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Tóm tắt: 

Ngày nay, vật liệu tiên tiến, đặc biệt là vật liệu có kích thước nano đóng vai trò quan trọng trong 
sự phát triển của khoa học và công nghệ. Việc ứng dụng thực tế của các vật liệu này luôn đòi hỏi 
sự thấu hiểu về hình thái, thành phần và cấu trúc vật liệu ở cấp độ nguyên tử. Hiển vi điện tử 
truyền qua phân giải cao (HRTEM) là một thiết bị có khả năng đem lại những thông tin đó.  Bài 
viết này trình bày về HR-TEM với khả năng phân tích hình thái, thành phần hóa học và cấu trúc 
tinh thể của các vật liệu kích thước nano. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng báo cáo một số kết quả 
của việc ứng dụng HR-TEM nghiên cứu các quá trình chuyển pha, kết tinh do tác dụng trực tiếp 
của chùm điện tử năng lượng cao trong HR-TEM như: Quá trình hình thành tinh thể Diamond, 
quá trìnhchuyển pha của tinh thể Fe7C3, quá trình kết tinh dây nano 3C-SiC. Các kết quả nghiên 
cứu được thực hiện tại Viện Tiên tiến về Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội.   
 

         Từ khóa: Hiển vi điện tử truyền qua; HR-TEM; Vật liệu nano; Phân tích cấu trúc; Cấu trúc 
tinh thể.  

  

Abstract: 

Advanced materials, especially at nanoscale, play important roles in the development of science 
and modern technology. To deploy applications, comprehensive understanding of morphologies, 
compositions and structures of these materials is a must. High resolution transmission electron 
microscope (HRTEM) is a powerful tool for the requirement. This article presents HR-TEM  
with the ability to analyze the morphology, chemical composition, and crystal structure of 
nanostructures. In addition, we report some results of the application of HR-TEM to studying the 
phase transitions and crystallization processes due to the direct effect of high energy electron 
beams in HR-TEM such as: Diamond crystal formation, Fe7C3 phase transition, 3C-SiC 
nanowire crystallization. The study was conducted at the Advanced Institute of Science and 
Technology, Hanoi University of Technology.    
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