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

 - Chế tạo thành công bia gốm ZnO và ZnO pha một số tạp chất khác nhau như In, P dùng 

cho quá trình chế tạo màng bằng phương pháp phún xạ. 

- Chế tạo thành công màng dẫn trong suốt ZnO:In có độ dẫn điện cao, độ bám dính tốt cũng 

như chế tạo thành công màng dẫn ZnO:P trong môi trường khí Nitơ có độ dẫn loại p và điện trở 

tương đối thấp. 

- Tìm ra qui trình công nghệ để chế tạo một số cấu trúc nano của vật liệu ZnO và ZnO pha 

tạp với chất lượng và độ lặp lại tốt, độ đồng đều cao như: hạt, dây, thanh, và đĩa lục giác. 

- Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện công nghệ tới tính chất của sản phẩm như: ảnh 

hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất điện của màng, ảnh hưởng của nhiệt độ đế, thành phần bột 



nguồn và kim loại xúc tác lên các sản phẩm dây, thanh và đĩa nano chế tạo bằng phương pháp bốc 

bay nhiêt, cũng như khảo sát ảnh hưởng của một số chất hoạt hóa bề mặt lên các sản phẩm nano 

chế tạo bằng phương pháp vi sóng. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

         Luận án đã đưa ra một số mô hình ứng dụng của các sản phẩm thu được như: 

Sử dụng màng ZnO làm sensor nhạy tia tử ngoại. 

Sử dụng lớp chuyển tiếp n-ZnO:In/p-Si để làm thiết bị đóng ngắt quang điện. 

Sử dụng các dây và thanh nano làm sensor nhạy độ ẩm. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

         Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng của các sản phẩm: tăng độ dẫn của các màng thu 

được, giảm kích thước của các cấu trúc nano, tăng cường khả năng định hướng của một số cấu 

trúc nano (dây, thanh, đĩa…) trên đế. 

         Nghiên cứu một số khả năng ứng dụng khác của các sản phẩm. 
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