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bề mặt phân cách chất lỏng - không khí bằng quang phổ học dao động tần số tổng”.
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Chế tạo đơn lớp một phân tử hữu cơ axit béo, rượu 1-butanol trên bề mặt nước (đơn
lớp Langmuir).
- Nghiên cứu sự chuyển pha của đơn lớp Langmuir axit arachidic bằng các phương
pháp sức căng bề mặt (đường cong đẳng nhiệt π-A) và quang phổ dao động tần số tổng,
từ đó chỉ ra cấu trúc phân tử của đơn lớp trong các pha khác nhau: pha lỏng mở rộng, pha
xếp chặt nghiêng; pha xếp chặt không nghiêng và pha sụp đổ đơn lớp.
- Phương pháp quang phổ học dao động tần số tổng là một phương pháp hiện đại, lần
đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng để nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của
các chất hòa tan phổ biến trong môi trường sinh học lên cấu trúc tại mặt phân cách của hệ
mẫu chất đơn lớp Langmuir (axit béo; rượu 1-butanol).
- Nghiên cứu ảnh hưởng của pH của nước lên cấu trúc mặt phân cách đơn lớp
Langmuir axit arachidic – nước. Khi pH thấp (pH = 2; 3,4), trật tự cấu trúc mặt phân cách
bị suy giảm do đơn lớp gần như trung hòa điện. Khi 7 ≤ pH ≤ 11, các nhóm chức
cacboxylic tách proton do đó đơn lớp tích điện âm sinh ra điện trường bề mặt cảm ứng
mạng liên kết dạng băng của nước phù hợp mạng liên kết hydro với đơn lớp, làm tăng
cường trật tự cấu trúc bề mặt phân cách.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion halogen lên cấu trúc tại bề mặt phân cách phụ
thuộc vào xu hướng lên bề mặt của các loại anion này. Các anion Cl¯ và I¯ có xu hướng
1

lên bề mặt cao, làm xáo trộn cấu trúc trật tự tại mặt phân cách, trong khi đó F¯ lại làm
tăng cường trật tự cấu trúc nước mặt phân cách và đơn lớp do chúng không nhô lên bề
mặt mà ở bên dưới một vài lớp nước. Sự hydrat hóa của F¯ làm cho lớp phân tử nước
trên cùng phù hợp mạng liên kết hydro với đơn lớp.
- Các cation kiềm Na+ và K+ bị hút lên lớp bề mặt nhờ tương tác Coulomb có xu
hướng làm trung hòa điện tích âm gây ra bởi các nhóm chức cacboxylic do đó làm yếu
các liên kết của mạng hydro bên dưới đơn lớp.
-

Ảnh hưởng của các cation có số ôxi hóa bằng 3 như La3+ và Fe3+ lên cấu trúc mặt

phân cách phức tạp hơn. Các cation La3+ tương tác với các anion COO¯ của đơn lớp axit
arachidic nhờ tương tác Coulomb làm yếu các liên kết của mạng hydro bên dưới đơn lớp.
Trong khi đó, các thành phần của sắt tồn tại trong dung dịch dưới dạng: Fe3+; Fe(OH)2+
và thành phần không tan Fe(OH)3, nhưng chỉ có Fe(OH)3 ở bên dưới đơn lớp và tạo thành
các mạng liên kết phức làm tăng cường trật tự cấu trúc của đơn lớp và mạng liên kết có
dạng băng của nước.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
Xây dựng phương pháp quang phổ học tần số tổng bề mặt tại phòng thí nghiệm phục vụ
các yêu cầu nghiên cứu khoa học vật liệu và các ứng dụng trong ngành y-sinh, hóa học,
môi trường…
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:
-

Nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng nội dung nghiên cứu thêm ảnh hưởng của

các chất hòa tan khác có trong môi trường sinh học lên cấu trúc mặt phân cách của các
màng phỏng sinh học như axit béo bằng phương pháp quang phổ học tần số tổng.
-

Nghiên cứu khả năng áp dụng thực tiễn trong khoa học
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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Hue

2. Sex: Female

3. Date of birth: April 15, 1982

4. Place of birth: Phu Tho province

5. Admission decision number: 3485/QĐ-KHTN-CTSV date on 14/ 09/ 2012 by the
Rector ò VNU University of Science.
6. Changes in academic process:
Adjusting the title of doctoral thesis and scientific supervisors according to Decision No.
3819 / QĐ-ĐHKHTN of Rector of VNU University of Science on 09/ 10/ 2015.
- The old thesis title: “Study on Sum frequency generation and Second hamonic
generation of metal nanoparticles”.
Supervisors:

Ass.Pro. Nguyen The Binh and Ph.D. Nguyen Anh Tuan

- The new thesis title: “Study on effect of dissolved substances on the molecular structure
of air - liquid interfaces probed by sum-frequency vibrational spectroscopy”.
Supervisors:

Ph.D. Nguyen Anh Tuan and Ass.Pro. Nguyen The Binh

7. Official thesis title: “Study on effect of dissolved substances on the molecular structure
of air - liquid interfaces probed by sum-frequency vibrational spectroscopy”.
8. Major: Optics

9. Code: 62 44 01 09

10. Supervisors: Ph.D. Nguyen Anh Tuan and Ass.Pro. Nguyen The Binh
11. Summary of the new findings of the thesis
-

Preparing a single monomolecular layer, such as lipid acid or 1-butanol monolayer on

water surfaces (Langmuir monolayer).
-

Study of phase transitions of the arachidic acid monolayer by π-A isotherm and sum-

frequency generation vibrational spectroscopy (SFGVS) methods, the results show that
molecular structures of different phases, domain formation, and collapse of Langmuir
monolayers.
-

The first time in Vietnam systematic study on effect of universal dissolved substances

in biological environment on the molecular structure of Langmuir monolayer on liquid
surfaces probed by sum-frequency vibrational spectroscopy.
-

Study on effect of pH value of subphase water on the structure of arachidic acid

Langmuir monolayer - water interfaces. At low pH values (pH = 2; 3,4), the monolayer is
neutral and the surface water structure is disordered due to the large lattice mismatch
between the fatty acid monolayer and ice structure. At high pH values 7 ≤ pH ≤ 11, acid
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head-groups are ionized and the resulting surface field induces the surface water
molecules to form a more ordered hydrogen-bonding network. For high pH values ~ 11,
the structure of water underneath monolayer is arranged orderly the most.
-

Study on effect of halide ions on the structure of Langmuir monolayers formed on salt

solutions, such as NaCl, NaI, NaF. Both I¯ and Cl¯ ions have high surface propensities
and disturb structures at the interface, but due to its higher surface propensity, the I¯
shows more effect on the monolayer structure, whereas the Cl¯ shows more effect on the
“ice-like” structure of the beneath water. The presence of fluoride (F¯), on the other
hand, shows an enhancement of the hydrogen bonding of water at the interface.
-

In the case of AA monolayer on saline solutions such as KCl and NaCl, cations K+ or

Na+ were attracted to the surface by COO¯ anions in AA monolayer. Thus, the AA
monolayer was neutral, so this AA monolayer network mismatched with the hydrogenbonding network of the interfacial water molecules.
- Investigating the effect of trivalent cations, such as La3+ and Fe3+ on the structure of
Langmuir monolayer - liquid interfaces is more difficult. The cation La3+ binds to the
negatively-charged interface of the AA monolayer by Coulombic interaction, so
interfacial hydrogen bond network is weakened. Meanwhile, Iron exists in the solution in
three forms, soluble ions Fe3+, molecular ions Fe(OH)2+, and insoluble Fe(OH)3, but only
Fe(OH)3 complexes bind to the carboxylic groups of the AA monolayer reinforcing the
ordering structure at the interface.
12. Paratical applicability, if any:
Developing SFG Surface Spectrometry at the laboratory to investigate material surfaces
and interfaces as well as applications in biology, chemistry, environment ...
13. Further research directions, if any
- Expanding study on effect of other dissolved substances in biological environment on
the molecular structure of Langmuir monolayer on liquid surfaces probed by sumfrequency vibrational spectroscopy.
- Study on practical application in science.
14. Thesis-related publications:
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(2016), “ Using sum-frequency generation vibrational spectroscopy to study vibrational
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Engineering Physics IV (ISBN: 978-604-913-232-2), pp. 280-284.
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