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  گاز كپه اي رو بر پاسخ حسگرهايس نانو تا ميكمقيا در اثر پيرايش سطحي 
  3؛ محمودي، منيره2افضل زاده، رضا؛  1حجتي، تينا

  ، تهرانخيابان كاويان، سيدخندانين طوسي، ددانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرال 3و2و1
  
  هچكيد

استفاده از ساختارهاي نانو مقياس درحسگرهاي  .ته اندردهاي بسياري يافكارب در طول دهه هاي اخير به عنوان حسگر گاز از جمله اكسيد روي اكسيد هاي فلزي نيم رسانا
با  استفاده از دانه هاي . گاز ساخته شده از اين مواد به دليل افزايش نسبت سطح به حجم و كاهش گستره ي دماي كار در نمودار آرنيوس حسگر به وفور بررسي شده است

بنابراين تخلخل سطح حسگر به  تخلخل هاي كوچك مي شود ينده و محصوالت در اينافزايش زمان بازيابي سنسور به دليل گير افتادن آال در عين حال سببابعاد نانو 
افزايش پاسخ حسگر و مل تعيين كننده اي در خصوص حسگرهايي كه براي آشكارسازي گازهايي با مولكول بزرگ از جمله آالينده هاي آلي استفاده مي شوند مي توانند عا

نتايج نشان مي دهد تا عمق آستانه براي شيارهاي ايجاد شده در  .اثر پيرايش سطحي حسگر ها بررسي شده است در اين مقاله. همچنين در افزايش زمان بازيابي سنسور باشند
 .سطح حسگر، حساسيت افزايش مي يابد
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Abstract 
Semiconductor metal oxides like zinc oxide have been widely investigated as gas sensors over recent decades. The 

use of nano scale materials in gas sensors results in increasing the surface to volume ratio and as a result, the function 
temperature in Arrhenius diagram moves toward lower temperatures. The use of nano scale grains also results in 
increasing the recovery time of sensor due to the trapping of especially larger analyte atoms in nano scale pores. As a 
result, surface morphology of the sensor, especially sensors that are used to detect bigger analyte molecules such as 
alcohols and organic analytes, have a considerable influence on increasing the sensor response and at the same time 
increasing the recovery time of the sensor. In this paper, the influence of micro scale surface modification is 
investigated to find the optimum response.  
PACS No. 51 

 
  مقدمه

اين مفهوم روشن بوده است كه جذب و پس زني  1962از سال 
، رسانندگي آن را تغيير رساناآالينده روي سطح يك اكسيد فلزي نيم 

غييرات در خواص اكسيدي زمان خيزش عاليم مربوط به ت. مي دهد
توسط ساختار ديناميكي سطح، مرتبط با برهمكنش هاي شيميايي 

سور مي ينده و جذب شيميايي آن روي سطح سنميان گازهاي آال

هر چه جذب آالينده روي سطح جاذب بيشتر باشد پاسخ . باشد
از سنسور دريافت خواهد  كمترويژه در غلظت هاي  قوي تري به

تواند عاملي تعيين  بنابراين ويژگي هاي سطح سنسورها مي. [1]شد
كننده در يافتن روش هايي جهت بهبود حساسيت و پاسخ نسبت به 

نفوذ ذرات گاز از طريق ضخامت ماده ي  .آالينده هاي متفاوت باشد
لزي حساس به عنوان فرايندي محدود كننده براي پاسخ اكسيدهاي ف
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قابل مشاهده است كه  4در شكل  نيز نمونه ها SEMتصوير 
 .مي باشد nm 350كيل دانه هايي با اندازه ي متوسط حاكي از تش

 CAMBRIDGE S360به كمك دستگاههاي  SEMتصاوير 
   .بدست آمده است

 
 .حسگرهاي ساخته شده SEMتصوير:4شكل

به عنوان آالينده پاسخ حسگرها نسبت به آالينده ي اتانول  سپس
اي آلي با اندازه ي مولكول نسبتا بزرگ مورد بررسي قرار گرفت كه 

  .مشاهده استقابل  5نتايج آن در شكل 

 
 .اتانول500ppmمنحني پاسخ ديناميكي نمونه ها به :5شكل

  
  تحليل نتايج
دازه ي ان در تماس با آالينده بر طبق سطحمتوسط مساحت 
سنسورها  يش ها محاسبه شده و به همراه حساسيتمتوسط پيرا

 .نشان داده شده است 1، در جدول  500ppmنسبت به 

قابل دريافت است بيشترين پاسخ به  همانگونه كه از نمودارها
نمونه ي شطرنجي مربوط مي شود و نمونه ي صاف كمترين پاسخ 

كه اين موضوع از تئوري  را پس از نمونه ي سوزني نشان داده است
  . آزمايش نيز انتظار مي رفت

  

  .حساسيت و ويژگي نمونه هاي با پيرايش سطحي متفاوت :1جدول 
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  تماس با آالينده

حساسيت نسبت به 
500ppm اتانول  

 % 89  ميليمتر مربع130  ميليمتر 0.8 شطرنجي
 % 87  ميليمتر مربع 75  ميليمتر 1 راه راه
 % 77  ميليمتر مربع325  ميليمتر 0.2 سوزني
 %85  ميليمتر مربع40  - صاف

علت كمتر بودن پاسخ نمونه ي سوزني را مي توان ناشي از گير 
با اكسيژن هاي افتادن الكترونها آزاد شده ناشي از واكنش آالينده 

، در تخلخل ها ي دره مانند روي سطح منفي جذب سطحي شده
  .نشان داده شده است 6شماتيك در شكل اين اتفاق به طور. دانست

  
در تخلخل هاي دره  ي آزاد شده در فرآيند حسگريالكترونهاگير افتادن :6شكل

  .و عدم جمع آوري آنها توسط الكترودها مانند نمونه ي سوزني
الكترون هاي آزاد شده در فرآيند حسگري كه تمايل به حركت 

 ه توسط الكترودها را دارند درعبور ازدر راستاي ميدان اعمال شد
نهايت عدم جمع آوري اين تخلخلهاي عميق گير مي افتند و در 

از  يالكترونها توسط الكترودهاي مدار منجر به پاسخي ضعيفتر
  .سنسور سوزني نسبت به نمونه ي صاف مي شود

 دانه هاياز نحوه ي تهي شدن تصويري شماتيك  7شكل 
كه در تماس با اكسيژن جذب سطحي شده  ،ماده ي حسگر سطحي

همانگونه كه از . و مولكولهاي آالينده قرار دارند را نشان مي دهد
شكل برداشت مي شود، در ضخامت هاي مشابه، حذف يك دانه از 

تواند با افزودن سطح  روي سطح، در اندازه هاي دانه ي بزرگتر، مي
 . شود بيشتر به سطح اوليه، پاسخ حسگري بيشتري را سبب

در  ،دانه هاي سطحيخالي جاهاي  در نتيجه تخلخل ناشي از
مي تواند سطح اليه ي حسگر را به مراتب بيشتر از  ،مقياس ماكرو

       سطح افزوده ي اليه ي نانو در شرايط مشابه افزايش دهد
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به صورتي كه با كم كردن به هم فشردگي دانه . )ت- الف.7شكل (
اليه اي از دانه هاي كامال تهي از  ، رسيدن بهميكرو مقياسهاي 

  .، به وسيله ي جذب اكسيژن، ميسر مي شود)د.7شكل ( ، الكترون

   
 )ب( )الف(

   
 )ت( )پ(

   
 )د( )ج(

 مقايسه ي تاثير ريز ساختار بر تهي شدن دانه هاي سطحي، و بر :7شكل
دانه ي در ضخامت مشابه، اندازه ي . حسگر همكنش آالينده با دانه هاي

 .بزرگتر منجر به نفوذ بهتر اكسيژن و تهي شدن كاملتر اليه ي حسگر مي شود
دانه هاي سطحي در  خالي جاهاي تاثير تخلخل ناشي از 8شكل 

گير افتادن محصوالت واكنش  بربه شكل نمايي مقياس نانو را 
   .حسگري و طوالني شدن زمان بازيابي نشان مي دهد

سطح بيشتري ارايه مي كنند ولي تمام اين دانه ها در مقياس نانو 
سطح براي اتمهاي آالينده در دسترس نيست و تنها سطحي كه در 

قرار دارد مي تواند به وسيله ي جذب  تماس آزاد با گازهاي محيطي
نانو به دليل ابعاد  با تخلخل هاي. از الكترون تهي شود اكسيژن،

ه هاي زيرين اتمها، كوچك بودن مسير آالينده براي دستيابي به الي
ميكرو براي مقياس  با در كل سطح فعال كمتري نسبت به دانه هاي
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      استفاده از دانه هاي با مقياس ميكرو. آالينده و محصوالت نيز بشوند
را تسهيل محصوالت واكنش حسگري و آالينده  مي تواند رهاسازي

  ).ب 8شكل (كند
  

  
  )الف(

  
  )ب(

زمان  طوالني شدنو  تاثير ريز ساختار بر گير افتادن مولكولها)الف :8شكل
آالينده ها و محصوالت با  رها سازيي بزرگتر  دانه)ب .سنسور بازيابي

سبز محصوالت  ، وقرمز آاليندهره هاي داي(.مولكولهاي بزرگ را تسريع مي كند
  )را پس از اكسيد يا كاهيده شدن در طي واكنش حسگري نشان مي دهد

قابل برداشت است، با پيرايش سطح  9همانگونه كه از شكل
ميكرو، سطح فعال سنسور افزايش يافته مقياس  با هايسنسور با دانه

  .و همچنان مي توان بازيابي سريعتري را نيز از سنسور انتظار داشت

  
 بر افزايش سطح جاذب سنسور و گسترش  اثر پيرايش سطحي: 9شكل

  .ناحيه ي تهي در عين تاثير پذيري كمتر زمان بازيابي

  نتيجه گيري
در اين مقاله تاثير پيرايش سطحي در مقياس ميكرو بر حساسيت 

نمونه هاي با سطح تماس . حسگرهاي اكسيد روي بررسي شد
به جز   نسبت به نمونه ي صاف نشان دادند بيشتر، پاسخ بهتري
آن، به دليل گير  با عمق زيادپيرايش هاي  نمونه ي سوزني كه

  .كاهش پاسخ سنسور شد انداختن الكترون ها سبب
  ها جعمر
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