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Từ khoá

Khái quát nghiên cứu
Chúng tôi hiện nay nghiên cứu chuyên sâu về 2 kỹ thuật, kỹ thuật nano-pulse và kỹ thuật
nano-composites. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng 2 kỹ thuật này, chúng tôi tiến hành các
nghiên cứu liên quan đến lãnh vực nano-sec và kích thước nano.

Nghiên cứu cộng tác
Xe hơi, hoá học, ceramic, gôm, linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, máy gia công, dụng cụ, tổng hợp
plastic, gia công kim loại, v.v…

Mặt trước

Hình ảnh minh hoạ

Mặt sau

Trường đại học công nghệ Nagaoka
Trung tâm nghiên cứu mật độ năng lượng cực hạn

Nguồn nano-pulse、
、 nanocomposite、
、 phân tử nano、
、Vật liệu hybrid、
、 hard thin
film 、Tạo hình 3D、
、Tổng hợp cao áp、
、Tinh thể ceramic cơ năng、
、tia điện tử 、
Gia tốc hạt tia ion, ect.

50 nm

Phân tử nano tổng hợp bằng phương
pháp wire discharge

Thiết bị gia tốc tia điện tử và tia ion

Vật liệu hybrid được phối hướng bằng
nguồn nano-pulse

Các lỗ (Si) được gia công bằng phương
pháp khắc điện tử

Kết quả tính toán phân tán điện
trường trên bê mặt cấu trúc nano lồi
lõm bằng mô phỏng hạt điện tử
MAGIC

Cấu trúc vật thể được chế tạo bằng
thiết bị gia công 3D

(Công tác với Nanoscripe)
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