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MỞ ĐẦU 

Hiện nay, vật liệu bán dẫn ZnO, MoS2 đang được nghiên 

cứu ngày càng nhiều do các tính chất độc đáo của nó. Ôxít 

kẽm (ZnO) với các tính chất điện và quang điện như độ rộng 

vùng cấm lớn (3.37 eV), năng lượng liên kết exiton cao tại 

nhiệt độ phòng (60 meV). Đặc biệt, khi vật liệu ZnO hình 

thành ở cấu trúc nano, nó sẽ thể hiện nhiều đặc tính lý hóa 

mới mà cũng vật liệu đó ở kích thước lớn hơn không thể hiện 

được. Một loại vật liệu bán dẫn khác có cấu trúc màng 2D gần 

đây cũng rất được quan tâm nghiên cứu, bên cạnh graphene, 

là molybdenum disulfide (MoS2) với rất nhiều công trình 

nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí khoa học có uy tín 

hàng đầu thế giới. MoS2 là vật liệu có cấu trúc lớp và là chất 

bán dẫn có độ rộng vùng cấm trực tiếp với mức năng lượng 

1.8eV. Với những tính chất đặc biệt này, MoS2 có tiềm năng 

ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực điện tử và quang điện tử và là 

một vật liệu đặc biệt rất đáng được quan tâm nghiên cứu. 

Căn cứ vào điều kiện nghiên cứu của phòng thí nghiệm, 

cũng như khả năng phối hợp, hợp tác nghiên cứu với các cơ 

sở trong và ngoài nước, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu 

“Đặc tính điện tử và quang điện tử của các linh kiện điện tử 

hiệu suất cao có cấu trúc nano”. 

- Mục đích của đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo 

sát đặc tính của các linh kiện điện tử có cấu trúc nano dựa trên 

dựa trên đơn tinh thể nano MoS2, đơn hạt nano ZnO.  

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 

chế tạo và đo đạc khảo sát đặc tính hoạt động của linh kiện 

điện tử dựa trên cấu trúc hạt nano ZnO và màng nano MoS2. 

- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Linh kiện điện tử sử 

dụng đơn hạt nano ZnO và vật liệu màng mỏng MoS2. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu: thực nghiệm, xử lý và phân tích 

dữ liệu. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 

1.1. Vật liệu ZnO 

1.1.1. Cấu trúc lục giác Wurtzite 

 
Hình 1.1. (a) Cấu trúc tinh thể của ZnO, (b) Ba định hướng bề mặt 

khác nhau trong mạng ZnO.  

1.1.2. Cấu trúc vùng năng lượng và đặc tính quang điện của 

ZnO 

Vật liệu ZnO có cấu trúc năng lượng vùng cấm trực tiếp, 

với độ rộng vùng cấm 3.37 eV ở nhiệt độ phòng.  

1.2. Vật liệu MoS2 

1.2.1. Cấu trúc tinh thể của MoS2 

Molybdenum disulfide (MoS2) vật liệu bán dẫn có cấu trúc 

màng 2D tương tự như graphene trong đó nguyên tử Mo liên 

kết cộng hoá trị xen kẽ với hai nguyên tử S, mỗi lớp có độ dày 

0.72nm và khoảng cách giữa các lớp là 0.65nm. 

1.2.2. Cấu trúc vùng năng lượng và đặc tính quang điện của 

MoS2 

 
Hình 1.2. Cấu trúc vùng năng lượng của MoS2 ở dạng khối (trái) và 

ở dạng màng (phải). 



 

  Trang 3 
 

1.3. Tổng quan một số kết quả nghiên cứu ứng dụng vật 

liệu ZnO và MoS2 cấu trúc nano trong lĩnh vực điện tử và 

quang điện tử 

1.3.1. Một số ứng dụng của cấu trúc nano ZnO 

 Vật liệu ZnO có cấu trúc màng được dùng làm kênh dẫn 

trong cấu trúc FET có hoạt động với ổn định hiệu suất cao: tỉ 

số đóng mở lớn, độ linh động hạn dẫn cao, điện áp hoạt động 

thấp (hình 1.3). Cũng đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng thành 

công các cấu trúc nano ZnO được trình bày, ví dụ như: máy 

phát DC nano, pin năng lượng mặt trời, điot phát quang… 

 
Hình 1.3. Transistor hiệu ứng trường dây nano ZnO. 

 1.3.2. Một số ứng dụng của cấu trúc nano MoS2 

Đặc tính bán dẫn với băng tần trực tiếp 1,8eV cùng với cấu 

trúc 2D làm cho vật liệu màng MoS2 có khả năng ứng dụng 

rất lớn trong lĩnh vực điện tử và quang điện tử. 

 

Hình 1.4. Quá trình chế tạo MoS2 một lớp FET (a-c) và đặc tính 

dòng - áp của linh kiện (d, e).  
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CHƢƠNG 2: NỀN TẢNG KỸ THUẬT 

2.1. Kỹ thuật phân tích vật liệu 

Các kỹ thuật phân tích vật liệu gồm phân tích hình thái 

SEM, phân tích cấu trúc TEM, nhiễu xạ tia X, Raman, các kỹ 

thuật quang. 

2.2. Kỹ thuật chế tạo linh kiện 

Linh kiện được chế tạo chủ yếu dựa trên kỹ thuật quang 

khắc, các kỹ thuật ăn mòn hóa học và vật lý rắn. 

2.3. Kỹ thuật điều khiển nano 

Hình ảnh điều khiển nano thông qua các đầu dò quan sát từ 

SEM được hiển thị trong hình 2.1 với bốn đầu dò vonfram của 

hệ thống. 

   
Hình 2.1. Ảnh SEM của bốn đầu dò vonfram của hệ thống điều 

khiển nano. 

2.4. Hệ thống đo điện tử 

Hệ thống đo được thực hiện bằng cách sử dụng PPMS, nơi 

các mẫu được đặt bên trong chân không. 

 
Hình 2.2. Cấu trúc hệ thống đo điện. 



 

  Trang 5 
 

CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH CHẾ TẠO LỖ NANO TRÊN 

MÀNG SI3N4 VÀ ĐẶC TÍNH QUANG HỌC LỖ NANO 

KIM LOẠI 

3.1. Quy trình chế tạo lỗ nano trên màng Si3N4 

Quy trình chế tạo gồm 2 bước: đầu tiên, màng Si3N4 được 

chế tạo trên đế chip Si; tiếp theo là chế tạo lỗ nano trên màng 

Si3N4. 

 
Hình 3.1. Ảnh mặt trên (a) và mặt dưới (b) của màng Si3N4. Ảnh 

SEM và 3D-TEM lỗ nano trên màng Si3N4. 

3.2. Nghiên cứu đặc tính quang của các lỗ nano kim loại 

Au và Ag 

 
Hình 3.2. Sự thay đổi mặt cắt tán xạ theo bước sóng của các lỗ nano 

Ag và Au có đường kính 145 nm và 170 nm. 

Hình 3.2 so sánh phổ tán xạ của các lỗ nano kim loại Ag 

và Au với đường kính 145 nm và 170 nm. Kết quả tính toán 
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cho thấy, phổ tán xạ của cả hai kim loại Ag và Au đều thể 

hiện đỉnh cộng hưởng khi giá trị của mặt cắt tán xạ đạt đỉnh 

tại một bước sóng cố định của ánh sáng tới. Đây là biểu hiện 

của hiện tượng plasmon định sứ bề mặt. Như đã đề cập ở trên, 

plasmon bề mặt không chỉ mang lại trạng thái cực đại trong 

phổ tán xạ mà còn dẫn đến sự tăng cường điện trường xung 

quanh bề mặt lỗ nano ở bước sóng cộng hưởng. Kết quả được 

thể hiện trong hình 3.2 thể hiện: thứ nhất, các lưỡng cực điện 

trường xuất hiện xung quanh bề mặt của lỗ; thứ hai, sự gia 

tăng điện trường E, được xác định là E/E0 với E0 là cường độ 

trường tác động, đạt giá trị tối đa ở các cạnh của lỗ nano mà 

nguyên do dưới tác động của ánh sáng các điện tích có xu 

hướng tích lũy ở các vị trí cạnh; thứ ba, sự gia tăng trường E 

do plasmon bề mặt tăng theo đường kính của lỗ. 

 

 

Hình 3.3. Phân bố trường E xung quanh các lỗ nano Ag và Au. 
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CHƢƠNG 4: TRANSISTOR QUANG HIỆU SUẤT CAO 

ĐƠN HẠT NANO ZNO 

4.1. Đặt vấn đề  

Trong nghiên cứu này, để đánh giá độ linh động hạt dẫn 

của ZnO và khám phá những tính chất của các linh kiện đơn 

hạt nano ZnO, chúng tôi đã thiết kế, chế tạo và khảo sát các 

linh kiện này dựa trên cấu trúc FET. Các hạt nano được bao 

quanh bởi một điện cực cổng và kẹp giữa các điện cực 

trên/dưới để đo điện. 

4.2. Chế tạo linh kiện FET đơn hạt nano ZnO 

Trong nghiên cứu này, các hạt nano có kịch thước 50 nm 

đến 100 nm có cấu trúc tinh thể rất cao được sử dụng làm 

thành phần chính cấu thành linh kiện. Cấu trúc linh kiện và 

quy trình chế tạo được minh họa trong hình 4.1. 

 
Hình 4.1. (a-c) Ảnh SEM khi điều khiển hạt nano ZnO (d) Cấu trúc 

linh kiện (e) Đặc tính dòng áp I-VD và đặc tính truyền dẫn của linh 

kiện. 

4.3. Đặc tính hoạt động của linh kiện 

Kết quả đo cho thấy linh kiện hoặc động ổn định theo đặc 

tính FET loại n với hỗ dẫn đạt giá trị 2,56 μS. Độ linh động 

hạt dẫn là khoảng 273 ~ 569 cm
2
/Vs; cao hơn 1 ~ 2 hệ số so 

với FET dùng màng mỏng ZnO, tinh thể ZnO và các FET 
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ZnO có cấu trúc 1D khác. Bảng 4.1 tóm tắt thông số kỹ thuật 

của linh kiện. 

 
Hình 4.2. (a-d) Sự phụ thuộc nhiệt độ vào đặc tính hoạt động của 

linh kiện FET đơn hạt nano ZnO. 

Sự phụ thuộc nhiệt độ vào hoạt động của linh kiện (hình 

4.2) được đo đạc và khảo sát cho thấy đặc tính bán dẫn của 

linh kiện. 

Linh kiện 
R 

(nm) 

CG 

(aF) 

gm 

(μS) 

μ 

(cm
2
/Vs) 

n 

(cm
-3

) 

ZnO1 35 5~9 2.56 273~492 4.4~8.0 × 10
17

 

ZnO2 40 6~11 2.7 310~569 3.7~6.8 × 10
17

 

Bảng 4.1. Thông số hoạt động của các linh kiện FET đơn hạt 

nano ZnO. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng độ linh động hạt dẫn cao tác 

động đến hiệu suất của linh kiện quang điện tử, phản ứng 

quang của linh kiện cũng được khảo sát, phân tích và báo cáo. 

Kết quả tìm được cho thấy linh kiện có hệ số EQE đạt đến 

5,6 × 10
7
 tại cường độ công suất sáng 0,42 mWcm

-2
. Độ nhạy 

R và hệ số chọn lọc D* đối với linh kiện hạt nano ZnO lần 
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lượt là 1,39 × 106 AW
-1

 và 6,69 × 10
12

 Jones. Đặc tính 

đóng/mở của linh kiện đơn hạt ZnO được khảo sát và cho thấy 

linh kiện có phản ứng ổn định dưới tác động của nguồn sáng. 

Kết quả phân tích cho thấy thời gian lần lượt là 0,21 ms và 

0,09 ms cho thời gian lên và 0,37 ms và 0,35 ms cho thời gian 

xuống tương ứng với cường độ ánh sáng 4.13 mW/cm
2
 and 

8.39 mW/cm
2
. 

 
Hình 4.3. Khảo sát đặc tính hoạt động của linh kiện khi được chiếu 

sáng bởi nguồn UV-365 nm với cường độ sáng khác nhau.  
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CHƢƠNG 5: LINH KIỆN PHÁT HIỆN QUANG HIỆU 

SUẤT CAO DÙNG VẬT LIỆU MÀNG 3 LỚP MoS2 

5.1. Đặt vấn đề  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chế tạo và đo bộ phát 

hiện quang làm từ vật liệu lớp nguyên tử MoS2. Quá trình 

tổng hợp và phân tích đặc tính của vật liệu cũng như các bước 

chế tạo linh kiện được trình bày và thảo luận. Kết quả đo cho 

thấy bộ phát hiện quang ba lớp MoS2 dựa trên cấu trúc lỗ 

nano có hệ số khuếch đại quang cao và thời gian phản ứng 

nhanh. 

5.2. Vật liệu và chế tạo linh kiện phát hiện quang ba lớp 

MoS2 

Vật liệu lớp nguyên tử MoS2 qua hai bước ủ trong lò nung. 

Quan sát bằng kính hiển vi điện tử và phân tích cấu trúc vật 

liệu lớp bằng thiết bị đo phổ tán xạ không đàn hồi Raman chỉ 

rõ màng MoS2 này do 3 lớp MoS2 tạo thành. 

            

Hình 5.1. Ảnh TEM và Phổ năng 

lượng Raman hiển thị cấu trúc 3 

lớp của màng MoS2. 

Hình 5.2. Linh kiện MoS2 trên 

cấu trúc lỗ nano 
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Hình 5.2 minh họa cấu trúc hoàn chỉnh của linh kiện 

MoS2. Đặc tính điện tử của linh kiện sẽ được đo và khảo sát. 

5.3. Đặc tính hoạt động của linh kiện 

Đặc tính I-V của linh kiện MoS2 được trình bày trong hình 

5.3, có thể thấy rằng đặc tính I-V linh kiện ba lớp MoS2 có 

tiếp xúc Ohmic tốt. Kết quả khảo sát tác động của ánh sáng 

vào đặc tính I-V của linh kiện cho thấy dòng quang điện được 

tạo ra tăng theo cường độ chiếu sáng trong cả hai chế độ điện 

áp đặt âm và dương. 

 
Hình 5.3. Đặc tính I-V của linh kiện ba lớp MoS2 trong tối và dưới 

tác động chiếu sáng. 

Hai thông số quan trọng để đánh giá hiệu suất của các linh 

kiện quang điện tử, đó là độ nhạy quang học (R) và hệ số 

khuếch đại quang (G) có giá trị rất cao đạt đến tương ứng là 

10
5
 AW

-1
 và 10

5
. Các thông số quang này cao hơn so với các 

linh kiện quang điện tử dựa trên vật liệu MoS2 đơn lớp đã 

từng được nghiên cứu và báo cáo. Ngoài ra, so với các thiết bị 

MoS2 đa lớp khác có độ nhạy quang học khoảng 50-120 

mAW
-1 

thì linh kiện ba lớp MoS2 trong nghiên cứu này có 

hiệu suất cao hơn 5 ~ 6 hệ số. 

Phản ứng dưới tác động ánh sáng của linh kiện phát hiện 

quang ba lớp MoS2 cũng được nghiên cứu. Kết quả đo (hình 

5.4) cho thấy rằng dòng quang chạy qua linh kiện MoS2 ba 

lớp phản ứng ngay lập tức dưới tác động của nguồn sáng khi 
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nguồn bật và khi nguồn sáng tắt dòng quang điện sẽ nhanh 

chóng trở về mức ban đầu. Thời gian tăng và thời gian phục 

hồi cũng được xác định lần lượt là 27 ms và 3,8 ms (hình 5.5). 

 
 

Hình 5.4. Phản ứng quang của linh 

kiện ba lớp MoS2 dưới tác động của 

nguồn LED 620 nm tại (a) Vb=1V và 

2V, (b) Vb=-5V và -10V.  

Hình 5.5. Kết quả xác định 

thời gian tăng và giảm tại 

Vb=-5V. 



 

  Trang 13 
 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Kết luận 

Đề tài đã nghiên cứu thành công và đạt được một số kết 

quả cơ bản như sau: 

- Thực hiện thành công quy trình chế tạo lỗ nano Al/Al2O3. 

Bên cạnh đó, các lỗ nano kim loại như Ag và Au được chế tạo 

và các tính chất quang học của lỗ nano kim loại cũng được 

nghiên cứu và báo cáo.  

- Các linh kiện FET đơn hạt nano ZnO với độ linh động 

hạt dẫn cao được nghiên cứu chế tạo thành công có độ nhạy 

và hệ số EQE cao đến 1,39 × 10
6
 và 5,6 × 10

7
, mà thời gian 

phản ứng cũng nhanh đạt 0,09 ms.  

- Các linh kiện phát hiện quang làm từ vật liệu lớp nguyên 

tử MoS2 cũng được chế tạo và khảo sát. Kết quả thực nghiệm 

cho thấy, dưới tác động của ánh sáng linh kiện có độ nhạy 

quang rất cao với thời gian phản ứng nhanh. Độ nhạy quang 

điện và hệ số khuếch đại quang đạt gần 10
5
 A/W và 10

5
. Thời 

gian phản hồi của linh kiện trong khoảng mili giây.  

Hƣớng phát triển đề tài 

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thực nghiệm khảo sát 

hiệu ứng plasmon bề mặt của các cấu trúc nano kim loại tuần. 

Các cấu trúc nano kim loại tuấn hoàn có khả năng điều khiển 

bước sóng cũng như năng lượng sóng quang học, thể hiện 

hiệu ứng phân cực plasmon bề mặt (SPP) sẽ là cơ sở quan 

trọng để kết hợp quang học, kỹ thuật nano, công nghệ điện tử 

để tạo ra những thiết bị mới có tính ứng dụng trong thực tiễn. 

- Dựa trên cấu trúc linh kiện lỗ nano, chúng ta có thể mở 

rộng nghiên cứu nhiều loại vật liệu bán dẫn nano mới. Cấu 

trúc này đã chứng minh thông qua các kết quả nghiên cứu cho 

thấy linh kiện hoạt động với hiệu suất rất cao mở ra những 

ứng dụng đột phá về vật liệu bán dẫn mới trong lĩnh vực điện 

tử và quang điện tử. 


