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Mở đầu 
 
Sự nhận biết có tính chọn lọc và mô tả định lượng của tất cả các loại phân tử sinh 

học đóng vai trò quan trọng trong khoa học sinh học, trong chuẩn đoán lâm sàng, 
nghiên cứu y tế, và cả trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. Cho tới nay thì, 
phương pháp phổ biến vẫn là lấy mẫu tại hiện trường cần phần tích, sau đó bảo quản 
và đưa về các phòng thí nghiệm để phân tích. Để thực hiện được điều này, yêu cầu 
phải có những phòng thí nghiệm hiện đại, mà trong đó phải trang bị các thiết bị hiện 
đại và đắt tiền. Cùng với đó là phải có những bộ phân cán  bộ có năng lực chuyên môn 
cao để có thể thực hiện, đánh giá các kết quả của việc phân tích. Ví dụ: Để phân tích 
một mẫu máu ta cần phải trải qua rất nhiều bước và sử dụng nhiều loại máy móc hiện 
đại bao gồm phân tách và cũng như những chuyển đổi và dò tìm của những phân tử 
hoá học mà ta nghi vấn .v.v. 

Gần đây, ý tưởng của việc tích hợp tất cả những quá trình phân tích trên thành 
một thiết bị cầm tay dễ sử dụng, có thể cho kết quả ngay lập tức tại vị trí cần phân tích, 
đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu và các công ty công nghệ 
sinh học. Từ đó một hệ thống dạng lab-on-chip có tên “biosensor” được đưa ra để đơn 
giản hoá có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trong các lĩnh vực điều trị y tế hoặc nghiên cứu 
sinh học, và thậm chí có thể mở ra những ứng dụng hoàn toàn mới.  

Biosensor là một thiết bị phát hiện, nhận dạng, và truyền thông tin về một sự thay 
đổi sinh-lý, hay sự có mặt của các chất hóa học khác nhau, hoặc những vật liệu sinh 
học trong môi trường. Kỹ thuật hơn, biosensor là một máy dò bao gồm một phần tử 
sinh học (giống như enzyme hay các kháng thể), và một phần tử điện để có thể chuyển 
tín hiệu thành tín hiệu đo được. biosensor có rất nhiều hình dạng và kích thước khác 
nhau, được thay đổi tùy theo điều kiện môi trường. Chúng có thể phát hiện và đo chính 
xác những nơi tập trung của vi khuẩn hay những chất hóa học nguy hiểm. 

Biosensor sử dụng nhiều phương pháp dò tìm khác nhau, tuy nhiên trong tất cả 
thì việc dựa trên nguyên lý của sự lai hóa, cho phép một sự phân tích song song cao 
của nhiều phân tử sinh học khác nhau và mỗi vùng của sensor có một chức năng cụ thể 
khác nhau. Biosensor có thể được chia làm hai kiểu chính: một là vẫn sử dụng phương 
pháp đánh dấu,  một là thử sử dụng phương pháp phát hiện sự lai hóa trực tiếp. 

Trước đây, phương pháp chính là sử dụng phương pháp dò tìm huỳnh quang 
(biosensor huỳnh quang). Tuy nhiên một vài năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh 
mẽ của một công nghệ mới: spintronic (điện tử học spin). Đã tạo ra một sự phát triển 
mới cho các chíp sinh học spintronic với ưu điểm vượt trội là độ nhạy cao hưởng ứng 
nhanh dễ tích hợp, dễ tự động hóa đã thay thế việc đánh dấu bằng huỳnh quang truyền 
thống đắt tiền. Bằng cách sử dụng hạt từ được điều khiển bởi dòng điện ta có thể phân 
tích được nhiều mẫu sinh học. 

Chúng ta có thể sử dụng hạt từ để phát hiện các tương tác sinh học. Việc dò tìm 
các hạt từ có thể sử dụng cảm biến từ điện trở dị hướng (AMR), cảm biến từ điện trở 
khổng lồ (GMR), cảm biến spin-valve, cảm biến điện trở Hall mặt phẳng (PHR), cảm 
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biến từ điện trở xuyên ngầm (TMR). Hầu hết các cảm biến từ điện trở đều dựa trên 
hiệu ứng từ - điện trở. Đặc biệt, khi dò tìm các hạt từ chúng ta quan tâm đến tỷ số tín 
hiệu trên nhiễu (signal-to-noise), thì cảm biến Hall phẳng chiếm ưu thế hơn hẳn 
(S/N=1450) [2]. Nên trong bài khóa luận, chúng tôi là tập trung nghiên cứu cấu trúc 
nguyên tắc hoạt động, các thông số của cảm biến Hall phẳng. 

Bài khóa luận gồm 3 chương.  
- Chương 1. Sẽ nói về các phương pháp dò tìm các phân tử sinh học, trong đó tập 

trung vào 2 phương pháp chính: Dò tìm bằng phương pháp huỳnh quang và 
phương pháp dò tìm dựa trên hiệu ứng spintronic. Các loại cảm biến từ điện 
trở, nguyên tắc hoạt động và đặc điểm tín hiệu lối ra cũng được thể hiện trong 
chương này. 

- Chương 2. Chung tôi đi sâu vào nghiên cứu hiệu ứng Hall phẳng, các thông số 
cho hiệu ừng này, công thức tính thế nối ra và độ nhạy. 

- Chương 3. Chúng tôi sử dụng các công thức ở chương 2 để đi vào mô phỏng sự 
phụ thuộc của độ nhạy vào trường tương tác.  
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Chương I. Tổng quan về cảm biến sinh học 
 

1.1. Giới thiệu chung 
Sự nhận dạng phân tử sinh học đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc 

chăm sóc sức khỏe, công nghiệp dược phẩm, phân tích môi trường và những ứng dụng 
công nghệ sinh học rộng rãi khi được ứng dụng cho sự lai hóa DNA-DNA (chuẩn đoán 
bệnh di truyền, phát hiện đột biến gen) và sự tương tác giữa kháng thể và kháng 
nguyên (phát hiện vi sinh vật, phát hiện tác nhân sinh học gây chiến tranh v.v). Trong 
những trường hợp này, việc phát hiện chính xác sự tương tác giữa hai phân tử sinh học 
với cấu trúc giống nhau là được thực hiện nhờ sử dụng cảm biến sinh học (biosensor). 

Các cảm biến sinh học gồm có 2 thành phần chính là thành phần nhận biết tín 
hiệu sinh học và thành phần chuyển đổi. Phần nhận biết tín hiệu sinh học giống như 
một phần tử sinh học, nó nhận dạng các tương tác sinh học. Ngược lại bộ chuyển đổi 
sẽ biến đổi tín hiệu nhận được thành tín hiệu điện đo được. Và hai thành phần này sẽ 
được tích hợp vào thành một cảm biến ta có thể thấy trên Hình 1.1., sự kết hợp này 
cho phép nó có thể đo mục tiêu cần phân tích mà không cần sử dụng thuốc thử. Ví dụ: 
Lượng đường trong một mẫu máu có thể được đo trực tiếp bởi một biosensor, bởi chỉ 
cần nhúng cảm biến vào mẫu thử. Điều này thì là trái ngược với phương pháp phân 
tích thông thường là phải trải qua nhiều bước và mỗi bước lại cần phải dùng đến thuốc 
thử để xử lý mẫu. Sự đợn giản và tốc độ của phép đo là một thuận lợi của biosensor. 

 
 

Mẫu cần phân tích 
 
 
                                                                                                    Tín hiệu ra 
 
 

 
Hình 1.1. Sơ đồ một cảm biến sinh học 

 
Trước đây, biosensor đã thành công với phương pháp đánh dấu huỳnh quang. 

Tuy nhiên nhờ có sự phát triển của điện tử học spin. Thay vì nhận biết các phân tử sinh 
học bằng các công cụ đắt tiền như các hệ quét huỳnh quang quang học hay lade, chúng 
ta có thể sử dụng các loại cảm biến ứng dụng công nghệ điện tử học spin. Dựa trên các 
hiệu ứng GMR, AMR, TMR, Hall and Planar Hall, v.v. 

Phần tử  

Sinh học 
Phần tử điện 
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Trong chương này tôi sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về một số  kiểu cảm biến 
sinh học (biosensor)điển hình đã được phát triển cho những ứng dụng sinh học. 
1.2. Những kiểu biosensor truyền thống 

Trước đây loại cảm biến phổ biến nhất là cảm biến sinh học sử dụng phương 
pháp huỳnh quang và cấu tạo chung của một cảm biến sinh học sử dụng phương pháp 
huỳnh quang điển hình sẽ  như sau: 

- Một dãy các đầu dò được gắn cố định trên bề mặt cảm biến bằng những chấm 
micro (thường là các hạt huỳnh quang). 

- Buồng lai hóa (thường là là một hệ thống vi rãnh – hay còn gọi là vi kênh chứa 
chất lỏng có kích thước micro). 

- Một cơ cấu để sắp xếp các DNA đích tùy chọn theo dãy (tạo điện trường cho 
các phân tích phân tử tích điện như DNA hoặc các dãy đường dẫn tạo từ 
trường cho các DNA đích gắn hạt từ). 

- Các hạt dò tìm. 
Trên Hình 1.2. mô tả quá trình dò tìm bằng phương pháp đánh dấu huỳnh quang, 

gồm 3 giai đoạn: 
- Cố định đầu dò trên bề mặt chip. 
- Nhỏ dung dịch có chứa các DNA đích cần dò tìm. 
- Các phân tử sinh học là phân bù của nhau sẽ liên kết với nhau, quá trình lai hóa 

xảy ra và sau đó rửa sạch các phần tử không liên kết. 
  

 
Hình 1.2. Sự dò tìm quá trình lai hóa sử dụng hạt huỳnh quang gắn vào các đối tượng 

sinh học và máy quét huỳnh quang laze để dò tìm. 
 

Phương pháp này ta có thể biết được số lượng gen xác định và so sánh sự khác 
nhau giữa các mẫu cần phân tích. Sự dò tìm này không những biết được sự có mặt của 
phân tử bị bệnh hay không mà ta có thể biết thêm được số lượng của các phân tử 
này.[1] 
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1.3. Cảm biến sinh học theo công nghệ điện tử học spin 
1.3.1. Nguyên lý chung: 

Một chip sinh học (biochip) sử dụng công nghệ spin điện tử cơ bản gồm có một 
dãy các phần tử cảm biến (như các cảm biến từ-điện trở); một dãy các đầu dò (các 
phân tử sinh học đã biết như các chuỗi nucleotide đặc trưng của các gen hoặc các 
kháng thể) được cố định trên bề mặt của các sensơ (thông qua các chấm có kích thước 
micro hoặc các dãy được sắp xếp theo đặc trưng điện hoặc từ); một buồng lai hóa 
(thường là một bộ ráp nối các rãnh chứa chất lỏng có kích thước micro); và một cơ cấu 
dùng để sắp xếp các bia (target) tùy chọn theo dãy (tạo điện trường cho các phân tích 
phân tử tích điện như DNA hoặc các dãy đường dẫn tạo từ trường cho các bia được 
gắn hạt từ) (Hình 1.3).  

 
 

 
 

Hình 1.3. Sơ đồ một biochip sử dụng công nghệ điện tử học spin. 
 
Các đối tượng dò tìm (phân tử sinh học trong mẫu dùng để nhận dạng như chuỗi 

DNA phần bù phù hợp của đầu dò DNA cố định, hoặc các kháng nguyên tương ứng 
với các kháng thể cố định) được nhỏ lên trên bề mặt chip để quá trình nhận dạng được 
tiến hành. Các phân tử sinh học có thể được gắn hạt từ tính trước hoặc sau bước lai 
hóa (recognition). Các hạt từ thường là các hạt siêu thuận từ hoặc sắt từ không có từ 
dư trong thiên nhiên với kích cỡ nano hoặc micro mét và có khả năng gắn kết với các 
phân tử sinh học. Dưới tác dụng của từ trường, các hạt này sẽ bị từ hóa và từ độ tổng 
cộng xuất hiện. Từ trường sinh ra từ các hạt từ bị từ hóa có thể thay đổi điện trở của 
cảm biến sử dụng công nghệ spin điện tử, do đó có thể giúp chúng ta nhận biết được 
các phân tử sinh học cần phân tích.  

Các chíp sinh học (biochips) dựa trên hiệu ứng từ điện trở được giới thiệu lần đầu 
vào năm 1998 ở phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân (NRL) của Mỹ. Sau đó trên thế 
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giới phát triển thêm nhiều phòng nghiên cứu và các công ty phát triển hệ thống này. 
Việc nhận biết hạt từ được hoàn thiện bằng cách sử dụng các cảm biến tích hợp từ điện 
trở có cấu trúc và hình dạng khác nhau như GMR hình que, cấu trúc GMR hình gấp 
khúc (meander GMR structures) và GMR hình xoáy ốc; các cấu trúc van spin đường 
thẳng, hình răng lược và hình chữ U; các vòng AMR; cảm biến hình chữ thập sử dụng 
hiệu ứng Hall mặt phẳng; và các tiếp xúc từ xuyên ngầm. Các cấu trúc này còn cho 
phép sử dụng từ trường để điều khiển độ chính xác và các thao tác trên chip, kết hợp 
sự truyền dẫn tín hiệu với việc dò tìm.  

Nguyên lý của biochip sử dụng công nghệ spin điện tử đã được sử dụng để dò 
tìm các biểu hiện của các phân tử sinh học (bao gồm cả các liên kết sinh học) trong các 
mô hình liên kết như liên kết biotin-streptavidin, immunoglobulinG - Protein A và 
AND - cADN (ví dụ cystic fibrosis - bệnh xơ nang), trong các phát triển ứng dụng 
dùng cho việc dò tìm các chất độc trong vũ khí sinh học và gần đây nhất là ứng dụng 
trong việc dò tìm các tế bào từ vi sinh vật gây bệnh. Cấu trúc của hai chip sử dụng sự 
lai hóa có hỗ trợ của từ trường và việc dò tìm các ADN cần dò có liên quan tới bệnh 
xơ nang là kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm chip với các DNA 
phần bù với các DNA cần dò tìm. Sau khi nhỏ các phân tử sinh học có đính hạt từ lên 
bề mặt cảm biến, một dòng điện được đặt vào trong khoảng 3 phút để thu hút các hạt 
vào khu vực cảm nhận, sau đó các hạt từ được giữ ổn định trong vòng 3 phút để quá 
trình lai hóa diễn ra. Chip được rửa để loại bỏ các hạt từ không có liên kết riêng hoặc 
liên kết yếu. Khi đó người ta thu được tín hiệu còn lại vào khoảng 1mV do lai hóa. Tín 
hiệu này tương ứng với khoảng 50 hạt nano liên kết với bề mặt. Khi sử dụng các phân 
tử sinh học cần dò không phải là phần bù của đầu dò, tín hiệu trở lại với đường nền 
nghĩa là không có sự lai hóa xảy ra. Các cảm biến cỡ nhỏ (2 6 mm2) có dải hoạt động 
nhỏ chứa được vào khoảng 200 hạt nano với đường kính 250mm, nhưng cho tín hiệu 
trên từng hạt lớn hơn. [5] 
1.3.2. Ưu điểm của cảm biến sinh học sử dụng công nghệ điện tử học spin 

Tất cả các thiết bị điện tử học spin (spintronics) bao gồm cả những cảm biến điện 
tử học spin đều dựa trên việc điều khiển các spin của điện tử, lên có những thuận lợi 
như sau: 

- Tiêu thụ ít năng lượng: do quá trình biến đổi trong các thiết bị spintronics dựa 
trên sự đổi chiều của các spin. 

- Do tính chất phi từ của các phân từ sinh học nên giảm tín hiệu nhiễu. 
- Có độ ổn định cao, phép đo có thể thực hiện được nhiều lần, và loại bỏ tín hiệu 

nền không mong muốn. 
- Tốc độ nhanh vì không phải mất thời gian để truyền điện tích. Thời gian đảo 

các spin từ trạng thái “up” và “down” ngắn. 
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1.3.3. Những kiểu cảm biến sinh học dựa trên công nghệ điện tử học spin 
1.3.3.1. Cảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng từ điện trở dị hướng (AMR 
Biosensor) 

Miller là người đầu tiên giới thiệu phương pháp dò tìm các hạt sử dụng hiệu ứng 
AMR vào năm 2002. Hiệu ứng từ điện trở dị hướng (AMR) là hiện tượng tăng điện trở 
dưới tác dụng của từ trường ( hay nói chính xác hơn là dưới tác dụng của cảm ứng từ 
B) do lực Lorentz tác dụng lên các hạt tải điện. Về bản chất hiệu ứng AMR chính là sự 
phụ thuộc điện trở vào góc ϕ  giữa vectơ từ độ và chiều dòng điện. Nguyên nhân xuất 
hiện hiệu ứng này là do xác suất tán xạ điện tử s-d sẽ khác nhau theo phương từ trường 
tác dụng. Hiệu ứng này lớn nhất khi từ trường tác dụng song song với chiều dòng điện.  

 

 
 

Hình 1.4. Vòng cảm biến AMR để dò hạt từ (a); Trạng thái điện trở nhỏ nhất khi dòng 
điện I song song với từ độ M của vòng (b); Trạng thái điện trở lớn nhất khi dòng điện  

I  vuông góc với từ độ M của vòng (c). 
 

Nguyên tắc hoạt động của cảm biến AMR là dựa vào sự tán xạ của điện tử theo hướng 
mômen từ của vật liệu làm cảm biến. Trong trường hợp này, cảm biến AMR có cấu 
trúc là một vòng kim loại sắt từ (NiFe), khi không có từ trường ngoài tác dụng từ độ 
của vòng là một đường tròn khép kín như Hình 1.3. (b), trong trường hợp này nếu đặt 
một dòng điện chạy qua cảm biến thì dòng điện có thể chạy qua dễ dàng, do đó hiệu 
ứng AMR của vòng sẽ là lớn nhất. Ngược lại, khi có hạt từ với mômen từ vuông góc 
với bề mặt của cảm biến, đặt tại tâm của cảm biến thì từ độ của vòng sẽ hướng tâm 
như hình 1.3c, vuông góc với dòng điện và cản trở sự di chuyển của các điện tích khi 
chạy qua vòng cảm biến, hiệu ứng AMR của vòng lúc này là nhỏ nhất. 

Trên các vật liệu sắt từ như Fe, Co, Ni và hợp kim của chúng hiệu ứng này 
thường khá lớn so với vật liệu không từ. 

Thiết bị này thích hợp trong việc dò tìm các hạt đơn lẻ. Các hạt từ đặt ở trung 
tâm của vòng tròn NiFe với bán kính bên trong của vòng tròn phù hợp với bán kính 
của hạt. Sự chuyển đổi ra tín hiệu điện của cảm biến được xác định: 
                                  ΔVS = -(ΔR/R)s I Rsq (2ΔRav/h) (<Hb>/Hk)2 (1.1) 
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Trong đó: 
- ΔR/Rs là tỷ số từ điện trở bão hòa (là sự khác biệt giữa điện trở của cảm biến 

khi các lớp từ sắp xếp phản song song và song song chia cho điện trở nhỏ 
nhất). 

- h = Rout - Rin 
- Rav là bán kính trung bình. 
- I là cường độ dòng qua sensor. 
- Rsq =ρ/t điện trở mặt (điện trở vuông). 
- ρ là điện trở của sensor. 
- t là độ dày của sensor. 
- Hk là hằng số dị hướng của lớp sắt từ. 
- <Hb> là giá trị trung bình từ trường của hạt từ.[1] 

 1.3.3.2. Cảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR 
Biosensor) 

Năm 1998, Baselt là người đầu tiên đề xuất ra cảm biến từ điện trở để dò tìm sự 
có mặt của hạt có kích thước micro. Cấu trúc của 1 cảm biến GMR chuẩn bao gồm 3 
lớp vật liệu (lớp sắt từ (FM)/ lớp phi từ (NM)/ lớp sắt từ (FM)). Ở trạng thái ban đầu 
(khi chưa bị từ hóa theo từ trường ngoài) mômen từ của 2 lớp sắt từ định hướng phản 
song song với nhau. Ở trạng thái này các điện tử bị tán xạ nhiều khi đi qua các lớp vật 
liệu của cảm biến do đó điện trở của cảm biến lớn nên tín hiệu điện ở mạch ngoài là 
nhỏ (Hình 1.5.a). Dưới tác dụng của từ trường ngoài, từ độ của lớp Fe từ có xu hướng 
định hướng lại song song với nhau theo phương của từ trường. Đồng thời với quá trình 
quay đó của vector từ độ, điện trở của mẫu giảm mạnh (điện tử khi chạy qua các lớp 
của cảm biến sẽ ít bị tán xạ ) nên tạo ra được tín hiệu điện lớn ở mạch ngoài (Hình 1.5. 
(b)).[1] 

 
Hình 1.5. Cảm biến GMR , a) trạng thái điện trở thấp và b)trạng thái điện trở cao của 

cảm biến GMR . 
 

Đường cong đáp ứng của cảm biến được biển diễn như hình vẽ. 
 



9 
 

 
 

Hình 1.6. Hiệu ứng từ điện trở khổng lồ được biểu diễn bằng tỷ số R/R(H=0) của 
màng mỏng đa lớp (Fe/Co). 

 
Sự chuyển đổi ra tín hiệu điện của cảm biến được xác định : 
                                 ΔVS= -( ΔR/R)s)IRspW(<Hb>/hHk) (1.2) 
Trong đó: 
- ΔR/Rs là tỷ số từ điện trở bão hòa. 
- W, h tương ứng là chiều rộng và độ dày của sensor. 
- I  là dòng qua sensor. 
- Rsp=ρ/t : với ρ là điện trở suất của sensor, t là độ dày của sensor. 
- Hk là hằng số dị hướng của lớp sắt từ. 
- <Hb> là giá trị trung bình từ trường của hạt từ. 
Cảm biến GMR biểu diễn hằng số Hooge cao hơn so với cảm biến Spin-valve và 

AMR, được sinh ra bởi số lượng lớn của hạt từ lớn ở bề mặt và sự phức tạp hơn của 
cấu trúc vi từ tính. Hằng số Hooge được tính là 1. Tỷ số S/N  tại tần số thấp là khoảng 
382, và từ trường nhỏ nhất mà cảm biến có thể cảm nhận được là khoảng 93nT.[1] 
1.3.3.3. Cảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng Hall phẳng (Planar Hall Biosensor) 

Dựa vào sự tán xạ của điện tử theo phương từ độ của lớp sắt từ. Khi cho dòng 
điện I chạy qua cảm biến theo hướng x, thì điện tử sẽ bị tán xạ theo hướng của từ độ M 
tạo ra điện trường E theo hướng của từ độ M. Điện trường E này tạo ra hiệu điện thế V 
theo hướng y vuông góc với dòng điện (Hình 1.7. - 1.8.).  
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Hình 1.7. Cấu trúc hình học của cảm biến Hall phẳng. 

 

 
Hình 1.8. Đường đặc trưng của điện áp Hall phẳng theo từ trường được mô phỏng 

theo mô hình Stonner – wohlfarth. 
 
Với mô hình này, từ độ của lớp NiFe ở trạng thái tĩnh phải nằm dọc theo hướng 

của dòng điện. Trở kháng thay đổi ΔR/R khoảng 2÷3% với lớp NiFe dày 20÷30 nm. 
Đường cong đáp ứng được biểu diễn ở Hình 1.8. 

Trong vùng từ trường nhỏ, sensor làm việc trong vùng tuyến tính. Chỉ cần một từ 
trường nhỏ ta dễ dàng nhận được giá trị lớn nhất của điện thế  PHE. Do vậy ta có thể 
chọn vùng làm việc của cảm biến là đoạn tuyến tính của đường đặc trưng từ - điện trở 
và thông qua tín hiệu đầu ra ta có thể tính toán định lượng được số lượng các hạt. 

Sự chuyển đổi ra tín hiệu điện của cảm biến được xác định: 

                                       ΔVS = - I ΔR (<Hb>/Hk) (1.3) 
Trong đó:  

- ΔR = (ρ// - ρ⊥)/t ,      
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- ρ// , ρ⊥ là điện trở của dòng qua cảm biến song song và vuông góc với vector từ 
độ, t là độ dày của màng mỏng từ. 

- Hk là hằng số dị hướng của lớp sắt từ. 
- <Hb> là giá trị trung bình từ trường của hạt từ. 
Giá trị trung bình từ trường của hạt từ trên một hạt từ là 0.38 Hmax. Với một dòng 

tương đương với dòng sử dụng trong cảm biến spin-valve thì thế ra của cảm biến thấp 
hơn 6 lần. Hằng số Hooge là 10-2, thấp hơn 5-10 lần so với cảm biến spin-valve. Tỷ số 
tín hiệu trên nhiễu tại tần số thấp là 1450. Nó có thể nhận biết trong vùng từ trường 
nhỏ nhất là 32nT.[1] 
1.3.3.4. Cảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng van-spin (Spin-valve Biosensor) 

Cấu trúc chuẩn của cảm biến van-spin bao gồm 4 lớp vật liệu (lớp phản sắt từ/ 
lớp sắt từ bị ghim/ lớp phi từ/ lớp sắt từ tự do). Hai lớp sắt từ được ngăn cách nhau bởi 
một lớp kim loại không từ, trong đó 1 lớp sắt từ tự do, 1 lớp được ghim bằng tương tác 
trao đổi với 1 lớp vật liệu phản sắt từ.  Khi chưa có từ trường ngoài tác dụng, từ độ của 
lớp sắt từ tự do ngược chiều với từ độ của lớp sắt từ bị ghim, do đó điện tử không di 
chuyển qua các lớp của cảm biến được, vì vậy điện trở của cảm biến là lớn. (Hình 1.9. 
(a)). Khi có từ trường ngoài (từ trường của hạt từ), mômen từ của lớp sắt từ tự do sẽ 
quay theo hướng từ trường ngoài, làm cho từ độ của lớp sắt từ tự do và từ độ của lớp 
sắt từ bị ghim định hướng song song với nhau, do đó các điện tử có thể truyền qua các 
lớp của cảm biến (Hình 1.9. (b)) và điện trở của cảm biến giảm. 

Trong trạng thái tĩnh, từ độ của lớp ghim nằm theo chiều ngang, được ghim bởi 
liên kết trao đổi giữa lớp ghim với lớp phản sắt từ, còn từ độ của lớp tự do hướng theo 
chiều dọc. Sự định hướng theo chiều dọc của lớp tự do và trạng thái đơn domain là do 
dị hướng hình dạng. 

 

 
Hình 1.9. Cảm biến spin van để dò hạt từ. 
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Sự chuyển đổi ra tín hiệu điện của cảm biến được xác định: 
                            ΔVS = -(1/2)( ΔR/R)s I Rsq W (<Hb>/hHk) (1.4) 
Trong đó: 
- ΔR/Rs là tỷ số từ điện trở bão hòa. 
- W, h tương ứng là chiều rộng và độ dày của sensor. 
- I là cường độ dòng qua sensor. 
- Rsq =ρ/t điện trở mặt (điện trở vuông). 
- ρ là điện trở của sensor. 
- t là độ dày của sensor. 
- Hk trường dị hướng hiệu dụng. 
- <Hb> là giá trị trung bình từ trường của hạt từ.[1] 

1.3.3.5. Cảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng từ điện trở xuyên ngầm (TMR 
Biosensor) 

Cấu trúc chuẩn của cảm biến TMR bao gồm 3 lớp vật liệu (lớp sắt từ/lớp điện 
môi/lớp sắt từ). Hoạt động tương tự như cảm biến GMR, khi chưa có từ trường ngoài, 
thì từ độ của 2 lớp sắt từ ban đầu là  phản song song với nhau, do đó điện tử bị tán xạ 
nhiều và không thể truyền qua cảm biến (Hình 1.10. (a)). Khi có từ trường ngoài, từ 
độ của 2 lớp sắt từ sẽ định hướng song song với nhau, nên điện tử ít bị tán xạ và có thể 
xuyên qua các lớp của cảm biến, tạo ra tín hiệu điện (Hình 1.10. (b)). 

 

 
 

Hình 1.10. Sơ đồ của cảm biến TMR cơ bản để tìm các hạt từ với từ độ song song với 
bề mặt của cảm biến. 

 
Sự chuyển đổi ra tín hiệu điện của cảm biến được xác định : 
                        ΔVS = -(1/2)( ΔR/R)s I Rsq RA (<Hb>/WhHk) (1.5) 
Trong đó: 
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- ΔR/Rs là tỷ số từ điện trở bão hòa. 
- W, h tương ứng là chiều rộng và độ dày của sensor. 
- I là cường độ dòng qua sensor. 
- Rsq =ρ/t điện trở mặt (điện trở vuông) với ρ là điện trở của sensor,  t là độ dày 

của sensor. 
- Hk trường dị hướng hiệu dụng. 
- <Hb> là giá trị trung bình từ trường của hạt từ. 
- R là điện trở của cảm biến. 
- A là diện tích tiếp xúc. 
Trong cảm biến cấu trúc xuyên ngầm, dòng chạy qua cảm biến được giới hạn bởi 

thế đánh thủng. Chỗ tiếp xúc phải được tối ưu hóa sao cho R*A là thấp và duy trì được 
tỷ số từ trở xuyên hầm cao trong khi mức độ nhiễu là thấp nhất.[1] 
1.4 Tổng kết 

Trong chương này, tôi đã nêu một số những kiểu cảm biến sinh học điển hình 
theo kiểu truyền thống và hiện đại. Trong đó tôi đã nhấn mạnh và chi tiết vào phần 
cảm biến sinh học dựa trên ứng dụng của công nghệ điện tử học spin. Để thấy được sự 
khác biệt giữa các loại cảm biến sinh học. Và với mục đích chính là nhằm tìm ra được 
kiểu cảm biến sinh học thích hợp với mục đích nghiên cứu của khóa luận này. Chi tiết 
hơn, mục đích là tìm ra kiểu cảm biến sinh học cho độ nhạy cao, tỷ số tín hiệu trên 
nhiễu lớn. Cùng với việc tham khảo các kết quả của những nhà nghiên cứu khác qua 
Bảng 1.1.  

 
 

Bảng 1.1. Các thông số đặc trưng của cảm biến từ điện trở.[1] 
 

Loại cảm 
biến I (mA) S 

(μV/Oe) S/N Bmin 
(nT) 

Vòng 
AMR 10 2 50 26 

Hall phẳng 10 15 1450 32 

Spin van 10 87 442 54 

GMR 5 13 382 93 

MTJ 1 10 114 202 
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Tôi đã thấy rằng cảm biến Hall phẳng là sự lựa chọn thích hợp nhất. Vì từ các 
thông số đưa ra ta thấy cảm biến sinh học theo kiểu này có độ nhạy lớn và tỷ số tín 
hiệu trên nhiễu cũng lớn. Và phần tiếp theo tôi sẽ đi vào khảo sát kiểu cảm biến sinh 
học này với những cấu trúc khác nhau để tìm ra cấu trúc tốt nhất.  
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Chương II. Tổng quan về cảm biến Hall Phẳng 
 

2.1. Hiệu ứng Hall phẳng 
Cảm biến Hall phẳng là được dựa trên hiệu ứng Hall phẳng của những vật liệu 

sắt từ. Có cấu hình đo 4 mũi dò (dạng hình học) giống với hiệu ứng Hall thường và 
hiệu ứng Hall dị thường, nhưng về bản chất thì hiệu ứng Hall phẳng, từ trường ngoài 
phải đặt song song với mặt phẳng mẫu. Và nó phụ thuộc vào góc giữa từ độ của mẫu 
và chiều dòng điện. 

 Hiệu ứng Hall phẳng được tìm thấy trong vật liệu từ khi điện trở của vật liệu phụ 
thuộc vào góc giữa phương của mật độ dòng điện J và từ độ của mẫu M. Dưới tác 
dụng của dòng Ix đặt theo phương x (ban đầu khi chưa có từ trường ngoài thì từ độ M 
của mẫu sẽ song song với dòng điện Ix), và từ trường ngoài B hợp với dòng điện Ix một 
góc θ thì véc tơ từ độ của mẫu M nằm trong mặt phẳng của cảm biến sẽ lệch một góc θ 
so với phương mật độ dòng điện Jx, khi đó sẽ có thế ra Vy xuất hiện theo phương y.  

 

 
Hình 2.1. Cấu trúc hình học cảm biến Hall phẳng. 

 
Theo định luật Ohm điện áp Hall phẳng sinh ra trong cấu trúc đơn domain theo 

hướng y là:  

                                            Vy = Jxw ΔRsinθ.cosθ (2.1) 

ΔR = (ρ// - ρ⊥)/t   với ρ// , ρ⊥ lần lượt là điện trở suất của mẫu đo theo phương 
song song và vuông góc với từ độ, t là chiều dày tổng cộng của màng. 
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Tuy nhiên nghiên cứu về hiệu ứng Hall phẳng trong các cảm biến Hall, người ta 
thường sử dụng mô hình Stonner – Wohlfarth. Do vậy phần tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu 
các dạng năng lượng từ và mô hình Stonner – Wohlfarth tổng quát. 
2.2. Năng lượng từ và mô hình Stonner – Wohlfarth 
2.2.1. Các dạng năng lượng từ 
2.2.1.1. Năng lượng trao đổi 

Năng lượng tĩnh điện của tương tác trao đổi được mô tả bởi phương trình: 

                                            
ij

ij
W 2 ( )td i jJ S S= − ∑

 (2.2)
 

Hay nếu giả thiết i jS S S= = : 

                                            
2

ij ij
ij

W 2 ostd J S c ϕ= − ∑
 (2.3)

 

Ở đây là các vecto spin điện tử của các nguyên tử ,i j trong các đơn vịh . 

Tích phân trao đổi ijJ  phụ thuộc vào tỷ số giữa hằng số mạng a và đường kính 
hiệu dụng d của lớp vỏ điện tử d. Khi ijJ >0, Wtd cực tiểu khi / /i jS S  (trạng thái sắt từ). 
biểu thức trên có thể viết lại: 

                                           
2

ij ij
ij

W 2 ostd J S c ϕ= − ∑
 (2.4)

 

Ở đây ijϕ là góc giữa các vecto iS với jS và ta đã giả thiết là tích phân trao đổi J 
như nhau đối với tất cả các cặp ion. Tổng được lấy theo tất cả các nguyên tử lân cận. 

Năng lượng trao đổi là đẳng hướng (isotrophic), nó chỉ phụ thuộc vào tương tác 
tĩnh điện của các điện tử và không phụ thuộc vào góc giữa các momen sin và phương 
trục tinh thể.[3] 
2.2.1.2. Năng lượng dị hướng từ tinh thể 

Đường cong từ hóa dọc theo các phương khác nhau của các đơn tinh thể Fe, Ni, 
Co là khác nhau. 

Phương mà độ từ hóa đạt đến bão hòa dễ dàng nhất gọi là phương từ hóa dễ, hay 
phương dễ (easy direction). Phương mà sự từ hóa khó đạt được bão hòa nhất (chỉ là 
bão hòa ở từ trường cao) gọ là phương từ hóa khó, hay phương khó (hard direction). 

Các tinh thể có một phương từ hóa dễ được gọi là sắt từ đơn trục (uniaxial). Các 
tinh thể có nhiều phương từ hóa dễ gọi là sắt từ đa trục. 

Thí dụ: Sắt (Fe) là sắt từ 3 trục vì có các phương dễ [100], [010], [001]; Nickel 
(Ni) là sắt từ 4 trục với 4 trục dễ là các phương loại [111]; Cobalt (Co) là sắt từ đơn 
trục với trục dễ là phương loại [001]. Hợp chất R-Co, R-Fe (R=đất hiếm) thường có 
cấu trúc lục giác (hexagonal) hoặc tứ giác (tetragonal) và có dị hướng từ cao. Ví dụ: 

5 17 2, ,SmCo SmCo Nd Fe có dị hướng rất cao và là các tinh thể đơn trục từ (trục dễ là trục 
c hay [001]). 
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Như vậy công từ hóa vật liệu phụ thuộc vào phương từ trường ngoài đối với trục 
tinh thể, tức là để quay vecto M theo phương H ta phải thắng năng lượng liên kết của 
M với trục tinh thể. Năng lượng liên kết này gọi là năng lượng dị hướng từ tinh thể 
(magnetocrystalline anisotropy), ký hiệu là aW . 

 
 
                                      HA 

                                                                          M 
 
                             [100]           θ 
 
 
 
 
Hình 2.2. Mômen từ dưới sự ảnh hưởng của từ trường ngoài và dị hướng từ. 
 
Xét năng lượng dị hướng từ tinh thể một cách vĩ mô (hay một cách hiện tượng 

luận). Ta biểu diễn năng lượng dị hướng từ tinh thể theo các cosin chỉ phương của góc 
giữa vecto từ độ tự phát sI  và các phương của trục tinh thể. Giả thiết phương trục x, y, 
z trùng với phương tinh thể của mạng lập phương: [ ] [ ] [ ]100 , 010 , 001x y z≡ ≡ ≡ , năng 
lượng aW có dạng: 

            

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )

2 2 2
0 1 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 1 2 3

2 2 2 3 2 2 3 3 3
4 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 5 1 2 3

4 4 4 2 2 2 2 2 2
6 1 2 3 7 1 2 2 3 1 3

3 3 3 3 3 3
8 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2

...

aW B B B B

B B

B B

B

α α α α α α α α α α α α

α α α α α α α α α α α α α α α

α α α α α α α α α

α α α α α α α α α α α α

= + + + + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + +

+ + + + +

+ +  (2.4) 
Trong một tinh thể lập phương do hiệu ứng chẵn, khi +M→-M năng lượng từ 

không đổi tức là không phụ thuộc vào dấu của các cosin chỉ phương 1α , 2α , 3α , do đó 
các số hạng chứa 1α ở bậc lẻ phải bằng 0 và: 

                                    

( )
( )
( )

2 2 2
0 3 1 2 3

4 4 4
6 1 2 3

2 2 2 2 2 2
7 1 2 2 3 1 3 ...

aW B B

B

B

α α α

α α α

α α α α α α

= + + + +

+ + +

+ + + +  (2.5)
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Ta còn có thể đơn giản hóa biểu thức trên, nếu xét đến 
( ) ( )22 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 31α α α α α α+ + = = + +  
Và 
( ) ( ) ( )22 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 32 1α α α α α α α α α α α α+ + = + + + + + = , tức là hai số hạng này 
có thể thay bằng một số hạng và do đó thay cho ba số hạng bậc 4 ta giữ lại một số 
hạng bậc 6 của biểu thức trên ta chỉ cần giữ lại một số hạng bậc 6 (chẳng 
hạn 2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 1 3α α α α α α+ + ). Tương tự trong ba số hạng bậc 6 của biểu thức trên ta chỉ cần 
giữ lại một số hạng bậc 6 (chẳng hạn 2 2 2

1 2 3α α α ). Biểu thức dị hướng từ tinh thể do đó có 
thể được viết dưới dạng: 

                          ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3aW K K Kα α α α α α α α α= + + + +  (2.6) 

Ở đây aW là năng lượng tự do dị hướng từ của tinh thể không biến dạng hay là 
năng lượng dị hướng từ tinh thể tự nhiên của các tinh thể có cấu trúc lập phương; 

0 1 2, ,K K K là các hằng số dị hướng từ (anisotropy constant) và có thứ nguyên năng 
lượng. 

Với tinh thể lục giác có thể chứng minh: 

                              
2 4

0 1 2sin sinaW K K Kθ θ= + +  (2.7) 

ở đây θ là góc giữa SI và trục lục giác. Ta còn có thể viết dưới dạng: 

                                 
' ' 2 ' 4
0 1 2aW K K Kα α= + +   (2.8) 

Với α=cosθ 
Bằng cách xét điều kiện cực tiểu năng lượng của các biểu thức trên, có thể chứng 

minh rằng dấu và độ lớn tương đối của các hằng số dị hướng quyết định phương dễ là 
phương nào. 

Ngoài việc được mô tả thông qua các hằng số dị hướng như đã trình bày ở trên, 
dị hướng từ tinh thể còn có thể được mô tả như một trường hiệu dụng gọi là trường dị 
hướng hiệu dụng. giả thiết vecto M

uur
bị lệch khỏi phương từ dễ một góc θΔ do ảnh 

hưởng của từ trường ngoài H chẳng hạn. Dị hướng từ sẽ biểu hiện ở đây như một hiện 
tượng gây ra bởi tác dụng của một trường hiệu dụng có xu hướng quay M

uur
trở về 

phương 0θ = . Moomen xoắn của trường dị hướng này là: 

                  

2 2

2 2
0 0 0

W W W Wa a a a

θ θ θ θ θ

θ θ
θ θ θ θ=Δ = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞≈ + Δ = Δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠  (2.9)
 

ở đây aW là năng lượng dị hướng từ tinh thể. Trong biểu thức trên, ta đã đặt 

0

Wa

θθ =

∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

=0 vì phương θ=0 ứng với năng lượng cực tiểu (phương dễ). Như vậy có thể 

coi như có một trường hiệu dụng AH tác dụng theo phương dễ mà nó thỏa mãn điều 
kiện: 
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2

2
0

Wsin a
S A S AM H M H

θ

θ θ θ
θ

=

⎛ ⎞∂
Δ ≈ Δ = Δ⎜ ⎟∂⎝ ⎠  (2.10)

 

Vậy  

                                      

2

2
0

W1 a
A

S

H
M θθ

=

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠  (2.11) 

Thí dụ với phương [ ]001 của tinh thể lập phương hoặc trục c của một tinh thể đơn 
trục ta có, nếu chỉ xét hằng số dị hướng đầu tiên: 

                                   

2
2

1 12

WW ; 2a
a K Kθ

θ
∂

= =
∂  (2.12) 

Tức là: 

                                 

2
1

2

W 21 a
A

S S

KH
M Mθ

⎛ ⎞∂
= =⎜ ⎟∂⎝ ⎠  (2.13) 

Với các tinh thể khác nhau theo các phương khác dễ khác nhau, ta có các giá trị 
của trường tinh thể dị hướng hiệu dụng AH như trên.[3] 
2.2.1.3. Năng lượng từ đàn hồi 

Mạng tinh thể của chất rắn từ không hoàn toàn cứng, khi bị từ hóa nó thay đổi 
khiến cho hình dạng và kích thước vật thay đổi hiện tường này gọi là hiện tượng từ 
giảo (magnetostriction). Ở các vật liệu sắt từ, từ giảo chỉ được quan sát ở  CT T> và do 
đó ở trạng thái thuận từ. Khi CT T< vật liệu sắt từ có moomen từ tự phát (các spin xắp 
sếp song song nhau). Hệ thống có xu hướng giảm năng lượng. Để năng lượng trao đổi 
Wtd giảm, tích phân trao đổi A phải tăng. Xét đường cong Bethe. Nếu vật liệu tương 
ứng với một điểm ở phía trái đường cong Bethe, để A tăng thì tỷ số a/d phải tăng hay 
khoảng cách giữa các nguyên tử tăng (điểm 1 dịch đến điểm 2 hay hạt nở ra). Còn nếu 
hệ ở bên phải đường cong Bethe, để tăng A thì tỷ số a/d phải giảm (hạt co lại). 

Vì trong hệ còn có năng lượng dị hướng từ nên sự biến dạng theo các phương 
khác nhau phải khác nhau. Năng lượng dị hướng từ nhỏ hơn năng lượng trao đổi hai 
bậc do đó nó không làm thay đổi thể tích mà chỉ làm thay đổi hình dáng của vật (xem 
hình). Hiện tượng này gọi là hiện tượng từ giảo tự phát. 

Hãy xét biểu thức toán học của từ giảo tự phát. Do từ giảo ở CT T< ta có: 

                                             
' uβ β β→ = +  (2.14) 

Ở đây u  có các thành phần i ik ku α β=∑ với α = tenxo hạng 2 và 

1 2 3( ) ( ); cosS iI f inα ϕ α α α α= = =  chỉ phương của mooment từ. Vì có dị hướng, nói 
chung 'β không song song với β , ta ký hiệu: 

                                             'β β βΔ = −  (2.15) 
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Và: 

βλ
β
Δ

=
 

 
Đại lượng λ được gọi là độ từ giảo tự phát của tinh thể theo hướng β . Nếu β là 

vecto đơn vị, ta có thể viết: 

                            
( )2 2't i i i

i i
uλ β β β β= − = − −∑ ∑

 (2.16) 
Ở đây iβ  là cosin chỉ phương của vecto β  

Khai triển biểu thức trên theo chuỗi Taylor, ta có: 

                                             
t i iuλ β=∑

 (2.17)
 

ở đây:  

                                            i ik ku α β=∑           (2.18) 

(Ta đã bỏ qua các thành phần bậc cao trong khai triển trên) nếu xét đến tính đối 
xứng lập phương của tinh thể (hiệu ứng chẵn), ta có: 

                                               ij jiα α=      (2.19) 

Đặt iu đã biết vào biểu thức trên của tλ ta có: 

                
2 2 2

11 1 22 2 33 3 12 1 2 23 2 3 31 3 12 2 2tλ α β α β α β α β β α β β α β β= + + + + +       (2.20) 

Có thể chứng minh rằng ijα có thể viết dưới dạng: 

                                          
2

0 1ii iα α α α= +       (2.21) 

                                           2ij i jα α α α=          (2.22) 

Trong đó 0 1 2, ,α α α là các hằng số. Khi đó phương trình được viết lại là: 

                          

( )
( )

2 2 2 2 2 2
0 1 1 1 2 2 3 3

2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 12
tλ α α α β α β α β

α α α β β α α β β α α β β

= + + + +

+ +         (2.23)
 

Công thức trên cho ta từ giảo tự phát theo một hướng bất kỳ ở CT T< với 

iα - hướng của M 

iβ - hướng xét từ giảo 

Một tinh thể có kích thước bất kỳ được từ hóa bão trong từ trường cũng có thể 
được xem là một đơn đômen và do đó các kết quả trên có thể áp dụng được cho trường 
hợp này. 
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Bây giờ ta hãy xét một đơn tinh thể dạng cầu gồm nhiều đômen (Hình). Khi 
CT T<  mẫu chuyển trangj thái 1 đến trạng thái 2 (tinh thể thay đổi kích thước, nhưng 

không thay đổi hình dạng). tinh thể có 6 nhóm đômen (6 pha từ) tương ứng với 6 
hướng đặc trưng bởi các cosin chỉ phương như sau: 

Các pha 1 và 2  1 2 31, 0, 0α α α= ± = =  

Các pha 3 và 4  1 2 30, 1, 0α α α= = ± =  

Các pha 5 và 6  1 2 30, 0, 1α α α= = = ±  

Tất cả các hướng là đẳng xác suất và có giá trị như nhau, nên từ giảo với mỗi pha 
có dạng: 

Pha 1 và 2 2
1 0 1 1a aλ β= +  

Pha 3 và 4 2
2 0 1 2a aλ β= +  

Pha 5 và 6 2
3 0 1 3a aλ β= +  

Độ lớn của từ giảo tự phát của toàn tinh thể là : 
 

                                  
( )2 2 21 2 3 1

0 1 2 33 3
aaλ λ λλ β β β+ +

= = + + +
        (2.24)

 

Vì ( )2 2 2
1 2 3 1β β β+ + = nên : 

                                                      
1

0 3
aaλ = +

                              (2.25)
 

Và λ không phụ thuộc vào cosin chỉ phương nữa. Như vậy tinh thể thay đổi kích 
thước nhưng không thay đổi hình dạng và có độ từ hóa bằng 0. 

Bây giờ nếu 0H ≠ , độ lớn của từ giảo phụ thuộc vào hướng từ hóa với các trục 
tinh thể. Nếu SH H= là trường từ hóa tinh thể đến bão hòa hoàn toàn, mẫu bị thay đổi 
cả về hình dáng và sự biến đổi kích thước mẫu từ trạng thái (1) đến trạng thái (3) trên 
hình được mô tả bởi phương trình trên. Từ đó, ta xác định được độ lớn của từ giảo khi 
từ hóa bão hòa mẫu : 

Và sau khi sử dụng: 

                                    ( )

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 3 3

2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1

1
3

2

S a

a

λ α β α β α β

α α β β α α β β α α β β

⎛ ⎞= + + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ +       (2.26)

 

ở đây, iα là cosin chỉ phương của vecto từ độ, iβ  là cosin chỉ phương của phương 
khảo sát từ giảo. Các hằng số 1 2,a α trong phương trình trên có thể biểu diễn qua các 
đại lượng từ giảo dọc của phương [ ]100 và phương [ ]111  (ký hiệu qua 100λ , 111λ ,) tức là 
từ giảo được xét theo phương đặt từ trường ( i iλ β= ). Thật vậy, bởi vì : 
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1 1 2 3 2 31, 0α β α α β β= = = = = =  (theo phương [ ]100 ) 

1 2 3 1 2 3
1
3

α α α β β β= = = = = = (theo phương [ ]111 ) 

Nên khi đó ta có : 

                                      
100 1

2
3

aλ = và 111 2
2
3

aλ = −
 (2.27)

 

Như vậy từ giảo theo một phương bất kỳ được viết lại là : 

                               ( )

2 2 2 2 2 2
100 1 1 2 2 3 3

111 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3

3 1
2 3

3

sλ λ α β α β α β

λ α α β β α α β β α αβ β

⎛ ⎞= + + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ +  (2.28)

 

Các giá trị 100λ , 111λ  trong (2.27) có thể được xác định từ thực nghiệm.[3] 

2.2.1.4. Năng lượng tĩnh từ  
Năng lương tương tác của vật liệu sắt từ có từ độ I với từ trường ngoài 0H hay 

năng lượng tĩnh từ (magnetostatic energy) được mô tả bởi: 

                                                    0WH IH= −  (2.29) 
Khi vật thể có kích thước hữu hạn được từ hóa, các cực từ tự do được cảm ứng ở 

hai đầu gây ra một trường ngược hướng với vecto từ độ. Từ trường này tỷ lệ với độ lớn 
I và được gọi là trường khử từ (demagnetizing field). Như vậy có sự tồn tại tương tác 
của vật liệu với  trường khử từ của chính nó. Năng lượng tương tác này được gọi là 
năng lượng trường khử từ.[3] 
2.3. Cảm biến Hall phẳng với cấu trúc khác nhau 
2.3.1. Cảm biến Hall phẳng với cấu trúc spin-vale 

Cấu hình van spin là một màng mỏng ba lớp chứa 2 lớp sắt từ (F1 và F2) ngăn 
cách nhau bởi một lớp kim loại không từ tính (NM), trong đó lớp F1 thường được 
ghim bằng tương tác trao đổi với một lớp vật liệu phản sắt từ và lớp F1 này được gọi là 
lớp sắt từ bị ghim. Cấu trúc van-spin được mô tả như Hình 2.3. 

 
Hình 2.3. Cấu trúc spin-vale 
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Ta có năng lượng từ của mỗi lớp như sau: 
Lớp sắt từ tự do tồn tại: 
- Năng lượng dị hướng từ tinh thể 
- Năng lượng tĩnh từ (khi có từ trường ngoài) 
Lớp sắt từ bị ghim: 
- Năng lượng dị hướng từ tinh thể 
- Năng lượng tĩnh từ (khi có từ trường ngoài) 
Lớp sắt từ và lớp sắt từ bị ghim: 
- Năng lượng tương tác trao đổi liên phân mạng (interlayer magnetostatic 

coupling) 
Lớp sắt từ bị ghim và lớp phản sắt từ: 
- Năng lượng tương tác trao đổi (exchange bias) 
Áp dụng mô hình Stonner-Wohlfarth, dưới tác dụng của từ trường ngoài H, năng 

lượng từ trên một đơn vị diện tích của lớp sắt từ tự do được cho bởi công thức: 
 
         E   = - Hex Ms tp cos(β – θp) + Kup tp sin2θp - Msp tp H cos(α – θp) + Kuf  tf  sin2θf 
                  - Msf tf H cos (α - θf) – J cos(θf - θp) (2.30) 

 
Trong đó: E là năng lượng từ trên một đơn vị diện tích của lớp sắt từ tự do, H là 

cường độ từ trường ngoài tác dụng lên mẫu, tf và tp là độ dày lớp sắt từ tự do và lớp sắt 
từ bị ghim, θf, θp là góc giữa từ độ của lớp sắt từ tự do và lớp sắt từ bị ghim đối với 
phương trục dễ của lớp sắt từ tự do.  Msf, Msp lần lượt là từ độ bão hòa của lớp sắt từ tự 
do và lớp sắt từ bị ghim. Kuf và Kup là hằng số dị hướng từ hiệu dụng của lớp sắt từ tự 
do và lớp sắt từ bị ghim. Hex là từ trường ghim (trường trao đổi dịch được sinh ra do 
tương tác giữa lớp phản sắt từ với lớp sắt từ bị ghim). J là hệ số tương tác trao đổi giữa 
lớp sắt từ bị ghim và lớp sắt từ tự do; α là góc giữa từ trường ngoài với trục từ hóa dễ 
của lớp bị ghim. β là góc giữa từ trường trao đổi dịch với trục dễ của lớp bị ghim. 

Điện áp Hall phẳng sẽ được viết lại như sau: 

                                  1/ 2. sin 2y
K J

HV I R I R
H H

θ= Δ ≈ Δ
+  (2.31)

 

Với θ là góc giữa từ độ của mẫu và mật độ dòng.    
Trong đó sf J fJ M H t= với JH  là trường tương tác trao đổi liên phân mạng của 

lớp sắt từ tự do và lớp sắt từ bị ghim. 
Nếu tương tác trao đổi giữa lớp sắt từ bị ghim và lớp phản sắt từ đủ mạnh, góc 

giữa từ độ và trục từ hóa dễ của lớp sắt từ bị ghim được cố định ở vùng từ trường thấp 
θp tiến tới 0. 
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Với góc θ nhỏ thì cos θ = 0. Độ nhạy của cảm biến trong trường hợp này là:  

                                         y

K J

V RS
IH H H

Δ
= =

+  (2.32)
 

2.3.2. Cảm biến Hall phẳng với cấu trúc GMR 
Trong mô hình cấu trúc GMR kích thước mỗi lớp là kích thước đơn đômen. Và 

cấu trúc GMR được mô tả như Hình 2.4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.4. Cấu trúc GMR 
Ta có năng lượng từ của mỗi lớp như sau: 
Lớp sắt từ 1 tồn tại: 
- Năng lượng dị hướng từ tinh thể 
- Năng lượng tĩnh từ (khi có từ trường ngoài) 
Lớp sắt từ 2 tồn tại: 
- Năng lượng dị hướng từ tinh thể 
- Năng lượng tĩnh từ (khi có từ trường ngoài) 
Lớp sắt từ 1 và lớp sắt từ 2: 
- Năng lượng tương tác trao đổi liên phân mạng (interlayer magnetostatic 

coupling) 
Áp dụng mô hình Stonner-Wohlfarth, dưới tác dụng của từ trường ngoài H, năng 

lượng từ trên một đơn vị diện tích của lớp sắt từ tự do được cho bởi công thức: 
                

 

                                                          Lớp sắt từ 1 

 
 
 

                                                          Lớp không từ 

 
 
 

                                                          Lớp sắt từ 2 
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               E   = Ku1 t1 sin2θ1 - Ms1 t1 H cos(α – θ1) + Ku2  t2  sin2θ2 
                                - Ms2 t2 H cos (α – θ2) – J cos(θ1 – θ2) (2.32) 
 
Trong đó: E là năng lượng từ trên một đơn vị diện tích của lớp sắt từ tự do, H là 

cường độ từ trường ngoài tác dụng lên mẫu, tf và tp là độ dày lớp sắt từ tự do và lớp sắt 
từ bị ghim, (θ1- θ2) là góc giữa phương từ độ 1M  và 2M của hai lớp sắt từ.  Ms1, Ms2 
lần lượt là từ độ bão hòa của lớp sắt từ thứ nhất và lớp sắt từ thứ 2. Ku1 và Ku2 là hằng 
số dị hướng từ hiệu dụng của hai lớp sắt từ. J là hệ số liên kết trao đổi liên phân mạng  
giữa hai lớp sắt từ; α là góc giữa từ trường ngoài với trục từ hóa dễ.  

Suy ra điện áp Hall phẳng được viết lại như sau: 

                                      jK
y HH

HRIRIV
+

Δ≈Δ= θsin
 (2.33)

 

Trong đó jss HtMtM
tt

J )..(1
2211

21

+
+

=  với jH  là trường tương tác trao đổi liên 

phân mạng của hai lớp sắt từ. 
Với góc θ nhỏ thì cos θ = 0. Độ nhạy của cảm biến trong trường hợp này là:  

                                            y

K J

V RS
IH H H

Δ
= =

+  (2.32)
 

2.4. Tổng kết 
Trong Chương II. ta đã tìm hiểu kỹ hơn về cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall 

phẳng với các cấu trúc khác nhau. Ta đã biết được nguyên lý của cảm biến Hall phẳng, 
mô hình của cảm biến. Chi tiết hơn ta đã biết các dạng năng lượng từ có trong cảm 
biến và mô hình năng lượng của của cảm biến, cách tính tín hiệu lối ra và độ nhạy của 
cảm biến. Trong chương tiếp theo ta sẽ đi vào việc mô phỏng cho một cảm biến cụ thể 
và so sánh với thực nghiệm.  

 
 

Chương III. Kết quả mô phỏng sự ảnh hưởng của trường tương 
tác lên độ nhạy của cảm biến và giải thích 

 
Như đã trình bày trong các chương trước. Loại cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall 

phẳng có đặc điểm là độ nhạy cao tới cỡ nano- Tesla và tỷ số tín hiệu trên nhiễu lớn. 
Vì vậy nó được dùng để phát hiện các  hạt từ ứng dụng trong y-sinh học. Nhằm mục 
đích tạo ra cảm biến có độ nhạy cao, ổn định chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của 
trường tương tác tới độ nhạy của cảm biến. 
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Các cảm biến dự định sẽ được chế tạo trên đế Si đã được ôxi hoá với SiO2 có độ 
dày ∼ 500 nm nhằm mục đích cách điện hoàn toàn giữa lớp cảm biến và đế. Cảm biến 
dự định chế tạo có cấu trúc như sau: 

Si /SiO2 (500) /Ta(5)/NiFe(10)/Cu(1.2 )/CoFe(10nm)/IrMn(15)/Ta(5) (nm) 
Ta sẽ mô phỏng sự phụ thuộc của tín hiệu, độ nhạy vào sự thay của lớp  đổi của 

trường tương tác trong cấu trúc trên. 
3.1. Mô phỏng sự phụ thuộc của thế VPHE vào từ trường ngoài khi thay đổi từ 
trường dịch HJ. 

Nghiên cứu sự phụ thuộc của thế Hall phẳng vào sự thay đổi của từ trường ngoài 
trong cấu trúc van-spin khi trường tương tác liên phân mạng giữa lớp sắt từ bị ghim và 
lớp sắt từ tự do (HJ) thay đổi. 
Ta biết rằng trong các cấu trúc từ điện trở khổng lồ (cấu trúc van-spin và cấu trúc 
GMR), các lớp sắt từ có khả năng tương tác với nhau qua lớp không từ tính (tương tác 
RKKY). Trường tương tác này gọi là trường tương tác trao đổi liên phân mạng HJ. 
Trường tương tác trao đổi này phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc, tính chất từ của các 
lớp vật liệu và phụ thuộc vào khoảng cách giữa các lớp sắt từ (độ dày của lớp không 
từ). Khi sử dụng các cấu trúc này để nghiên cứu và ứng dụng làm các cảm biến Hall 
mặt phẳng chúng ta sẽ nghiên cứu sự phụ thuộc của trường tương tác trao đổi liên 
phân mạng này đối với đường cong thế Hall. 

Năng lượng E dựa theo mô hình Stoner-Wohlfarth : 
E   = - Hex Ms tp cos(β – θp) + Kup tp sin2θp - Msp tp H cos(α – θp) 

                                  + Kuf  tf  sin2θf - Msf tf H cos (α - θf) – J cos(θf - θp)                 (3.1) 
Trong trường hợp lực tương tác giữa lớp sắt từ bị ghim (CoFe) và lớp phản sắt từ 

(IrMn) đủ lớn thì có thể coi như lớp sắt từ bị ghim hoàn toàn. Khi đó góc giữa từ độ và 
phương trục từ hóa dễ của lớp sắt từ bị ghim sẽ được giữ cố định trong vùng từ trường 
nhỏ: θp=0,  β=0, α=900. Năng lượng E sẽ được viết lại là: 
                   E= - Msp tp H + Kuf  tf  sin2θf

 - Msf tf H cos (α - θf) – J cos(θf - θp)           (3.2) 
Dựa theo điều kiện cực tiểu năng lượng ta có: 

                  0=
θd

dE
 = 2Kuf  tf sin θfcos θf - Msf tf H sin(α - θf) – J sin(θf - θp) 

                        H = (2Kuf  tf sin θfcos θf - J sin(θf - θp))/ Msf tf  sin(α - θf)      (3.3) 
Mặt khác:  

                                      Vy = Jx w ΔR sinθ cosθ                                                         (3.4)                  
Để tiến hành mô phỏng ta giả thiết: 
- Cảm biến được cấp dòng một chiều cố định I = 1 mA  
- Từ trường ngoài H được đặt vuông góc với dòng, α=90. 
- Từ độ M được đặt cùng phương với dòng I.  



27 
 

- Điện trở R0=0.0000900. 
- MS=0.486675. 
- Trường dị hướng HK=5 (Oe). 
Sử dụng hai phương trình (3.3) và (3.4). Khi thay đổi giá trị của từ trường tương 

tác trao đổi liên phân mạng HJ, ta cho HJ thay đổi trong khoảng từ 1 Oe đến 50 Oe ta 
có sự thay đổi của thế VPHE vào từ trường ngoài như sau.  

 
 

 
Hình 3.1. Trường dị hướng HJ=1 (Oe) 
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Hình 3.2. Trường dị hướng HJ=10 (Oe) 

 
 
 

 
Hình 3.3. Trường dị hướng HJ=20 (Oe) 
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Hình 3.4. Trường dị hướng HJ=50 (Oe) 
 

Như đã nói ở các phần trên, thế Hall phẳng phụ thuộc vào quá trình tán xạ dòng 
spin điện tử theo phương từ độ. Nhìn trên Hình 3.1. khi trường tương tác trao đổi liên 
phân mạng HJ = 1 Oe, thế Hall phẳng dễ dàng đạt giá trị bão hòa, có nghĩa là dưới tác 
dụng của từ trường ngoài các mômen từ của mẫu quay theo phương từ trường, từ 
trường bão hòa chỉ vào khoảng 30 Oe, khi từ trường lớn hơn 30 Oe thì các mômen từ  
quay hoàn toàn theo phương từ trường, ở trạng thái này sự tán xạ của dòng theo 
phương từ độ là nhỏ nhất, điện trở Hall bằng không hay thế Hall bằng không (0). Khi 
giảm dần từ trường từ 30 Oe xuống đến 0 Oe ta nhận thấy có một giá trị cực đại của 
VPHE, điều này có thể giải thích như sau: khi giảm dần từ trường từ 30 Oe xuống 7 Oe, 
dưới tác dụng của trường dị hướng, các mômen từ của mẫu quay trở về theo phương 
của trục dễ (theo chiều mũi tên như hình vẽ (Hình 3.5.). Dòng điện tán xạ theo phương 
từ độ tăng dần, tức là thế Hall tăng dần và đạt giá trị cực đại ở từ trường 7 Oe.  

Theo công thức tính thế Hall )2sin(
2
1 θRJwV Δ=  giá trị cực đại này tương ứng 

với góc 045=θ  tức là phương từ độ hợp với dòng một góc 450.  Điều này cho ta biết 
được dòng điện tán xạ theo phương từ độ là lớn nhất khi từ độ hợp với dòng một góc 
450.  

Các mômen từ sẽ quay trở về theo phương trục từ hóa dễ khi từ trường giảm về 
đến 0 Oe, quá trình tán xạ cũng giảm dần về 0, thế Hall phẳng bằng 0 (vôn) 
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Hình 3.5. Sự quay của vecto M theo hướng từ trường ngoài H 
 

Khi tăng giá trị HJ ta nhận thấy rằng thế Hall khó đạt giá trị bằng không ở vùng 
từ trường thấp (khoảng 30 – 50 Oe). Các đỉnh cực đại của thế Hall bị dịch theo sự tăng 
của trường tương tác trao đổi liên phân mạng, tăng HJ thì điểm cực đại thế Hall sẽ đạt 
được ở vùng từ trường cao hơn. Điều này có thể được giải thích như sau: khi HJ tăng, 
có nghĩa là, trong vùng tiếp xúc giữa hai lớp sắt từ sẽ xuất hiện cấu trúc xoắn do tương 
tác giữa hai lớp sắt từ (RKKY) thông qua lớp không từ tăng. Dòng spin điện tử sẽ tán 
xạ qua lớp xoắn này làm cho thế Hall khó đạt trạng thái bão hòa khi từ trường thấp. Để 
phá vỡ cấu trúc xoắn này ta cần một từ trường đủ lớn (H >> HJ) để các mômen từ 
trong cấu trúc quay theo phương từ trường. 

Với độ nhạy của cảm biến được tính bởi công thức  HVS ΔΔ= / (V/Oe) ta thấy 
rằng khi tăng giá trị HJ độ dốc trong vùng tín hiệu tuyến tính của cảm biến giảm dần, 
tức là độ nhạy của cảm biến giảm.  

Từ các kết quả trên ta thấy trong vùng từ trường nhỏ, tín hiệu đo VPHE thu được 
thay đổi rất tuyến tính với từ trường. Điều đáng nói ở đây là tín hiệu này phản ánh 
được cả độ lớn và dấu của từ trường đo. Trong vùng tuyến tính, tín hiệu đo rất ổn định 
thể hiện qua tính đối xứng tuyệt đối về độ lớn so với độ lớn của từ trường mà không 
phụ thuộc vào dấu âm hay dương của từ trường ngoài. Hơn thế nữa, đường tín hiệu đo 
này hầu như không có sự trễ từ khi đo theo chiều tăng từ trường và theo chiều giảm 
của từ trường đo. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc ứng dụng để đảm 
bảo tính ổn định và lặp lại cao của kết quả đo.  
3.2. Mô phỏng sự phụ thuộc của thế VPHE vào từ trường ngoài khi thay đổi từ 
trường dị hướng HK 

Suy luận tương tự như phần 3.1. Ta biết rằng trong các cấu trúc từ điện trở khổng 
lồ (cấu trúc van-spin và cấu trúc GMR), ngoài việc các lớp sắt từ có khả năng tương 
tác với nhau qua lớp không từ tính (tương tác RKKY). Hay còn gọi là trường tương tác 
trao đổi liên phân mạng HJ. Bản thân các lớp sắt từ còn tồn tại một năng lượng khác 
như đã chỉ ra trong phần lý thuyết là năng lượng dị hướng từ tinh thể. Năng lượng dị 
hướng này tạo ra trường dị hướng HK trong mỗi lớp sắt từ. Trường dị hướng này phụ 
thuộc rất nhiều vào cấu trúc, tính chất từ của các lớp vật liệu và phụ thuộc vào độ dày 
của các lớp sắt từ. Sau đây ta sẽ khảo sát sự phụ thuộc của tín hiệu ra VPHE vào trường 
dị hướng này. 

M , I
gM

gH
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Để tiến hành mô phỏng ta giả thiết: 
- Cảm biến được cấp dòng một chiều cố định I = 1 mA  
- Từ trường ngoài H được đặt vuông góc với dòng, α=90. 
- Từ độ M được đặt cùng phương với dòng I.  
- Điện trở R0=0.0000900. 
- Ms=0.486675. 
- Trường dị hướng HJ=5 (Oe). 
Sử dụng phương trình (3.3) và (3.4). Khi thay đổi giá trị của từ trường dị hướng 

HK, ta cho HK thay đổi trong khoảng từ 1 Oe đến 50 Oe ta có sự thay đổi của thế VPHE 
vào từ trường ngoài như sau. 

 
 
 

 
Hình 3.6. Trường dị hướng HK=1 (Oe) 
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Hình 3.7. Trường dị hướng HK=10 (Oe) 

 

 
 

Hình 3.8. Trường dị hướng HK=20 (Oe) 
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Hình 3.9. Trường dị hướng HK=50 (Oe) 
 
Nhìn vào các đồ thị trên ta thấy có vẻ sự thay đổi tương tụ như ở các phần trên. 

Nhìn trên Hình 3.6. khi trường tương tác trao đổi liên phân mạng HK = 1 Oe, thế Hall 
phẳng dễ dàng đạt giá trị bão hòa, có nghĩa là dưới tác dụng của từ trường ngoài các 
mômen từ của mẫu quay theo phương từ trường, từ trường bão hòa chỉ vào khoảng 30 
Oe, khi từ trường lớn hơn 30 Oe thì các mômen từ  quay hoàn toàn theo phương từ 
trường, ở trạng thái này sự tán xạ của dòng theo phương từ độ là nhỏ nhất, điện trở 
Hall bằng không hay thế Hall bằng không (0). Khi giảm dần từ trường từ 30 Oe xuống 
đến 0 Oe ta nhận thấy có một giá trị cực đại của VPHE, điều này có thể giải thích như 
sau: khi giảm dần từ trường từ 30 Oe xuống 7 Oe, dưới tác dụng của trường dị hướng, 
các mômen từ của mẫu quay trở về theo phương của trục dễ (theo chiều mũi tên như 
hình vẽ (Hình 3.5.). Dòng điện tán xạ theo phương từ độ tăng dần, tức là thế Hall tăng 
dần và đạt giá trị cực đại ở từ trường 7 Oe.  

Khi tăng giá trị HK ta nhận thấy rằng cũng giống ở phần trên, thế Hall khó đạt giá 
trị bằng không ở vùng từ trường thấp (khoảng 30 – 50 Oe). Các đỉnh cực đại của thế 
Hall bị dịch theo sự tăng của trường dị hướng, tăng HK thì điểm cực đại thế Hall sẽ đạt 
được ở vùng từ trường cao hơn. Điều này có thể được giải thích như sau: Khi HK tăng, 
có nghĩa là năng lượng dị hướng K tăng, mà ta đã biết để quay vecto M theo phương H 
ta phải thắng năng lượng liên kết của M với trục tinh thể. Hay nói cách khác là thắng 
được năng lượng dị hướng trên. Năng lượng này càng cao thì vecto M càng khó quay 
theo H. Mặt khác ta biết tín hiệu lối ra phụ thuộc vào góc giữa từ độ và dòng I. Lên khi 
từ độ khó thay đổi thì góc giữa từ độ và dòng I cũng khó thay đổi. Lên trạng thái cực 
đại khó đạt được ngay. 
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Suy ra giống với trường hợp thay đổi trường tương tác trao đổi. Độ nhạy giảm khi tăng 
trường dị hướng HK. 
Kết luận: Từ kết quả phân tích trên ta thấy rằng rõ ràng là độ nhạy của cảm biến thay 
đổi tuyến tính và tỉ lệ nghịch với sự thay đổi của HJ và HK trong vùng từ trường nhỏ. 
Do đó ta có sự phụ thuộc của độ nhạy theo sự thay đổi của trường tương tác HJ và HK 
như sau: 

                   K J

CS
H H

=
+  

Trong đó C là biến số: 
3.3. Sự ảnh hưởng của việc thay đổi góc giữa từ trường ngoài H và dòng qua cảm 
biến I 

Sau đây ta sẽ khảo sát việc thay đổi góc đặt giữa từ trường ngoài H và dòng một chiều 
I ảnh hưởng tới độ nhạy của cảm biến.  

Các thông số cho quá trình mô phỏng như sau : 
- Cảm biến được cấp dòng một chiều cố định I = 1 mA  
- Từ độ M được đặt cùng phương với dòng I.  
- Điện trở R0=0.0000900. 
- Ms=0.486675. 
- Trường dị hướng HK=5 (Oe). 
- Trường tương tác trao đổi liên phân mạng HJ=10 (Oe). 
Sử dụng hai phương trình (3.3) và (3.4). Sau khi mô phỏng ta sẽ có những kết 

quả như sau:
 

 
Hình 3.10. Góc ban đầu α=150 
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Hình 3.11. Góc ban đầu α=450 

 

\ 

 
Hình 3.12. Góc ban đầu α=750 
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Hình 3.13. Góc ban đầu α=900 

 

Ta thấy rằng khi thay đổi tăng dần góc α từ 150 đến 900 vùng tuyến tính của cảm 
biến tăng dần. Nghĩa là với góc 150 thì vùng tuyến tính của cảm biến nhỏ nhất và góc 
900 vùng tuyến tính của cảm biến là lớn nhất. Hay nói cách khác khi từ trường ngoài 
được đặt vuông góc với dòng ngoài thì ta có độ nhạy của cảm biến thu được lớn nhất. 
3.4. So sánh kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm 

Thực hiện việc chế tạo mẫu như đã dự định. Sau đó ta đo sự phụ thuộc của tín 
hiệu VPHE vào từ trường ngoài H lấy các kết quả đo được của thực nghiệm này so sánh 
với các đường mô phỏng trên ta có sự so sánh giữa đường thực nghiệm và đường mô 
phỏng như sau: 
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Hình 3.14. So sánh đường cong thực nghiệm và mô phỏng 

 
Trên Hình 3.10. ta thấy rằng đường cong thực nghiệm không trùng khít hoàn 

toàn với đường mô phỏng của ta, ta thấy tại thời điểm ban đầu điểm tín hiệu bằng 0 
của đường thực nghiệm là dịch với đường mô phỏng (nói cách khác dịch với gốc tọa 
độ) một khoảng HΔ . Điều này có thể được giải thích như sau: Ta biết việc xác định 
chính xác hướng của vecto từ độ M khi chế tạo là không hoàn toàn. Do đó mà trong 
quá trình chế tạo không phải luôn đặt được từ độ M cùng phương với dòng ngoài I. Mà 
sẽ có một góc lệch θ ban đầu giữa từ độ M và dòng I. Do đó mẫu thực tế khi đo sẽ 
không tạo được với từ trường ngoài một góc chính xác là 900. 

Tuy nhiên điều ta quan tâm ở đây là độ nhạy và tín hiệu thu được. Như ta thấy 
trên đồ thị thì tín hiệu và độ dốc thu được của thực nghiệm là gần như trùng với đường 
mô phỏng. Sử dụng công thức tính độ nhạy cho thực nghiệm và mô phỏng ta thấy độ 
nhạy theo thực nghiệm gần như hoàn toàn giống với quá trình mô phỏng. 
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Kết luận chung 

 
Trong quá trình thực hiện khóa luận này chúng tôi đã đạt được những kết quả 

chính như sau: 
Mô phỏng được sự ảnh hưởng của trường tương tác lên cảm biến có cấu trúc 

spin-vale (cấu trúc cụ thể đã chỉ ra ở Chương III). Trong đó chúng tôi đã mô phỏng 
được sự ảnh hưởng của trường tương tác trao đôi liên phân mạng HJ lên độ nhạy của 
cảm biến, sự ảnh hưởng của trường dị hướng HK lên độ nhạy của cảm biến, ảnh hưởng 
của việc thay đổi góc giữa từ trường ngoài H và dòng qua cảm biến I lên độ nhạy của 
cảm biến, và cuối cùng là so sánh với những kết quả thực nghiệm thu được từ việc đo 
mẫu.  

Từ đó chúng tôi thấy được rằng độ nhạy S của cảm biến tỷ lệ nghịch với trường 
tương tác trao đổi liên phân mạng HJ và trường dị hướng HK. Đồng thời chúng tôi 
nhận thấy rằng cảm biến làm việc tuyến tính với những vùng từ trường nhỏ.  

Với việc thay đổi góc giữa từ trường ngoài H và dòng qua cảm biến I thì chúng 
tôi thấy rằng cảm biến có độ nhạy S và độ tuyến tính cao nhất khi từ trường ngoài 
được đặt vuông góc với dòng qua cảm biến. Sau đó chúng tôi đem so sánh với kết quả 
thu được từ thực nghiệm và thấy rằng gần như hoàn toàn giống nhau về độ nhạy. 

Do vậy việc chế tạo và sử dụng cảm biến Hall phẳng theo những kết quả mô 
phỏng trên đem lại nhiều ưu điểm như: Độ nhạy cao, độ tuyến tính cao, và giảm độ 
trôi. 
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