồng độ CNTs, sau đó sấy ở nhiệt độ 135 oC thì mẫu trở 

nên trong suốt như trên hình 2.15b. Mẫu CNTs-PVDF với CNTs có nồng độ cao 

có kích thước sợi tương đối lớn, quan sát trên ảnh ta thấy trên sợi hình thành các 

“bụng” chứa CNTs, hình 2.17 [94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.16. Hình mô phỏng CNTs định xứ trong sợi PVDF 

Như ta đã biết PVDF tồn tại ít nhất 5 dạng pha khác nhau: α, β, γ, δ và ε. Trong 

năm cấu trúc này, dạng β là cấu trúc phân cực, có vai trò quan trọng trong tính sắt điện, 

hỏa điện và áp điện của polymer. Do đó, các mẫu có tỷ lệ dạng β cao hơn thường sẽ có 

phản ứng áp điện mạnh hơn.  

Hình 2.18 là phổ nhiễu xạ tia X của mẫu sợi với tỷ lệ khối lượng CNTs khác 

nhau. Từ hình có thể thấy, mẫu PVDF-C0 có các đỉnh nổi bật ở 2θ = 18,8º; 20,2º và 

26,9º lần lượt tương ứng với đỉnh nhiễu xạ (020), (110) và (021) của dạng α.  

β 

(a) 
(b) 

(c) 
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Hình 2.17. Ảnh SEM của màng PVDF 16 %kl với các tỉ lệ pha tạp CNTs khác nhau 

Pha phân cực β tăng cường được xem là do các lực dãn, kéo và phân cực cùng 

lúc trong quá trình quay điện. Các đỉnh ở 18,8º và 20,2º gần như biến mất khi tỷ lệ 

CNTs tăng lên 3 %kl và 5 %kl, và một đỉnh β cao hơn hẳn ở 2θ = 20,6º trong mạng 

sợi PVDF. Ngoài ra, cả độ kết tinh và tỷ lệ pha β đều giảm đi khi tăng hàm lượng 

CNTs lên 7%kl và 9 %kl.  
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Hình 2.18. Giản đồ nhiễu xạ tia X của màng PVDF 16 %kl với các tỉ lệ CNTs khác nhau 

Tương tự, các kết quả của phổ hồng ngoại ở hình 2.19, cho thấy PVDF-C5 có 

đỉnh hình thành pha β rõ nét nhất tại các số sóng 511, 840, 1072, 1276 (cm-1).  

 

Hình 2.19. Phổ hồng ngoại của màng PVDF 16%kl với các tỉ lệ CNTs khác nhau  

Chúng ta có thể lý giải rằng dưới tác động của điện trường ngoài, CNTs có tính 

dẫn điện, do đó tạo ra điện tích cảm ứng trên bề mặt, làm lực Cu-lông mạnh hơn trong 

quy trình quay điện và phân cực tại chỗ. Lực này liên kết các mắt xích PVDF kết tinh 

trên bề mặt CNTs tạo pha β, sau đó trở thành tác nhân tạo hạt nhân, làm tăng sự chuyển 

đổi từ các vùng vô định hình cục bộ thành kết tinh dạng β. Kết quả là, lượng kết tinh 

dạng pha β tăng lên so với lượng đạt được từ sợi nano PVDF nguyên chất. Tuy nhiên, 

từ ảnh SEM trong hình 2.17 cho thấy, thêm quá nhiều CNTs sẽ khiến điện tích cảm 

ứng cục bộ trên bề mặt CNTs truyền theo chiều dọc và bị trung hòa trong sợi, dẫn tới 

tình trạng phân cực cũng như độ kết tinh của sợi nano PVDF giảm đi.  

Để so sánh độ kết tinh của màng CNTs-PVDF với nồng độ CNTs khác nhau 

bằng phương pháp cán màng và quay điện, chúng tôi tiến hành như sau: 2 nhóm mẫu 

sau khi thực hiện ở các phương pháp đều được ủ nhiệt ở 135 oC.  
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Hình 2.20. Đồ thị so sánh độ kết tinh của màng CNTs-PVDF bằng phương pháp cán màng 

và quay điện 

Giả sử rằng sự hấp thụ tuân theo định luật Lambert-Beer [30], trong đó Aα và 

Aβ là các giá trị được xác định bởi cường độ bức xạ của tia tới và tia truyền qua tương 

ứng tại các đỉnh phổ 763 cm-1 (pha α) và 840 cm-1 (pha β), từ đó độ kết tinh pha β 

được tính như sau: 

 
( )

(1,26)A

A
F

A



 

 =
+

 
(2.1) 

Sau khi tính độ kết tinh ở 2 nhóm mẫu (bảng 2.1), ta thấy phương pháp quay điện 

có độ kết tinh pha β hơn hẳn phương pháp cán màng từ 20% đến ≈ 30% (tùy thuộc vào 

nồng độ pha tạp CNTs). Do đó ngoài việc pha tạp vào vật liệu nền để cải thiện tính chất 

vật liệu thì vấn đề về công nghệ chế tạo là rất quan trọng. 

Bảng 2.1. Giá trị EC, Pr của màng CNTs-PVDF với các nồng độ CNTs khác nhau và độ gia tăng 

kết tinh ở 2 phương pháp: cán màng (A) và quay điện (B) 

Mẫu EC (kV/cm) Pr (µC/cm2) 
Độ kết tinh F(β), % Độ gia tăng             

kết tinh                       

(A và B), % 
Cán màng (A) Quay điện (B) 

P16 9.3 2.1 54 70 22,9 

P16-C1 8.8 2.6 55 74 25,7 

P16-C3 8.2 3.0 60 82 26,8 

P16-C5 7.8 3.2 62 87 28,7 

P16-C7 5.9 2.1 60 83 27,7 

P16-C9 5.8 2.0 57 57 20,8 
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Đo đường trễ của các màng CNTs-PVDF ta thấy, việc đưa CNTs có thể làm 

“mềm” hóa vật liệu, phân cực dư Pr tăng nhẹ và có xu hướng dễ bão hòa do tính dẫn điện 

của nó, cho thấy ảnh hưởng của CNTs đối với vật liệu nền PVDF. 

Để thấy rõ được sự phân tán của CNTs trong vật liệu nền, mẫu đem phân tích 

phổ tán xạ Raman (đo trên thiết bị Xplora của hãng Horiba, tại trường Đại học Duy 

Tân, Đà Nẵng) đối với màng CNTs-PVDF (hình 2.21).  

 

Hình 2.21. Phổ Raman của màng PVDF 16 %kl với các tỉ lệ pha tạp CNTs khác nhau 

Các đỉnh phổ D và G tương ứng các đỉnh có số sóng 1309 cm-1 và 1597 cm-1 

đặc trưng cho liên kết C-C của các nguyên tử cácbon trong CNTs. Điều này phản ánh 

mối liên kết của các ống nano cacbon trong ma trận polyme. Ngoài ra, các đỉnh phổ 

tại vị trí 1431 cm-1, 2871 cm-1 đặc trưng cho liên kết C-H trong nền PVDF. Tuy nhiên, 

cường độ các đỉnh này giảm dần khi tăng nồng độ CNTs. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.22. Đường trễ màng P16 (a), và P16-C5 (b) 

Đây là đường trễ điển hình của vật liệu sắt điện với các giá trị trường kháng 

EC, phân cực dư Pr được liệt kê trong bảng 2.1. 
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Để kiểm tra độ dãn dài và chịu ứng sức lực khi màng bị uốn cong và kéo dãn, 

chúng tôi đã tính toán giá trị độ bền màng bằng cách ghi lại kết quả cặp dữ liệu: lực 

F (N) và độ dãn Δl (mm), khi màng kéo dãn cực đại thì lực khi đó là lớn nhất Fmax; Ở 

đây theo các công thức biến đổi ta tính toán giá trị và vẽ lại đồ thị biểu diễn ứng suất 

lực σ (MPa) theo độ dãn tương đối ε (%). 

 

Hình 2.23. Ứng suất lực và độ dãn tương đối của màng CNTs-PVDF với ở các nồng độ 

pha tạp CNTs  

Việc đưa một lượng nhỏ CNTs vào mạng nền PVDF sẽ tăng ứng suất lực nghĩa 

là làm “cứng hóa” vật liệu, thể hiện ở mẫu có hàm lượng CNTs cao nhất là P16-C9 (8,8 

MPa) và mẫu nền P16 (2,1 MPa). Độ dãn đạt giá trị cực đại là 109% ở mẫu P16-C5 so 

với mẫu không pha tạp P16 chỉ có 42%, Tuy nhiên, nếu đưa hàm lượng tạp nhiều thì độ 

dãn của vật liệu lại giảm đi, có thể lý giải khi đưa lượng tạp nhiều có thể làm cứng hóa 

vật liệu. So với kết quả đo độ bền kéo của các màng sợi PVDF thì màng CNTs-PVDF 

có độ bền và khả năng biến dạng tăng lên đáng kể.  

2.1.3.3. Tổng hợp vật liệu GO-PVDF  

Hòa tan bột PVDF trong hỗn hợp dung môi DMF/Aceton (với tỉ lệ 2:1) sao 

cho dung dịch có nồng độ 16 %kl PVDF, khuấy đều bằng siêu âm trong thời gian 30 

phút ở 65 oC. Sau đó, GO được đưa vào với nồng độ từ 0÷1,2 %kl, ký hiệu tương ứng 

là P16-G0 đến P16-G12 (bảng 2.2) [59], [73], [130].   

Đưa dung dịch vừa pha chế vào hệ phun. Tốc độ phun được điều chỉnh là           

5 ml/h, khoảng cách từ đầu phun đến bộ thu là 12 cm, điện áp đặt 12 kV.  
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Bảng 2.2. Kí hiệu mẫu đối với vật liệu GO-PVDF 

Mẫu Thành phần 

P16-G0 PVDF 16% kl + 0,0 %kl GO 

P16-G1 PVDF 16% kl + 0,1 %kl GO 

P16-G3 PVDF 16% kl + 0,3 %kl GO 

P16-G5 PVDF 16% kl + 0,5 %kl GO 

P16-G7 PVDF 16% kl + 0,7 %kl GO 

P16-G9 PVDF 16% kl + 0,9 %kl GO 

P16-G12 PVDF 16% kl + 1,2 %kl GO 

 

Ảnh SEM ở hình 2.24 cho thấy các tấm GO có dạng các “lá” mỏng được xếp 

chồng lên nhau, sau khi xử lý siêu âm sẽ vỡ ra và hình thành nên các tấm có kích 

thước nhỏ hơn (khoảng vài trăm nm). Sau đó được sấy khô và đưa vào pha tạp trong 

hỗn hợp dung dịch PVDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.24. Ảnh SEM của GO và mô hình GO bị vỡ vụn do siêu âm. 

Sợi PVDF và PVDF pha tạp 0,7 %kl GO đều, mịn, sắp xếp tự do và không có 

sự hình thành hạt; kích thước sợi được ước tính bằng phần mềm Lince và nằm trong 

khoảng 0,7÷1,2 µm được thể hiện qua đỉnh hàm Gauss, hình 2.25. 

Bằng thực nghiệm cho thấy, ở nồng độ 16 %kl PVDF có độ nhớt phù hợp với 

kĩ thuật phun điện và trong quá trình pha tạp GO (GO-PVDF), kích thước sợi tăng từ 

450 nm (P16) đến 900 nm (P16-G7) so với mẫu chưa pha tạp GO. 
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Hình 2.25. Ảnh SEM của mẫu GO-PVDF: a) P16 và (b) P16 – G7 

Màng vật liệu tổ hợp này được cấu tạo bởi các sợi có kích thước tăng dần khi 

tăng nồng độ tạp, điều này tương tự như pha tạp CNTs. 

 

Hình 2.26. Giản đồ nhiễu xạ tia X của màng PVDF 16 %kl với nồng độ pha tạp GO  

Sau quá trình electrospinning, quá trình ủ ở 135 °C trong 24 giờ là để sửa đổi 

sự kết tinh pha của PVDF pha tạp GO. Phổ XRD của màng GO-PVDF với các tỷ lệ 

GO khác nhau cho thấy, khi tăng hàm lượng GO, cường độ đỉnh đặc trưng cho pha β 

tăng tại 2θ = 20,7º và đạt cực đại ứng với mẫu P16-G7, sau đó giảm. Nghĩa là, GO 

làm tăng cường pha β trong vật liệu GO-PVDF ở một nồng độ tối ưu nào đó.  

Để giải thích sự hình thành pha trong màng GO-PVDF chúng ta quan sát phổ 

FTIR, đó là do sự tương tác mạnh giữa các nhóm carbonyl (C = O) trong GO và các liên 
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kết phân đoạn C=F2 của polyme PVDF (hình 2.27). chúng ta thấy rằng pha tạp sẽ làm 

thay đổi độ kết tinh của PVDF, đỉnh tại số sóng 840 cm-1 vẫn tồn tại và nồng độ pha tạp 

tốt nhất là 0,7 %kl với các số sóng ở 840, 1072, 1274, 1404 (cm– 1) là đỉnh hấp thụ mạnh 

nhất của pha β ở mẫu này (P16-G7). 

 

Hình 2.27. Phổ hồng ngoại của màng PVDF với 16 %kl GO khác nhau  

Bên cạnh đó, đỉnh phổ giảm khi nồng độ GO tăng lên đến 0,9 và 1,2% kl. Do 

đó, so sánh sự thay đổi hàm lượng pha giữa các màng GO-PVDF và màng PVDF, 

chúng tôi nhận thấy rằng chỉ dưới tác dụng của điện trường có thể GO chủ yếu tạo ra 

sự hình thành pha β. Hiện tượng này phát sinh bởi vì GO làm tăng điện trường cục 

bộ trong quá trình quay điện và phân cực tại chỗ, dẫn đến lực Cu-lông lớn, gây ra sự 

hình thành một lượng kết tinh pha tinh thể so với màng PVDF đơn thuần, cụ thể lượng 

pha tạp GO (0,5 và 0,7 %kl) được thêm vào là các tấm nano trong hệ nền PVDF. 

Ngoài ra, dưới điện trường ngoài, GO dẫn điện có thể tạo ra các điện tích cảm ứng 

trên bề mặt, dẫn đến lực Cu-lông lớn hơn trong quá trình phân cực tại chỗ. Điều này 

thu hút các chuỗi PVDF kết tinh có lẫn các tấm nhỏ GO, sau đó hoạt động như các 

tác nhân tạo mầm để thúc đẩy sự biến đổi các vùng vô định hình cục bộ thành pha 

tinh thể. Kết quả là, lượng pha tinh thể được tăng cường so với kết quả đạt được trong 

các hạt nano PVDF nguyên chất [122]. 

Tuy nhiên, việc bổ sung nhiều GO gây ra cảm ứng cục bộ trên bề mặt của GO 

chạy theo chiều dọc và trở nên trung hòa trong dung dịch polyme, do đó làm giảm khả 

năng phân cực của các sợi nano PVDF cũng như độ kết tinh của chúng. So với mẫu pha 

tạp CNTs (P16-C5 tối ưu) thì mẫu P16-G7 có độ kết tinh cao hơn, hình 2.28. Tóm lại, 
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việc pha tạp GO có tác dụng đáng kể đến sự kết tinh của GO-PVDF và pha β được 

thấy rõ nét nhất ở nồng độ 0,7 %kl GO. Hơn nữa, phân tích phổ XRD có sự tương 

đồng với phân tích phổ hồng ngoại FTIR trong nhóm mẫu GO-PVDF. 
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Hình 2.28. Đồ thị biểu diễn độ kết tinh của 2 nhóm vật liệu CNTs-PVDF và GO-PVDF 

ở các nồng độ khác nhau 

Từ đó, ta có nhận xét chung, có thể có nhiều chất khác làm tăng độ kết tinh 

pha β. Tuy nhiên, việc chọn chất nào là tùy thuộc vào mục đích cụ thể và công nghệ chế 

tạo. Việc hình thành pha β cũng đồng nghĩa với sự kết tinh trong mạng thể polyme 

tăng lên, điều này có lợi rất nhiều cho quá trình nghiên cứu ứng dụng trong các thiết 

bị cảm biến, đánh dấu sinh học, thiết bị âm thanh, thiết bị thủy âm, thiết bị cho năng 

lượng tái tạo… sau này 

 

Hình 2.29. Ứng suất lực và độ dãn tương đối của màng GO-PVDF với các nồng độ GO 

khác nhau 
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Trong quá trình tổng hợp vật liệu, việc kiểm tra tính chất cơ học rất quan trọng, 

đặc biệt là đối với các màng polyme. Đây là điều kiện cần thiết để đánh giá tính chất vật 

liệu và định hướng triển khai ứng dụng. Độ bền kéo và độ dãn dài của các màng vật liệu 

GO-PVDF được đánh giá trên thiết bị ASTM D882 - Film Tensile tại Trung tâm              

Kỹ thuật Nhựa - Cao su và Đào tạo Quản lý Năng lượng, TP Hồ Chí Minh, hình 2.29 

Thiết bị đo kiểm tra độ bền màng ghi lại kết quả cặp dữ liệu: giá trị lực F (N) 

và độ giãn Δl (mm), khi màng kéo dãn cực đại thì lực khi đó là lớn nhất Fmax; Ở đây 

theo các công thức biến đổi ta tính toán vẽ lại đồ thị biểu diễn ứng suất lực σ (MPa) 

theo độ dãn tương đối ε (%). Giống như mẫu pha tạp CNTs, khi đưa lượng GO nhiều 

thì độ dãn của vật liệu lại giảm đi, có thể lý giải là lượng tạp nhiều có thể làm “xơ 

cứng” vật liệu. So với kết quả đo độ bền kéo của các màng sợi PVDF thì màng PVDF 

pha tạp GO có độ bền và khả năng biến dạng tăng lên đáng kể. Như vậy việc đưa GO 

với lượng một xác định vừa làm tăng độ bền của vật liệu đồng thời vẫn giữ được tính 

đàn hồi của ma trận các sợi polyme. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.30. Đường trễ sắt điện của vật liệu (a) P16 và P16-G7 (b) 

Hình 2.30 cho thấy khi đưa lượng nhỏ GO sẽ cải thiện tính chất sắt điện so với mẫu 

nền PVDF, các giá trị về điện trường kháng EC và phân cực dư Pr của mẫu P16 và P16-

G7 được so sánh dưới bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Giá trị EC và Pr của P16 và P16-G7 

Mẫu EC (kV/cm) Pr (µC/cm2) 

P16 9.3 2.1 

P16-G7 7.7 3.5 
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2.2. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KEO DẪN ĐIỆN TỪ DUNG DỊCH SỢI NANO BẠC  

Trong thập kỷ qua, AgNWs đã thu hút nhiều sự quan tâm do tính chất quang 

học và điện tử độc đáo của chúng. Ứng dụng tiềm năng trong các thiết bị điện tử 

thông minh làm cho AgNWs trở thành một trong những vật liệu nano hứa hẹn nhất 

trong thế kỷ hai mươi. Ví dụ, màng dẫn điện trong suốt truyền thống trên chính là 

ôxit indi pha tạp thiếc; tuy nhiên, sự giòn của vật liệu và phương pháp sản xuất đã 

hạn chế việc sử dụng oxit thiếc indi (ITO) trong các thiết bị điện tử thông minh. Việc 

tìm kiếm vật liệu thay thế ITO là một trong những chủ đề nóng trong thập kỷ qua như 

polyme dẫn điện, ống nano cacbon, các dây nano kim loại, graphene đã được sử dụng 

để thay thế ITO và AgNWs là ứng viên số một [124]. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi của AgNWs bắt đầu từ năm 2002, khi 

Murphy và cộng sự báo cáo phương pháp tổng hợp hóa ướt và bằng cách sử dụng 

phương pháp này, AgNWs đồng nhất được tổng hợp với năng suất cao. Sun và cộng 

sự đề xuất phương pháp polyol, phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp của Jana 

và nó đã được các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi. Các hình thái của AgNWs thường 

được nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và kính hiển vi điện tử 

quét (SEM), từ đó chúng ta có thể đo đường kính và độ dài của các AgNWs và tỷ lệ 

hình thái được coi là tỷ số giữa chiều dài và đường kính. Ba tham số này là các tham 

số vật lý quan trọng nhất của AgNWs. Ví dụ, các dây nano có đường kính nhỏ hơn 

cho thấy hiệu suất tốt hơn trong các màng trong suốt dựa trên AgNWs, nhưng dây 

nano có đường kính lớn có tính chất cơ học tốt hơn.  

Từ những kết quả nghiên cứu quan trọng này, các thiết bị thông minh có hiệu 

suất cao đã được thiết kế và sản xuất. Làm thế nào để tổng hợp AgNWs với kích 

thước khác nhau có hiệu suất cao là chủ đề rất quan trọng cả trong lĩnh vực nghiên 

cứu hàn lâm và trong các lĩnh vực công nghiệp [97]. Trong thập kỷ qua, việc áp dụng 

các AgNWs trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã phát triển nhanh chóng, chẳng hạn 

như tấm dẫn điện trong suốt mềm dẻo, bảng cảm ứng mềm dẻo, thiết bị điện tử có thể 

kéo giãn và các thiết bị năng lượng kéo giãn. 

Trong chương này, chúng tôi sẽ nghiên cứu chế tạo AgNWs bằng phương pháp 

polyol để từ đó tổng hợp thành keo dẫn điện, kết quả này giúp chúng tôi giải quyết bài 

toán điện cực dẻo có thể bám tốt trên vật liệu chủ trong điều kiện thường.  
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2.2.1. Tổng quan 

2.2.1.1. Một số tính chất đặc trưng của dây nano bạc [18] 

Dây nano bạc là vật liệu nano kim loại, thuộc loại vật liệu nano dị hướng, một 

chiều (1D), với đường kính thường trong phạm vi từ 10 đến 200 nm và độ dài trong 

khoảng từ 5-100 μm, do sự nhân hạt nano bạc theo chiều dài tạo thành dây lượng tử 

bạc (Hình 2.31). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.31. Mô hình và ảnh SEM của sợi nano bạc trên đế PET 

Đối với cấu trúc nano một chiều - dây nano kim loại, thì số nguyên tử trong cấu 

trúc ít hơn hay xấp xỉ bằng số nguyên tử ở bề mặt của cấu trúc. Do đó, các điện tử của 

dây nano kim loại chuyển động nhanh hơn và ít va chạm trong chuyển động trôi. Nhờ 

đó, dây nano kim loại ít tỏa nhiệt hơn khi dẫn điện so với vật liệu khối, mở ra nhiều 

khả năng ứng dụng trong linh kiện điện tử, vi mạch… Khi ứng dụng dây nano bạc làm 

điện cực trong linh kiện quang điện thì các tính chất quang, điện liên quan đến hình 

thái học của chúng phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu cần thiết là trong suốt và dẫn 

điện tốt. Một số nghiên cứu mới nhất về dây nano bạc liên quan đến các yêu cầu trên 

được trình bày thông qua mối quan hệ giữa tính chất quang, điện với hình thái học, tỷ 

số độ dài/đường kính của dây (cũng như phương pháp chế tạo) đồng thời nêu bật đặc 

tính cơ học của dây nano bạc so với cấu trúc khối của chúng. 

Hình thái và cấu trúc [49] 

Hình thái, cấu trúc của dây nano sẽ được quyết định bởi phương pháp chế tạo, 

tuy nhiên tất cả những dây nano bạc đều có cấu trúc lập phương tâm mặt (FCC) và 

có định hướng trục theo hướng <110>. Những dây nano bạc được tạo ra theo cách 

tiếp cận trên – xuống có diện tích mặt cắt có dạng hình thoi (rhombic) hoặc hình thoi 

cắt cụt (truncated –rhombic). Dây nano có mặt cắt dạng thoi sẽ có những mặt bên 
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thuộc loại (111), trong khi đó dây nano có mặt cắt dạng hình thoi cắt cụt mặt bên sẽ 

là (100) và (111). 

 

Hình 2.32. Mô hình hình thái cấu trúc của dây nano bạc dưới xu hướng  

tiếp cận top – down (a, b) và bottom – up (c). 

Dây nano bạc được tạo ra bằng phương pháp từ dưới – lên có diện tích mặt 

cắt là ngũ giác. Mặt bên của dây là những mặt cắt 5 cạnh định hướng theo mặt (100), 

mặt trực diện với dây định hướng theo mặt (110), kiểu năm mặt cắt ngũ giác ghép 

lại như trên hình 2.32c. 

Tính chất quang và điện của AgNWs [89], [56], [70] 

Nhóm S. Zang cùng các cộng sự đã nghiên cứu rằng độ truyền qua trên một 

dải phổ rộng là một đặc tính rất quan trọng đối với các điện cực dẫn điện trong suốt. 

Hình 2.33 là phổ truyền qua của màng AgNWs với điện trở mặt khác nhau thì độ 

truyền qua khác nhau. Độ truyền qua của màng AgNWs thay đổi trong vùng tử 

ngoại, ánh sáng nhìn thấy và vùng hồng ngoại gần (200÷1400 nm). Vùng phổ truyền 

qua rộng này thực sự rất có ý nghĩa trong công nghệ chế tạo pin mặt trời vì chúng 

trùng với vùng phổ năng lượng cao của mặt trời. 
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Hình 2.33. (a) Phổ truyền qua của điện cực bạc với các giá trị điện trở mặt khác nhau 

(bước sóng từ 200÷1400 nm), (b) Phổ truyền qua của ánh sáng 550 nm đến 

các điện cực bạc có điện trở khác nhau (mẫu từ trái sang phải: 12, 24, 58, 770 Ω/sq),  

độ truyền qua lần lượt: 89, 91, 93, 96 %) [127] 

Theo nhiều nhà nghiên cứu, các thông số quan trọng của dây nano bạc như tỷ 

số chiều dài/đường kính, hình thái học của dây nano bạc quyết định chủ yếu tính chất 

quang và điện của chúng khi ứng dụng vào làm điện cực dẫn điện trong suốt. 

Sepulveda –Morda và các cộng sự đã chế tạo thành công màng AgNWs đồng nhất 

bằng kỹ thuật nhúng đơn giản sau đó ủ nhiệt. Điện trở của màng AgNWs trên đế thủy 

tinh rất thấp Rs = 10,2Ω/sq và hệ số truyền qua khá cao (89,9%), tỷ số hình thái chiều 

dài/đường kính (L/D) đạt 185, σDC/σOP = 339, các thông số này cho thấy màng 

AgNWs còn dẫn điện tốt hơn cả ITO (hình 2.33). 

Bergin, là người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về ảnh hưởng của 

chiều dài và đường kính của dây nano lên tính chất quang và điện của màng dẫn điện 

trong suốt AgNWs, cho rằng giảm đường kính đồng thời tăng mật độ của các dây 

nano thì hệ số truyền qua không đổi nhưng màng sẽ dẫn điện tốt hơn. Xét ở một giá 

trị điện trở cố định thì hệ số truyền qua tăng theo chiều dài dây nano [8], [101]. Tuy 

nhiên nghiên cứu của họ cũng cho rằng, các màng AgNWs với đường kính dây nano 

nhỏ hơn 20 nm lại thể hiện tính dẫn điện kém hơn so với các dây có đường kính lớn 

hơn. Điều này được tác giả giải thích là số lượng các tiếp xúc giữa các dây nano quá 

nhiều sẽ gây ra điện trở tiếp xúc, hạn chế độ dẫn điện. 
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Tính chất cơ học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.34. a) Hình SEM của một dây nano bạc (đường kính 79 nm) lơ lửng vắt qua một lỗ 

tròn trên đế Si, b) mô phỏng đầu dò AFM tác dụng lên sợi nano bạc, c) đồ thị F-δ, d) cách 

tính suất Young của sợi nano bạc theo đường kính sợi. 

Để thuận tiện trong tính toán suất đàn hồi của dây nano bằng kính hiển vi lực 

nguyên tử AFM, người ta đã xây dựng một cấu trúc đo đạc như trình bày trên hình 

2.34b. Ảnh SEM cho thấy dây nano được vắt qua lỗ tròn trên đế silicon (hình 2.34a). 

Sau đó đế được đặt vào buồng đo của hệ thống AFM trong chân không dưới áp suất 

4.10-7 Torr [44]. Trong thí nghiệm này, Y. Jing cho rằng suất Young tăng lên đáng kể 

khi đường kính sợi bạc giảm xuống dưới 20 nm và suất Young của dây nano bạc lớn 

gấp 2 đến 3 lần so với bạc ở dạng khối. Một điều rất quan trọng là AgNWs tương 

thích tốt với đế dẻo  

Sanggil Nam đã chế tạo thành công màng AgNWs trên đế NOA (Norland Optical 

Adhesive) và điện cực dẻo trong suốt này có tính chất cơ học, điện và quang tốt. Trong 

hình 2.35a điện trở mặt của AgNWs là 27,7Ω/sq, sau khi bị gập nhiều lần với các biến 

dạng khác nhau, điện trở của màng vẫn ổn định với sai số không đáng kể trong khi màng 

ITO trên PEN lại không thể chịu được các biến dạng uốn (hình 2.35a, b). Đặc biệt hơn, 

phương pháp này đã hạn chế được độ gồ ghề bề mặt của màng [67]. 

• Số liệu thực nghiệm 

Số liệu lý thuyết 
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Hình 2.35. a) Sự thay đổi điện trở tương đối của ITO trên PEN, AgNWs trên PEN và 

AgNWs nhúng trong NOA 63 theo bán kính biến dạng, b) theo số chu kỳ biến dạng,        

(c, d) ảnh của điện cực trong suốt AgNWs vẫn dẫn điện tốt khi bị biến dạng bất kỳ. 

  Một số kết quả nổi bật nêu trên của các nhà khoa học đã minh chứng rõ ràng 

các tính chất quang và điện của màng dây nano bạc có thể được kiểm soát thông qua 

hình thái học (tỷ số chiều dài/đường kính) và phương pháp chế tạo màng dây nano 

bạc. Các thông số này được kiểm soát dễ dàng thông qua các điều kiện chế tạo. Với 

những điều kiện chế tạo thích hợp, màng dây nano bạc còn có hệ số phẩm chất tốt 

hơn cả màng ITO, đặc biệt màng dây nano bạc còn tương thích rất tốt với đế dẻo, 

thích hợp cho những ứng dụng cần sự mềm dẻo và trải rộng. 

2.2.1.2. Các phương pháp chế tạo dây nano bạc 

Để tổng hợp vật liệu nano, thường chỉ có hai cách tiếp cận chính đó là             

top-down (từ trên xuống) và bottom-up (từ dưới lên). Nếu như phương pháp             

top-down giảm dần kích thước của vật liệu từ lớn thành bé để đạt được kích thước 

mong muốn, thì phương pháp bottom-up lại tổng hợp vật liệu nano bằng cách kết hợp 

các đơn nguyên tử/phân tử của chất cần tổng hợp thành kích thước lớn hơn (Hình 2.36). 
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Tuy nhiên, để tạo được dây nano có tỷ số chiều dài trên đường kính lớn, đa số các 

nhà khoa học chọn phương pháp bottom-up, vì phương pháp này dễ kiểm soát và có 

thể tạo được dây nano có kích thước đường kính đồng đều như ý muốn.  

 

Hình 2.36. Minh họa phương pháp chế tạo nano.  

(a) từ trên xuống (b) từ dưới lên [86] 

Trong cách tiếp cận từ dưới lên này, người ta thường sử dụng 4 phương pháp: 

phương pháp khuôn cứng, phương pháp khuôn mềm, phương pháp điện hóa và 

phương pháp tạo mầm tinh thể (phương pháp polyol).   

Phương pháp khuôn cứng 

Phương pháp khuôn cứng đã được đề xuất trước phương pháp khuôn mềm. 

Trong phương pháp này, nước và cồn được sử dụng làm dung môi và natri 

borohydride, citrate, acid ascorbic được sử dụng như chất khử. Các màng nano xốp 

và ống nano cacbon thường được sử dụng như là khuôn cứng, và các AgNWs có thể 

được trồng trong các lỗ của màng xốp hoặc các ống của ống nano cacbon, và do đó, 

đường kính có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh kích thước của lỗ xốp và các 

ống. Phương pháp này có ưu điểm là hình thái sợi đồng đều và đường kính tương đối 

mảnh. Tuy nhiên, quá trình làm sạch của phương pháp này quá phức tạp, một số lỗ 

trống của khuôn mẫu cứng vẫn không được lắp đầy. 

Phương pháp điện hóa 

Năm 2002, tác giả Jun-Jie Zhu đã tổng hợp thành công dây nano bạc bằng 

phương pháp điện hóa không cần khuôn mẫu. Trong phương pháp điện hóa, dung 

dịch điện ly thường sử dụng là dung dịch AgNO3 với sự có mặt của EDTA (ethylene 

diamine tetraacetic acid - C10H12N2O8) chứa trong bể điện phân với điện cực âm 
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(cathode) là một bản platin có diện tích 5 x 5 mm2 và điện cực dương (anode) là một 

dây platin khác. Với quy trình điều khiển dòng và thế đặc biệt nhưng nói chung là 

dòng cấp phải thật nhỏ (khoảng 10÷40 mA/cm2) và thời gian điện phân là 30 phút. 

Trong quá trình điện phân thì hệ điện phân được đặt vào bể siêu âm (50 Hz, 100 W) 

trong môi trường N2. Nhiệt độ trong suốt những phản ứng được giữ không đổi khoảng 

30 oC. Sau quá trình điện phân, kết thúc phản ứng, các chất kết tủa thu được tách bằng 

quay ly tâm và lọc nhiều lần với nước cất và ethanol, sau đó làm khô trong chân 

không. Quan sát từ kính hiển vi điện tử người ta nhận thấy có nhiều dây nano bạc 

đồng dạng trong dung dịch. 

Nhìn chung phương pháp điện hóa được xem là phương pháp hiệu quả, thuận 

lợi để điều chế những dây nano bạc mà không cần sử dụng khuôn mẫu hay mầm tinh 

thể. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi sử dụng thiết bị máy móc hiện đại mà đôi 

khi rất khó thực hiện. 

Phương pháp khuôn mềm 

 Do quá trình tẩy rửa phức tạp, phương pháp khuôn cứng đã bị các nhà nghiên cứu 

loại bỏ; tuy nhiên, các khuôn mềm khắc phục những thiếu sót này. Những khuôn mềm 

nói đến ở đây là những chất hoạt tính bề mặt thường ở dưới dạng chuỗi được cho vào 

dung dịch để hình thành những micelle giúp cho quá trình phát triển dị hướng của những 

dây nano bạc. Tuy nhiên, phương pháp khuôn mềm bị hạn chế ở cấu trúc micelle, khó 

tạo được micelle có chiều dài lớn, khó loại bỏ micelle sau quá trình tổng hợp. 

Dựa trên phương pháp này, nhóm của Xia đề xuất một phương pháp khuôn 

mềm mới sử dụng polyvinyl pyrrolidone (PVP) làm tác nhân bọc, ethylene glycol 

(EG) hoạt động như dung môi và chất khử, đó là lý do tại sao phương pháp này còn 

được gọi là phương pháp polyol. Phương pháp polyol là phương pháp thành công 

nhất để sản xuất AgNWs cả ở quy mô lớn và năng suất cao. Ưu điểm phương pháp 

này là có thể điều chỉnh các thông số, các kích cỡ khác nhau của các dây nano. 

Phương pháp tạo mầm tinh thể - phương pháp Polyol [126]. 

Phương pháp polyol là phương pháp điều chế những dây nano bạc bằng cách 

sử dụng hóa chất để tạo mầm và định hướng cho mầm bạc phát triển một chiều theo 

mặt (111) như sau: 
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Trong phương pháp tổng hợp này, AgNO3 được xem như là tiền chất và polyol 

đóng vai trò như tác nhân khử và dung môi. Bên cạnh đó trong quá trình nghiên cứu 

chế tạo, nhiều tác giả đã đưa thêm một số xúc tác khác vào dung dịch và chúng sẽ đóng 

những vai trò khác nhau tùy thuộc vào mục đích chế tạo [82].  

- Giai đoạn tạo mầm, ethylene glycol (EG) và natri clorua (NaCl) được nâng 

nhiệt lên từ nhiệt độ phòng, tạo nên các mầm Ag ban đầu. Trong giai đoạn này, phản 

ứng giữa NaCl và AgNO3 tạo ra AgCl kết tủa làm dung dịch từ trong suốt trở nên 

trắng đục, đồng thời ethylen glycol sẽ bị nhiệt phân hủy thành andehit của nó (ethylen 

glycol đóng vai trò vừa là dung môi vừa là tác nhân khử). Hợp chất AgCl vừa tạo 

thành sẽ tham gia phản ứng tiếp tục với chất khử andehit để tạo nên các phân tử Ag 

hình thành “mầm bạc” như trên phương trình 2.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.37. Hình minh họa cơ chế bao phủ mầm bạc tạo sự phát triển dị hướng 1 chiều. 

- Giai đoạn phát triển mầm bạc thành các dây nano bạc: các nhà nghiên cứu cho 

rằng PVP và KBr là hai tác nhân có hoạt tính bề mặt. PVP có tác dụng cho phép dây 

nano phát triển theo mặt (111) đồng thời đắp và làm thụ động mặt (100) ngăn chặn sự 

phát triển theo hướng này như minh họa trên hình 2.37. KBr là tác nhân bề mặt chống 

sự nhiễu loạn giúp các dây nano phát triển với đường kính đồng đều [127].  

Những ưu điểm của chế tạo dây nano bạc bằng phương pháp polyol: dễ làm, 

dễ điều khiển, ít tốn kém, tạo được dây nano đồng đều, tốn ít thời gian nên là phương 

pháp mà chúng tôi quyết định sử dụng trong quá trình làm thực nghiệm để điều chế 

những dây nano bạc với hiệu suất cao và hiệu quả như mong muốn. 
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2.2.2. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của sợi nano Ag  

2.2.2.1. Chế tạo dây nano bạc bằng phương pháp Polyol 

Vật liệu và Thiết bị thí nghiệm 

Vật liệu được sử dụng để tổng hợp các dây bạc nano thông qua phương pháp 

polyol kết hợp thủy nhiệt bao gồm bạc nitrat (AgNO3, 99%, Trung Quốc), Polyvinyl 

Pyrolidon (PVP, Mw ≈ 55000 g/mol, Sigma-Aldrich), Ethylene Glycol (EG, 99%, 

Trung Quốc), Kali Bromide (KBr 99%, Merck), Natri clorua (NaCl, 98%, Trung 

Quốc), Ethanol (EtOH, 98%, Trung Quốc).  

Bảng 2.4. Bảng tổng hợp hóa chất cần sử dụng, nguồn gốc, công thức hóa học (CTHH) 

và vai trò của chúng tương ứng 

Tên hóa chất – Nguồn gốc CTHH Vai trò 

Ethylene Glycol (C6H6O2) (99 %) – 

Trung Quốc 
HO-CH2-CH2-OH 

Tác nhân khử và dung môi 

Natri clorua (NaCl), 98 %, - Trung 

Quốc 
NaCl 

Tạo mầm 

Polyvinyl Pyrolidon  

(C6H9NO)n – PVP (Mw = 55000; 99,5 

%) - USA 

 

Định hướng phát triển dây 

nano theo mặt (111), ngăn 

chặn sự phát triển theo mặt 

(100) của bạc. 

Bạc nitrat (AgNO3, 99 %) - Trung 

Quốc 
AgNO3 

Cung cấp nguyên tử Bạc 

Kali Bromide (KBr 99 %)- Trung 

Quốc 
KBr 

Ngăn chặn sự rối loạn 

Acetone (CH3COCH3), Ethanol (C2H5OH) – Trung Quốc, 

và nước cất – Phòng TN Hóa phân tích – Trường ĐHKH. 

Dung môi 

 

Thiết bị thí nghiệm bao gồm: lò vi sóng (SHARP, Nhật Bản), cân điện tử 

PIONEER – Mỹ, lọ thủy tinh chịu nhiệt (Đức, các kích cỡ: 2 lít, 1 lít, 500 ml, 100 ml, 

50 ml,… ), ống pipet, đũa khuấy (chịu nhiệt tốt), tủ sấy gia nhiệt (Trung Quốc, nhiệt 
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độ tối đa 200 oC), nhiệt kế (Trung Quốc: giải đo 0 oC đến 300 oC), máy siêu âm, máy 

quay li tâm (tốc độ có thể điều chỉnh từ 500÷5.000 vòng/phút). 

Tiến trình thực nghiệm 

Từ tất cả các phương pháp chế tạo nói trên, quy trình chế tạo dây nano bạc cơ 

bản có thể tổng kết gồm ba công đoạn chính được trình bày theo lưu đồ thực nghiệm 

như hình dưới đây. Đây cũng là kết quả mà nhóm chúng tôi đã sử dụng để chế tạo 

bạc dây nano tại Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. 

 

Hình 2.38. Lưu đồ chế tạo AgNWs bằng phương pháp Polyol 

Công đoạn 1: Tạo mầm và phát triển dây nano bạc. 

Công đoạn 2: Tách sản phẩm phụ. 

Công đoạn 3: Quay li tâm tách dây nano bạc. 

❖ Công đoạn 1: tổng hợp dây nano bạc 

 

Hình 2.39. Lưu đồ quy trình tổng hợp dây nano bạc 
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Trong công đoạn 1 này, hàm lượng tiền chất, tác nhân tạo mầm NaCl, tác nhân 

định hướng PVP, nhiệt độ phản ứng… đã thay đổi để khảo sát quy trình chế tạo dây 

nano bạc bằng phương pháp polyol. Các nhà nghiên cứu cho rằng quy trình phản ứng 

hình thành dây nano bạc thành công đều cho dung dịch màu xám ánh bạc (hình 2.38). 

Nhiệt độ phản ứng đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành dây nano 

bạc. Khoảng nhiệt độ khảo sát từ 140÷190 oC, tỷ lệ thành công trong quá trình chế 

tạo dây nano ở 160 oC là gần như 100% khi tất cả các dung dịch tổng hợp ở nhiệt độ 

này đều cho màu xám ánh bạc. Còn ở các nhiệt độ khác dung dịch thường có màu tím 

hoặc nâu của polyme, thể hiện khả năng hình thành dây nano bạc kém hơn có thể 

hình thành mầm bạc kết tập dạng hạt. Từ các kết quả thực nghiệm này, chúng tôi thấy 

nhiệt độ thích hợp cho phản ứng xảy ra hoàn toàn là 160 oC và thời gian cần thiết cho 

toàn quá trình phản ứng là khoảng 120 phút. 

Tiến trình thí nghiệm cụ thể được thực hiện như sau: 

- Nâng nhiệt độ lò từ từ đến 75 oC (15 phút) để đun 20 mL EG và 15 mg NaCl 

trong lọ thủy tinh. 

- Khi nhiệt độ gần đạt 75 oC, cho 20 mg AgNO3 vào hỗn hợp trên. Phản ứng 

giữa NaCl và AgNO3 tạo ra AgCl làm dung dịch có màu trắng đục. Trong khi đó EG 

bị nhiệt phân tạo thành andehit của nó và đóng vai trò vừa là dung môi, vừa là tác 

nhân khử còn AgCl vừa sinh ra để tạo “mầm” bạc. Để tránh tối đa quá trình kết tập 

của AgCl xảy ra (kết tủa màu trắng), chúng tôi cho hàm lượng NaCl dư.  

- Lượng nhỏ 5 mg KBr được cho vào trong hỗn hợp dung dịch, tiếp tục nâng 

nhiệt từ từ trong vòng 10 phút cho đến khi nhiệt độ vào khoảng 100 oC, cho 300 mg 

PVP vào (PVP được hòa tan trong 20 ml EG đánh siêu âm trong 30 phút).  

- Cuối cùng 250 mg AgNO3 được cho vào hỗn hợp dung dịch. Lượng AgNO3 

cho vào sau cùng này sẽ đóng vai trò cung cấp nguyên tử bạc để đắp định hướng vào 

mầm để hình thành dây nano. 

- Hỗn hợp sau đó đưa vào bình thủy nhiệt và đặt trong tủ sấy đã lên nhiệt sẵn 

160 oC và giữ trong các khoảng thời gian khác nhau từ 2÷6 giờ. 
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PVP và KBr là hai tác nhân có hoạt tính bề mặt, PVP có tác dụng thụ động 

mặt (100) chỉ cho phép dây nano phát triển theo mặt (111). KBr là tác nhân chống sự 

rối loạn giúp các dây nano phát triển với đường kính đồng đều.  

 

Hình 2.40. Sự thay đổi màu theo thời gian khi thực hiện phản ứng 

 trên bếp cát nhiệt độ 160 oC 

❖ Công đoạn 2: tách sản phẩm phụ 

Để quá trình tách dây nano được thuận lợi, chúng tôi tiến hành làm sạch loại 

bỏ tương đối các sản phẩm phụ như PVP, các tác nhân hòa tan chưa tác dụng 

hết…trong dung dịch tổng hợp chứa dây nano bạc thu được bằng các dung môi 

ethanlo, acetol và nước cất.  

Công đoạn này gồm các bước sau: 

- Dung dịch chứa dây nano bạc thu được, để nguội tự nhiên, chờ lắng khoảng     

12 giờ. Dung dịch sau khi lắng có lớp bạc lấp lánh phía trên, còn bên dưới có màu tím 

(đó chính là polyme). Chiết lấy phần trên, bỏ phần dưới. 

- Phần thu được, tiếp tục cho khoảng 200 ml ethanol vào và chờ lắng khoảng 

24 giờ, ta quan sát thấy dung dịch tách ra 3 phần: dung môi ở trên, dưới đáy màu tím. 

Lúc này khéo léo tách lấy phần giữa. 

- Dung dịch thu được sau khi làm sạch bằng ethanol, cho khoảng 100 ml acetone 

vào trong vòng 3 giờ, lúc này bỏ phần trên và dưới, lấy phần bạc lấp lánh. 
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- Cuối cùng, dung dịch thu được có thể cho vào 1 lít nước cất và đem quay ly tâm. 

Công đoạn 2 này được tóm tắt như trên giản đồ hình 2.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.41. Quy trình 2 (tách sản phẩm phụ) 

❖ Công đoạn 3: quay li tâm tách lấy sợi nano bạc 

Với mục đích thu được dây nano bạc tinh khiết để có thể ứng dụng vào trong 

thực tế, quay ly tâm dung dịch chứa dây nano bạc (thu được sau khi hoàn thành quy 

trình 2) thường được thực hiện từ ba lần với tần số lần lượt là 2000 v/ph, 2500 v/ph 

và 3500 v/ph với các bước như sau: 

Cho dung dịch dây bạc sau khi làm sạch vào ống quay ly tâm. 

Đặt ống vào máy quay và bắt đầu quay, mỗi lần quay khoảng 30 phút. 

Sau 30 phút, ngừng máy quay, lấy ống quay ra quan sát thấy có lớp bạc lấp 

lánh trên thành ống đó chính là dây nano bạc. 

Tiếp tục cho dung dịch dây nano bạc vào ống và quay cho đến khi dây nano bạc 

bám vào thành ống nghiệm, cho dung môi vào ống và đem đánh siêu âm. 

Dung dịch chứa dây nano bạc 

(Ag) màu xám 

Dung dịch chứa dây nanoAg 

màu trắng bạc (dd1) 

Dung dịch chứa dây nanoAg 

màu trắng bạc (dd2) 

Lắng 12 giờ 

Lắng 24 giờ 

Dung dịch chứa dây nanoAg 

màu trắng bạc (dd3) 

Dung dịch chứa dây nano bạc màu trắng bạc (dd3) này có thể bao gồm dây 

nano bạc và các hạt mầm bạc dư phát triển thành bạc hạt 

 

Lắng 3 giờ 

200 ml ethanol 

100 ml acetol 

100 ml DI 

➢ Lấy phần trên 

➢ Bỏ phần dưới 

➢ Lấy phần giữa 

➢ Bỏ phần trên và đáy 

➢ Lấy phần giữa 

➢ Bỏ phần trên và đáy 
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Hình 2.42. Quy trình 3 (quay li tâm tách dây nano bạc) 

Quá trình điều chế dây nano bạc xem như hoàn thành với ba công đoạn: “tổng 

hợp”, “làm sạch, tách sản phẩm phụ” và “quay ly tâm tách dây nano”. Quy trình tách dây 

nano được minh họa như hình trên. 

2.2.2.2. Khảo sát các tính chất sợi nano bạc 

Kết quả nghiên cứu và ứng dụng 

Ảnh SEM được chụp bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM, Nova NanoSEM 

450-FEI) hoạt động ở điện áp tăng tốc 10÷20 kV. Phổ hấp thụ của vật liệu được 

nghiên cứu trên máy quang phổ UV-Vis LAMBDA 950. Phép đo phổ nhiễu xạ tia X 

(XRD) được thực hiện trên thiết bị D8-Advanced BRUKER AXS sử dụng bức xạ Cu 

Kα (50 kV). Phổ hồng ngoại FTIR của các dây nano bạc đã được ghi trên thiết bị 

Shimadzu FTIR-8400S - Nhật Bản có dải từ 500÷4000 cm-1.  

Cấu trúc và độ sạch của dây bạc 

Từ phổ hồng ngoại trên cho thấy, chỉ có duy nhất các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng 

cho kim loại bạc, không có các đỉnh lạ. Từ đó cho thấy, quy trình rửa sản phẩm bạc 

ra khỏi dung môi và đặc biệt là PVP là hoàn thiện. Để khẳng định kết luận này, phổ 

hấp thụ hồng ngoại của dây bạc chế tạo bằng phương pháp polyol sử dụng PVP làm 

chất bọc và định hướng. Hình 2.43 cho thấy phổ hấp thụ hồng ngoại của EG (1), EG-

PVP (2) và của bạc dây (3). Rõ ràng trong phổ hồng ngoại của bạc dây hoàn toàn 

không có mặt của PVP. 

Dung dịch AgNWs  

dùng quay li tâm 

Ống quay li tâm 

Sợi nano Ag bám thành ống 

Quay li tâm 

 Siêu âm  Quay lần 2, 3 

Sợi nano Ag  Sợi Ag “tinh khiết” 
 Còn tạp chất 

 Thêm dung môi 
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Hình 2.43. Phổ hồng ngoại của EG (1), EG-PVP (2) và bạc dây (3) 

Cấu trúc, hình thái học và tính chất của dây nano bạc 

Thông thường, hình thái học và cấu trúc của vật liệu được nghiên cứu thông 

qua ảnh SEM, phổ hấp thụ UV-Vis và phép đo nhiễu xạ tia X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.44. Ảnh SEM của dây nano bạc chế tạo với lượng PVP khác nhau:  

(a) - 100 mg, (b) - 150 mg, (c) - 200 mg và (d) - 250 mg 

Qua ảnh SEM ta thấy, nồng độ PVP dưới 150 mg sẽ hình thành bạc nano ở 

dang hạt và dạng sợi (hình 2.44a, 2.44b). Điều này chỉ ra rằng các phân tử PVP được 

sử dụng không những là tác nhân “bọc” mà còn là tác nhân điều khiển cấu trúc cho 

sự phát triển của các dây nano bạc. Tuy nhiên, khi thêm một lượng lớn PVP sẽ làm 

cho các dây nano kết hợp với nhau tạo thành mảng (hình 2.44d).  

(a) (b) 

(c) (d) 

Kết tấm 

1       EG 

2       EG-PVP 

3      Bạc dây (3 giờ) 



70 

Tóm lại, chúng tôi đã xác định thành phần các tiền chất tối ưu là 200 mg PVP 

để tổng hợp quy mô lớn các dây nano bạc có đường kính đồng nhất trong khoảng 

30÷50 nm và dài tới ~ 20 µm. Tỉ lệ chiều dài/ đường kính khoảng 400÷660 lần. 

Sự hiện diện của dây nano bạc được thể hiện trên ảnh phổ nhiễu xạ tia X trong 

hình 2.45. Bốn đỉnh nhiễu xạ đặc trưng được quan sát thấy. Các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng 

được định vị ở 2θ ≈ 38°8, 45°1, 65° và 78° tương ứng với các mặt (111), (200), (220) 

và (311) cho thấy rằng các sản phẩm là bạc. Điều đáng lưu ý là tỷ lệ cường độ giữa 

(111) và (200) đỉnh có giá trị tương đối cao là 6,0 (tỷ lệ lý thuyết là 2,5), cho biết tốc 

độ tăng trưởng của mặt (111) cao hơn nhiều so với các mặt khác của AgNWs. 

 

Hình 2.45. Phổ nhiễu xạ tia X của dây nano bạc 

Hình dưới cho thấy phổ hấp thụ UV-Vis của mẫu ở các giai đoạn khác nhau. 

Sự xuất hiện của một đỉnh 400 nm với cường độ bé (đường cong M100) chỉ ra rằng 

có một vài hạt nano được hình thành trong dung dịch.  

 

Hình 2.46. Phổ hấp thụ của dây nano bạc chế tạo với lượng PVP khác nhau 
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Tại mẫu M150, có hai đỉnh 350 và 390 nm thấy rất rõ, cường độ của các đỉnh 

này tăng lên khi tăng nồng độ PVP (đường cong M200 và M250) [23], [129]. 

Các đỉnh phổ của các dây nano bạc cho thấy hai đỉnh có độ hấp thụ tương đối 

sắc nét khoảng 350 và 380 nm. Sự kích thích cộng hưởng từ cực của các dây nano bạc 

được thể hiện ở bước sóng 350 nm cùng với một đỉnh có cường độ cao tại 380 nm kết 

hợp với độ hấp thụ của các dây nano bạc. Đỉnh cao khoảng 400 nm dần chuyển sang 

380 nm khi tăng nồng độ PVP. Theo lý thuyết, đỉnh hấp thụ của các dây nano bạc nằm 

trong khoảng 350÷380 nm. Tuy nhiên, khi PVP thừa sẽ hình thành các liên kết hidro 

trên bề mặt của sợi bạc, dẫn đến các sợi sẽ tự liên kết và định hướng với nhau, bắt 

nguồn từ sự liên kết bởi các dao động của các sợi nano đứng gần nhau, dẫn đến sự hình 

thành các “mảng” sợi nano bạc như hình 2.44d. 

Kết quả phân tích từ hình 2.44 đến 2.46 cho thấy dây nano bạc đã được chế tạo. 

Chiều dài trung bình cỡ 20 µm và đường kính đồng nhất trong khoảng 30÷50 nm.  

2.2.3. Tổng hợp màng dẫn polyme từ sợi nano bạc 

Khác với những vật liệu có cấu trúc lớn, vật liệu nano đã thu hút sự chú ý đáng 

kể với các tính chất điện, nhiệt, quang và xúc tác độc đáo của chúng [120]. Hơn nữa, 

các thuộc tính này có thể được điều chỉnh bằng cách kiểm soát hình dạng hoặc kích 

thước của cấu trúc nano. Nhiều bài báo đã chứng minh rằng các điện cực được chế tạo 

bằng các sợi bạc dài có thể đạt được độ dẫn điện tốt hơn so với sợi bạc ngắn. Bên cạnh 

đó, để tạo hiệu suất tốt của mạng sợi nano, điện trở vuông của AgNWs phải nhỏ hơn 

10 Ω/sq, trong khi đó, đường kính phải dưới 50 nm. 

Tính chất của màng dẫn điện 

  

  

 

 

 

 

 

Hình 2.47. Mô hình mô tả sự liên kết và dẫn điện của sợi nano Ag trên đế màng 
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Từ các kết quả sợi bạc thu được ở trên, sử dụng các dung môi Toluene, Acetone, 

Isobutyl acetate, 2-heptanone, Ethyl acetate, PVDF, DMF…và polyme chính là PVDF, 

để trộn dung dịch chứa dây bạc nói trên, chúng tôi đã chế tạo được keo bạc đóng rắn ở 

nhiệt độ phòng, thành phần và kí hiệu của keo dẫn với các hàm lượng bạc khác nhau 

được đưa ra như bảng 2.5.  

Bảng 2.5. Kí hiệu mẫu và giá trị điện trở của màng dẫn điện  

Stt Mẫu %kl Ag R  (Ω/□) 

1 A30 30 6,1 

2 A50 50 4,3 

3 A70 70 3,7 

4 A80 80 2,8 

5 A95 95 1,9 

 

 

Hình 2.48. (a) Đo điện trở màng dẫn với nồng độ bạc khác nhau, 

(b) Đo U-I, theo nhiệt độ mẫu A80 

Sử dụng phần mềm Cassy lab kết nối trong hệ đo Keithley để xác định giá 

trị điện trở theo nhiệt độ, qua hình 2.48 cho thấy các màng dẫn điện với các nồng 

độ bạc khác nhau có giá trị điện trở tương đối thấp, điện trở các màng đều nhỏ hơn 

10 Ω/sq. Tiếp xúc giữa màng dẫn A80 và điện cực bạc (keo bạc nguội) là tiếp xúc 

Ohmic trong toàn bộ vùng nhiệt độ của màng 30÷100 oC, đường đồ thị ở các nhiệt độ 

khác nhau tương đối tuyến tính, điều này cho thấy điện trở của màng dẫn hầu như 

không thay đổi theo nhiệt độ ngoài. 
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Với các dung môi trộn dung dịch chứa dây nano bạc, chúng tôi đã chế tạo được 

keo bạc đóng rắn ở nhiệt độ phòng. Mặt điện cực khi phủ lên tấm vật liệu tổ hợp có màu 

bạc, bóng sáng và có độ dẻo rất cao. Giá trị điện trở màng đều đạt dưới 10 Ω/sq, riêng 

mẫu A80 ( R  ~ 2,8 Ω/sq) có độ ổn định điện trở theo nhiệt độ khá tốt, kiểm tra độ dẫn 

điện đường U(I) gần như là đường tuyến tính theo dải nhiệt độ từ 30÷100 oC.  

So với nhóm Madaria và các cộng sự [41] đã chế tạo màng dây nano bạc trên 

đế FET có điện trở 33Ω/sq, hay nhóm Sepulveda –Morda và các cộng sự [113] đã 

dùng kỹ thuật nhúng, sau đó ủ nhiệt trên đế thủy tinh có điện trở là 10,2Ω/sq thì keo 

bạc nguội của chúng ta có thể tin tưởng khi ứng dụng làm điện cực dẫn cho tổ hợp 

vật liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.49. Thử nghiệm độ dẫn điện của màng  

AgNWs tổng hợp bằng phương pháp polyol thường được phủ bằng PVP, và 

lớp phủ không thể được loại bỏ bởi quá trình thanh lọc, tuy nhiên, việc giảm lượng 

PVP có thể giúp quá trình lọc rửa để thu lại bạc dây nano dễ dàng hơn. Khi các dây 

nano được ứng dụng cho màng dẫn điện, thì cần quá trình ép hoặc ủ vật lý là cần thiết 

để đảm bảo sự tiếp xúc giữa các dây nano với nhau. Ngoài ra, lớp phủ PVP ưa nước 

và hạn chế các dây nano phân tán trong dung môi dầu. Bề mặt ưa nước đã làm hạn 

chế sự pha trộn đồng nhất của AgNWs với polyme.  

Mặc dù vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi đã thành công khi tổng hợp thành 

phần keo dẫn bám dính tốt, linh hoạt và dễ phủ lên các vật liệu khác nhau ở nhiệt độ 

thấp, đây là vấn đề quan trọng đã được giải quyết trong nghiên cứu này. 
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2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Nội dung là “Nghiên cứu chế tạo vật liệu sợi nano và keo dẫn điện” theo hướng 

mục tiêu đặt ra, đã giải quyết những vấn đề sau đây. 

- Chế tạo thành công thiết bị quay điện E-HUSC-02 cải tiến với sự điều khiển 

điện áp cấp trên máy dễ dàng và hiển thị thông số ngoài. 

- Một số kết quả và ứng dụng tại Bộ môn Chất rắn, Khoa Vật lý, Trường Đại 

học Khoa học Huế, bao gồm:  

➢ Khảo sát nồng độ tối ưu của màng PVDF bằng phương pháp quay điện với 

các nồng độ dung dịch từ 12÷18 %kl, kết quả cho thấy nồng độ 16 %kl PVDF tối ưu 

nhất khi cho các sợi mịn, đồng đều và phù hợp với kĩ thuật của PPQĐ, từ đó chúng tôi 

sử dụng nồng độ này làm nền tảng để pha các loại tạp khác.  

➢ Tổng hợp vật liệu CNTs-PVDF: sử dụng PPQĐ tạo ra màng P16 pha tạp 

CNTs với nồng độ từ 0,1÷0,9 %kl. Kết quả nghiên cứu vi cấu trúc cho thấy, màng vật 

liệu thu được cấu thành bởi các sợi có đường kính trung bình vào khoảng 600÷800 nm 

với độ bền, độ biến dạng tăng lên gấp nhiều lần và tăng cường độ kết tinh pha β tốt hơn 

so với mẫu dùng phương pháp cán màng. Nồng độ tối ưu của CNTs pha tạp là 0,5 %kl.  

➢ Tổng hợp vật liệu GO-PVDF: sử dụng PPQĐ tạo ra màng PVDF pha tạp 

GO với nồng độ 0,1÷1,2 %kl GO. Kết quả cho thấy, màng vật liệu thu được cấu thành 

bởi các sợi có đường kính trung bình vào khoảng 700÷1200 nm với độ bền, độ biến 

dạng tăng lên gấp nhiều lần và tăng cường độ kết tinh pha β hơn so với mẫu pha tạp 

CNTs, trong đó, nồng độ tối ưu của GO pha tạp là 0,7 %kl.  

- Bằng phương pháp polyol kết hợp thủy nhiệt, đã chế tạo được bạc dây nano 

một cách đơn giản, không phải khuấy, giảm thời gian tách dây bạc nano ra khỏi dung 

dịch phản ứng và có thể chế tạo lượng lớn ổn định.  

➢ Chế tạo được các dây nano bạc có đường kính khoảng 30÷50 nm và chiều 

dài khoảng ~ 20 µm, với mặt định hướng phát triển dây nano bạc là (111). 

➢ Tổng hợp được keo bạc đóng rắn ở nhiệt độ phòng, khi phủ lên làm điện 

cực có màu bạc, bóng sáng và có độ dẻo rất cao. Giá trị điện trở các màng đều đạt dưới 

10 Ω/sq 
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Các kết quả chính liên quan đến trong công trình nghiên cứu: 

• The crystalline microstructure, surface morphology and ferroelectric properties 

of β-phase in the PVDF/CNTs piezoelectric composite thin film using the 

electrospinning approach, Materials Focus 2018. 

•  Chế tạo dung dịch dẫn điện từ sợi nano bạc được tổng hợp bằng phương pháp 

Polyol, Tạp chí Khoa học Ðại học Huế: Khoa học Tự nhiên 2020, (accepted). 

• Cải thiện tính chất màng vật liệu PVDF bằng cách pha tạp Graphen oxít được 

tổng hợp bằng phương pháp quay điện, Tạp chí Khoa học Ðại học Huế 2019. 

• Một số tính chất của màng vật liệu composite CDs/PVDF được tổng hợp bằng 

phương pháp quay điện, Tạp chí Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, 2018. 

• Nghiên cứu chế tạo thiết bị quay điện E-Husc-01, Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2014. 

• Nghiên cứu chế tạo thiết bị quay điện và ứng dụng, SPMS 2015 

• Nghiên cứu chế tạo màng sợi Xenlulo Axetat bằng phương pháp quay điện, 

SPMS 2017 

• Nghiên cứu chế tạo nguồn cao áp điều chỉnh 0-40 kV DC và ứng dụng, CAEP 

V 2017 

• Nghiên cứu chế tạo thiết bị tạo màng lưới nano bằng phương pháp quay điện, 

Giải Ba VIFOTEC, Hà Nội 2016 

• Nghiên cứu chế tạo bạc dây nano bằng phương pháp Polyol kết hợp thủy 

nhiệt, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018 
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Chương 3. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

 CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP PZT5A-PVDF 

3.1. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA MÀNG TỔ HỢP 

PZT5A-PVDF BẰNG KĨ THUẬT QUAY ĐIỆN. 

Trong những năm gần đây, vật liệu tổ hợp gốm và polyme áp điện được sử 

dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng như cảm biến, thiết bị truyền động, gia tốc kế, 

v.v. Ví dụ: gia tốc kế là bộ chuyển đổi sử dụng hiệu ứng áp điện trực tiếp. Việc chế 

tạo gia tốc kế yêu cầu vật liệu sắt điện là một trong những vật liệu có tính áp điện.  

Gốm áp điện có mật độ cao, độ thẩm điện môi lớn, hiệu suất áp điện cao và 

tổn hao điện môi thấp. Mặt khác gốm là giòn, không mềm dẻo và không thể hình 

thành trong tự nhiên, trong đó một số hạn chế cho các ứng dụng nhất định liên quan 

đến áp lực cao. Do đó, vật liệu có tính sắt điện (PZT) đã được sử dụng trong nghiên 

cứu ở phần này [41], [52], [57], [64], [80], [99], [100], [125], [131].  

Đối lập với gốm nặng và cứng, trong các loại polyme thì PVDF được sử dụng 

có khối lượng rất nhẹ và tính đàn hồi cao. Các chuỗi phân tử của polyme dài, làm cho 

chúng rất linh hoạt. PVDF có một hệ số áp điện thấp hơn nhiều so với PZT, PVDF 

tồn tại trong các pha khác nhau. Dung môi cụ thể có thể được sử dụng để đạt được 

một pha cụ thể. Các pha α, β và γ có thể thu được từ các dung dịch sử dụng dung môi 

Dimethyl formamide (DMF), Cyclohexanone (CYX) và Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

tương ứng. Các pha β và γ là có cực trong khi pha α không có cực, pha β của PVDF 

là loại duy nhất thể hiện sự phân cực tự phát, do đó được sử dụng để tổng hợp. 

Trong nghiên cứu này, việc chế tạo vật liệu tổ hợp đã được thực hiện bằng 

cách sử dụng gốm áp điện PZT5A và polyme PVDF. Các vật liệu tổng hợp (PZT-

PVDF) ít dày đặc hơn và phù hợp hơn so với PZT nguyên chất và đồng thời thể hiện 

các tính chất áp điện tốt. Những vật liệu tổ hợp này là một sự sắp xếp của vật liệu 

gốm áp điện chủ động và polyme thụ động trong một kết nối cụ thể. Thuộc tính của 

chúng được kiểm soát chủ yếu bằng cách các pha riêng lẻ được kết nối với nhau và 

cũng bởi quá trình được sử dụng trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ PZT trong 

PZT5A/PVDF cũng đã ảnh hưởng đến các tính chất và thông số vật liệu [58], [88]. 

Các liên kết 3–3, 1–3, 0–3 được nghiên cứu rộng rãi nhất trong khi các loại khác được 
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nghiên cứu ít hơn do khó khăn trong quá trình chế tạo. Hỗn hợp được liên kết 0–3 bao 

gồm các hạt gốm áp điện phân tán trong một ma trận polyme. Nó có hệ số FOM thấp, 

nhưng rất đơn giản để chế tạo. Trong hầu hết các nghiên cứu trước đó, phần khối lượng 

của PZT cho việc chế tạo hỗn hợp đã bị hạn chế đến tỉ lệ khối lượng PZT tham gia là 

0,5 do sự linh hoạt của tổ hợp chế tạo. Trong nghiên cứu này, một nỗ lực đã được thực 

hiện để chuẩn bị các mẫu tổ hợp PZT5A-PVDF cho một loạt các tỷ lệ khối lượng PZT 

từ 0,05 đến 0,7 bằng cách sử dụng một loại vật liệu PZT mới (PZT5A). Các tính chất 

điện môi, áp điện và sắt điện của vật liệu tổ hợp đã được phân tích trong chương này. 

Trong các phương pháp tổng hợp thì phương pháp quay điện và ép nóng được xem là 

tối ưu hơn so với các phương pháp khác [14], do đó chúng tôi chọn các phương pháp 

này để tổng hợp vật liệu. 

Hình 3.1. Mô phỏng quá trình trộn gốm PZT với Polyme 

3.1.1. Chế tạo màng vật liệu tổ hợp PZT-PVDF bằng kỹ thuật quay điện 

3.1.1.1. Chế tạo hệ gốm áp điện PZT5A 

Hệ gốm được chế tạo bằng phương pháp truyền thống có công thức 

Pb0.988(Zr0.5Ti0.5)0.976Nb0.024O3. Nguyên liệu ban đầu là các oxyt PbO (99%), ZrO2 

(99%), TiO2 (99%) và Nb2O3 (99%) của hãng Daejung – Hàn Quốc. Các oxyt kim 

loại được cân theo tỉ lệ của công thức và nghiền bằng máy nghiền hành tinh PM 400/2 

trong môi trường ethanol, thời gian 12 giờ. Tiếp theo, ép sơ bộ ở áp lực 500 kg/cm2 

thành các viên có đường kính d = 25 mm. Tiến hành nung sơ bộ ở nhiệt độ 850 oC 

trong 2 giờ. Sau đó, vật liệu được tiếp tục nghiền 20 giờ trong môi trường ethanol. 

Sử dụng máy ép đơn trục, ép bột thành dạng đĩa có đường kính 12 mm ở áp suất 1000 

kg/cm2. Các mẫu được nung ở nhiệt độ 850 oC trong 30 phút và tiếp tục nâng lên đến 

nhiệt độ thiêu kết 1050 oC trong 2 giờ. Gốm sau khi thiêu kết được mài bóng và tạo 

điện cực hai mặt bằng bạc rồi phân cực trong dầu cao áp với điện trường 30 kV/cm, 
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nhiệt độ 120 oC, thời gian phân cực là 30 phút. Tỷ trọng mẫu gốm được xác định bằng 

phương pháp Archimedes. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Ảnh SEM của các hạt gốm PZT5A trước (a) và sau khi nghiền (b) 

 

Hình 3.3. Giản đồ nhiễu xạ tia X của gốm PZT5A 

Cấu trúc tinh thể của mẫu gốm đã phân cực được xác định bằng cách sử dụng 

nhiễu xạ tia X (D8-Advanded, BRUKER AXS). Hình 3.3 thể hiện vi cấu trúc của 

gốm PZT5A đơn pha với cấu trúc tứ giác perovskite và không tồn tại pha lạ nào khác. 

Điều này chứng tỏ hợp thức đã tạo pha hoàn toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. a) Sự phụ thuộc của hằng số điện môi vào nhiệt độ (tại 1 kHz) và b) Đường trễ 

sắt điện của PZT5A 
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Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cấu tạo, tính chất điện môi, sắt điện, áp điện 

của gốm biến tử PZT5A bằng các hệ đo tự động hóa LCR Hioki 3532. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Kiểm tra d33 biến tử áp điện trên thiết bị đo YE 2730A 

Kết quả cho thấy, gốm PZT5A có ρ = 7,63 g/cm3, d33 cỡ 317 pC/N. Bằng phương 

pháp Sawyer-Tower để xác định đường trễ của mẫu có dạng đặc trưng của các vật liệu 

sắt điện và thể hiện là vật liệu gốm áp điện mềm có độ phân cực dư Pr = 22 µC/cm2 và 

trường điện kháng EC = 3,5 kV/cm (hình 3.4b). Từ khảo sát sự phụ thuộc của hằng số 

điện môi vào nhiệt độ (hình 3.4a) ta xác định được nhiệt độ chuyển pha của vật liệu là 

TC = 337 oC.    

Trên cơ sở phân tích số liệu thực nghiệm thu được cho thấy, vật liệu PZT5A do 

chúng tôi chế tạo có các thông số tương đương với gốm do nước ngoài sản xuất (bảng 

3.1). Đây là hệ gốm áp điện mềm, và do đó hoàn toàn có thể được sử dụng để chế tạo 

cảm biến áp điện trong các thiết bị thu thủy âm. 

Bảng 3.1. Các thông số của biến tử áp điện PZT5A 

Mẫu ρ (g/cm3) TC 
 (oC) kp d33 (pC/N) Qm 

1050 7.63 337 0.61 317 120 

3.1.1.2. Chế tạo màng vật liệu tổ hợp PZT-PVDF bằng kỹ thuật quay điện 

Các tính chất của vật liệu áp điện chịu ảnh hưởng mạnh bởi điều kiện công 

nghệ cũng như tổ hợp vật liệu chế tạo nó. Ví dụ như nhóm tác giả A. Almusallam và 

cộng sự cũng đã đưa các kết quả về tổ hợp PZT-PVDF kiểu 0-3 với các cách thức 
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như đưa các hệ gốm khác nhau vào polyme, đưa bột gốm mịn với nhiều kích thước 

hay sử dụng công nghệ khác nhau để quyết định tính chất vật liệu. Nhóm V. Corral-

Flores và các cộng sự đã nghiên cứu tổ hợp BTO-PVDF bằng phương pháp quay điện 

đã cho ra kết quả tốt hơn trong việc tăng cường pha β cũng như các hệ số điện môi 

và áp điện [113]. 

Muốn chế tạo được tổ hợp áp điện gốm-polyme kiểu liên kết 0-3 có chất lượng 

tốt thì mọi quá trình công nghệ phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Vật liệu được chế 

tạo bằng công nghệ đặc biệt, đó là phương pháp quay điện như hình 2.21. 

Vật liệu tổ hợp gốm - polyme theo kiểu liên kết 0-3 theo tỉ lệ phần trăm khối lượng 

x của gốm theo công thức xPZT5A-(1-x) PVDF với x=5%, 10%, 15%, 20% và 25%.   

Bột polymer PVDF được hòa tan trong hỗn hợp DMF (dimethylformide, 

Sigma-Aldrich, 99,5%) và axeton (Sigma-Aldrich, 99,5%) ở nhiệt độ phòng khuấy từ 

trong 24 giờ. Thành phần tỷ lệ mol của dung dịch hồ polyme PVDF 16 %kl đưa vào 

dung môi DMF: axeton (1: 1). Bột gốm PZT5A đã phân cực được nghiền mịn bằng cối 

mã não với kích thước hạt trung bình khoảng 200÷500 nm được thêm vào dung dịch 

polyme PVDF và sau đó khuấy từ trong 48 giờ, vì kích thước hạt gốm sẽ gây ảnh 

hưởng đến kĩ thuật quay điện và các tính chất vật liệu sau này [26], [34]. 

Bảng 3.2. Kí hiệu mẫu của tổ hợp PZT5A-PVDF bằng PPQĐ 

Mẫu Thành phần ρ (g/cm3) 

Stt Kí hiệu 

1 P16 PVDF 16 %kl + 0%kl PZT 1.7 

2 P-A5 PVDF 16 %kl + 5%kl PZT 1.8 

3 P-A10 PVDF 16 %kl + 10%kl PZT 2.1 

4 P-A15 PVDF 16 %kl + 15%kl PZT 2.4 

5 P-A20 PVDF 16 %kl + 20%kl PZT 2.8 

6 P-A25 PVDF 16 %kl + 25%kl PZT 3.1 
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Hình 3.6. Quy trình chế tạo vật liệu áp điện tổ hợp gốm - polyme  

bằng phương pháp quay điện. 

Hỗn hợp sau đó được phun thành màng tổ hợp gốm-polyme bằng thiết bị quay 

điện E-HUSC-02. Các điều kiện quay của hỗn hợp PZT5A-PVDF như sau: khoảng 

cách giữa đầu ống tiêm và bộ thu là 12 cm, sử dụng ống tiêm loại 10 ml với đường 

kính ống là 16G x 11/2 (đường kính 1,6 mm), tốc độ đẩy dung dịch là 1,5 ml/giờ và điện 

áp cấp là 14 kV. Màng vật liệu tổ hợp sau được sấy khô ở 135 oC trong 72 giờ.  

Để phân tích các tính chất điện, màng vật liệu PZT5A-PVDF với kích thước               

1 cm (W) × 5 cm (L) × 0.5 cm (T) được phủ vào hai mặt lớp keo bạc và sau đó được ủ 

nhiệt ở 135 oC trong 30 phút để điện cực trắng hoàn toàn và bám chặt vào màng. 

3.1.2. Nghiên cứu tính chất vật lý của màng tổ hợp PZT5A-PVDF  

3.1.2.1. Nghiên cứu cấu trúc và vi cấu trúc 

Ảnh hưởng của hàm lượng PZT5A lên hình thái học và đường kính trung bình 

của sợi nano PZT5A-PVDF được thể hiện trong ảnh SEM ở hình 3.7. Đường kính trung 

bình được tính toán và cho thấy kích thước sợi nano PZT5A-PVDF tăng tỉ lệ thuận theo 

hàm lượng PZT5A [10]. 

Bột PZT5A 

Khuấy từ 48h 

 Phân tích                  

XRD, SEM 
Sấy 135 oC-72h 

Quay điện 

Nghiên cứu tính chất điện 

môi, sắt điện 

Phân cực 

Nghiên cứu các  

tính chất áp điện 

Dung dịch 

PVDF 

Gia công mẫu, 

tạo điện cực 
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Hình 3.7. Ảnh SEM của nhóm mẫu màng PZT5A-PVDF 
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Qua ảnh SEM cho thấy hình thái của sợi nano PZT5A-PVDF dần trở nên cứng 

hơn với hàm lượng PZT5A tăng lên. Do các hạt PZT5A tập hợp trong các vùng có 

kích thước nano như trong hình 3.7 ở mẫu P-A25, đường kính của sợi nano PZT5A-

PVDF lớn hơn đường kính của sợi PVDF thuần.  

Tuy nhiên, trong quá trình quay điện, sự tập hợp của một số hạt PZT5A có vẻ 

như hình thành các cụm trên bề mặt sợi nano và một đường kính tối đa được tìm thấy 

cho một tỷ lệ phần trăm trung gian. Xu hướng này đã được quan sát rõ rệt trong các hạt 

nano PZT5A-PVDF với 30% khối lượng PZT5A. Trong các sợi nano, bột gốm PZT5A 

có xu hướng kết lại với nhau thay vì tạo thành một hỗn hợp với polyme PVDF. 

Hình thái sợi và sự linh hoạt của màng nano PZT5A-PVDF được quan sát qua 

hình ảnh quang học của màng vật liệu với hàm lượng PZT5A đưa vào lớn nhất là           

25 %kl, như trong hình 3.7. Màng sau khi sấy khô và phủ cực cho thấy hoạt tính linh 

hoạt như chịu va đập tốt và độ dẻo cao. Kết quả này xác nhận rằng bất lợi của công 

nghệ trước đó, tức là mất tính linh hoạt sau quá trình thiêu kết, đã được khắc phục. 

 

Hình 3.8. (a) Phổ hồng ngoại và (b) phổ nhiễu xạ tia X của màng tổ hợp PZT5A-PVDF 

được tổng hợp bằng phương pháp quay điện 

PZT5A và đỉnh PVDF cùng tồn tại trong XRD của vật liệu tổ hợp sợi nano 

PZT5A-PVDF. Hình 3.8a cho thấy phổ FTIR của các sợi PVDF với các thành phần 

khối lượng PZT5A khác nhau (0÷25 %kl), ở đây có thể thấy sự tăng cường của pha β 

(phổ hồng ngoại ở các đỉnh 478, 511, 840, 1072, 1274 và 1404 cm-1) khi hàm lượng 

PZT tăng, đặc biệt là các đỉnh phổ cực đại tại 1274, 1072 và 840 cm-1 là các đặc tính 

rung động điển hình của pha tinh thể. Đáng chú ý là khi đưa PZT5A vào PVDF có 
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tác dụng đặc biệt của cả việc tăng cường pha β và làm suy yếu pha α. Hiệu ứng này 

liên quan chặt chẽ đến khả năng kết tinh của vật liệu gốm PZT5A.  

Trong hình phân tích nhiễu xạ tia X được quét trong khoảng 10o đến 70o, thành 

phần PZT5A thể hiện các đỉnh đặc trưng quan sát được ở 2θ = 21,3°; 31,1°; 38,4°; 

44,5°; 50,2°; 55,3° và 64,7° tương ứng với các mặt phẳng có chỉ số Miller của (001), 

(110), (111), (200), (201), (211), (022). Đối với màng PVDF, đỉnh giá trị 2θ khoảng 

17,2° tương ứng với (020) và (110) là mặt phẳng pha α và cực đại ở 20,4° biểu thị 

pha β của PVDF. 

So sánh bột PZT5A với vật liệu tổ hợp PZT5A-PVDF, ta thấy không có bằng 

chứng nào cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc (phân tích XRD phù hợp với phân tích 

FTIR). Những kết quả này cho thấy, cấu trúc perovskite của PZT5A không bị xáo 

trộn trong quá trình tổng hợp một phần của vật liệu polyme và quá trình quay điện. 

 

Hình 3.9. Phổ Raman của màng PZT5A-PVDF với các nồng độ %kl PZT5A khác nhau (a), 

và đường làm khớp Gauss của mẫu P-A25 (b). 

Hình 3.9b cho thấy phổ Raman của màng PZT5A-PVDF hoàn toàn bị ảnh 

hưởng bởi vật liệu PZT5A. Các đỉnh có số sóng 130, 185, 374, 545 và 573 cm-1 

được gán cho pha tứ giác của PZT5A, hình 3.9b. Các đỉnh này được xác định là các 

chế độ tương ứng với A1 (1TO), E (2TO), A1 (2TO), E (3TO) và A1 (3TO). Điều 

này cho thấy rằng khi PZT5A tăng nhiều lần, cường độ đỉnh cũng tăng trong khoảng 

100÷600 cm-1 và 1200÷1400 cm-1, hầu hết các tinh thể PZT5A đã bị giữ lại trong ma 

trận PVDF trong quá trình kết tinh. Điều này được thấy rõ qua hình ảnh SEM của 

mẫu [4], [22], [118]. 
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Hình 3.10. Ứng suất lực và độ dãn tương đối của màng PZT5A-PVDF  

với các nồng độ %kl PZT khác nhau (a), và biểu đồ giá trị của các mẫu (b). 

Các đặc tính biến dạng - ứng suất kéo của màng tổ hợp PZT5A-PVDF được chế 

tạo với hàm lượng PZT5A khác nhau đã được đo và biểu diễn trong hình 3.10. Độ lớn 

Young, được định nghĩa là tỷ lệ ứng suất dọc theo trục với độ biến dạng, phản ánh độ 

cứng uốn cực đại của màng khi chưa bị đứt/gãy. Độ cứng (B) đối với màng được cho 

bởi lý thuyết vật rắn: B = EI / b, trong đó EI (E: Độ lớn Young, I: quán tính lực)           

biểu thị độ cứng uốn của tấm vật liệu và b là chiều rộng của tấm. Kết quả mô đun của 

màng tổ hợp sợi nano PZT5A-PVDF với hàm lượng PZT5A từ 0÷25 %kl chịu ứng 

suất lực tăng dần tuy nhiên độ dãn tương đối lại thay đổi. Điều này cho ta lựa chọn tỉ 

lệ pha nồng độ PZT phù hợp tùy thuộc vào tính năng cũng như mục đích sử dụng. Ví 

dụ như độ cứng uốn của vật liệu tổng hợp sợi nano PZT/PVDF với hàm lượng trên 

20 %kl PZT là tốt hơn nhưng bên cạnh đó tính đàn hồi của vật liệu giảm đi rất rõ [43]. 

3.1.2.2. Nghiên cứu tính chất sắt điện 

Đường trễ sắt điện của màng vật liệu tổng hợp PZT5A-PVDF với hàm lượng 

PZT5A khác nhau được đo ở nhiệt độ phòng tại tần số 50 Hz, như được biểu diễn 

trong hình 3.11.  

Màng vật liệu áp điện được xác định ở một nhiệt độ và tần số cụ thể. Trong 

môđun tổ hợp sợi nano PZT5A-PVDF có hàm lượng PZT5A 25 %kl, giá trị cao nhất 

cho Pmax (phân cực dư lớn nhất) là 6,2 μC/cm2 được quan sát ở 5,1 kV/cm, giá trị Pmax 

này tăng hơn 66% so với độ phân cực dư của màng vật liệu PVDF nguyên chất (PZT5A 

0 %kl) là 2,1 μC/cm2. 
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Hình 3.11. Các vòng trễ P-E thể hiện tính chất sắt điện của màng vật liệu PZT5A-PVDF 

với hàm lượng x %kl PZT5A khác nhau, x=0 (a), 5 (b), 10 (c), 15 (d), 20 (e), 25 (f) 

Kết quả xác nhận rằng hàm lượng PZT tối ưu (tỷ lệ 25% khối lượng) của vật 

liệu tổ hợp sợi nano PZT5A-PVDF có các đặc tính áp điện cao hơn so với mẫu pha 

tạp nồng độ PZT5A thấp hơn.  

Bảng 3.3. Giá trị EC (kV/cm) và Pr (µC/cm2) của màng PZT5A-PVDF 

Mẫu Tỉ lệ PZT 

(%kl) 

Phân cực dư   

(Pr) µC/cm2 

Điện kháng           

(EC) kV/cm Stt Kí hiệu 

1 P16 0 2,1 9,3 

2 P-A5 5 4,3 7,2 

3 P-A10 10 4,8 6,1 

4 P-A15 15 5,3 6,1 

5 P-A20 20 5,9 5,7 

6 P-A25 25 6,2 5,1 

 

3.2. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA TỔ HỢP PZT5A-PVDF 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP NÓNG 

Các vật liệu áp điện kiểu 0-3 PZT/PVDF được chuẩn bị bằng các quy trình ép 

nóng khi phần trăm khối lượng PZT5A trên 25%kl không còn phù hợp cho kĩ thuật 

quay điện. Các kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng vật liệu tổng hợp với các hạt nano 

70%kl PZT được điều chế bằng phương pháp ép nóng thể hiện tính chất áp điện và 

điện môi tuyệt vời. Giá trị cực đại 𝑑33 của vật liệu tổng hợp được điều chế bằng 
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phương pháp ép nóng cao hơn khoảng 30% đến 65% so với vật liệu được điều chế 

bằng phương pháp ép lạnh thông thường. Điều này chủ yếu là do sự kết hợp thuận lợi 

của hai vật liệu trong quá trình ép nóng và hình thành các pha tinh thể phức hợp PZT-

PVDF có tính chất điện tốt hơn [11], [12], [16], [19], [21], [27], [28], [42], [63], [87], 

[88], [96], [121]. 

3.2.1. Quy trình chế tạo 

 

Hình 3.12. Quy trình chế tạo vật liệu áp điện tổ hợp gốm - polyme  

bằng phương pháp ép nóng 

Quy trình chế tạo tổ hợp áp điện PZT5A-PVDF kiểu liên kết 0-3 bằng công 

nghệ ép nóng được trình bày như hình 3.12. 

Vật liệu tổ hợp gốm áp điện-polyme theo kiểu liên kết 0-3 theo tỉ lệ phần trăm 

khối lượng x của gốm theo công thức x PZT5A-(1-x) PVDF với x=30%, 40%, 50%, 

60% và 70%. Bột gốm PZT5A đã phân cực được nghiền mịn bằng cối mã não và tuyển 

nổi trong ethanol thu được kích thước hạt trung bình khoảng 200÷500 nm (hình 3.2b), 

lần lượt đưa vào dung dịch hồ polyme PVDF 16%kl sau đó khuấy từ tại nhiệt độ 65 oC 

trong 12 giờ. Dung dịch hồ nhão được đem hút chân không để loại bỏ các bọt khí. 

Bột PZT5A 

Nghiền trộn 12 giờ 

 Phân tích                  

XRD, SEM 
Sấy 135oC-72 giờ 

Ép nóng 

Nghiên cứu tính chất 

điện môi, sắt điện 

Phân cực 

Nghiên cứu các  

tính chất áp điện 

PVDF 

Gia công mẫu, 

tạo điện cực 
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 Bảng 3.4. Kí hiệu mẫu của tổ hợp PZT5A-PVDF ép nóng 

Mẫu 
Thành phần ρ (g/cm3) 

Stt Kí hiệu 

1 P16 PVDF 16 %kl + 0%kl PZT 1,74 

2 P-A30 PVDF 16 %kl + 30%kl PZT 3,41 

3 P-A40 PVDF 16 %kl + 40%kl PZT 4,10 

4 P-A50 PVDF 16 %kl + 50%kl PZT 4,70 

5 P-A60 PVDF 16 %kl + 60%kl PZT 5,30 

6 P-A70 PVDF 16 %kl + 70%kl PZT 5,87 
 

Vật liệu tổ hợp sau đó được ép thành viên đường kính 12 mm và dày 1,2 mm 

bằng phương pháp ép nóng với áp suất 10 MPa với các mẫu ở nhiệt độ khác nhau 

(110, 120, 130, 140 và 150 oC) trong 1 giờ và được làm lạnh đến nhiệt độ phòng. Sau 

đó, các mẫu được mài bóng, mạ điện bằng keo bạc nguội và phân cực điện trường 

dọc theo hướng chiều dày trong dầu silicon ở 3 kV/mm với nhiệt độ 120 °C trong    

60 phút. Qua khảo sát các tính chất sơ bộ mẫu nung ở nhiệt độ 140 oC đã cho kết quả 

tốt nhất trong nhóm vật liệu đã chế tạo [33]. 

3.2.2. Nghiên cứu tính chất vật lý của tổ hợp PZT5A-PVDF bằng kỹ thuật HP 

3.2.2.1. Mật độ, cấu trúc và vi cấu trúc  

Hình minh họa dưới đây cho thấy cơ chế trộn tổ hợp PZT-PVDF theo tỉ lệ gốm 

tăng dần, các hạt gốm có xu hướng “tụ” lại với nhau và được “bọc” bởi các lớp polyme 

bên ngoài, từng bó các hạt PZT được “liên kết” với nhau thông qua “sợi dây” polyme, 

được minh họa ở hình 3.13. 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Minh họa các cấu trúc vi mô cho vật liệu tổng hợp PZT-PVDF 

chuẩn bị cho quy trình ép nóng với sự gia tăng hàm lượng PZT 

Polyme PZT Polyme trộn PZT với tỉ lệ tăng dần 
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Cấu trúc vi mô của hỗn hợp áp điện 0-3 PZT5A-PVDF với 30÷70 %kl PZT5A 

được thể hiện trong hình 3.14 cho thấy đặc tính điển hình của kết nối giữa các hạt 

gốm trong ma trận polyme, điều này cho thấy các hạt PZT5A được định hình bởi vật 

liệu PVDF.  

Hơn nữa, hình ảnh SEM cũng cho thấy các hạt PZT5A được bọc bởi PVDF, 

biểu thị đặc tính kết nối bằng quá trình “bọc và cuộn tròn”. Trong vật liệu tổ hợp này, 

các lỗ rỗng ít hơn nhiều so với vật liệu tổ hợp áp điện 0-3 PZT5A-PVDF được tổng 

hợp bằng quá trình ép nguội, sự kết nối giữa các hạt tổ hợp áp điện bằng phương pháp 

ép nóng làm các hạt gốm sát lại và kích thước hạt phát triển lớn hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Ảnh SEM và phân bố kích thước hạt cho vật liệu tổ hợp PZT5A-PVDF  

với các thành phần PZT5A khác nhau 

Giá trị khối lượng riêng của tổ hợp được đo bằng thực nghiệm và giá trị khối 

lượng riêng tính toán bởi lý thuyết được xác định ở công thức (3.1) [32]; với x đại diện 

cho phần trăm khối lượng của pha tạp của gốm và ρc, ρ1, ρ2 lần lượt là khối lượng riêng 

của tổ hợp PZT5A-PVDF, polyme, gốm PZT5A. 

𝜌𝑐 = 𝜌1(1 − 𝑥) + 𝜌2𝑥 (3.1) 

P16 

P-A70 

P-A40 P-A30 

P-A60 P-A50 
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Hình 3.15. Đường thể hiện mối liên quan của khối lượng riêng tổ hợp phụ thuộc vào  

thành phần gốm PZT5A  

Mật độ của các mẫu tổ hợp được xác định bằng cách cân các mẫu có kích 

thước đã biết, sử dụng cân kỹ thuật số có độ chính xác 0,01 g. Hình 3.15 cho thấy sự 

thay đổi trong các giá trị khối lượng riêng giữa thực nghiệm và lý thuyết cho vật liệu 

tổ hợp PZT5A-PVDF với tỷ lệ khối lượng PZT5A khác nhau. Trong đó ρcal (ρcal là 

khối lượng riêng theo lý thuyết, ρexp là khối lượng riêng bằng thực nghiệm) theo lý 

thuyết tăng tuyến tính với phần tăng khối lượng của PZT, vì mật độ PZT5A (7600 

kg/m3) cao hơn so với PVDF (1740 kg/m3), đặc biệt là đối với tỉ lệ khối lượng PZT 

từ 0,2 đến 0,5 vẫn ít có sự thay đổi với các giá trị được tính toán theo lý thuyết. Tuy 

nhiên, mật độ thực nghiệm nhỏ hơn mật độ lý thuyết ở tỷ lệ khối lượng PZT tăng dần, 

có thể do sự hiện diện của lỗ rỗng trong vật liệu tổ hợp. 

 

Hình 3.16. Mật độ tương đối và độ rỗng của vật liệu tổng hợp PZT5A-PVDF  
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Độ xốp P, của vật liệu tổ hợp có thể được tính toán từ khối lượng riêng thực 

nghiệm và lý thuyết của vật liệu tổ hợp bằng cách sử dụng phương trình (3.2). 

 𝑃 = 1 −
𝜌𝑒𝑥𝑝

𝜌𝑐𝑎𝑙

= 1 − 𝜌𝑟𝑒𝑙 
(3.2) 

 Hình 3.17a là giản nhiễu xạ tia X của mẫu PZT5A, và ở hình 3.17b mẫu PZT5A 

so với mẫu vật liệu P-A50, P16 được tổng hợp bằng phương pháp ép nóng. Các đỉnh 

cường độ đơn và sắc nét cho thấy sự hình thành pha perovskite của tổ hợp P-A50. Hơn 

nữa, hỗn hợp không có pha pyrochlore, được coi là không mong muốn trong hệ gốm 

PZT. Ở phổ XRD mẫu P16, ta cũng có thể được quan sát thấy sự hiện diện của đỉnh 

PVDF trong khoảng 17,3÷20,7o. Điều này chứng tỏ sự hình thành của tinh thể pha β, là 

pha sở hữu các tính chất điện tốt hơn. 

 

Hình 3.17. Giản đồ nhiễu xạ tia X, (a) gốm PZT5A được thiêu kết tại 1050 oC trong 2 giờ,                 

(b) mẫu P-A5 so với PZT5A và P16. 

3.2.2.2. Tính chất điện môi của vật liệu vật liệu xPZT5A-(1-x)PVDF [74] 

Điện dung (C) được đo là một hàm của nhiệt độ sử dụng hệ đo Hioki 3532 với 

các mẫu được chế tạo ở các tỷ lệ khối lượng PZT khác nhau. Sự thay đổi của hằng số 

điện môi với nhiệt độ của vật liệu tổ hợp được tính bằng công thức, 

휀𝑟 = 𝐶𝑡/휀0𝑆 (3.3) 

trong đó t và S là độ dày và diện tích của mẫu dạng đĩa tương ứng. 

Các kết quả thực nghiệm cho thấy sự biến thiên của hằng số điện môi ứng với 

tỉ lệ phần trăm khối lượng PZT5A từ 0,1 đến 0,7 của vật liệu tổ hợp được phân cực ở 

30 kV/cm trong hình 3.18. Giá trị lý thuyết của hằng số điện môi được tính toán bằng 

cách sử dụng mối quan hệ của mô hình Furukawa và kết quả thu được được so sánh 

b) a) 

(a) (b) 
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với các giá trị thực nghiệm. Dựa trên giả định rằng hằng số điện môi của pha polyme 

nhỏ hơn nhiều so với pha gốm, biểu thức thu được bởi Furukawa và cộng sự cho hằng 

số điện môi được cho bởi, 

휀𝑟 =
1 + 2𝑥

1 − 𝑥
휀𝑝 

(3.4) 

trong đó 𝑥 và 휀𝑝 là phần trăm khối lượng PZT và các hằng số điện môi của 

pha polyme tương ứng.  

 

Hình 3.18. Hằng số điện môi của tổ hợp mẫu vật liệu phụ thuộc vào %kl PZT khác nhau 

Hình 3.18 cho thấy hằng số điện môi của tổ hợp tăng lên khi tăng % khối lượng 

PZT5A. Các giá trị hằng số điện môi thu được bằng phương pháp ép nóng và mô hình 

Furukawa được cho là phù hợp với nhau đến tỉ lệ khối lượng PZT5A là 0,5. Có một 

độ lệch nhẹ sau tỉ lệ 0,5 phần khối lượng và hằng số điện môi lý thuyết của mô hình 

Furukawa thấp hơn so với thực nghiệm, điều này cho thấy tính hiệu quả của định 

hướng lưỡng cực (hạt PZT5A phân cực) trong vật liệu tổ hợp. Bảng 3.5 chỉ ra rằng 

có sự gia tăng tổn hao điện môi khi có sự gia tăng trong phần trăm khối lượng [53]. 
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Hình 3.19. Phổ hằng số điện môi theo tần số 
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Bảng 3.5. Các giá trị ρ (g/dm3), P (%), εr, d33 (pC/N), g33 (Vm/N) theo tỉ lệ khối lượng 

PZT5A khác nhau 

Phương 

pháp 

chế tạo 

% 

Khối 

lượng 

PZT 

Tỷ             

trọng 

Tỷ 

trọng 

tương 

đối 

Độ xốp 

(%) 

Hằng 

số điện 

môi εr 

tanδ 

Hằng số 

áp điện 

đàn hồi 

d33 pC/N 

Hằng số áp 

điện điện áp 

g33  

10^-3 Vm/N 

FOM 

Quay 

điện 

5 1791 86.42 13.58 22.00 0.01 1 4,5 4,5 

10 2070 87.53 12.47 25.33 0.01 1 4 4 

15 2384 89.71 10.29 29.06 0.02 3 10,3 31 

20 2787 94.47 5.53 33.25 0.03 5 15 75 

25 3120 96.22 3.78 38.00 0.06 7 18,4 128,8 

Ép 

nóng 

30 3410 96.46 3.54 43.43 0.10 11 25,3 278,3 

40 4102 99.56 0.44 57.00 0.18 17 29,8 506,6 

50 4700 99.89 0.11 76.00 0.20 25 32,9 822 

60 5280 99.81 0.19 104.50 0.23 39 37,3 1454 

70 5868 99.88 0.12 152.00 0.23 52 34,2 1778 

100 7630 - - 1800 0.02 317 17,6 5579 

 

Sự thay đổi của hằng số điện môi theo nhiệt độ đối với tỷ lệ khối lượng khác 

nhau của hỗn hợp phân cực ở 30 kV/cm được thể hiện trong hình 3.20. Giá trị hằng 

số điện môi ổn định trong trường hợp khối lượng PZT từ 5÷25 %kl khi nhiệt độ tăng 

đến 120 °C, sau đó thay đổi dốc hơn khi trên 120 oC. Tuy nhiên, sự gia tăng dần về 

giá trị hằng số điện môi được quan sát cho thấy ở tỷ lệ khối lượng trên 30%. Điều 

này cho thấy tỷ lệ biến thiên của hằng số điện môi theo nhiệt độ tăng đều đặn với 

phần trăm khối lượng của PZT5A, chúng ta có thể giải thích có thể là do các hạt 

PZT5A đã phân cực tạo ra một trường nội theo sự định hướng của các phân tử PVDF. 

Ở nhiệt độ cao hơn, các phân tử có tính linh động cao và nồng độ lưỡng cực gốm cao 

hơn cho phép định hướng dễ dàng các phân tử, gây ra sự gia tăng nhanh hơn của hằng 

số điện môi với nhiệt độ.  
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Hình 3.20. Phổ hằng số điện môi theo nhiệt độ 

3.2.2.3. Tính chất áp điện, sắt điện của vật liệu xPZT5A-(1-x)PVDF 

Tính chất áp điện 

Tính toán bằng thực nghiệm các giá trị d33 với phần trăm khối lượng của 

PZT5A và nó được minh họa trong hình 3.21. Giá trị d33 được tính bằng phương trình 

(3.5) do mô hình Furukawa đưa ra.  

33

15

(2 3 )(1 )

p

c

c

x
d d

x x




=

+ −
  

(3.5) 

Ở đây εp, và εc là hằng số điện môi của polyme và gốm tương ứng, dc là hằng 

số áp điện của gốm.  

 

Hình 3.21. Đường biểu diễn sự phụ thuộc hằng số áp điện theo tỉ lệ gốm PZT5A khác nhau 

Các giá trị d33 bằng thực nghiệm cũng như tính toán cho thấy tăng dần với sự 

gia tăng %kl gốm PZT5A lên đến 0,5 trong hỗn hợp. Giá trị thực nghiệm của d33 có 

xu hướng thay đổi đột ngột khi hàm lượng gốm vượt quá 0,6 %kl. Thuộc tính này đặc 

trưng bởi các lưỡng cực trong tổ hợp do sự gia tăng thêm của các hạt gốm. Điều này 

cho thấy, có sự gia tăng đáng kể các giá trị hệ số biến dạng áp điện đối với PZT5A 

khi so sánh với tổ hợp gốm PZT5A-PVDF. 
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Hệ số áp điện điện áp g33 được tính từ giá trị hằng số d33 và điện môi được đưa 

ra trong phương trình (1.3). Các giá trị g33 được tính cho các mẫu được phân cực ở        

30 kV/cm được liệt kê trong bảng 3.5. Bảng cho thấy có sự gia tăng về giá trị g33 đối 

với các phần trăm khối lượng PZT, với các giá trị g33 thu được đối với tỉ lệ khối lượng 

PZT là 0,6 và 0,7 (%) khá ấn tượng về độ ổn định của vật liệu, trong đó có thể giải 

thích là do hàm lượng gốm được nghiền trộn cơ học với polyme đã trở nên đồng nhất, 

ngoài ra còn thể hiện độ nhạy của vật liệu; khi tỉ lệ khối lượng PZT5A vượt qua 0,7 thì 

giá trị g33 giảm, nghĩa là độ nhạy hay tính linh hoạt của vật liệu đã giảm (vật liệu dễ bị 

đứt, gãy hơn).  

Điều này cho thấy chúng ta nên chọn tổ hợp với hàm lượng PZT như thế nào là 

tùy thuộc vào mục đích sử dụng (ví dụ khi cần vật liệu tổ hợp có giá trị d33, g33 tương 

đối, chúng ta chọn vật liệu có tỉ lệ khối lượng PZT là 0,6 hoặc 0,7; nếu chọn vật liệu 

mềm dẻo chịu va đập tốt ta chọn tỉ lệ dưới 0,5 hay vật liệu có hệ số áp điện cao cho các 

tấm biến đổi năng lượng chọn tỉ lệ PZT trên 0,7). 

Tính chất sắt điện 

 

Hình 3.22. Đường trễ sắt điện của tổ hợp PZT5A-PVDF bằng kĩ thuật ép nóng  
  

 

 

 

Các đường trễ cho tổ hợp PZT5A-PVDF đo được ở nhiệt độ phòng được thể 

hiện trong hình 3.22. Kết quả cho thấy rằng vật liệu tổ hợp với tỉ lệ 30÷70 %kl PZT5A 

cho thấy vòng lặp đường trễ P-E chưa bão hòa.  
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Bảng 3.6. Tính sắt điện của tổ hợp PZT5A-PVDF sử dụng phương pháp ép nóng 

Mẫu Thành phần 

PZT (%kl) 

Pr 

(µC/cm2) 

EC 

(kV/cm) Stt Kí hiệu 

1 P16 0 2.1 9.3 

2 P-A30 30 5.1 5.2 

3 P-A40 40 5.4 5.1 

4 P-A50 50 6.3 4.9 

5 P-A60 60 7.7 5.0 

6 P-A70 70 8.2 5.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có vẻ như trường ứng dụng của 30kV/cm là nguyên nhân chính cho tính trễ 

không bão hòa được quan sát trong nghiên cứu này. Cũng cần lưu ý rằng khi tăng hàm 

lượng PZT5A lên hơn 60 % khối lượng, các giá trị của phân cực dư và điện trường 

kháng tăng như trong bảng 3.6. Kết quả cho thấy phân bố các hạt PZT trong ma trận 

PVDF đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát trạng thái sắt điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.23. Phổ cộng hưởng dao động theo phương bán kính của mẫu P-A70 

Vật liệu áp điện P-A70 có tần số cộng hưởng cơ bản (dao động theo phương bán 

kính) tại 100,8 kHz, cho thấy tính áp điện của vật liệu tổ hợp, chứng tỏ sự liên kết hiệu 

quả giữa các phần tử gốm PZT trong ma trận PVDF. Mặt khác, tần số này thấp hơn so 

với tần số cộng hưởng PZT5A (khoảng 190 kHz) đã dẫn đến việc nghiên cứu tần số 

thấp bằng cách đưa polyme vào các hệ gốm áp điện cũng là hướng ứng dụng mới. 
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3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong nghiên cứu này, vật liệu tổ hợp PZT5A-PVDF với liên kết 0-3 được chế 

tạo thành công từ một loạt các phần trăm khối lượng PZT5A: từ 5÷25 %kl PZT bằng 

phương pháp quay điện, với 30÷70 %kl PZT bằng phương pháp ép nóng.  

Đã khảo sát vi cấu trúc và hình thái học của các nhóm vật liệu; tính chất điện 

môi, sắt điện, áp điện.... Các giá trị mật độ thực nghiệm của vật liệu tổng hợp đã được 

tìm thấy là phù hợp với các giá trị mật độ được tính toán. Quan sát ảnh SEM cho thấy 

một hỗn hợp đồng nhất của các pha PZT5A-PVDF. Các giá trị hằng số điện môi thu 

được trong công trình này tương tự với mô hình Furukawa cho phần trăm khối lượng 

PZT5A lên đến 0,5. Hệ số biến dạng áp điện đã được tăng lên với sự tăng lên về khối 

lượng của PZT5A nhưng mô hình Furukawa không xem xét các giá trị thực nghiệm 

ở phần trăm khối lượng cao hơn. Các giá trị của hệ số biến dạng áp điện và hệ số điện 

áp thu được trong công trình này cho thấy rằng nó có thể phù hợp cho các ứng dụng 

đầu dò. 

Các kết quả chính của phần này được đăng tải trên các tạp chí và các công 

trình nghiên cứu sau đây: 

• Structural, dielectric and piezoelectric properties of PZT/PVDF composites 

prepared by hot press method, IJERT 2020. 

• Về việc sử dụng chuẩn áp điện IRE-61, Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2015. 

• Nghiên cứu chế tạo các vật liệu áp điện mềm dùng trong biến tử thủy âm, 

SPMS 2015. 

• Nghiên cứu khôi phục và chế tạo mới các loại đầu dò thủy âm sử dụng gốm 

áp điện, Giải Khuyến khích VIFOTEC 2015 
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Chương 4. MÔ PHỎNG BIẾN TỬ DẠNG BIMORPH VÀ THỬ NGHIỆM 

ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG 

4.1. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CHO BẢN ÁP ĐIỆN NHIỀU LỚP 

Hiện nay, song song với quá trình thực nghiệm chế tạo vật liệu, các nhà khoa 

học cũng bắt tay vào nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu, thiết lập các mô 

hình ứng dụng của vật liệu sử dụng các phương pháp số (chẳng hạn, phương pháp 

phần tử hữu hạn - FEM). Việc nghiên cứu trước các tính chất vật lý của hệ vật liệu 

áp điện mới, các trạng thái dao động của các kiểu biến tử áp điện là vấn đề rất quan 

trọng trong nghiên cứu ứng dụng thực tiễn. 

Tính đa dạng và hiệu quả của FEM được chứng minh qua các công trình nghiên 

cứu trên các thiết bị có kiểu dáng khác nhau sử dụng vật liệu áp điện. Các kết quả mô 

phỏng được so sánh với các dữ liệu thực nghiệm, là cơ sở để các nhà chế tạo điều chỉnh 

các thông số kỹ thuật một cách hợp lý trong những điều kiện làm việc cụ thể [24]. 

Trên thực tế, nhiều thiết bị được chế tạo từ các tấm áp điện, vì vậy, đặc trưng 

dao động của các tấm áp điện được xem là yếu tố rất quan trọng trong khi thiết kế các 

ứng dụng.  

Trong chương này, chúng tôi sử dụng FEM kết hợp với chương trình mô phỏng 

COMSOL Multiphysics (CM) để nghiên cứu trạng thái dao động theo phương chiều 

dày của biến tử áp điện dạng tấm, biến tử kiểu Bimorph hỗn hợp trên cơ sở vật liệu 

tổ hợp PZT5A-PVDF [3], [40], [71]. 

4.1.1. Phương pháp phần tử hữu hạn cho môi trường áp điện 

FEM được áp dụng rất đa dạng đối với nhiều loại vật liệu với các thiết kế hình 

học khác nhau. Phần này chỉ trình bày các công thức của FEM trong việc khảo sát các 

môi trường áp điện [36], [60], [72], [75], [95]. 

Hiệu ứng áp điện có thể được mô tả bằng các các phương trình sau: 

{𝑇} =  [𝑐𝐸]{𝑆} − {𝑒}𝑇{𝐸}           (4.1) 

{𝐷} =  [𝑒]{𝑆} + [휀𝑆]{𝐸}          (4.2) 

trong đó {S},{E}, {D} lần lượt là vectơ ứng suất, vectơ biến dạng, vectơ điện trường 

và vectơ cảm ứng điện, [cE], [𝑒], [휀𝑆] tương ứng là ma trận hệ số đàn hồi khi điện 
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trường E không đổi, ma trận hệ số áp điện và ma trận hằng số điện môi ứng với biến 

dạng S không đổi. 

Các phương trình động lực của môi trường áp điện liên tục có thể được suy ra 

bằng nguyên lý Hamilton: 

𝛿 ∫ (ℒ + 𝒲)
𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡 = 0       (4.3) 

trong đó: 

 ℒ = ∫
𝑉

[
1

2
𝜌{�̇�}𝑇{�̇�} −

1

2
[{𝑆}𝑇{𝑇} − {𝐸}𝑇{𝐷}]] 𝑑𝑉             (4.4) 

𝛿𝒲 = ∫ {𝛿𝑢}𝑇{𝐹𝑉}𝑑𝑉
𝑉

+ ∫ {𝛿𝑢}𝑇{𝐹Ω}𝑑Ω
Ω1

+ {𝛿𝑢}𝑇{𝐹𝑃} − ∫ 𝛿𝜙𝜌𝑑Ω
Ω2

− 𝛿𝜙𝑄 (4.5) 

ở đây {�̇�} là trường vận tốc, {𝐹𝑉} là lực tác dụng trong thể tích, {𝐹Ω} là lực tác 

dụng trên bề mặt (xác định trên Ω1), {𝐹𝑃} là lực tập trụng, 𝜙 là điện thế, 𝜚 là điện tích 

bề mặt trên Ω2, 𝑄 là điện tích tập trung và 𝜌 là mật độ khối lượng. 

Sử dụng (4.1), (4.2), (4.4) và (4.5) ta đưa (4.3) về dạng sau: 

0 = − ∫ [𝜌{𝛿𝑢}𝑇{�̈�} −
𝑉

{𝛿𝑆}𝑇[𝑐𝐸]{𝑆} + {𝛿𝑆}𝑇[𝑒]𝑇{𝐸}+ {𝛿𝐸}𝑇[𝑒]{𝑆} 

         + {𝛿𝐸}𝑇[휀𝑆]{𝐸}+  {𝛿𝑢}𝑇{𝐹𝑉}]𝑑𝑉 +  ∫ {𝛿𝑢}𝑇{𝐹Ω}𝑑Ω
Ω1

+  {𝛿𝑢}𝑇{𝐹𝑃} 

      − ∫ 𝛿𝜙 𝜌𝑑Ω
Ω2

− 𝛿𝜙𝑄                   (4.6) 

 Để  rút ra các hệ thức ma trận điện cơ cho các phấn tử áp điện, trường dịch 

chuyển {𝑢} và điện thế 𝜙 được xác định bởi các giá trị nút tương ứng {𝑢𝑖} và {𝜙𝑖} 

thông qua các hàm dạng [𝒩𝑢], [𝒩𝜙]: 

{𝑢} =  [𝒩𝑢]{𝑢𝑖}       (4.7) 

𝜙 =  [𝒩𝜙]{𝜙𝑖}       (4.8) 

Do đó, trường biến dạng {𝑆} , điện trường {𝐸} liên hệ với các dịch chuyển nút và điện 

thế nút qua các đạo hàm của các hàm dạng [ℬ𝑢] và [ℬ𝜙]: 

{𝑆} =  [𝒟][𝒩𝑢]{𝑢𝑖} = [ℬ𝑢]{𝑢𝑖}                (4.9) 

{𝐸} = −∇[𝒩𝜙]{𝜙𝑖} = − [ℬ𝜙]{𝜙𝑖}    (4.10) 
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Thay các biểu thức từ (4.7) đến (4.10) vào nguyên lý biến phân (4.6) ta nhận 

được các phương trình sau cho mỗi phần tử: 

 [ℳ]{𝑢𝑖̈ } + [𝐾𝑢𝑢]{𝑢𝑖} + [𝐾𝑢𝜙]{𝜙𝑖} = {𝑓𝑖}     (4.11) 

 [𝐾𝜙𝑢]{𝑢𝑖} + [𝐾𝜙𝜙]{𝜙𝑖} = {𝑔𝑖} (4.12) 

với 

[ℳ] =  ∫
𝑉

𝜌[𝒩𝑢]𝑇[𝒩𝑢]𝑑𝑉                          (4.13) 

[𝐾𝑢𝑢] =  ∫
𝑉

[ℬ𝑢]𝑇[𝑐𝐸][ℬ𝑢]𝑑𝑉               (4.14) 

[𝐾𝑢𝜙] =  ∫
𝑉

[ℬ𝑢]𝑇[𝑒]𝑇[ℬ𝜙]𝑑𝑉               (4.15) 

[𝐾𝜙𝜙] =  −∫
𝑉

[ℬ𝜙]
𝑇

[휀][ℬ𝜙]𝑑𝑉               (4.16) 

           [𝐾𝜙𝑢] =  [𝐾𝑢𝜙]
𝑇
                 (4.17) 

{𝑓𝑖} =  ∫
𝑉

[𝒩𝑢]𝑇{𝑃𝑏}𝑑𝑉 +  ∫
Ω1

[𝒩𝑢]𝑇{𝑃𝑆}𝑑Ω + [𝒩𝑢]𝑇{𝑃𝑐} (4.18) 

{𝑔𝑖} =  −∫
Ω2

[𝒩ϕ]
𝑇

𝜚𝑑Ω −  [𝒩𝜙]
𝑇

𝑄                         (4.19) 

lần lượt là các ma trận khối lượng, độ cứng, liên kết áp điện, điện dung, ngoại lực cơ 

học và điện tích. 

 Mỗi phần tử 𝑘 của lưới được liên kết với các phần tử lân cận của nó tại các 

nút chung và trường dịch chuyển là liên tục từ phần tử này sang phần tử tiếp theo. 

Các bậc tự do của phần tử ({𝑢𝑖}(𝜅), {𝜙𝑖}(𝜅)) liên hệ với bậc tự do chung ({𝑈}, {Φ}) 

bởi các ma trận cục bộ [𝐿𝑢](𝜅) và [𝐿𝜙]
(𝜅)

: 

{𝑢𝑖}(𝜅) =  [𝐿𝑢](𝜅){𝑈}               (4.20) 

{𝜙𝑖}(𝜅)  =  [𝐿𝜙]
(𝜅)

{Φ}               (4.21) 

Nguyên lý Hamilton (4.3) phải được thỏa mãn cho toàn bộ cấu trúc nên bằng 

cách lấy tổng theo tất cả các phần tử hữu hạn, ta nhận được: 

[ℳ]{�̈�} + [𝐾𝑈𝑈]{𝑈} + [𝐾𝑈Φ]{Φ} = {𝐹}   (4.22) 

[𝐾Φ𝑈]{𝑈} + [𝐾ΦΦ]{Φ} = {𝐺}                (4.23) 

ở đây các ma trận tập hợp được xác định bởi: 

[ℳ] =  ∑ [𝐿𝑢𝑖]𝑇
𝑖 [ℳ(𝑖)][𝐿𝑢𝑖]     (4.24) 

[𝐾𝑈𝑈] =  ∑ [𝐿𝑢𝑖]𝑇
𝑖 [𝐾𝑢𝑢

(𝑖)
][𝐿𝑢𝑖]    (4.25) 
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[𝐾𝑈Φ] =  ∑ [𝐿𝑢𝑖]𝑇
𝑖 [𝐾𝑢𝜙

(𝑖)
][𝐿𝜙𝑖]    (4.26) 

[𝐾Φ𝑈] =  ∑ [𝐿𝜙𝑖]
𝑇

𝑖 [𝐾𝜙𝑢
(𝑖)

][𝐿𝑢𝑖]    (4.27) 

[𝐾ΦΦ] =  ∑ [𝐿𝜙𝑖]
𝑇

𝑖 [𝐾𝜙𝜙
(𝑖)

][𝐿𝜙𝑖]    (4.28) 

{𝐹} =  ∑ [𝐿𝑢𝑖]𝑇
𝑖 [𝑓𝑖]            (4.29) 

{𝐺} =  ∑ [𝐿𝜙𝑖]
𝑇

𝑖 [𝑔𝑖]            (4.30) 

Các phương trình (4.22) và (4.23) liên kết các biến cơ học {𝑈} với điện thế 

{𝜙}, ngoại lực tác dụng lên cấu trúc {𝐹} và các điện tích trên các điện cực {𝐺}. Các 

phương trình này là cơ sở cho việc khảo sát hiệu ứng áp điện bằng phương pháp phần 

tử hữu hạn.  

4.1.2. Phương pháp phần tử hữu hạn cho các bản áp điện nhiều lớp  

Khảo sát cấu trúc dạng tấm một phần tử áp điện với điện cực ở 2 lớp bề mặt. 

Hướng phân cực, điện trường và trường dịch chuyển song song với nhau và vuông 

góc với bề mặt (hình 4.1) [38], [83], [102], [105]. 

 Về mặt nguyên tắc, phương pháp phần tử hữu hạn cho vật liệu áp điện ở trên 

vẫn có thể áp dụng cho trường hợp các bản áp điện nhiều lớp. Tuy nhiên do đặc tính 

hình học của các bản áp điện nhiều lớp, các phương trình trên có thể được đơn giản 

hóa bằng cách đưa vào mô hình các giả thiết bổ sung như sau: 

 Một kích thước của tấm áp điện (kích thước theo phương 𝑧) là không đáng 

kể so với những kích thước khác (theo các phương 𝑥, 𝑦). 

 Giả thuyết ứng suất phẳng: 𝜎𝑧𝑧 = 0. 

 Giả thuyết Kirchoff: Một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng giữa vẫn 

còn vuông góc với mặt phẳng này sau biến dạng: 

{𝑆} =  {𝑆0} + 𝑧{𝑘}                          (4.31) 

ở đây {𝑆0} là biến dạng của mặt phẳng giữa và {𝑘} là độ cong của nó. Các véc tơ 

biến dạng và ứng suất theo các trục 𝑥𝑦, tương ứng được xác định với các hệ thức                           

{𝑆} =  {𝜖𝑥   𝜖𝑥  𝛾𝑥𝑦}
𝑇
và {𝑇} = {𝜎𝑥   𝜎𝑥  𝜏𝑥𝑦}

𝑇
. Giả thuyết Kirchoff không tính đến biến 

dạng ngang (𝛾𝑦𝑧 = 𝛾𝑥𝑧 = 0).  
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Hình 4.1. Tấm áp điện composite 

 Điện trường và cảm ứng điện là đồng nhất theo chiều dày và hướng theo 

pháp tuyến của mặt phẳng giữa. 

 
{𝐸} = {

0
0
𝐸

} (4.32) 

 
{𝐷} = {

0
0
𝐷

} (4.33)
 

 Tính áp điện là tuyến tính cho mỗi lớp áp điện 𝑘 (giả sử rằng các trục áp điện 

chính là song song với các trục tọa độ và hướng phân cực là hướng 3). Các phương 

trình áp điện cho lớp thứ 𝑘 trở thành (𝑒36 được giả sử bằng 0, tương ứng với các vật 

liệu thường được sử dụng là PZT và PVDF) 

{𝑇} =  [𝑐]𝑘 {𝑆} − {
𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

 𝐸𝑘   (4.34) 

𝐷𝑘 =  { 𝑒31    𝑒32    0 }𝑘{𝑆} + 휀𝑘𝐸𝑘   (4.35) 

trong đó [𝑐]𝑘  là ma trận hệ số đàn hồi của lớp thứ 𝑘. 

Do giả thuyết điện trường và cảm ứng điện là đồng nhất theo bề dày và cùng 

hướng với hướng phân cực và hướng theo pháp tuyến của mặt phẳng giữa, nên đối 

với mỗi phần tử, ta có: 

{𝜙} = {𝜙𝜅}                         (4.36) 

{𝐸} = − {
𝜙𝜅

ℎ𝜅
}  (4.37) 

 ở đây ℎ𝜅 là độ dày của lớp 𝑘 và do đó [𝒩𝜙] = 𝐼 và [ℬ𝜙] = 𝑑𝑖𝑎𝑔(
1

ℎ𝑘
). 

Phần tử áp điện 

Điện cực 

Lớp thứ k 
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Khi đó các phương trình liên kết các biến cơ học {𝑈} với điện thế {𝜙}, các 

ngoại lực tác dụng lên cấu trúc {𝐹} và các điện tích trên các điện cực {𝐺} vẫn có dạng 

như (4.22) và (4.23), trong đó các ma trận được xác định bởi các công thức sau: 

[ℳ]  =  ∫
Ω

𝑚[𝒩]𝑇[𝒩]𝑑Ω   (4.38) 

[𝐾𝑢𝑢] =  ∫
Ω

[ℬ]𝑇 [
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

] [ℬ]𝑑Ω    (4.39) 

[𝐾𝑢𝜙] =  ∫
Ω

[ℬ]𝑇 [
… ℰ𝜅

𝑇 …

… ℰ𝜅
𝑇𝓏𝑚𝜅 …

] 𝑑Ω  (4.40) 

[𝐾𝜙𝜙] =  −Ω [
⋱  0
 휀𝜅 ℎ𝜅⁄  
0  ⋱

]    (4.41) 

[𝐾𝜙𝑢] = [𝐾𝑢𝜙]
𝑇
  (4.42) 

 với 𝑚 là mật độ mặt của khối lượng, [𝑁] và [𝐵] thay cho [𝑁𝑢] và [𝐵𝑢]. Ở đây 

ta đã đưa vào ký hiệu: 

{ℰ}𝜅 = {𝑒31 𝑒32 0}𝜅[𝑅𝑆]𝜅    (4.43) 

và sử dụng hệ thức: 

[𝑅𝑇]𝜅
−1{𝑒31 𝑒32 0}𝜅

𝑇 = {ℰ}𝜅
𝑇     (4.44) 

Các ngoại lực cơ học và các điện tích trên các điện cực của hệ là: 

{𝑓} =  ∫
Ω

[𝒩]𝑇{𝑃𝑆}𝑑Ω + {𝑃𝑐}    (4.45) 

{𝑔} = −{⋯ 𝜚𝜅 …}𝑇     (4.46) 

ở đây [PS] và [PC] tương ứng là các ngoại lực phân bố và tập trung, 𝜚 là điện 

tích trên các điện cực. Dạng cụ thể của các ma trận 𝐴, 𝐵, 𝐷 được cho trong phụ lục A 

4.2. MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI DAO ĐỘNG CỦA TẤM ÁP ĐIỆN BẰNG PHẦN 

MỀM CM 

Việc mô phỏng trạng thái dao động của các tấm áp điện nhiều lớp bằng phương 

pháp phần tử hữu hạn dựa trên việc giải các phương trình (4.22 - 4.23) với các ma trận 

hệ số được xác định bởi các phương trình (4.38 - 4.42) và thường được thực hiện bằng 

các phần mềm chuyên dụng. Ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm COMSOL 

Multiphysics (CM) để thực hiện các nghiên cứu này. 
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4.2.1. Giới thiệu chung về phần mềm CM 

Mô phỏng bằng máy tính đã trở thành một phần thiết yếu trong sự phát triển 

của khoa học và kỹ thuật ngày nay, đóng vai trò quan trọng trong tối ưu hóa việc thiết 

kế, sản xuất các sản phẩm công nghệ mới. Trong số nhiều chương trình mô phỏng, chúng 

tôi chọn CM bởi những ưu điểm nổi trội của nó. 

Chương trình CM là một phần mềm mô phỏng các hiện tượng vật lý đa dạng, 

sử dụng FEM để giải quyết các mô hình được xây dựng, nó có một giao diện đồ họa 

linh hoạt, chứa nhiều ứng dụng khác nhau. 

Để xây dựng một mô hình trong môi trường CM trước hết cần có một ý tưởng 

về mô hình, sau đó thêm bất kỳ hiệu ứng vật lý liên quan đến mô hình. Chương trình 

mô phỏng CM giúp người dùng xây dựng mô hình chính xác với những gì diễn ra ở 

thế giới thực. Dưới đây là một số ưu điểm vượt trội của chương trình CM  

- Thu nhận các tín hiệu đưa vào rất dễ dàng và nhanh chóng. 

- Thư viện của phần mềm CM phong phú về mô hình và các công cụ hiển thị 

đồ họa. 

- Quá trình xây dựng mô hình mất ít thời gian. Người dùng có thể theo dõi quá 

trình chương trình đang làm việc. 

- Giao diện người dùng được sắp xếp logic theo trình tự công việc, gồm có các 

thanh công cụ và được chia thành nhiều cửa sổ, qua đó, người dùng có thể nhìn thấy 

tổng quan về mô hình cần xây dựng. 

- Vẽ đồ thị là một tính năng rất hữu dụng trong CM với rất nhiều dạng đồ thị 

khác nhau. Ngoài ra, CM còn cho phép người dùng trực tiếp biên tập hình vẽ, điền 

vào các ghi chú theo ý muốn. 

4.2.2. Thiết lập bài toán mô phỏng cho biến tử áp điện trong môi trường 

COMSOL Multiphysics  

Bài toán mô phỏng cho biến tử áp điện sử dụng chương trình CM [62], [69] 

được thiết lập theo các bước sau đây 

Bước thứ nhất, thiết lập các chế độ làm việc cho chương trình mô phỏng. Ở 

đây là khảo sát sự phụ thuộc các thông số áp điện theo tần số, sau đó định nghĩa các 

thông số và các biến liên quan. 
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Bước thứ hai, xây dựng mô hình tấm áp điện. Ở đây mô hình tấm áp điện có 

dạng hình hộp chữ nhật có chiều dày , chiều dài d1 và chiều rộng d2.  
  

Tiếp theo là chọn vật liệu cho mô hình. Vật liệu có thể được chọn ngay trong 

thư viện của chương trình hoặc là sử dụng vật liệu do người dùng định nghĩa. Việc 

định nghĩa vật liệu của người dùng được thực hiện bằng cách nhập các ma trận hằng 

số vật liệu tương ứng với các thông số đặc trưng của vật liệu. Cần lưu ý, dạng ma trận 

các thông số vật liệu sẽ khác nhau ứng với mỗi loại đối xứng tinh thể.  

Tiếp theo là áp đặt tải, thiết lập các điều kiện biên phù hợp và lựa chọn các kiểu 

phân tích. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung phân tích trạng thái dao động của 

các bản áp điện và nghiên cứu sự phụ thuộc tần số của tổng trở, độ dịch chuyển, và một 

số đại lượng khác trong những điều kiện cho trước. Có hai phương pháp tạo lưới mô 

hình phần tử hữu hạn trong CM: tạo lưới tự động và tạo lưới do người dùng (người sử 

dụng tạo lưới). Với phương pháp tạo lưới tự động, phần mềm đòi hỏi người sử dụng 

phải có được mô hình khối khả dĩ trước khi khởi tạo một mô hình phần tử hữu hạn. Khi 

đã có một mô hình khối, người sử dụng có thể chỉ dẫn cho CM phát triển một cách tự 

động một mô hình phần tử hữu hạn (bao gồm các nút và các phần tử). Mục đích của 

phương pháp tạo lưới tự động là giảm bớt cho người sử dụng khoảng thời gian xây 

dựng một mô hình phần tử hữu hạn phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi 

khoảng thời gian xử lý đáng kể của CPU và đôi khi giữ lại các lỗi liên kết của các nút 

và các phần tử. Vì vậy, người thiết kế phải vận dụng linh hoạt và biết kết hợp hợp lý 

cả hai phương pháp trên. Hình 4.2 hiển thị chia lưới biến tử bằng FEM. Tấm áp điện 

với chiều dài d1 = 60mm, chiều rộng d2 = 15mm và bề dày t =1 mm, được chia thành 

20000 phần tử. 

Hình 4.2. Chia lưới tấm áp điện bằng FEM 

t
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Bước thứ ba, tìm lời giải cho bài toán cần quan tâm, đó là đặc trưng cộng 

hưởng theo chiều dày (trục thứ 3-Oz) của biến tử áp điện dạng tấm. 

Bước thứ tư, xử lý các kết quả thu được. Chương trình CM cho phép vẽ và 

truy xuất các đồ thị, hình ảnh đa chiều (3D) liên quan đến các kết quả và đối chứng 

với phổ thực nghiệm đo trên mẫu thật [65]. 

4.2.3. Một số kết quả phân tích trạng thái dao động của tấm biến tử áp điện bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn, sử dụng chương trình CM 

4.2.3.1. Khảo sát trạng thái dao động của tấm áp điện PZT [54], [68], [81], [107] 

Tấm áp điện được khảo sát làm bằng vật liệu PZT5A, có dạng hình hộp chữ 

nhật với các kích thước: chiều dài d1 = 60mm, chiều rộng d2 = 15mm và bề dày                       

t =1 mm. Hình 4.3 là phổ cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và   

Hình 4.3. Phổ cộng hưởng tấm PZT theo lý thuyết và thực nghiệm 

Từ các giá trị tần số cộng hưởng, fm, tần số phản cộng hưởng, fn, các giá trị trở 

kháng tương ứng, Zm , Zn, thu được từ hình 4.3, ta tính toán và phân tích các dao động 

cơ bản theo chiều dày. 

Bảng 4.1. So sánh các giá trị cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và FEM  

của tấm gốm áp điện PZT5A 

Đại lượng fs fp Zn/Zm δf 

(Đơn vị) (kHz) (kHz)  (%) 

FEM 71,2 71,3 94,6 
1,8 

Thực nghiệm 72,5 73,2 4,16 
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Có sự phù hợp khá tốt giữa kết quả thực nghiệm và mô phỏng về vùng tần số 

cộng hưởng. Các giá trị tần số đặc trưng sai khác nhau không quá 1,8%, tuy nhiên, 

có sự khác biệt đáng kể về bậc nhảy, Zn/Zm, giữa hai phương pháp này. Tỷ số Zn/Zm 

trong trường hợp mô phỏng lớn hơn 20 lần so với đại lượng này thu được từ thực 

nghiệm. Nguyên nhân của sự sai khác này, theo chúng tôi, là khi đo các tính chất điện 

của tấm PZT5A đã phủ điện cực bạc trên hai mặt đối diện của tấm áp điện, trong khi, 

mô hình được xây dựng bằng FEM lại bỏ qua điện cực. Kết quả đo mẫu có chỉ số    

d33 = 625 (pC/N) một lần nữa khẳng định các tính chất áp điện của vật liệu, hình 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Các dạng dao động bề mặt ở gần điểm cộng hưởng của tấm áp điện PZT5A  

Sử dụng phần mềm CM chúng tôi khảo sát trạng thái dao động tại vùng có tần 

số từ 70÷73 kHz, kết quả cho thấy có 4 dạng mode dao động cơ bản và có tính chất 

lặp lại quanh vùng có tần số cộng hưởng này (ví dụ như tại các tần số 70045, 70078, 

70072, 73286 Hz – hình 4.4). Quan sát các mode dao động do CM ghi lại, chúng ta 

thấy hình dáng dao động rất đa dạng, không đơn thuần là theo chiều dày mà còn có 

cả dao động trên bề mặt.  

fE =70045 (Hz) 

fE =70272 (Hz) fE=73286 (Hz) 

fE =70078 (Hz) 
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Hình 4.5. Tấm áp điện được chế tạo từ khuôn hộp chữ nhật (a) và đo d33  

bằng thiết bị đo YE2730 (b) 

4.2.3.2. Khảo sát trạng thái dao động của tấm áp điện PVDF 

Tấm áp điện được khảo sát làm bằng vật liệu PVDF, có dạng hình hộp chữ nhật 

với các kích thước: chiều dài d1 = 60mm, chiều rộng d2 = 15mm và bề dày t = 0,5 mm. 

Hình 4.6. là phổ cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6. Phổ cộng hưởng tấm PVDF theo lý thuyết và thực nghiệm 

Khác với vật liệu PZT, các polyme áp điện có giá trị trở kháng rất lớn do tính 

chất của vật liệu, do đó, có sự khác biệt đáng kể về bậc nhảy, Zn/Zm, giữa hai phương 

pháp này. Tuy nhiên các giá trị tần số đặc trưng sai khác nhau không quá 3,5%. 

Nguyên nhân của sự sai khác này, theo chúng tôi, là kĩ thuật tráng màng đồng phẳng 

ở polyme là rất khó, chưa kể việc phủ dung dịch “bạc nguội” để bám chắc trên hai 

mặt đối diện của tấm PVDF áp điện này với độ dày yêu cầu phải mỏng hơn màng 

polyme, trong khi, CM mô phỏng tấm áp điện polyme bằng phương pháp FEM lại bỏ 

qua yếu tố điện cực. Kết quả đo mẫu với các thông số (ρ= 1,7 g/cm3, d33 = 21 pC/N, 
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kp = 0,19) và với độ dẻo, đàn hồi tốt đã hứa hẹn là vật liệu tiềm năng phối hợp với 

vật liệu gốm PZT5A trong việc tạo ra vật liệu tổ hợp vật liệu mới. 

Bảng 4.2. So sánh các giá trị cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và FEM  

của tấm áp điện PVDF 

Đại lượng fs fp Zn/Zm δf 

(Đơn vị) (kHz) (kHz)  (%) 

FEM 11,11 11,13 Rất lớn 
3,5 

Thực nghiệm 11,51 11,69 12,45 

Giống như các mode dao động quan sát đối với tấm gốm PZT, vật liệu PVDF 

cũng có hình dáng dao động rất đa dạng, cả chiều dày và trên bề mặt; tuy nhiên, biên 

độ dao động thấp hơn nhiều so với vật liệu gốm qua biểu hiện màu xanh nước biển 

do CM ghi lại ở hình 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Các dạng dao động bề mặt ở gần điểm cộng hưởng của tấm PVDF 

Điều này thể hiện đặc trưng rõ ràng giữa vật liệu gốm “cứng” và vật liệu polyme 

“mềm” trong các tính chất cơ học của nó. Sử dụng phần mềm CM chúng tôi khảo sát 

trạng thái dao động tại vùng có tần số xung quanh 11 kHz, kết quả cho thấy có 4 dạng 

mode dao động cơ bản và có tính chất lặp lại quanh vùng có tần số cộng hưởng này (tại 

các tần số 11090, 11478, 11608, 11090 Hz).  

fE =11090 (Hz) fE =11478 (Hz) 

fE =11608 (Hz) fE =11090 (Hz) 
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4.2.3.3. Khảo sát trạng thái dao động của tấm bimorph 3 lớp phức hợp 

Tấm bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp là hệ thống nhất gồm: tấm PZT, lớp 

PVDF và lớp đế đồng chịu uốn, chịu biến dạng tốt, khác với vật liệu PZT đơn thuần 

(dễ nứt gãy). Kích thước của các tấm vật liệu được xác định ở bảng dưới đây  

Bảng 4.3. Thông số kích thước các vật liệu của tấm bimorph 3 lớp 

Tên vật liệu Dày x Dài x Rộng (mm) 

Tấm PZT 1.0 x 60 x 15 

Lớp PVDF 0.5 x 60 x 15 

Lớp đồng 0.3 x 60 x 15 

 

Hình 4.8 là phổ cộng hưởng của tấm bimorph 3 lớp phức hợp. Các giá trị trở 

kháng xác định bởi FEM và thực nghiệm không có sự khác biệt đáng kể về bậc nhảy, 

Zn/Zm, giữa lý thuyết và thực nghiệm. 

Hình 4.8. Phổ cộng hưởng tấm bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp  

theo lý thuyết FEM và thực nghiệm 

Tuy nhiên các giá trị tần số đặc trưng sai khác nhau khoảng 3,5% (giữa FEM 

với thực nghiệm) và so với tấm PZT thì bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp có tần số 

dịch về phía thấp khi tăng bề dày của mẫu. Ngoài ra, có thể giải thích khi ép các vật 

liệu khác nhau, giữa các lớp sẽ có khoảng hở nhỏ đóng vai trò như hốc cộng hưởng bên 

trong, điều này cũng làm dịch chuyển tần số của tấm vật liệu chính.  

Polyme 
Gốm PZT 

Lớp đồng 
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Bảng 4.4. So sánh các giá trị cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và FEM 

của bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp  

Đại lượng fs fp Zn/Zm δf 

(Đơn vị) (kHz) (kHz) () (%) 

FEM 65,2 65,6 1,23 
3,5 

Thực nghiệm 67,6 68,5 1,67 

 

Hình 4.9. Các mode dao động bề mặt ở gần điểm cộng hưởng của tấm bimorph  

dạng tấm 3 lớp phức hợp 

Hình 4.9. biểu diễn các dao động bề mặt của tấm bimorph dạng tấm 3 lớp phức 

hợp ở các tần số lân cận cộng hưởng. Khác với các mode dao động được quan sát đối 

với PZT, PVDF thì tấm bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp cũng có hình dáng dao 

động đa dạng và biên độ dao động rất mạnh (biểu hiện qua dải phổ màu trải dài từ 

màu xanh nước biển cho đến màu đỏ, ở hình 4.9). Điều này yêu cầu chúng ta phải 

“ghép” các tấm vật liệu với nhau tốt, thể hiện đầy đủ tính dao động cơ học đa vật liệu 

cũng như phù hợp với bậc nhảy được nêu trên, Zn/Zm, không có sự khác biệt nhiều 

khi kiểm tra bằng FEM và thực nghiệm.  

fE =62723 (Hz) fE =63788 (Hz) 

fE =64375 (Hz) fE =65736 (Hz) 
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4.2.3.4. Khảo sát trạng thái dao động của tấm bimorph 5 lớp 

Với mục đích tăng cường hiệu quả chuyển đổi cơ - điện, chúng tôi đã ghép 

tấm bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp với vật liệu chủ đạo là 2 tấm áp điện PZT5A 

được ép keo dẫn trên đế đồng mỏng, phủ trên 2 tấm PZT5A này là 2 lớp PVDF áp 

điện, như vậy điện cực của hệ bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp với một cực là 2 lớp 

bạc phủ trên 2 lớp PVDF và cực kia là đế đồng.  

 

 

 

 

 

Hình 4.10. Mô hình thiết kế bimorph dạng tấm 5 lớp 

Tấm bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp là hệ thống nhất gồm: vật liệu chủ 

động (2 tấm PZT, 2 lớp PVDF), vật liệu thụ động (1 lớp đế đồng) ở giữa chịu uốn và 

biến dạng tốt, ở đây các tấm áp điện PZT5A được thiết kế đối cực với nhau để tăng 

hiệu suất chuyển điện.  

Bảng 4.5. So sánh các giá trị cộng hưởng thu được từ thực nghiệm và FEM  

của bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp 

Đại lượng fs fp Zn/Zm δf 

(Đơn vị) (kHz) (kHz)  (%) 

FEM 26,4 26,6 8,44 
2,8 

Thực nghiệm 27,2 27,9 3,2 

Phổ cộng hưởng của tấm bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp ở hình 4.11 dưới 

đây cho thấy các giá trị trở kháng xác định bởi FEM và thực nghiệm có sự khác biệt 

về bậc nhảy gấp khoảng 2.5 lần, Zn/Zm, giữa hai phương pháp này. Bên cạnh đó, các 

giá trị tần số đặc trưng sai khác nhau khoảng 2,8 % (FEM và thực nghiệm). Nguyên 

nhân cũng như đã đề cập ở trên là do chương trình CM mô phỏng tấm áp điện polyme 

bỏ qua yếu tố điện cực. Trong thực tế, bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp áp điện có 

đến 3 lớp kim loại dẫn làm điện cực nên sai lệch là điều khó tránh khỏi. 

Gốm PZT PVDF Lớp đồng Điện cực Ag  
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So với bimorph dạng tấm 3 lớp phức hợp thì bimorph dạng tấm 5 lớp phức 

hợp có tần số dịch mạnh phía thấp, rõ ràng là do yếu tố khi ép các vật liệu khác nhau, 

vô hình sẽ tạo các “hốc cộng hưởng” bên trong, điều này cũng làm dịch chuyển tần 

số của tấm vật liệu chính.  

Hình 4.11. Phổ cộng hưởng của tấm bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp 

Trong các tấm thiết kế thì bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp có hình dáng dao 

động đa dạng với các điểm lan rộng xung quanh với biên độ mạnh nhất (biểu hiện 

qua dải phổ màu trải dài từ màu xanh nước biển cho đến màu đỏ, ở hình 4.12), điều 

này đúng với thực tế khi mẫu tấm rất dày. Chứng tỏ rằng hệ được “ghép” các tấm vật 

liệu với nhau tốt, thể hiện đầy đủ tính dao động cơ học đa vật liệu cũng như phù hợp 

với bậc nhảy được nêu trên, Zn/Zm, và có sự giảm về sai lệch tần số. Nhìn chung, sự 

dịch chuyển tần số xảy ra ở các dao động hài, mà cụ thể là, các tần số này dịch về 

phía thấp khi tăng bề dày của mẫu (khoảng trống giữa các lớp đóng vai trò như hốc 

cộng hưởng bên trong), giống các kết quả nghiên cứu trước đây khi nghiên cứu các 

gốm đĩa dạng symbal, moonie… tuy nhiên điện trở tăng vì điện trở toàn phần của các 

vật liệu ghép lại (trong đó có điện trở của màng PVDF rất lớn và tần số thấp). 

Ta thấy tấm PZT cộng hưởng ở tần số khoảng 72,5 kHz, tiếp theo là 67,6 kHz 

(bimoph dạng tấm 3 lớp phức hợp) và cuối cùng là 27,2 kHz (bimoph dạng tấm 5 lớp 

phức hợp), cho thấy tần số cộng hưởng có thể thay đổi tùy theo cách thiết kế các tấm 

áp điện. 
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Hình 4.12. Các mode dao động bề mặt ở gần điểm cộng hưởng của tấm 

bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp 

4.3. ỨNG DỤNG TRONG  CÁC THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI [115] 

4.3.1. Xây dựng thí nghiệm xác định vận tốc trong chuyển động  

Việc sử dụng thí nghiệm, phương tiện dạy học trực quan và vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn sẽ góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Như 

chúng ta đều biết, các thí nghiệm trực quan luôn giữ vai trò quan trọng trong việc dạy 

học vật lí, bởi nó không chỉ là nguồn cung cấp thông tin, mà còn là yếu tố kích thích 

hứng thú, khuyến khích tính tích cực, tự giác và sáng tạo của học sinh trong học tập.  

Trong chương Chuyển động của Vật lý 10 THPT, bài thí nghiệm đo vận tốc 

trung bình sử dụng các thiết bị rất khó lắp ráp và thường hay hỏng (Băng đệm không 

khí, xe trượt, đồng hồ hiện số với hai cổng quang điện, nguồn cấp điện, vật gia trọng 

và dây nối… ), do đó, việc xây dựng bộ thí nghiệm đơn giản, dễ dàng điều chỉnh và 

có độ chính xác cao là điều rất quan trọng. 

➢ Mục đích thí nghiệm: Xây dựng thí nghiệm xác định vận tốc của chuyển động 

(trên quãng đường ngắn) bằng dao động kí kết hợp màng mẫu P-A25 tự chế tạo. 

 

 

 

 

fE =28640 (Hz) 

fE = 21567 (Hz) 

fE = 24252 (Hz) 

fE = 24025 (Hz) 
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➢ Dụng cụ: máng trượt, dao động kí, xe lăn, máy quay hình (hoặc điện thoại), 

màng cảm biến P-A25. 

➢ Tiến hành thí nghiệm: 

Chọn quãng đường s (khoảng cách giữa 2 bánh xe) để đo thời gian chuyển 

động của xe tương ứng với các quãng đường đó. Hình ảnh trên dao động kí ghi nhận: 

khoảng cách giữa 2 đỉnh tín hiệu sóng (chiếu trục hoành) chính là thời gian Δt mà 2 

bánh xe chạy qua giữa tấm áp điện này. Vậy vận tốc trung bình được tính theo công 

thức: v =
∆𝑠

∆𝑡
  

Biên độ xung tín hiệu chính là giá trị điện thế mà tấm áp điện sinh ra (chiếu 

lên trục tung) cho ta biết độ lớn mà lực tác dụng lên bề mặt tấm cảm biến. 

Tính vận tốc trung bình của chuyển động và nhận xét các kết quả. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13. Mô phỏng thí nghiệm xác định vận tốc chuyển động (trên quãng đường ngắn) (a), 

tín hiệu ghi lại của dao động kí (b) và xử lý hình ảnh, tính toán vận tốc chuyển động (c). 

➢ Kết quả 

- Xác định vận tốc trung bình của xe lăn v =
∆𝑠

∆𝑡
 với ∆𝑡 là khoảng thời gian xe 

chuyển động trong quãng đường s = 4cm (s khoảng cách giữa 2 bánh xe). 

Xử lý 

hình ảnh 

Thời gian (s) 

Đ
iệ

n
 t

h
ế 

(V
) 

(a) 

(b) (c) 
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Hình 4.14. Bố trí thí nghiệm xác định vận tốc của chuyển động  

Hình 4.15 là kết quả ghi lại trên dao động kí khi xe chuyển động với các 

khoảng thời gian khác nhau (do thay đổi góc của mặt phẳng nghiêng), từ đó ta tính 

vận tốc xe lần lượt với các giá trị như sau. 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15. Xác định vận tốc dựa trên hình ảnh của dao động kí, (a) v1= 0,2 m/s;  

(b) v2= 0,1 m/s; (c) v3= 0,07 m/s; (d) v4= 0,05 m/s. 

Dao động kí 

Máy quay 

Xe chạy 

Mẫu P-A25 

t3=0,6 s 

Thời gian (s) 

 v3 ≈ 0,07 m/s 

Đ
iệ

n
 t

h
ế 

(V
) 

 v2 = 0,1 m/s 

t2=0,4 s 

Thời gian (s) 

Đ
iệ

n
 t

h
ế 

(V
) 

t1=0,2 s 

 v1 = 0,2 m/s 

Thời gian (s) 

Đ
iệ

n
 t

h
ế 

(V
) 

t4=0,8 s 

 v4 = 0,05 m/s 

Thời gian (s) 

Đ
iệ

n
 t

h
ế 

(V
) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.3.2. Thiết kế biến tử kiểu Bimorph và Bimorph hỗn hợp trên nền gốm PZT5A 

Hiện nay, các trạm thủy âm của hải quân Việt Nam hiện nay về cơ bản vẫn sử 

dụng thiết bị trên nền vật liệu gốm áp điện trên BaTiO3, nên các thiết bị này đã xuống 

cấp trầm trọng. Do vậy, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu mới có tính năng cao hơn 

thay thế các cảm biến áp điện trên nền BaTiO3 là điều cần thiết; đặc biệt là thiết kế 

chế tạo một số thế hệ sonar hiện đại với độ nhạy cao, băng thông rộng, tần số thấp. 

Trong phần này, chúng tôi trình bày kết quả sử dụng hệ gốm áp điện PZT5A để đưa 

ra một số phương pháp thiết kế biến tử thuỷ âm dạng Cymbal, Bimorph và Bimorph 

hỗn hợp cũng đã được khảo sát. Các loại biến tử này đáp ứng yêu cầu về kích thước 

gọn nhẹ, độ nhạy cao và hoạt động ở phổ tần số thấp. 

Việc phát (hoặc thu) những dao động tần số thấp, các hệ dao động cần phải có 

các kích thước rất lớn. Như ví dụ, thanh nửa bước sóng từ gốm áp điện PZT với 

fo=500 Hz có chiều dài l= c/(2 fo ) = 3200/1000 = 3,2m; còn vành gốm áp điện - 

đường kính D= c/( πfo ) ≈ 2m. 

Như vậy, những biến tử dạng thanh và dạng đĩa với chiều dài (hoặc đường 

kính) dài hàng mét, điều này rất khó khăn để chế tạo chúng. Cho nên, việc thiết kế 

nhỏ, gọn, độ nhạy cao và hoạt động ở phổ tần số thấp là yêu cầu đặt ra trong phần 

nghiên cứu này. 

Biến tử Cymbal 
 
Đây là một kiểu thiết kế cải tiến từ biến tử Moonei vào đầu những năm 1990. 

Cấu tạo của Cymbal gồm hai nắp uốn hình mũ làm bằng kim loại được gắn vào hai 

phía của một bản áp điện nhờ một lớp epoxy, không gian giữa các nắp và phần tử áp 

điện là không khí. 

Khi đĩa áp điện được kích thích, dao động theo phương bán kính của nó sẽ gây 

ra các chuyển động uốn của nắp kim loại. Kết quả là, dịch chuyển hướng trục của nó 

sẽ tham gia vào dịch chuyển của dao động theo chiều dọc (33) của bản áp điện, và 

như vậy hệ số áp điện hiệu dụng d33 được cải thiện. Mặt khác, khoang không khí bên 

trong làm trở kháng âm toàn phần của hệ giảm nhiều nên dễ dàng phối hợp trở kháng 

âm với nước  
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Biến tử Cymbal được chế tạo dựa trên cơ sở bản gốm áp điện PZT5A tự chế 

tạo các hệ số áp điện cao, được gắn giữa hai nắp kim loại hình mũ bằng lớp epoxy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.16. Thiết kế biến tử áp điện kiểu Cymbal. 

Thiết kế biến tử kiểu Bimorph và Bimorph hỗn hợp 
 

Tương tự như các biến tử Cymbal, kiểu thiết kế Bimorph hỗn hợp có cấu trúc 

của các thiết bị thu gradient áp lực tấm tròn, cấu tạo của thiết bị thu chỉ rõ trên hình 

4.17b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.17. Kiểu thiết kế biến tử Bimorph (a) và Bimorph hỗn hợp (b). 
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Cả hai bề mặt ngoài của phần tử ngoài được tiếp xúc với môi trường xung quanh, 

nghĩa là chúng là bề mặt làm việc. Theo các đường biên phần tử chịu tải bởi các chi 

tiết quán tính lớn hơn. Dao động của phần tử tương đối với chi tiết cố định tạo ra sóng 

âm đến. Lực kích thích do sự uốn của sóng được xác định bằng hiệu áp suất P2 - P1 

tại hai hướng của thiết bị thu. Khi đó hiệu điện thế tại đầu vào và độ nhạy của thiết bị 

thu sẽ tỷ lệ với hiệu áp suất đã chỉ ra. 

Độ nhạy riêng cao, tính bền vững và đơn giản của cấu trúc đảm bảo việc áp 

dụng rộng rãi của các thiết bị thu tấm tròn. Trong khoảng tần làm việc từ 1 Hz đến 

một vài kHz chúng được sử dụng tại các độ sâu đến 1500 m 

Trong kiểu thiết kế Bimorph hỗn hợp, bốn đĩa gốm áp điện PZT5A có đường 

kính D = 22 mm và độ dày h = 1,0 mm 

Tần số cộng hưởng fsn của phần tử uốn như trên có thể được xác định gần đúng 

bằng biểu thức: 

 fsn = kn h/D2 (4.47) 

đây h là độ dày còn D là đường kính của đĩa hay màng kim loại, còn kn là một 

hằng số vật liệu phụ thuộc vào cách gắn kết và kiểu (mode) dao động (n để chỉ thị số 

bậc hài). 

Một số kết quả 

Sự phụ thuộc của tổng trở theo tần số của đĩa áp điện tự do và biến tử áp điện 

kiểu Cymbal, Bimorph và Bimorph hỗn hợp sử dụng vật liệu (PZT5A) đã được đo 

trên hệ đo tự động HIOKI 3532. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 4.18. Phổ cộng hưởng của biến tử Bimorph và kiểu Bimorph hỗn hợp. 
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Hình 4.19. Phổ cộng hưởng của (a) bản gốm áp điện; (b) biến tử Cymbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.20. Phổ cộng hưởng (a) bản gốm áp điện, b) biến tử Bimorph 

hỗn hợp trên nền BT. 

Từ hình 4.19 có thể thấy rằng, bản gốm áp điện có tần số cộng hưởng cơ bản của 

dao động theo phương bán kính cỡ 107 kHz. Với biến tử Cymbal cùng đường kính, phổ 

tần số có hai đỉnh, một đỉnh tại lân cận 109 kHz và một đỉnh cộng hưởng mới tại 16 kHz 

(Hình 4.19b). Việc tồn tại đỉnh cộng hưởng mới ở phía tần số thấp chứng tỏ đã có sự liên 

kết hiệu quả giữa bản gốm áp điện và nắp kim loại. Chúng ta đã biết rằng, với bản gốm 

có đường kính 21 mm, tần số cộng hưởng theo phương bán kính 107 kHz, nó sẽ có hằng 

số tần số Nd = 2247 (Hz.m). Với loại gốm này, để có cộng hưởng tại 16 kHz, bản gốm 

phải có kích thước lên đến 140 mm. Như vậy, biến tử kiểu Cymbal thích hợp để chế tạo 

các thiết bị thủy âm tần số thấp mà không cần tăng kích thước biến tử. 
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Bảng 4.6. Thông số d33 sau khi thiết kế dạng Bimorph hỗn hợp của các hệ gốm. 

Hệ gốm Thiết kế d33 (pC/N) Hệ số tăng Tần số cộng hưởng 

BaTiO3 

(BT) 

Bản đơn 143 
11,5 

130 

Toàn hộp 1650 14,4 

PZT-5A 
Bản đơn 317 

11,8 
116 

Toàn hộp >2000 14,4 

 

Trên cơ sở gốm PZT5A, chúng tôi đã thiết kế biến tử thủy âm kiểu Cymbal, 

Bimorph và Bimorph hỗn hợp có độ nhạy cao, tần số thấp. Sự thay đổi các kiểu thiết 

kế trên biến tử dạng đĩa đã làm thay đổi phổ cộng hưởng của biến tử. Các biến tử chế 

tạo được có thể ứng dụng làm thiết bị chuyển đổi năng lượng tái tạo hay các bộ thu 

thủy âm có dải tần số thấp, độ nhạy cao. 

4.3.3. Thiết kế bộ chuyển đổi năng lượng dựa trên nền gốm PZT5A, bimorph dạng 

tấm 5 lớp phức hợp 

Từ kết quả nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu áp điện tổ hợp PZT5A-PVDF cho thấy 

các thông số điện môi, sắt điện, áp điện tốt. Trên cơ sở hiệu ứng áp điện thuận và hệ vật 

liệu đã chế tạo được có khả năng ứng dụng chế tạo nguồn chuyển đổi năng lượng. 

 

Hình 4.21. Sơ đồ cấu trúc vi mạch tích hợp LTC  

Mô hình ứng dụng được thiết lập bao gồm các phần tử chính. 

- Tổ hợp áp điện (PZT5A-PVDF) đã chế tạo, là phần tử chính để chuyển đổi 

năng lượng cơ - điện. 
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- Bo mạch điện tử LTC 3588 có chức năng nhận, lưu, điều tiết năng lượng điện 

cung cấp cho tải. 

- Tải tiêu thụ trong thực tế là các thiết bị điện một chiều làm việc thời gian dài 

trong điều kiện độc lập với lưới điện dân dụng, công nghiệp. 

Từ sơ đồ cấu trúc vi mạch tích hợp LTC 3588, thiết lập sơ đồ nguyên lý bo 

mạch ứng dụng để nhận, lưu, điều tiết năng lượng như sau 

 

Hình 4.22. Mạch ứng dụng nhận, lưu, điều chỉnh công suất cấp cho tải 

LTC 3588 là bộ chuyển đổi năng điện lượng hiệu suất cao. Cấu trúc được tích 

hợp bộ chỉnh lưu cầu với điện áp ngõ vào là tín hiệu tần số thấp biến thiên ngẫu nhiên 

nhận từ ngõ ra của phần tử áp điện đưa vào hai chân PZ1, PZ2. Điện năng được tích 

lũy tại tụ điện có điện dung rất lớn 1F, đóng vai trò là nguồn cung cấp được kết nối 

tại hai chân VIN và GND. Điện năng tích lũy sẽ cung cấp cho phụ tải tại hai chân ở 

ngõ ra VCC, GND.  

Mô hình ứng dụng được kết hợp bo mạch LTC 3588 với phần tử áp điện và tụ 

điện có điện dung C = 1,5F, điện áp định mức 5,5V tạo ra nguồn điện năng cung cấp 

cho phụ tải, theo sơ đồ hình 4.23. 

 

Hình 4.23. Sơ đồ kết nối mô hình ứng dụng 

Mô hình ứng dụng tại hình 4.24, có chức năng thu gom, cung cấp năng lượng 

điện liên tục khi tổ hợp áp điện PZT-PVDF chịu tác động cơ học của môi trường tự 

nhiên. Mô hình đã được thử nghiệm và ứng dụng làm bộ nguồn cho thiết bị thu và 
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lưu trữ tín hiệu vô tuyến vào bộ nhớ, làm nguồn nuôi cho các bo mạch vi điều khiển. 

Bởi các tải nêu trên có công suất tiêu thụ rất thấp, điện áp định mức phù hợp với điện 

áp ra của bo mạch LTC 3588.  

 

Hình 4.24. Mô hình bộ chuyển đổi điện năng từ tổ hợp bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp 

4.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu những điểm mới sau đây: 

- Mô phỏng bằng phần mềm CM: phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích mô 

hình tấm áp điện, kết hợp nghiên cứu phổ cộng hưởng của mẫu đã chế tạo từ đó có 

sự phân tích, nhận xét và đưa ra định hướng ứng dụng cho các thiết bị chuyển đổi 

năng lượng sau này. 

- Chúng tôi đã thử nghiệm thành công các thành phần vật liệu tự chế tạo như: 

PZT5A, PVDF và keo bạc nguội để thiết kế hệ bimorph 5 lớp, kết quả là tấm bimorph 

áp điện chịu uốn và biến dạng tốt, các giá trị trở kháng xác định (Zn/Zm) bởi FEM và 

thực nghiệm có sự khác biệt về bậc nhảy gấp khoảng 2.5 lần. Bên cạnh đó, các giá trị 

tần số đặc trưng sai khác nhau khoảng 2,8 % và đặc biệt là hệ số d33 rất lớn (trên 2000 

pC/N) 

- Ứng dụng trong thiết bị chuyển đổi: 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 dạng 0 - 3; Thiết kế tấm bimorph bằng tổ hợp vật liệu PZT-
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PVDF có độ nhạy cao, tần số dịch chuyển mạnh về phía thấp đã mở ra hướng mới 

cho nghiên cứu thiết bị thu tần thấp ứng dụng lĩnh vực thủy âm; Nghiên cứu thiết kế 

mạch ứng dụng nhận, lưu, điều chỉnh công suất cấp cho tải và mô hình bộ chuyển đổi 

điện năng từ gốm áp điện bimorph dạng tấm 5 lớp phức hợp tổ hợp dạng 2-2. Mô 

hình đã được thử nghiệm và ứng dụng làm bộ nguồn cho thiết bị thu và lưu trữ tín 

hiệu vô tuyến vào chip nhớ, làm nguồn nuôi cho các bo mạch vi điều khiển.  

Các kết quả chính được đăng tải trên các tạp chí sau: 

• Nghiên cứu đặc trưng cộng hưởng áp điện bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn, Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016. 

• Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng sử dụng các biến 

tử áp điện trên nền gốm PZT, CAEP V 2017 
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KẾT LUẬN 

Hướng theo mục tiêu đặt ra cho luận án, chúng tôi đã giải quyết được những 

vấn đề sau đây. 

Xây dựng được quy trình công nghệ và chế tạo thành công hệ vật liệu áp điện 

tổ hợp PZT5A-PVDF, trong phần này đã kết hợp: 

- Thiết kế thiết bị quay điện phục vụ cho mục tiêu đặt ra; trên cơ sở đó chế tạo 

màng trên vật liệu PVDF, CNTs-PVDF, GO-PVDF, PZT5A-PVDF. 

- Tổng hợp màng dẫn polyme từ sợi nano bạc với nhiều ưu điểm: linh hoạt, chịu 

nhiệt tương đối tốt, phối hợp trở kháng tốt với điện trở thấp khoảng vài ôm…đây là 

cơ sở để làm điện cực cho vật liệu tổ hợp áp điện. 

- Tổng hợp hệ gốm PZT5A-PVDF với liên kết 0-3 với %kl PZT từ 5÷25 bằng 

phương pháp quay điện, tổ hợp hệ PZT5A-PVDF với %kl PZT từ 30÷70 bằng phương 

pháp ép nóng. Khảo sát vi cấu trúc và hình thái học của các nhóm vật liệu; tính chất 

điện môi, sắt điện, áp điện…  

- Tổng hợp hệ gốm PZT5A-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 đã chế tạo và ứng dụng trong thiết bị chuyển đổi năng lượng từ tổ 

hợp trên. 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 với liên kết 

0 – 3. Bên cạnh đó, việc thiết kế tấm 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 thu tần thấp ứng dụng trong lĩnh vực thủy âm, vì chúng nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi cơ học của sóng âm thanh trong nước khi tác động đến vật liệu áp điện tổ 

hợp để chuyển thành tín hiệu điện. 

Trên cơ sở các kết quả đạt được, chúng tôi đề xuất một số vấn đề sau. 

Một là, kết quả tổng hợp AgNWs đạt được rất khả quan nhưng bên cạnh đó 

vẫn còn một hạn chế nhỏ là polyme vẫn còn một hàm lượng nhỏ trong dung dịch. Vì 

vậy, chúng tôi cần tìm ra phương pháp lọc rửa tối ưu hơn nữa sao cho đạt hiệu suất 

tổng hợp bạc là cao nhất. 
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Cần khảo sát những yếu tố ảnh hưởng khác đến quá trình chế tạo AgNWs như 

tác nhân NaCl, KBr… phản ứng trong từng giai đoạn, thời gian… để nắm các quy 

luật ảnh hưởng của chúng, từ đó chế tạo dây nano với đường kính và độ dài có thể 

điều khiển dễ dàng như mong muốn. Cải tiến qui trình với số lượng lớn, ổn định nhiệt 

độ, rút ngắn thời gian chiết tách. Tìm hiểu cơ chế tổ hợp vật liệu có pha trộn dây bạc 

nano làm điện cực dẫn diện và độ truyền qua tốt. 

Hai là, tiếp tục nghiên cứu cách thức nghiền trộn và phương pháp tổng hợp vật 

liệu phù hợp, kết hợp giữa tổ hợp vật liệu và cách thức thiết kế mới nhằm tiết kiệm chi 

phí, cải thiện tính chất của vật liệu và đưa đến ứng dụng hiệu quả và rõ ràng nhất. 

Kiến nghị 

Cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa thiết bị E-HUSC-02 như mẫu mã tinh 

gọn, thiết kế đa dạng các hệ phun và hệ thu khác nhau để có thể sử dụng được nhiều 

mục đích cho nghiên cứu. 

Kết hợp với các Sở nghiên cứu khoa học, y tế để tạo ra các sản phẩm từ thiết 

bị quay điện, mở rộng mô hình thiết bị dạng công nghiệp nhỏ để có thể ứng dụng 

được trong các ngành nông nghiệp, y học, quân sự, môi trường… để phục vụ đời sống 

một cách thiết thực. 

Nếu có điều kiện, chúng ta có thể pha tạp vật liệu khác như CDots, AgNPs, 

kim loại, gốm áp điện…đều có khả năng cải thiện tính chất sắt điện và ảnh hưởng 

đến sự hình thành của pha β trong vật liệu tổ hợp.  
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Phụ lục A. Ứng suất trong các bản áp điện. 

A.1. Ứng suất bề mặt đơn lớp 

Hình A.1. Lớp mỏng và hệ trục tọa độ của lớp mỏng 

Đầu tiên chúng ta khảo sát một lớp theo quan điểm thuần túy cơ học (mối liên 

hệ giữa ứng suất - biến dạng). Gọi 𝜃𝑘 là góc định hướng giữa hệ trục vật liệu 𝐿𝑇 của 

lớp k và hệ trục 𝑥𝑦 như hình A.1 (𝜃𝑘 là góc dương lấy từ trục 𝑥 đến trục 𝐿). Gọi [𝑅𝑇]𝑘 

và [𝑅𝑆]𝑘 là các ma trận biến đổi thể hiện mối liên hệ giữa ứng suất và biến dạng trong 

hệ trục của vật liệu (𝐿𝑇) và trong hệ trục vật liệu composite (𝑥𝑦), ta có: 

{

𝜎𝐿

𝜎𝑇

𝜏𝐿𝑇

} = [𝑅𝑇]𝑘 {

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

}                 (A.1) 

{

𝜖𝐿

𝜖𝑇
1

2
𝛾𝐿𝑇

} = [𝑅𝑇]𝑘 {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

1

2
𝛾𝑥𝑦

}    (A.2) 

{

𝜖𝐿

𝜖𝑇

𝛾𝐿𝑇

} = [𝑅𝑆]𝑘 {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

}      (A.3) 

với các ma trận biến đổi: 

[𝑅𝑇]𝑘 = [  

𝑐𝑜𝑠2 𝜃𝑘 

𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘  
− sin 𝜃𝑘 cos 𝜃𝑘

    

𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑘 

𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑘 
sin 𝜃𝑘 cos 𝜃𝑘

2𝑠𝑖𝑛𝜃𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘 

−2𝑠𝑖𝑛𝜃𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘  

   𝑐𝑜𝑠2 𝜃𝑘 − 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘

  ]   (A.4) 

[𝑅𝑆]𝑘 = [ 

𝑐𝑜𝑠2 𝜃𝑘 

𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘 
− 2sin 𝜃𝑘 cos 𝜃𝑘

    

𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑘 

𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑘 
2sin 𝜃𝑘 cos 𝜃𝑘

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘 

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘  

   𝑐𝑜𝑠2 𝜃𝑘 − 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘

 ]     (A.5) 
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Ta có thể viết: 

{

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

} = [𝑅𝑆]𝑘
−1 {

𝜖𝐿

𝜖𝑇

𝛾𝐿𝑇

}    (A.6) 

với chú ý rằng: [𝑅(𝜃𝑘)]−1 = [𝑅(−𝜃𝑘)] . 

Ma trận độ cứng [�̅�]𝑘 của lớp thứ k  trong hệ trục được xác định bởi: 

{

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

} = [�̅�]𝑘 {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

}     (A.7) 

Vì 

{

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

} = [𝑅𝑇]𝑘
−1 {

𝜎𝐿

𝜎𝑇

𝜏𝐿𝑇

} = [𝑅𝑇]𝑘
−1 [𝑐]𝑘 {

𝜖𝐿

𝜖𝑇

𝛾𝐿𝑇

} =  [𝑅𝑇]𝑘
−1 [𝑐]𝑘 [𝑅𝑆]𝑘 {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

}  (A.8) 

nên ma trận độ cứng [�̅�]𝑘liên hệ với ma trận hệ số đàn hồi [𝑐]𝑘  bởi hệ thức: 

[�̅�]𝑘 = [𝑅𝑇]𝑘
−1 [𝑐]𝑘 [𝑅𝑆]𝑘                (A.9) 

Do [𝑅𝑇]𝑘
−1 = [𝑅𝑆]𝑘

𝑇 và [𝑐]𝑘 đối xứng nên [�̅�]𝑘 cũng đối xứng. 

Bây giờ ta đưa vào các số hạng liên kết áp điện. Điện trường liên hệ với điện 

thế 𝜙𝑘 thông qua độ dày ℎ𝑘 của lớp thứ 𝑘: 

𝐸𝑘 = −𝜙𝑘 ℎ𝑘⁄         (A.10) 

Từ phương trình áp điện: 

{𝑇} =  [𝑐]𝑘 {𝑆} − {
𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

 𝐸𝑘     (A.11) 

cho lớp áp điện thứ 𝑘 trong hệ trục vật liệu (𝐿𝑇), chuyển sang hệ trục vật liệu 

composite (𝑥𝑦), ta nhận được: 

{𝑇}(𝑥𝑦) = [𝑅𝑇]𝑘
−1{𝑇}(𝐿𝑇) = [𝑅𝑇]𝑘

−1 [𝑐]𝑘 [𝑅𝑆]𝑘{𝑆}(𝑥𝑦) − [𝑅𝑇]𝑘
−1 {

𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝐸𝑘 

= [�̅�]𝑘{𝑆}(𝑥𝑦)+[𝑅𝑇]𝑘
−1 {

𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝜙𝑘

ℎ𝑘
                    (A.12) 

A.2. Ứng suất bề mặt đa lớp. 

Khảo sát một bản mỏng được tạo thành bằng cách liên kết từ 2 hoặc nhiều lớp 

với nhau để hoạt động như một lớp vật liệu đơn. Liên kết giữa 2 lớp được xem là lý 
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tưởng để các dịch chuyển là liên tục khi qua phần liên kết. Lý thuyết sử dụng ở đây là 

lý thuyết cổ điển cho các vật liệu đa lớp và bổ sung các số hạng liên kết điện cơ. 

 

Hình A.2. Các ứng suất toàn phần  

 

Hình A.3. Các lớp vật liệu 

Ứng suất pháp tuyến {𝑁} và momen uốn {𝑀} (hình A.2) có thể được xác định 

bằng cách lấy tích phân sức căng theo toàn bộ bề dày của vật liệu đa lớp (Agarwal & 

Broutman, 1990, Chap.6). 

{𝑁} = ∫ {𝑇}𝑑𝑧
ℎ

2

−
ℎ

2

,   {𝑀} = ∫ {𝑇}𝑧𝑑𝑧
ℎ

2

−
ℎ

2

                                 (A.13) 

Tích phân phương trình (A.13) theo độ dày, ta nhận được ứng suất pháp tuyến 

và mômen uốn: 

{
𝑁
𝑀

} = [
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

] {
𝑆0

𝜅
} + ∑ ∫ [

𝐼3

𝑧𝐼3
] [𝑅𝑇]𝑘

−1
𝑧𝑘

𝑧𝑘−1

𝑛

𝑘=1

{
𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝜙𝑘

ℎ𝑘

𝑑𝑧 
 

(A.14) 
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ở đây 𝑛 là số lớp áp điện và 𝑧𝑘 là tọa độ của lớp 𝑘 so với măt phẳng giữa được 

xác định trên hình A.3 còn các ma trận độ dãn, độ liên kết, độ uốn A, B, và D của các 

lớp vật liệu được xác định theo các hệ thức cổ điển cho các vật liệu đa lớp: 

[𝐴] =  ∑[�̅�]𝑘 (𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1)

𝑛

𝑘=1

 
(A.15)  

[𝐵] =  
1

2
∑[�̅�]𝑘 (𝑧𝑘

2 − 𝑧𝑘−1
2 )

𝑛

𝑘=1

 
(A.16)  

[𝐷] =  
1

3
∑[�̅�]𝑘 (𝑧𝑘

3 − 𝑧𝑘−1
3 )

𝑛

𝑘=1

 
(A.17)  

Bằng cách đưa tất cả các số hạng không đổi ra ngoài dấu tích phân, số hạng 

thứ 2 của phương trình (A.14) được viết lại dưới dạng: 

… + ∑
1

ℎ𝑘

(∫ [
𝐼3

𝑧𝐼3
] 𝑑𝑧 

𝑧𝑘

𝑧𝑘−1

) [𝑅𝑇]𝑘
−1

𝑛

𝑘=1

{
𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝜙𝑘 

                        = ⋯ + ∑ [
𝐼3

𝑧𝑚𝑘𝐼3
] [𝑅𝑇]𝑘

−1 {
𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝜙𝑘

𝑛

𝑘=1

 
       

       (A.18) 

ở đây 

𝑧𝑚𝑘 =
𝑧𝑘−1 +𝑧𝑘

2
       (A.19) 

là khoảng cách từ mặt phẳng giữa của lớp thứ 𝑘 tới mặt phẳng giữa của composite 

(hình A.3).  

Phương trình xác định cảm ứng điện cho lớp thứ 𝑘:  

𝐷𝑘 =  { 𝑒31    𝑒32    0 }𝑘{𝑆} + 휀𝑘𝐸𝑘   (A.20) 

trong trong hệ trục compossite (xy) trở thành: 

𝐷𝑘 =   {𝑒31 𝑒32 0} 𝑘 [𝑅𝑆]𝑘{𝑆}(𝑥𝑦) − 휀𝑘

𝜙𝑘

ℎ𝑘

 

                      =  {𝑒31 𝑒32 0} 𝑘 [𝑅𝑆]𝑘[𝐼3 𝑧𝐼3]  {
𝑆0

𝑘
} −  휀𝑘

𝜙𝑘

ℎ𝑘
 (A.21) 

Bằng cách tích phân phương trình (A.21) trên toàn bộ bề dày, ta nhận được: 
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∫ 𝐷𝑘𝑑𝑧 = ∫ {𝑒31 𝑒32 0}𝑘[𝑅𝑆]𝑘[𝐼3 𝑧𝐼3] {
𝑆0

𝑘
} 𝑑𝑧

𝑧𝑘

𝑧𝑘−1

𝑧𝑘

𝑧𝑘−1

− ∫ 휀𝑘

𝜙𝑘

ℎ𝑘

𝑑𝑧

𝑧𝑘

𝑧𝑘−1

 

 

(A.22) 

Vì ta giả sử 𝐷 đồng nhất theo bề dày nên ta có thể lấy trung bình: 

𝐷𝑘 =  {𝑒31 𝑒32 0} 𝑘 [𝑅𝑆]𝑘[𝐼3 𝑧𝑚𝑘𝐼3] {
𝑆0

𝑘
} −  

𝜀𝑘

ℎ𝑘
𝜙𝑘    (A.23) 

Kết quả, việc lấy tích phân các phương trình trên toàn bộ độ dày của bản áp 

điện đa lớp cho ta: 

{
𝑁
𝑀

} = [
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

] {
𝑆0

𝑘
} + ∑ [

𝐼3

𝑧𝑚𝑘𝐼3
]𝑛

𝑘=1 [𝑅𝑇]𝑘
−1 {

𝑒31

𝑒32

0
}

𝑘

𝜙𝑘   (A.24) 

𝐷𝑘 =  {𝑒31 𝑒32 0} 𝑘 [𝑅𝑆]𝑘[𝐼3 𝑧𝑚𝑘𝐼3] {
𝑆0

𝑘
} −  

𝜀𝑘

ℎ𝑘
𝜙𝑘  (A.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


