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یابی حسگر رطوبت خازنی مبتنی بر ساخت و مشخصه
porous/Ag porous 3O2l/AlA ساختار

 ۲نیا،دکتر وحید غفاری۱مجتبی امیری رائیز 
  mojtaba.amiri@ec.iut.ac.ir،دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان ۱

 ghafarinia@cc.iut.ac.ir، دانشگاه صنعتی اصفهان کامپیوتریار دانشکده مهندسی برق و داستا ۲
 

 
ین کمیت -یدهچک هایی است که باید رطوبت از جمله مهمتر

. گیری و کنترل شودها اندازهمقدار دقیق آن در بسیاری از محیط

های حسگری مناسب حسگرهای رطوبت خازنی به دلیل مشخصه

ین  در این حسگرها یک دی  حسگر  رطوبت هستند.پرکابردتر

یک متخلخل یا جاذب رطوبت بین دو الکترود  محصور شده الکتر

یک دی ا رطوبت. تغییر میزان کندنقش آشکارساز را ایفا میفلزی  لکتر

یک و در نتیجه تغییر ظرفیت خازنی حسگر  باعث تغییر ثابت دی الکتر

ر خازنی مقاله مشخصات حسگری ساختادر این شود. می

/Ag3O2Al/Al  یابیمورد های مورد قرار گرفته است. نمونه ارز

ذرات  انینشالیهبررسی با آندیزه کردن الکتروشیمیایی آلومینیوم و 

اسخ هایی پبا انجام آزمایشنقره بر روی اکسید حاصل ساخته شدند. 

گیری شد. طبق های مختلف اندازهها و فرکانسحسگر در رطوبت

های باال دارای این ساختار خازنی در رطوبتحاصل،  نتایج

 است.  ی مناسبیپایدار  و ا باالنسبت حساسیت

آلومینا، آندیزه کردن الکتروشیمیایی، حسگر  –یدیکلمات کل

 رطوبت خازنی.

  مقدمه -۱

طعات ق تولید مانند  کاربردهابسیاری از در رطوبت  گیری و کنترلاندازه

انرژی،  های کامپیوتر، مدیریتمخازن نگهداری، اتاق ،الکترونیکی

ا هو کتابخانه کشاورزی، پزشکی، نساجی نایعص ،هاها، موزهبیمارستان

انواع مختلفی از حسگرهای رطوبت  .]۲،۱[بسیار اهمیت یافته است 

ها یک یا چند مشخصه حسگر از جمله توسعه داده شده است که در آن

 ظرفیت گرمایی و وزنمقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی، گذردهی نوری، 

درصد  ۷۵امروزه حدود . ]۲[ جرم نوسانگر وابسته به رطوبت محیط است

خازنی هستند. دلیل این امر پایداری تجاری از نوع  حسگرهای رطوبت

حرارتی، کارکردن در محدوده وسیعی از رطوبت و دما، پاسخ خطی به 

د شیمیایی و تولیرطوبت، حساسیت باال، مقاوم بودن در مقابل بخارهای 

 .]۴،۳[ آسان این حسگرها است

 ارائه شده است ۱شکل  خازنی دررطوبت ساختار نمونه یک حسگر 

این ساختار متشکل از یک دی الکتریک متخلخل است که بین دو  .]۵[

الکترود فلزی قرار گرفته است. معموال یک الکترود متخلخل است و 

 ادی که به عنوان دیند. از جمله موکالکترود دیگر نقش زیرپایه را ایفا می

ا و هپلیمرها، سرامیکتوان به میاند استفاده قرار گرفته الکتریک مورد

ن ریپرکابردت طال، نقره و پاالدیومهمچنین  .اشاره نمود سیلیکون متخلخل

در حسگرهای رطوبت خازنی  .]۵[ فلزها در ساخت الکترودها هستند

متخلخل به داخل دی الکتریک متخلخل های هوا از سطح الکترود لکولوم

ظرفیت خازنی آن را  ،الکتریککنند. افزایش تراکم آب در دی نفوذ می

های دیگر از جمله توانند به روشهای آب میلکولودهد. البته مافزایش می

 های الکتریکی دی الکتریک شوندهدایت یونی نیز باعث تغییر مشخصه

]۶[. 

 )Al2O3(ازنی مبتنی بر اکسید آلومینیوم خ هاینوع متداولی از حسگر

ای از اکسید آلومینیوم متخلخل بر روی زیرپایه نشین کردن الیهاست که از ته

ای نازک از هادی دیگری تشکیل هادی و سپس پوشاندن اکسید با الیه

جود وقطرهای قابل کنترل و  یکنواخت و بسیار متخلخل، چیدمانشود. می

تر آب های ناخالصی منفی شده باعث جذب راحتمقدار زیادی از یون

های دیگر از مزیت .]۷[ شودتوسط آلومینا نسبت به سایر اکسیدها می

حسگر مبتنی بر اکسید آلومینیوم اندازه کوچک، قیمت کم و محدوده کاری 

  .]۸[ وسیع است

 نمونه یک حسگر  رطوبت خازنی ساختار: ۱شکل
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Substrate 

Hygroscopic material 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

Â~ hijki ljm nopqrs tuvw xyz{i |g}~��

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


استفاده از روش  ،اکسید آلومینیوم متخلخل های ساختیکی از روش

های اخیر، تمایل به استفاده از در سالکردن الکتروشیمیایی است. آندیزه

در بسیاری از کاربردهای نانوفناوری وجود  اکسید آلومینیوم آندیهای الیه

شناسی، پایداری در دماهای باال و اده عالوه بر ریختدلیل این استف دارد.

ای، قطر منفذهای بسیار قابل کنترل و شکل استوانه ،قیمت ارزان استحکام،

و تولید نسبت سطح به حجم باال  ،هاتوزیع تراکم آن ،متناوب بودن

 .]۹و  ۷[ است نانومنفذها با استفاده از تجهیزات عمومی آزمایشگاه

تعداد زیاد منفذهای  الیه اکسید آلومینیوم آندی و ساختار به علت همچنین 

  .]۱۰[ شودشش وجهی آن، بخار آب زیادی به داخل این منفذها جذب می

با استفاده از یک  ]Saha ]۱۱و  Mistryبرای اولین بار  ۲۰۰۴در سال 

ِژل حسگری را ارائه دادند که نشانی ُسلالیه ضخیم از آلومینا و به روش الیه

یاد و دارای حساسیت ز کردتغییر سطح رطوبت، مقدار خازن آن تغییر می با

یک حسگر  ]۱۲[ و دیگران  Yao،۲۰۰۹در سال  .و پاسخ مناسب بود

باال و  با دو الکترود در ساختار الیه اکسید آلومینیوم آندیرطوبت مبتنی بر 

بر  ion sputteringپایین پیشنهاد دادند. الکترود باال یک الیه طال به روش 

و الکترود پایین یک ورقه آلومینیوم اکسید نشده بود. این  اکسیدروی سطح 

پس س حسگر دارای زمان پاسخ و بازیافت کوتاهی در محدوده رطوبت بود.

Kim مارپیچو دو نوع ساختار الکترودی متداخل از  ]۱۰[ و دیگران 

ین امستطیلی بر باالی سطح الیه اکسید آلومینیوم آندی استفاده کردند. 

در . بود یحساسیت خوب، ساخت آسان و زمان پاسخ کم حسگر دارای

توانستند یک ساختار حسگر رطوبت  ]Mizsei ]۱۳و  Juhasz، ۲۰۱۰سال 

ما را گیری داکسید آلومینیوم آندی با یک گرمکن مجتمع و قابلیت اندازه

ه سازی کنند. این حسگر نسبت به سایر حسگرهای گسسته موجود در پیاد

یک حسگر  ]۱۴[ و دیگران Islam بازار دارای حساسیت باالتری بود.

های پایین را با گیری رطوبت در محدودهرطوبت ارزان قیمت برای اندازه

رائه ل اژِ استفاده از یک الیه بسیار نازک از آلومینا و به روش ساده و ارزان ُسل

الکترود طال پوشانده شده دو صفحه موازی دادند. این الیه نازک متخلخل با 

بود. عالوه بر ارزان بودن، بهبود پاسخ و همچنین قابل مقایسه بودن 

 های این حسگر بود.مشخصات آن با حسگرهای تجاری از دیگر ویژگی

صه مقالهدر این  شخ ساخت و م سگر رطوبت خازنی مبتنی به  یابی ح

بر دی الکتریک متخلخل آلومینا پرداخته شده است. براي ایجاد اکسید بر 

روی زیرپایه آلومینیوم از روش آندیزه کردن الکتروشــیمیایي اســتفاده شــد. 

 dropالیه نازک و متخلخلی از نقره به عنوان الکترود دوم به روش ســپس 

cast یابی حسگر ساخته شده نشانشخصهمها نشانده شد. مونهبر روي ن 

برای ســاخت حســگرهای  اندوتســادگی، می رغم داد که این روش علی

های حسگر نشان داد که همچنین مشخصه گردد. رطوبت خازنی استفاده

اال های باین حسگر دارای پاسخ خطی، پایدار و حساسیت باال در رطوبت

 است.

 حسگر ساخت روش -۲

نمایش داده شده است.  ۲ساختار نهایی حسگر ساخته شده در شکل 

براي ایجاد اکسید بر روی زیرپایه آلومینیوم از روش آندیزه کردن 

سامانه آزمایش جهت مراحل مختلف   .ه استالکتروشیمیایي استفاده شد

 ارائه شده است. ۳آندیزه کردن الکتروشیمیایی در شکل 

با  )99 %(با خلوص رقه آلومینیوم ابتدا یک و ،برای ساخت حسگر

جهت بلوری  hr 4.5و به مدت   450در دمای ، x 2 cm 2.5ابعاد 

های . سپس لکهشدکردن و رهاسازی استرس مکانیکی از نمونه بازپخت 

از  M 0.3روغنی از آلومینیوم با استفاده از استون برداشته شده و در 

. گردیدشو در آب زدایش وقبل از شست min 5هیدروکسید سدیم به مدت 

از  M 0.3در یک محلول الکترولیت  V 37سپس ورق با استفاده از ولتاژ 

های آند و کاتد . فاصله صفحهشدآندیزه  hr 6.5 مدت اسید اگزالیک برای

بی در ترکی حاصل. الیه نازک اکسید بودتنظیم شده  cm 2.5در الکترولیت 

 30) به مدت g/L 20ک () و اسید کرومیmL/L 70از اسید فسفریک (

min  قرار گرفت. این مرحله برای برداشتن انتخابی الیه   60و در دمای

کردن ضروری است. دومین مرحله از اکسید و برای انجام مرحله دوم آندیزه

ت که با این تفاو گردیدکردن تحت شرایط یکسان با مرحله اول انجام آندیزه

این امر باعث افزایش نظم و آرایش  د.در نظر گرفته ش hr 5.5مدت زمان آن 

. سپس نانومنفذها ]۹[ شودالنه زنبوری نانومنفذها از طریق الیه اکسید می

 min 15اسید فسفریک و به مدت  %5از طریق زدایش شیمیایی در محلول 

خشک  وتمیز پس الیه اکسید آندی س عریض شده و  35و در دمای 

نقره به عنوان الکترود دوم نانوذرات الیه نازک و متخلخلی از . در ادامه گردید

در این روش . شدنشانده  ساخته شده بر روي نمونه drop castبه روش 

از ماده  ايابتدا ذرات مورد نظر با یک حالل مناسب ترکیب شده، سپس قطره

در ادامه سطح موردنظر  شود.حل شده بر روي سطح مورد نظر چکانده مي

شود تا حالل تبخیر و ذرات هاي مشخص، حرارت داده ميوضعیتتحت 

گردید. متصل حسگر  دو اتصال بر روي سطح باقي بمانند. در ادامه

 نمایش داده شده است. (الف)  ۴تصویری از حسگر ساخته شده در شکل 

 
 رطوبت خازنی ساخته شده: ساختار حسگر ۲شکل

Al Contact 

Ag porous 

Al2O3 porous 

Al 

Ag Contact 
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 : سامانه آزمایش جهت مراحل مختلف آندیزه کردن الکتروشیمیایی۳شکل

ریزساختار اکسید پس از مراحل آندیزه کردن با استفاده از تصویر 

ارائه  (ب) ۴در شکل   HITACHI S-4160 (FE-SEMمیکروسکوپ (

شود اکسید ایجاد شده بسیار متخلخل شده است. همانطور که مشاهده می

با تنظیم پارامترهای آندیزه  است. nm 45و دارای منفذهایی با قطر تقریبی 

وان تکردن مانند نوع الکترولیت و غلظت آن، ولتاژ آندیزه کردن و زمان می

ات صویر ریزساختار نانوذرهای متفاوت دست یافت. تبه منفذهایی با اندازه

 (ج) ۴در شکل  SEM(Philips XI30)میکروسکوپ ده از استفابا  نیز نقره

ساختار متخلخل ذرات نقره باعث جذب راحت  نمایش داده شده است.

 شود.آب می

 حسگر یابیمشخصه -۳

 ظرفیت خازنیشده که عمدتا شامل یابی حسگر ساختهجهت مشخصه

یک و دما است،  حسگر در محدوده وسیعی از رطوبت نسبی، فرکانس

، تنظیم دماي هایی نظیر ایجاد رطوبت مشخصبا ویژگییش سامانه آزما

جلوگیري از  اي رطوبت موردنظر به حسگر،کاري حسگر، اعمال پله

سازي پاسخ گیري و ذخیرهدخالت عوامل ناخواسته در انجام آزمایش، اندازه

طراحي و  ۵اي مطابق شکلمنظور سامانه دیناست. ب نیازورد م حسگر

 از یک مدار واسطنیز حسگر  یخازن ظرفیتگیری برای اندازه ساخته شد.

 GW)، اسیلوسکوپ (GW Instek AFG-2125)مولد تابع  شامل

Instek GDS-2074A) 1یک مقاومت دقیق  و kΩ حسگر ساخته  که با

یک شکل موج سینوسی با با اعمال  استفاده گردیده است.سری شده  شده

گیری دامنه و اختالف فاز اندازهدامنه و فرکانس مشخص به مقاومت و 

ری گیحسگر اندازه ظرفیت خازنیحسگر و استفاده از روابط معین مقدار 

 .]۱۵[  گردید

در  %100تا  %20از  حسگر با تغییر رطوبت یخازن ظرفیت مقدار

مشاهده ارائه شده است.  ۶در شکل و در دمای اتاق های مختلف فرکانس

ر د یابد ومقدار ظرفیت خازنی کاهش میشود که با افزایش فرکانس می

برای بدست آوردن های نسبی باالتر، این کاهش سریعتر است. رطوبت

اده شده استفاز رابطه زیر  های مختلفدر فرکانس حسگرحساسیت متوسط 

 است.

)۱( 

به ترتیب بیانگر مقادیر ظرفیت خازنی حسگر  LCو  HCدر این معادله 

 است. مقدار )LRH( و کمترین رطوبت )HRH(در بیشترین رطوبت

تا %20متفاوت و در محدوده تغییر رطوبت از هایحساسیت در فرکانس

 kHz 100با توجه به اینکه در فرکانس  ارائه شده است.  ۱در جدول  100%

جع فرکانس به عنوان فرکانس مر حسگر دارای بیشترین حساسیت است این

نمودار مقدار ظرفیت  ۷شکل  .رفتگدر سایر آزمایش ها مورد استفاده قرار 

و در  kHz 100در فرکانس  حسگر ساخته شده با تغییر رطوبت یخازن

حسگر ساخته شود دهد. همانطور که مشاهده میرا نشان می دمای اتاق

 خطی است. و پاسخ های باال دارای حساسیت باالوبتشده در رط

 
ر تصوی(ب)    حسگر رطوبت خازنی ساخته شده تصویری از(الف) : ۴شکل

یزساختار اکسید یزساختتصویر (ج)   پس از مراحل آندیزه کردنآلومینیوم  ر ار ر

 ذرات نقرهنانو 

Ag Contact 
Ag porous 

Al2O3 porous 

Al 

Al Contact 

2.5 cm 

 (الف)

 )ب(

 )ج(
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متفاوت و در محدوده رطوبت  هایحساسیت در فرکانس مقدار :۱ جدول

 %100تا  20%

2000 1000 500 200 100 f (kHz) 

0.393 0.518 0.729 1.058 1.805 s (pF/RH) 

 

 

شده بر حسب رطوبت در : نمودار اندازه ظرفیت خازنی حسگر ساخته۶کلش

 MHz 2و  kHz ،200 kHz ،500 kHz ،1 MHz 100های فرکانس

 
بر حسب رطوبت در ساخته شده  حسگر  ظرفیت خازنی: نمودار اندازه ۷شکل

 kHz 100فرکانس 

دهد. را نمایش می در دمای اتاق پایداری حسگر ساخته شده ۸شکل

را نشان  min 80پاسخ حسگر تغییر زیادی در محدوده رطوبت برای مدت 

دهد که حسگر دارای پایداری مناسبی است. این نتایج نشان میدهد. نمی

 .هایی نظیر گرد و خاک و دود حساس استبه آالینده این حسگربا این حال 

 %85تا  %45اي رطوبت از پاسخ گذراي حسگر در اعمال پله ۹شکل 

ثانیه و زمان بازیافت آن  ۳۲دهد. با توجه به این شکل زمان خیز را ارائه مي

 ثانیه بدست آمد. ۱۰

اثر دما بر روی مشخصه ظرفیت خازنی حسگر در فرکانس  ۱۰ شکل

100 kHz  دهد. در ابتدا یک را نمایش می %60و در رطوبت نسبی ثابت

تا  C° 25رطوبت ثابت در محفظه رطوبت ایجاد شده و دما در محدوده 

90 °C 100ها، حسگر تا گیریتغییر داده شده است.  قبل از اندازه °C  و به

-شود تا منفذها خشک شوند. این نمودار نشان میگرم می min 10مدت 
ثابت است و سپس افزایش  C° 50رات ظرفیت خازنی تا دمای یدهد که تغی

گردد و بعد یک قله در ظرفیت خازنی مشاهده می C° 60یابد، در حدود می

فاده از با استاین رفتار  یابد.دار کاهش میاز آن با افزایش دما بصورت شیب

آب جذب شده بر روی دیوار منفذ، هدایت منفذ و دمای حسگر توضیح 

شود که مقدار نم موجود در منفذ ساختار .نشان داده می]۱۶[ شودداده می

سلول در مقایسه با نم موجود در دیواره منفذ در یک رطوبت داده شده قابل 

جذب سطحی و  ای از پیچیده مقدار نم موجود تابعصرف نظر است. 

. با افزایش دما فشار و سطح جاذب است واجذبی در یک دمای داده شده،

زایش یابد. اما با افبه علت اینکه واجذبی افزایش یافته، مقدار نم کاهش می

یابد. بنابراین تاثیر خالص این است دما، هدایت یونی در منفذها افزایش می

 C° 50در دماهای باالی  اید.بکه ظرفیت خازنی با افزایش دما افزایش می

یابد. دلیل این امر مقدار نم کاهش و در پی آن هدایت یونی نیز کاهش می

این است که فرآیند هدایت نه بوسیله هدایت یونی که بوسیله هدایت 

گردد. این وضعیت شبیه به چیزی است که حسگر در الکتریکی غالب می
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Exprimental data (f=100 kHz)
Fitted curve

 ها: سامانه طراحی شده جهت انجام آزمایش۵شکل
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شود که ظرفیت خازنی در کند. این امر باعث میرطوبت پایین کار می

 کند. و با شیب افت می ۱۰دماهای باال به صورت شکل 

 گیری نتیجه -۴

ل ی بر دی الکتریک متخلخحسگر رطوبت خازنی مبتنکار یک در این 

ا داد که ببررسی ریزساختار آلومینا نشان میشده است.  آلومینا ساخته

توان به یک اکسید ، میکردن الکتروشیمیایيروش آندیزه استفاده از

الکترود برای نشاندن drop cast استفاده از روش متخلخل دست یافت. 

ی یابمشخصه گردید.الیه نازک و متخلخلی از نقره  نیز باعث ایجاد دوم

ن های پیچیده و گراحسگر ساخته شده نشان داد که به جای استفاده از روش

توان برای ایجاد آن می drop castبرای ایجاد الکترود دوم، از روش ساده 

ت، رغم تخلخل غیریکنواخیک بستر ناخالص آلومینیوم علیاستفاده کرد. 

ر همچنین پاسخ حسگتواند نقش یک دی الکتریک مناسب را ایفا کند. می

اثیر تبا بررسی و دارای حساسیت باالیی است.  پایدارهای باالی در رطوبت

در رطوبت باال و در دماهای باال کم  مشخص گردید که نیز دما بر حسگر

شدن حساسیت حسگر یک محدودیت حسگر است که تابع ساختار ماده 

  ها است.نم آن یسطح های جذبو ویژگی

 
 های متفاوتدر رطوبت پایداری حسگر ساخته شدهنمودار : ۸شکل 

 

 %85به  %45اي رطوبت از : پاسخ گذراي حسگر با تغییر پله۹شکل

 

 
 kHz 100در فرکانس حسگر بر حسب دما  ه ظرفیت خازنیمشخص: ۱۰شکل 

 %60و رطوبت نسبی 
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