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Nội dung:
Tàng hình- ñiều mà trước ñây con người coi là viễn tưởng thì giờ ñây các nhà khoa học ñã tạo
ra ñược những bước tiến ñến gần hơn với mục tiêu ñó.
Nhà vật lý lý thuyết người Anh Sir John Pendry thuộc ðH Hoàng gia London, là người ñã nổ
phát súng lệnh ñầu tiên cho cuộc chạy ñua tới thế giới tàng hình. Theo ông thì chỉ khoảng vài
năm nữa người ta có thể chứng kiến sự ra ñời của kỹ thuật tàng hình ñối với ánh sáng nhìn
thấy. Năm 2006, các nhà nghiên cứu ở trường ðH Duke, bang North Carolina ñã làm một cái
vòng bằng ñồng có khả năng làm tàng hình ñối với những vật thể hai chiều. Dự án này thu hút
sự quan tâm của giới quân sự Mỹ. Cơ quan nghiên cứu DARPA ñã chi một phần tài chính cho
công trình nghiên cứu về tàng hình của trường ðH Duke.
Thông thường, ánh sáng truyền theo ñường thẳng. Albert Einstein là người ñầu tiên cho thấy
tia sáng cũng có thể ñi theo ñường cong khi chịu tác ñộng lực hấp dẫn của một hành tinh
khác. ðể cho ánh sáng ñi vòng quanh một vật và ẩn ở mọi góc ñộ, các nhà nghiên cứu sử
dụng loại vật liệu gọi là siêu vật liệu (Metamaterial). Những ứng dụng của siêu vật liệu là dựa
trên khả năng thay ñổi hành vi thông thường của ánh sáng. ðể làm cho một ñối tượng trở
thành vô hình, vật liệu ñó phải làm cho ánh sáng ñi vòng quanh ñối tượng, giống như dòng
nước chảy xung quanh một hòn ñá. Còn ñể tạo ra những kính hiển vi có khả năng quan sát
ñược từng phân tử virus hoặc ADN, ñộ phân giải của chúng phải nhỏ hơn bước sóng ánh sáng.
Một ñặc ñiểm chung của những siêu vật liệu ñó là chúng có hệ số khúc xạ âm. Trong khi ñó,
tất cả các vật liệu tự nhiên ñều có hệ số khúc xạ dương - một số ño cho thấy mức ñộ uốn cong
của ánh sáng khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
Một hình ảnh minh họa hiện tượng khúc xạ là phần chiếc gậy ngập trong nước dường như bị
bẻ cong ñi một góc về phía bề mặt nước. ðấy là trường hợp nước có hệ số khúc xạ dương. Còn
nếu khúc xạ âm thì ta thấy dường như phần gậy ñó nằm ở phía trên của mặt nước. Nhà
nghiên cứu Zolla cùng một ñồng nghiệp ñã công bố một công trình chứng minh về lý thuyết có
thể dùng Metamaterial bọc lấy một vật thể làm cho vật thể ñó không thể nhìn thấy ñược.
Vừa qua, các nhà khoa học ở trường ðH California lần ñầu tiên ñã tạo ra những vật liệu 3
chiều có tính chất ñảo chiều ánh sáng nhìn thấy và ánh sáng cận hồng ngoại, một thành tựu
có thể tạo cơ sở ñể chế tạo ra những máy chụp ảnh quang học có ñộ phân giải cao hơn, những
mạch nano phục vụ cho những máy tính siêu mạnh, và những vật liệu ñể làm cho những ñối
tượng trở thành vô hình.
Hai mũi ñột phá trong công cuộc phát triển các siêu vật ñã ñược thông báo trên các Tạp chí
trực tuyến Nature và Science số ra ngày 13 và 15/8.
Các nhóm nghiên cứu khác trước ñây ñã phát triển ñược những siêu vật liệu có tác dụng ñối
với các tần số quang học, nhưng ñó là những vật liệu 2 chiều, ñược tạo bởi 1 lớp nguyên tử
nhân tạo, có tính chất uốn cong ánh sáng nhưng không thể xác ñịnh ñược. Còn những siêu vật
liệu 3 chiều dày hơn có hệ số khúc xạ âm trước ñây chỉ có tác dụng ñối với những bước dóng
dài hơn ở phạm vi sóng viba.
“ðiều chúng tôi ñã thực hiện ñược là áp dụng 2 cách tiếp cận rất khác nhau ñể vượt qua thách
thức, nhằm tạo ra những siêu vật liệu có khúc xạ âm ñối với các tần số quang học”, Xiang
Zhang, Giáo sư ở Trung tâm nano thuộc ðH California và là lãnh ñạo nhóm nghiên cứu phát
biểu. “Cả hai cách ñó ñã ñem lại bước tiến lớn ñể phát triển những ứng dụng thực tiễn cho các
siêu vật liệu”.
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Con người nhìn thấy mọi vật xung quanh thông qua một băng bức xạ ñiện từ hẹp, gọi là ánh
sáng nhìn thấy, với bước sóng 400-700 nm. Còn ánh sáng hồng ngoại có bước sóng lớn hơn,
nằm trong khoảng 750 nm - 1 nm.
ðể siêu vật liệu có khúc xạ âm, mạng cấu trúc của nó cần phải nhỏ hơn bước sóng ñiện từ
ñược sử dụng. Do vậy, một ñiều không lấy gì là ngạc nhiên, khi thành công trước ñây chỉ mới
ñạt ñược ñối với các sóng viba, có bước sóng nằm trong khoảng 1mm-30cm.
ở thành tựu thứ nhất, ñược xuất bản trên Nature, các nhà nghiên cứu ở ðH California ñã xếp
chồng các lớp xen kẽ từ bạc và florua magne; ở các lớp này ñều có những mạng gồm những lỗ
hình vuông kích thước nanomet, tạo thành hình khối. Vật liệu này ñã thể hiện khúc xạ âm ñối
với phạm vi ánh sáng cận hồng ngoại, có bước sóng chỉ ngắn 1500nm.
Jason Valentine, nghiên cứu sinh ở ðH California và là ñồng tác giả bài báo ñăng trên Nature
giải thích rằng từng ñôi lớp của khối vật liệu ñã hình thành ra mạch ñiện, hoặc mạch vòng.
Xếp chồng các lớp xen kẽ với nhau tạo ra một loạt các mạch ñiện, cùng phản ứng ñể chống lại
từ trường của ánh sáng tới.
Valentine cũng cho biết rằng cả hai vật liệu ñều ñạt ñược khúc xạ âm, ñồng thời giảm thiểu
ñược lượng năng lượng bị tổn thất trong vật liệu khi ánh sáng truyền qua.
Vật liệu thứ hai, ñược mô tả trong Science, áp dụng một cách tiếp cận khác ñể ñạt mục tiêu
uốn cong ánh sáng về phía sau. Vật liệu ñó gồm những dây nano bạc ñược cấy trong oxyt
nhôm xốp. Mặc dù cấu trúc này mỏng hơn tờ giấy, nhưng ñó ñược coi là vật liệu khối, vì dày
hơn 10 lần bước sóng ánh sáng.
Các nhà nghiên cứu ñã quan sát ñược khúc xạ âm của vật liệu ñối với ánh sáng màu ñỏ, có
bước sóng 660 nm. ðây là lần ñầu tiên tạo ra ñược vật liệu khối khiến ánh sáng nhìn thấy bị
ngoặt trở lại.
ðiều ñộc ñáo ở vật liệu dây nano ở chỗ là phương pháp mới ñể uốn cong ánh sáng về phía sau
mà không cần dùng biện pháp kỹ thuật ñể tạo ra khúc xạ âm cho vật liệu. ðể có ñược hệ số
khúc xạ âm trong vật liệu, cả ñộ ñiện thẩm (khả năng truyền ñiện trường) và ñộ từ thẩm
(phản ứng với từ trường) ñều phải là những số âm.
Lợi ích của việc ñạt ñược hệ số khúc xạ âm thực sự, chẳng hạn như ở vật liệu thứ nhất, là có
thể cải thiện ñược rất nhiều hiệu quả của các anten, nhờ làm giảm ñộ giao thoa. Những vật
liệu ñó cũng có khả năng ñảo lại hiệu ứng Doppler (một hiện tượng dùng trong súng bắn tốc
ñộ ñối với xe ôtô chạy trên ñường).
Nhưng ñối với phần lớn những ứng dụng ñược quan tâm ñến nhiều nhất của các siêu vật liệu,
chẳng hạn như những thiết bị chụp ảnh quang học hay những cơ cấu tàng hình, thì cả hai vật
liệu trên ñều có tiềm năng ñóng vai trò then chốt.
Việc tạo ra áo choàng tàng hình sẽ ñặt ra những thách thức kỹ thuật to lớn. Ví dụ, các nhà
nghiên cứu sẽ phải mở rộng quy mô của vật liệu ñể thậm chí làm vô hình ñược một số ñối
tượng nhỏ. Vật liệu phải dày nhiều lớp ñể dẫn ánh sáng ñi vòng quanh vật liệu mà không bị
bóp méo. Chế tạo những vật liệu ñể tàng hình vi sóng dễ hơn, vì những bước sóng này có thể
ñược kiểm soát nhờ những chi tiết cấu trúc tương ñối lớn. Còn việc hướng sánh sáng nhìn thấy
ñi vòng quanh ñối tượng ñòi hỏi phải có vật liệu với cấu trúc ñược kiểm soát ở cấp nano, giống
như loại vật liệu mà nhóm ñã phát triển.
Việc phát triển các cơ cấu tàng hình có lẽ sẽ cần một số thời gian nữa. Trước mắt, những vật
liệu trên có thể hữu ích cho ngành viễn thông và kính hiển vi. Các ống dẫn sóng và các cơ cấu
khác khi ñược chế tạo từ những vật liệu ñó sẽ khắc phục một trong những thách thức lớn ñể
ñưa truyền thông quang học xuống cấp con chip, cho phép tinh chỉnh những luồng ánh sáng
chứa ñầy thông tin chạy song song nhưng không giao thoa với nhau. Những vật liệu mới cũng
có thể ñược dùng ñể phát triển những siêu thấu kính, giúp khắc phục ñược những hạn chế cơ
bản về ñộ phân giải của kính hiển vi. Hai năm trước, các nhà khoa học ñã từng sử dụng các
siêu thấu kính cho kính hiển vi, giúp nhìn thấy những tế bào bằng ánh sáng cực tím, tuy nhiên
nó không làm việc ñược với phổ ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại là những phổ chứa
ñược nhiều thông tin hơn và thân thiện với tế bào hơn. Với những siêu vật liệu mới, hy vọng sẽ
khắc phục ñược trở ngại này.
K.G.N. (theo Theo Advanced Materials, 8/2008)
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