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 چکیده

ساخت رزوناتور الکترواستاتیکی بر  برای اولین بار،ن مقاله، در ای

 اساس گرافن و آشکار سازی رزونانس بکمک گسیل میدانی

 غشای گرافن چند الیه با توجه در ساختار یادشدهگزارش می شود. 

مورد  رزوناتور بعنوان آند مناسب آنخواص الکترومکانیکی  به

استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به ولتاژ آستانه پایین و 

یکی باالیی که نانولوله های  یان باال و پایداری الکتر چگالی جر

یردهای گسیل میدانی دارند، از نانولوله های کربنی  کربنی در کار

استفاده شده است. وآشکارساز رزونانس چند دیواره بعنوان کاتد 

ارائه شده نانولوله های کربنی داخل حفره های در ساختار 

میکرومتری که از زدایش غیر همسانگرد بستر سیلیکونی حاصل 

شده است، رشد داده می شود؛ بطوریکه کامال در احاطه حفره 

سیلیکونی قرار می گیرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی قرار 

ی روی حفرات میکرومتری را تایید مرگرفتن صفحات گرافنی ب

یهای انجام شده در کند. با اعمال ولتاژ  ،در هوای آزاد اندازه گیر

ac مگاهرتز به رزونانس ۲۲در حوالی فرکانس  گرافن،رزوناتور به

یان گسیل از مقدار  درآمده   7µAدر حالت پایدار به  1µAوجر

گاز آرگون  .همچنین با تکرار آزمایش در محیطبرابر) می رسد ۷(

یر اتمسفر  گرافن یرزونانسرفتار،وباالی اتمسفر در فشارهای ز

یان گسیل میدان  ورفتار معنادار شیفت وافزایش ناگهانی جر

 .گردید مشاهده فرکانس رزونانس 

 ،گرافن،نانولوله کربنی ٰ رزوناتورالکترواستاتیکی –کلیدی کلمات
 گسیل میدان

  مقدمه

،امکان ساخت رزوناتورهای با توجه به خواص مناسب گرافن

در این زمینه مطالعات  کهالکترومکانیکی از صفحات گرافنی وجوددارد 

برخی صفحات بطور  .[3-1]و گزارش شده است تئوری و تجربی انجام 

هستند که می توان فرکانس رزونانس  تحریک یتقابل دارای مکانیکی

 امکان ساختخواص الکترومکانیکی گرافن،  .وردآرزونانس را بدست 

سنسورهای نانو الکترومکانیکی و افزاره های رزوناتوری نانومقیاس 

)NEMSرا فراهم می کند (. 

 
یکی مدار -ب شمایی از کارکرد رزوناتور ساخته شده -الف - ۱شکل الکتر

 معادل رزوناتور

امکانپذیر به دوروش الکتریکی یا نوری اندازه گیری رزونانس گرافن  

 با ولتاژ  RFدرروش الکتریکی با سوار کردن سیگنال   .[1] است

واعمال آن به صفحه گرافنی که  DCروی ولتاژ ثابت  fوفرکانس  

نهایتا یک ،گیردمی صورت DCبا ترکیب خروجی اسپکتروم آناالیزر با منبع 

معلق و  نبین صفحات گراف ،)۱مطابق معادله (  الکترواستاتیکنیروی 

 ؛ داشت خواهد بستر وجود
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(1)  
 نسبت به تغییرفاصله دوسرگیت می باشد. خازن تغییرات که  

)۲               (                       

بازمان بکاررفته متغیر  RFو DCبه ترتیب ولتاژهای  و  و

تنظیم کرده می توان فرکانس رزونانس را  .دمی باش کاتد)-(آندگیت دوسر

را نیز بدست  وسایر مشخصات الکترومکانیکی و درنهایت ضریب کیفیت

ومدارالکتریکی معادل  مورد مطالعه رزوناتورنحوه کارکرد شماتیک .آورد

،مقاومت موازی آن Cآن با در نظر گرفتن ظرفیت خازنی بین گرافن وکاتد

،مقاومت سری آن  اکسید-فاصله گر-کاتدشامل الیه های کرومدر 

وهمچنین مقاومت شامل مقاومت بستر سیلیکونی  واتصاالت 

وهمچنین مقاومت گرافن ناشی از اعمال فشار گاز پیزورزیستانس

بصورت جذبی ناشی از گازهای دارای رادیکال آزاد همانند هوا

 آمده است . ۱ک در شکل شماتی

خاصیت ازبرای آشکارسازی رزونانس در این مقاله برای اولین بار 

نانولوله های کربنی  در ساختار پیشنهادی  کهاستفاده شده گسیل میدان 

 [4,5] بعنوان کاتد گسیل میدانیرشد یافته بربستر سیلیکون چنددیواره 

که سیگنال به خاطر رابطه این است از مزیتهای این رزوناتور .عمل می کنند

کاتد قابل مقایسه با خمش -واین مساله که فاصله آند [4,5]فاصله-نمایی جریان

رفتار درمقاله حاضر آشکارسازی می شود.،غشاء می باشد،بدون نیاز به تقویت 

نتایج که بررسی 30MHzتا  5MHz رزوناتوری گرافن به ازاء فرکانسهای 

 . ه استتایید نمود رزونانس گرافن را  ، آزمایشها

مراحل ساخت کاتد حسگر پیشنهادی را،  ۲شکل مراحل ساخت:  

) در محلول ۱۰۰بصورت شماتیک نشان می دهد. ابتدا ویفر سیلیسیوم(

تمیز شده و توسط اتمهای فسفر آالییده شده، سپس  RCA#1استاندارد 

بروی آن رشد داده می شود. الیه  100nmالیه اکسید حرارتی به ضخامت 

SiO2  .نقش عایق بندی الکتریکی بین آند و کاتد نهایی را خواهد داشت

به روش تبخیر باریکه  100nmسپس، یک الیه  کروم به ضخامت 

). الیه کروم امکان A.2الکترونی، بروی نمونه الیه نشانی می شود (شکل 

دسترسی الکتریکی به صفحات گرافن (بعنوان آند) را در ساختار نهایی 

ت. همچنین بعنوان نقاب در مرحله زدایش بستر مورد استفاده خواهد داش

قرار خواهد گرفت. در این مرحله، الیه های کروم و اکسید بصورت آرایه 

 ۱۵مرکز در حدود  -میکرومتر و فاصله مرکز ۷ای از حفرات با قطر حدود 

). سپس با انجام زدایش عمودی B.2میکرومتر الگودهی می شود(شکل 

میکرومتر  ۲،حفراتی به عمق حدود  (RIE)ایش یون راکتیو بستر بروش زد

نشان داده شده   D.2همانطور که در شکل  ).C.2ایجاد می شود (شکل 

با الیه نشانی نیکل بعنوان کاتالیست رشد نانولوله های کربنی، الیه ای از 

داخل و خارج حفرات الیه نشانی می گردد. نکته 8nm نیکل به ضخامت 

رسوب بخارشیمیایی پالسمای افزایش  بروشنولوله ها اینکه رشد نا

انجام خواهد شد، بنابراین هرکجا کاتالیست نیکل وجود  (PECVD)یافته

داشته باشد رشد صورت می گیرد.بدین ترتیب می توان بکمک الیه نیکل، 

محل رشد نانولوله ها را کنترل یا احیانا الگودهی کرد. با توجه به اینکه 

رشد نانولوله های کربنی در خارج حفرات میکرومتری نامطلوب بوده و 

ری صحیح صفحات گرافن بر باالی حفره ها میشود، بدنبال مانع قرارگی

حذف قسمتهایی از نیکل که در خارج حفرات وجود دارند هستیم. برای 

با الیه فوتورزیست پوشش می  E.2این هدف ابتدا نمونه را طبق شکل 

دهیم، سپس نمونه را بصورت مکانیکی پولیش نرم داده تا باعث سایش و 

ویا اینکه با )F.2(شکل حفرات شویم  خارجبرداشت رزیست از 

(شکل نسبت به حذف فتورزیست اضافی اقدام می کنیم  ١سوزاندن

2.F'(. حال با انجام زدایش شیمیایی نیکل را در قسمتهایی که در معرض

). بدین ترتیب بدون انجام G.2زدایش قرار گرفته، می زداییم(شکل 

ها در خارج حفرات سادگی مانع رشد نانولوله ه لیتوگرافی مجدد وب

) نمونه آماده رشد H.2خواهیم شد. پس از برداشت رزیست (شکل 

قرار داده تا جزایر  PECVDنانولوله ها می گردد. نمونه را در داخل دستگاه 

نانومتری نیکل ایجادشود. سپس در پالسمای گاز هیدروژن، نمونه را 

بمباران هیدروژنی کرده تا دانه بندی نیکل تکمیل شده و آماده رشد نانولوله 

 شود. 

 
رشد اکسید – Aشماتیک مراحل ساخت کاتد حسگر پیشنهادی.   -۲شکل

الگودهی وزدایش الیة اکسید وکروم -Bحرارتی و الیه نشانی کروم روی سیلیکون  

پوشش -Eالیه نشانی نیکل  - Dزدایش عمودی بستر  -Cبصورت آرایة حفرات   

یزماشینکاری شده  یست روی نمونة ر یست -Fدادن فوتورز پالیش مکانیکی فوتورز

یست -'Fاز خارج حفرات  زدایش -G  از خارج حفراتروش سوزاندن فوتورز

یست از داخل حفرات  -Iتشکیل جزایر نیکل در داخل حفرات -Hکامل فوتورز

 درداخل حفره ها. CNTرشد 

با ورود گاز استیلن در پایان مرحله بمباران هیدروژنی، رشد نانولوله  

 . )I.2(شکل های کربنی آغاز می شود
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، [3]حال با آماده شدن کاتد، با استفاده از فرآیند شیمیایی هامرز

نسبت به آماده سازی صفحات اکسید گرافن اقدام نموده و صفحات 

اکسید گرافن سنتز شده را بکمک فرو بردن کاتد در داخل سوسپانسیون 

حاصل، بروی نمونه ساخته شده پخش می کنیم. در نهایت پس از احیای 

حرارتی صفحات اکسید گرافن، هدایت الکتریکی صفحات گرافن جهت 

 در اعمال میدان الکتریک
ً
 رزوناتوری به نانولوله ها تأمین می گردد. نهایتا

ساخته شده، غشاء گرافنی برروی نانولوله های احاطه شده در حفرات 

بصورت معلق قرار می گیرد. گرافن انعطاف پذیرنقش آندونانولوله های 

داخل حفرات نقش کاتد گسیل میدانی را خواهند داشت. الیه کروم باالیی 

به آند و بستر سیلیکونی اتصال الکتریکی به نانولوله های اتصال الکتریکی 

، نیروی مکانیکی خارجی به رزوناتورکربنی را برقرار می کند. با اعمال 

در نتیجه به ازای ولتاژ  وکاتد تغییر -غشای گرافنی خم شده و فاصلة آند

 اعمالی ثابت، میدان الکتریکی اعمالی به نانولوله ها تغییر خواهد کرد. از

به  نوردهایم-آنجاکه چگالی جریان گسیل میدانی طبق رابطه معروف فولر

 رزوناتور، پس  [ 4,5]صورت نمایی با افزایش میدان، افزایش می یابد

نیروی مکانیکی اعمالی  پیشنهادی از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات 

برخوردار است. نکتة دیگر اینکه، ساختار ارائه شده امکان قرار گیری 

صفحات گرافن را در فاصلة بسیار نزدیک به نوک نانولوله ها فراهم می 

کاتد قابل مقایسه با -کند. این مسأله باعث می شود که فاصلة اولیة آند

 حاصل گردد.  رزوناتورتغییرات فاصله بوده و حساسیت باالیی برای 

 تایج وبحث:ن

گرفته شده از نمونه را در مراحل ایجاد آرایة  SEMتصاویر  ۳شکل 

(شکل  )، رشد نانولوله های کربنی داخل حفره هاA.3حفره ها (شکل 

3.Bقرار گرفتن صفحات اکسیدگرافن روی حفره ها 
ً
 )c.3شکل ( ) و نهایتا

نمای نزدیکی از نانولوله های  Dنشان می دهد. شکل داخلی در قسمت 

 E.3عمودی رشد داده شده در داخل حفره ها را نشان می دهد. در شکل 

،وجود نانولوله های کربنی داخل حفره ای که صفحه گرافن برروی آن قرار 

 مشهود است. 
ً
 گرفته کامال

پس ازرسوب اکسید گرافن برروی نمونه، برای احیای حرارتی و 

 C◦700در معرض گاز آرگون در دمای افزایش رسانایی صفحات، نمونه را 
از نانولوله ها به شدت  احیاء نمودیم. پس از احیای حرارتی جریان گسیلی

 .)۴(شکلمی یابد ولتاژ آستانه کاهشافزایش و

 

-Aگرفته شده از کاتد در مراحل مختلف ساخت:  SEMتصاویر  -۳شکل

یزماشینکاری شده  نو لوله های عمودی در داخل رشد موفق نا -Bآرایة حفرات ر

تصویر داخلی نمای  .قرار گرفتن صفحات اکسیدگرافن روی حفره ها - C حفرات

نمای نزدیکی از نانولوله های  -Dنزدیک نانولوله های عمودی را نشان می دهد. 

قرار دادن غشای Cتصویری بزرگتر از  -E. رشد داده شده در داخل حفره ها عمودی

بن  .ی گرافنی برروی حفره حاوی نانولوله های کر

ولت جریان گسیل میدانی ۱به ازای ولتاژبایاس نشان می دهد ۴شکل 

 افزایش یافته است. 5.529mAبه  0.12μAاز 

 

یان-۴شکل (منحنی نارنجی) و  ولتاژ گسیل میدانی نمونه، قبل-مشخصة جر

یکی قبل از احیا را  بعد از احیا (منحنی سیاه). نمودار داخلی نیز مشخصة الکتر

 ودة ولتاژ باالتر) نشان می دهد. بصورت بزرگ شده (در محد

 رامان :  مشخصه یابی 

مشخصه رامان اکسید گرافن قبل وبعد از احیاء را نشان می  ۵شکل 

 .است  افزایش یافتهن آG هاکسید گرافن قلبا احیاء .مالحظه می شود دهد

 
 مشخصه رامان  اکسید گرافن قبل وبعد از احیاء-۵شکل

یکی   : رزوناتورمشخصات الکتر

گرفتیم که به خوبی رابطه نمایی  I-Vن آاز  رزوناتور پس از آماده شدن

مشاهده می شود همچنین نمودار در آن اعمالی بایاس  –چگالی جریان 

انتظار یعنی رفتاری نامتقارن در بایاس منفی را نشان می رفتار مورد 

ب نمودار هدایت الکتریکی برحسب ولتاژ -۶شکل .)الف-۶(شکل دهد

ب مشخص است -۶رزوناتور را نشان می دهد. همانطوریکه از شکل

هدایت الکتریکی در جهت بایاس مستقیم با افزایش ولتاژ بایاس افزایش 

کتریکی با افزایش ولتاژ کاهش یافته و می یابد به عبارتی مقاومت ال
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دربایاس معکوس هدایت الکتریکی درحد صفر(مقاومت الکتریکی بی 

مقدار مقاومت  مطابقت دارد.۶نهایت)می باشدکه با منحنی شکل 

و 357.1KΩالکتریکی در ولتاژهای صفرویک ولت به ترتیب برابر
9.9KΩ .کيلواهم است 

 

یانچگالی  مشخصة  -الف-۶لشک   .در هوای  آزادرزوناتور ولتاژ -گسیل جر
یکیمشخصة   -ب  رزوناتور. ولتاژ -هدایت الکتر

  .را نشان می دهدرزوناتورولتاژ  -مشخصه خازن الف-۷شکل 

  

که رابطه نمایی آن مشهود رزوناتور ولتاژ -مشخصة  خازن-الف -۷شکل

بایاس درافزایش ظرفیت خازنی -ب      است.  شماتیک تاثیر افزایش ولتاژ

 I-Vهمانطوریکه انتظار می رفت رفتار آن منطبق بر رفتار  نمایی 

بطوریکه با افزایش ولتاژ بایاس ،گرافن به سمت کاتد  می باشد رزوناتور

جذب ودرنتیجه جریان گسیل بطورنمایی افزایش می یابد(شماتیک 

ولتاژهای صفرویک ولت به ترتیب  ب).ظرفیت خازن در-۷شکل

 است. 8.9pFو 3.6pFبرابر

 آزمایشها:

رابا سوار  رزونانسی رزوناتور رفتار پس از تکمیل پروسه ساخت،

یک ولتی ابتدا در هوای  DCولت برروی بایاس ۱با دامنه  acکردن سیگنال  

ی شارهای مختلف گاز آرگون (در باالآزاد وسپس با اعمال ف

ی به ترتیب   الف تا۸شکل  .خالء) مطالعه نمودیمهمچنین واتمسفر

  با فرکانسهای   سینوسیپاسخ زمانی رزوناتور نسبت به پالس 

نشان به ازاء  تغییرات فرکانس پالس تحریک  را مگاهرتز۱۷و۳،۸،۱۰،۱۲

جریان گسیل می دهد که دامنه سیگنال تحریک از مرتبه ولت ودامنه پاسخ 

در گرافن که از آزمایش رزونانس  باشد میمیکروآمپراز مرتبه میدانی 

 114KPaر فشار دمگاهرتز و۱۰محیط گاز آرگون با فرکانس رزونانس 
   .استخراج شده است
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 پاسخ و )خط چین مشکییک (زمان سیگنالهای تحر -نمودار ولتاژ–۸شکل

یک سینوسی ) قرمز(  - ج مگاهرتز ۸-بهرتز مگا۳- الفبه ازاء فرکانسهای تحر

یک را   هرتزمگا۱۷ -ی  هرتزمگا۱۲-دهرتز مگا۱۰ که تاخیر واعوجاج پاسخ به تحر

مگاهرتز کمتر ۱۰نشان می دهند که تاخیر واعوجاج در حوالی فرکانس رزونانس 

 است .

نمودار  ازشکل الف تا ی همانطوریکه مشاهده می شودبه ترتیب

میکروثانیه می باشند یعنی به ازاء ۱/. و۸/.،۶/.،۵،۸دارای تاخیرزمانی 

فرکانسهای باال در حوالی فرکانس رزونانس تاخیر کمترین وبا دور شدن از 

واضح است دورشدن از  ۸آن تاخیر افزایش می یابد همچنین از شکل

فرکانس رزونانس باعث افزایش اعوجاج شده است که درخصوص تاخیر 

 ۱الف به ترتیب به ازاء بایاس -۷ب و-۶به منحنی های شکلهای  با توجه

 pF ۹/۸ظرفیت خازنی برابر کيلواهم و٩/٩ KΩولت مقاومت الکتریکی 

که از مرتبه ست ا88.11nsتاخیربرابر T=RCاز رابطه بدست آمده و

0.1μS شده در مدار معادل  درج می باشد با درنظر گرفتن تاثیرمقاومتهای

درخصوص اعوجاج نیزمی توان .همخوانی داردبا نتایج آزمایشات  ب-۱

به ازاء رامداراشاره نمود که برخی هارمونیکها  RCبه وجودفیلتر 

فرکانسهای خاصی حذف می کند که با نوشتن معادله پاسخ فرکانسی مدار 

 می توان آن را محاسبه کرد. 

ا اعمال ابتدا در هوای آزاد ب آزمایش رزونانس در هوای آزاد:

تحریک وذخیره پاسخ به ازاء فرکانسهای مختلف  آزمایش رزونانس انجام 

برای هوای  اولین قله رزونانس شد ونهایتا بارسم دیتا وفیت کردن آن،

عوامل متعددی  تعیین  ).۹(شکل دیده می شودمگاهرتز۲۲حوالی درآزاد

اعم از کننده فرکانس رزونانس گرافن معلق ورفتار رزوناتور می باشند 

مشخصات ذاتی گرافن ،تعداد الیه ها ،نسبت ضخامت به طول ،تنش 

) ومدار معادل ۱وهمچنین عواملی بیرونی ای که در رابطه ( [1]برعرض

ب منظور شده اند ازجمله نسبت تغییرات خازنی به -۶رزوناتورشکل 

تغییرات طول گیت ناشی از اعمال فشار وهمچنین مقاومتهای جذبی 

که به ترتیب ناشی از جذب شیمیایی گازبرروی سطح  وپیزورزیستانس

گرافن و استرین ناشی از نیروی مکانیکی گاز .که در آزمایش فشارهوای 

آزاد وجود مقاومت جذبی  ومقاومت استرین در مقدار فرکانس رزونانس 

تاثیر دارد که با تغییر فشار ونوع گاز این دو مقاومت تغییر وباعث تغییر 

 خواهند شد.فرکانس رزونانس 

 
نمودار رزونانس رزوناتور در هوای آزاد .نقاط اندازه گیری شده آبی -۹شکل

فیت شده  ۳رنگ ومنحنی فیت شده قرمزرنگ می باشدکه با تابع گوسین مرتبه

 است.

داخل رزوناتور را  در آزمایش دیگرآزمایش رزونانس با گاز آرگون:

 ۴۰، ۵/۷ در فشارهای زیر وباالی اتمسفر چمبر آماده شده برای تست،

دیم که در حضور گاز آرگون مورد آزمایش قرار داکیلوپاسکال  ۱۴۰و ۱۱۴،

وباالي KPa 5/7رفتار رزونانسي در فشار زير اتمسفر  10  شكلدر 
فيت شده نشان داده  3كه با تابع گوسين مرتبه KPa 140اتمسفر 

نشان می دهد فرکانس رزونانس به  ۱۰و ۹مقایسه شکلهای .شده است 

ازاء فشارهای باال وپایین اتمسفر در حضور گاز آرگون در حوالی فرکانس 

مگاهرتز اتفاق افتاده که نسبت به فرکانس رزونانس هوای آزاد ۵/۱۰تا۵/۹

مگاهرتز شیفت فرکانس پایین را نشان می دهد که می توان دلیل ۱۲حدود 

مقاومت جذبی از مدار معادل به دلیل بی اثر بودن گاز آرگون آن را حذف 

ودرنتیجه افزایش ولتاژموثر دوسر آندکاتد ونهایتا افزایش نیروی 

با توجه به اینکه شده است لذاالکترواستاتیکی وافزایش  خازن موثر 

با افزایش خازن موثر  متناسب است  RCرزونانس با عکس  فرکانس 

نتایج تست فشارهای  ۱۱در شکل   یافته است.فرکانس رزونانس کاهش 

مختلف گاز آرگون باهمدیگر مقایسه شده است که شیفت فرکانس 

فرکانس  رزونانس بخوبی قابل مشاهده است بطوریکه با افزایش فشار گاز،

  رزونانس کاهش یافته است.

همچنین مشاهده می شود افزایش فشار باعث تیزتر شدن منحنی 

:شده است کهQعبارتی باعث افزایش فاکتور کیفیترزونانس  وبه 

   )۳                                        (             

بازه تغییرات آن می باشد.همانگونه که  فرکانس رزونانس و که  

بیشترین وبه  KPa۱۴۰نشان می دهد فاکتور کیفیت به ازاء فشار  ۱۱شکل 

بدیهیست به دلیل بی مقایسه باهم  کمترین است .در  KPa ۵/۷ازاء 
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اثربودن گاز آرگون، جذب این گاز برروی گرافن صرفا از نوع جذب 

 فیزیکی می باشد وجذب شیمیایی نخواهیم داشت .

 

یر - ۱۰شکل نمودار رزونانس رزوناتور حضور گاز آرگون در فشارهای ز

هر شکل وجودفرکانس در   .140KPaفشار -ب    7.5KPa فشار -الفاتمسفر 

 . استدر بازه فرکانس تست  شده مشهود  رزونانس

 
نمودار مقایسه رفتار رزونانسی گرافن در حضور گاز آرگون به ازاء  -۱۱شکل

به  140KPaتا   7.5KPaفشارهای باال وپایین اتمسفر .شیفت فرکانس رزونانس از 

 راحتی قابل مشاهده است.

 

    نتیجه گیری :

حاضر، برای اولین بار نانولوله های کربنی به عنوان کاتد  رزوناتوردر 

به عنوان آند قابل انعطاف استفاده  معلق غشاء گرافنی و گسیل میدانیسرد

.  خاصیت رزونانسی گرافن معلق مورد بررسی قرارگرفته استو ه شد

حساسیت رزوناتور باال بوده ،رزوناتور در فشار همانطور که دیده شد 

به رزونانس درآمده  و به ازاء فرکانس  22MHzهوای آزاد در فرکانس 

برابر)رسیده 7μA )۷به  1μAچگالی جریان گسیل میدان از  ،سنرزونا

رزوناتور در حضور فشارهای مختلف گاز آرگون اعم از باالی است. 

مورد  ) 40KPaو 7.5KPaمسفر(وزیر ات ) 140KPaو 114KPa(اتمسفر

می مگاهرتز ۱۰فرکانس رزونانس حوالی شد مشاهده  آزمایش قرارگرفته و

که مشخص  ندمقایسه شد دیگررزونانس نیز باهم های باشد که فرکانس

ولی ضریب  گردید با افزایش فشارگاز آرگون،فرکانس رزوناس کاهش 

خاصیت رزونانسی گرافن می با علم به اینکه نهایتا یابد.می کیفیت افزایش 

جمله سنسورهای حساس گازی طراحی  توان انواع رزوناتور وسنسور از

 نمود.
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