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

+ Mô phỏng khuếch tán trên lưới mất trật tự cho thấy xuất hiện hiệu ứng tương quan và hiệu ứng này có ảnh 

hưởng lớn đến quá trình khuếch tán. 

+ Động học trong SiO2 lỏng được khảo sát thông qua sự chuyển đổi các đơn vị cấu trúc SiOx→SiOx±1. Lần đầu 

tiên tìm được một hệ vật liệu cụ thể (SiO2 lỏng) có biểu hiện của hiệu ứng tương quan. Giải thích tường minh 

nguyên nhân gây nên các hiện tượng động học quan sát được trong thực nghiệm dựa trên quan điểm của hiệu 

ứng tương quan. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Trên cơ sở hiểu rõ cơ chế khuếch tán chúng ta có thể điều khiển một số thông số kỹ thuật trong các quá trình 

công nghệ để tạo ra các vật liệu có tính chất mong muốn. 

 13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ xem xét cơ chế khuếch tán chuyển đổi các đơn vị cấu trúc cho các hệ mất trật tự 

ở trạng thái lỏng và vô định hình với các đặc thù khác nhau 
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