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

+ Dãy vi chip đếm hạt gồm 24 cảm biến đơn dựa trên hiệu ứng Hall phẳng (PHE) của cấu trúc hai lớp 

đơn giản NiFe/IrMn với một kích thước 3 × 3 μm2 đã được chế tạo và khảo sát các đặc trưng tính chất. 

Mỗi cảm biến đơn có độ nhạy của khoảng 2,5 mΩ/Oe. Nó được ứng dụng cho việc phát hiện các đơn 

hạt Dynabeads ® M-280. Đây là loại vi dãy được hứa hẹn để phát hiện nhanh chóng các tác nhân gây 

bệnh trong môi trường. 

+ Cảm biến Hiệu ứng Hall phẳng (PHE) của cấu trúc spin-van 

Ta(5)/NiFe(t)/Cu(1,2)/NiFe(t)/IrMn(15)/Ta(5) (nm) đã được được chế tạo thành công có độ nhạy thay đổi 

từ 2,5 μV/mA.Oe 15,6 μV/mAOe. Các cảm biến có thể được áp dụng để phát hiện các hạt từ tính sinh 

học y tế sử dụng trong chip sinh học. Cảm biến tối ưu hóa này là khá hứa hẹn cho việc phát triển chip 

sinh học điện tử học spin. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

- Công nghệ sản phẩm như mong muốn có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh 

học, y sinh học, sinh hóa, phân tử sinh học để ứng dụng phát hiện các vi khuẩn, virus. 



 

- Với chi phí rẻ, công nghệ chế tạo đơn giản, độ nhạy cao, cảm biến chế tạo hứa hẹn để thay thế cho 

một vài loại cảm biến sử dụng hiện tại. 

 -  Ứng dụng tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như quân sự, cảm biến y sinh học.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Ứng dụng trong y sinh học. 
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