ساخت و بررسی کارایی حسگر مقاومتی بر پایه نانوذرات روی اکسید برای
شناسایی گاز اتانول تحت تابش پرتو فرابنفش در دمای پایین
فاطمه باقری ،حمید هراتی زاده* و سحر افضلی
دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،سمنان

چکیده :حسگری بخار مایعات و گازهای قابل اشتعال در دماهای پایین به لحاظ رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود در مراکز
درمانی ،پژوهشی ،صنعتی ،معادن و پاالیشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اساس پژوهش حاضر ،با هدف ساخت و بررسی
کارایی حسگر مقاومتی بر پایه نانو ذرات روی اکسید برای شناسایی گاز اتانول تحت تابش پرتو فرابنفش در دمای پایین تعریف شد.
برای ساخت قطعات حسگری مورد نیاز در این پژوهش ،نانوذرات روی اکسید به ابعاد تقریبا  40 nmبه روش آبگرمایی سنتز شد و
پارامترهای مربوط به حسگرهای گازی تحت تابش فرابنفش برای غلظتهای متفاوت گاز اتانول در دماهای پایین مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از شناسایی حسگر ساخته شده حاکی از آن است که این حسگر حساسیت قابل توجهی را به گاز اتانول نشان
میدهد .حساسیت  40و  113درصدی به  800 ppmاتانول تحت تابش  UVدر دمای اتاق و دمای  80 °Cبدست آمد .ویژگیهای دیگر
این حسگر مانند خطی بودن منحنی کالیبراسیون ،زمان سریع پاسخدهی ،قابلیت گزینشگری و پایداری ،این حسگر را برای استفاده در
محیطهایی که امکان اندازهگیری تحت دمای باال در آن محیط با خطرهای احتمالی مانند انفجار روبرو است ،مناسب میسازد.
واژگان کلیدی :حسگر مقاومتی ،گاز اتانول ،نانوساختار ،فرابنفش ،روی اکسید

*

hamha@shahroodut.ac.ir

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،با توسعه فناوری  ،1IoTسنجش گاز کامال با
زندگی هوشمند و صنعت هوشمند ادغام شده است [ .]1استفاده از
یک یا گروهی از حسگرهای گاز در قالب یک میکرو سیستم
هوشمند ،امکان شناسایی انواع متفاوتی از بخارها و مواد فرار را در
Internet of Things
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محیط ایجاد میکند [ .]2اتانول از جمله گازهایی است که با توجه
به کاربردهای گسترده آن در صنایع متفاوت مانند پزشکی،
داروسازی ،صنایع غذایی و نوشیدنی ،سوخت موتور (سوختهای
زیستی) ،پاالیشگاهها ،لوازم آرایشی و بهداشتی و نیز عوارض
ناشی از آن بر سالمتی انسان ،شناسایی آن مورد توجه ویژه
پژوهشگران و صنعتگران قرار گرفته است .از جمله کاربردهای
شناسایی گاز اتانول میتوان به شناسایی مقدار الکل در نوشیدنی-
های غیر الکلی ،تعیین کیفیت نوشیدنی ،تشخیص الکل در تنفس

تاریخ دریافت 1400/04/12 :
زمستان  |1400شماره  | 4سال هشتم
تاریخ پذیرش 1400/06/13 :
DOR: 20.1001.1.24235628.1400.8.4.14.9

رانندگان مشکوک به مصرف الکل ،تشخیص کیفیت و تازگی
مواد غذایی و نظارت بر واکنشهای شیمیایی اشاره نمود [.]3-4
برای مثال حسگر اتانول در سیستم بینی الکترونیکی برای
تشخیص کیفیت گوشت ،شیر ،تشخیص پرتقال یخزده و سالم،
کنترل کیفیت برنج و کیفیت قهوه مورد استفاده قرار گرفته است.
به دلیل اینکه حسگرهای گازی میتوانند نقش بسزایی را در
شناسایی گازها از جمله اتانول داشته باشند ،این زمینه از فناوری
به یک بخش اساسی در زندگی بشر تبدیل شده است .در همین
راستا دانشمندان در سرتاسر جهان سعی در توسعه تکنیکها و
مواد حسگری جدید دارند تا حسگرهایی بسیار حساس ،قابل
اطمینان و متناسب با نیاز بشر را بسازند [ .]5-9اگرچه حسگرهای
متفاوتی برای شناسایی گازها وجود دارد ،حسگرهای گازی مبتنی
بر مواد نیمرسانای اکسید فلزی )MOS( 1به دلیل زمان پاسخ-
دهی کوتاه ،حساسیت باال ،اصول عملکرد نسبتا ساده ،تعمیر و
نگهداری کم هزینه ،به عنوان گروهی از حسگرهای مناسب برای
شناسایی گازهای فرار و یا سایر گازهای سمی ،در سالهای اخیر
بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است [4و .]13-10تا کنون،
بسیاری از مواد اکسید فلزی مانند ،WO3 ،TiO2 ،ZnO ،SnO2
 In2O3و  Fe2O3به عنوان نیمرسانای نوع  nو ،NiO ،CuO
 Co3O4و  Cr2O3به عنوان نیمرسانای نوع  pبرای شناسایی
گازهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]12-14اما در میان
مواد ذکر شده  ZnOبه دلیل گاف انرژی پهن ،پایداری شیمیایی
باال ،پاسخ مناسب به گاز ،غیرسمی بودن ،قابلیت تولید انبوه،
هزینه پایین و سادگی روش ساخت یکی از پرکاربردترین مواد در
زمینه فناوری حسگرهای گازی است [ .]18-13افزون بر نوع
ماده حسگر ،حساسیت حسگرهای گازی مبتنی بر مواد  MOSبه
طور قابل توجهی تحت تاثیر ریختشناسی و خصوصیات
ساختاری مواد حسگر قرار دارد .با پژوهش بیشتر درباره مواد،
مشخص شده است که ساختارهای نانویی مواد به سبب
خصوصیات منحصر به فردشان انتخاب مناسبی نسبت به همان
مواد با ساختارهای معمولی برای حسگری گاز هستند .در واقع
مواد نانوساختار به دلیل نسبت سطح به حجم باال و نیز قابل
مقایسه بودن اندازه دانهی آنها با طول دبای 2باعث بهبود شرایط
1

- Metal Oxide Semiconductor
Debye Length

حسگری میشوند [ .]19-20به عبارت دیگر ،با توجه به پیشرفت
در سنتز مواد جدید مانند نانو ساختارها ،فناوری حسگرها به طور
چشمگیری در حال تحول است.
حسگرهای مبتنی بر  MOSبرای اینکه برهمکنش مناسبی با گاز
هدف داشته باشند ،به یک انرژی فعالسازی نیاز دارند که این
انرژی معموال به صورت گرما (دماهای باال ،بین  100 °Cتا)400
تامین میشود .اما استفاده از گرمکن در حسگرها معایب و
محدودیتهای زیادی را برای کاربری آنها در صنایع متفاوت
ایجاد میکند و با توجه به کاربرد گسترده این حسگرها دمای
عملیاتی باال یک چالش بزرگ به حساب می آید .برای مثال ،در
بسیاری از موارد به کارگیری حسگرهای گاز به ویژه برای
گازهای قابل اشتعال ،محدودیتهای جدی ناشی از اصول ایمنی
و استانداردها وجود دارد زیرا گرما دادن به حسگر برای تشخیص
گازهای قابل اشتعال بسیار خطرناک است و خطر انفجار را به
همراه دارد .بنابراین ،حسگرهایی که در دمای اتاق کار میکنند با
به حداقل رساندن مصرف انرژی و هزینه ،کوچکسازی دستگاه،
افزایش امنیت و پایداری مطلوب هستند [ .]23-21افزون بر موارد
فوق محدودیتهای دیگری که حسگرهای دمای باال دارند؛ مانند
عدم پایداری در پاسخ حسگر ،افزایش هزینه ساخت سیستم
حسگری و کاهش طول عمر حسگر ،استفاده از حسگرهای دمای
اتاق را توجیهپذیر میکند .تاکنون راهکارهای متفاوتی برای
عملکرد حسگرهای گازی در دمای اتاق پیشنهاد شده است ،از
جمله این موارد میتوان به استفاده از تابش  UVبه جای استفاده
از گرمکن ،استفاده از مواد نانوساختار ،کاتالیستها و یا مواد
چندسازه به عنوان مواد حسگری اشاره کرد [24و .]11با توجه به
مشکالت مربوط به استفاده از گرمکن در حسگرهای ،MOS
تابش  UVیکی از رویکردهای مورد عالقه پژوهشگران است.
تحت تابش  UVبا افزایش تعداد حاملهای بار و جایگاههای
فعال سطحی شناسایی گاز در دماهای پایین امکانپذیر خواهد
شد .در واقع حسگرهای تحت تابش نسبت به حسگرهای تحت
دما افزونبر دارا بودن ویژگیهایی از قبیل مصرف انرژی پایینتر،
ابعاد کوچکتر ،پایداری بیشتر و امکان شناسایی گازهای خطرناک
و قابل انفجار قابلیت گزینشگری خوبی نیز دارند.
در این پژوهش ،نانو ذرات  ZnOبا روش هیدروترمال و با هدف
به کارگیری آن برای شناسایی گاز اتانول سنتز شد و کارایی
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حسگرهای ساخته شده تحت تابش  UVو در دماهای پایین (°C
 )>100مورد بررسی قرار گرفت.

 -2بخش تجربی
 -2-1سنتز و شناسایی مواد
در این پژوهش ،نانوذرات  ZnOبه روش آبگرمایی سنتز شد.
مراحل سنتز به این شرح است :ابتدا  0.877 gپودر زینک استات
دو آبه ( )Zn(CH₃ COO)₂ .2H₂ Oدر  40 mlمتانول به
مدت  20دقیقه به طور کامل حل شد .سپس ،محلول سورفکتانت
( )C19H42BrNبه صورت خیلی آهسته با قطره چکان به محلول
زینک استات افزوده شد .در مرحله آخر محلولسازی برای تنظیم
 PHمحلول ( ،)PH=10محلول دو موالر  NaOHبه محلول
حاوی سورفکتانت و زینک استات افزوده شد .محلول حاصل به
محفظه اتوکالو سنتز به حجم 100 ccمنتقل شد تا عملیات سنتز
هیدروترمال در دمای  180 °Cبه مدت  10ساعت انجام شود.پس
از اتمام عملیات آبگرمایی اجازه داده شد تا دمای محلول به
دمای اتاق برسد ،سپس ،برای حذف ناخالصیها محلول در
چندین مرحله شسته و گریزانه شد .در این مرحله پودر در اتوکالو
با دمای  60 °Cخشک شد .سرانجام پودر حاصل در دمای
 300 °Cبه مدت  1.5ساعت در کوره تحت اتمسفر هوا کلسینه
شد.
برای بررسی ساختار بلوری نانوذرات از آنالیز پراش پرتو ایکس
() )XRD (Unisantis XMD-300و برای بررسی ریزساختاری
و ریختشناسی آنها از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل
میدان (( ) FE-SEM )Zeiss- Sigma HV-300و همچنین
برای بررسی ویژگی نوری از طیفسنجی فتولومینسانس ( PL
) )(Shimadzu-RF6000استفاده شد.

الیه نشانی ماده حسگری ،الکترودهای شانهای (عرض شانهها
 200 μmو فاصله بین شانهها  )600 μmاز جنس طال به
ضخامت  120 nmالیهنشانی شده بود .طرحوارهای از قطعه
حسگری به همراه الکترود شانهای در شکل  ،1آمده است .پس از
مرحله آمادهسازی قطعه حسگری ،اندازهگیری پارامترهای مربوط
به حسگری گاز اتانول با سیستم شناسایی پارامترهای حسگرهای
گازی ( )GSCS-400 NanoSAT CO.انجام شد (شکل .)2
حسگرهای ساخته شده برای سنجش گاز اتانول در غلظتهای
متفاوت در دمای اتاق و دمای  80 °Cو تحت تابش  UVبا
شدت  2.3 mW/cm2مشخصهیابی شد .منبع تابش فرابنفش با
استفاده از دیودهای نوری با طول موج  390 nmدر یک مدار
الکترونیکی طراحی و داخل درب دستگاه حسگر گازی نصب شده
است و شدت آن با یک برنامه نرمافزاری کنترل میشود
(شکل .)1همچنین ،دمای مورد نیاز برای حسگر توسط گرمکن
که درون محفظه تست قرار دارد تامین میشود و قطعه حسگر به
صورت مستقیم بر آن قرار میگیرد (شکل.)2
الکترود شانهای

ZnO
زیرالیه شیشهای
گرمکن

شکل  :1طرحوارهای از قطعه حسگری و الکترود شانهای
محل نصب منبع UV

محفظه تست

 -2-2ساخت قطعه حسگری و اندازه گیری پارامترهای حسگری
محلول نانوپودرهای  ZnOدر اتانول به روش الیه نشانی قطره-
ای 1با استفاده از یک میکرو پیپت بر روی زیرالیههای شیشهای
الیه نشانی شد .بر روی این زیرالیهها به روش اسپاترینگ قبل از
Drop Casting
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شکل  :2سیستم شناسایی حسگرهای گازی ()GSCS-400 NanoSAT CO.
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حساسیت حسگر ( )Sensitivityمقاومتی تحت تاثیر گاز هدف به
صورت رابطه  1تعریف میشود [:]11

شااکل ،4تصااویر  SEMمربااوط بااه  ZnOساانتز شااده را نشااان
میدهد .همانطور که در تصویر مشخص اسات ،ریخاتشناسای
مواد به صورت نانوذره و ابعاد داناههاا باه طاور میاانگین حادود
 40 nmاست.

که در آن  ،Raمقاومت حسگر در حضور هوا و  Rgمقاومت حسگر
در حضور گاز هدف است .زمان پاسخدهی حسگر به مدت زمانی
گفته میشود که پس از ورود گاز هدف ،مقاومت حسگر به %90
مقدار مقاومت در حالت پایدار نهایی برسد .همچنین ،بعد از خروج
گاز از محفظه حسگری ،مدت زمانی که طول میکشد ،مقاومت
آن به  %90مقدار مقاومت مبنا در حالت پایدار برسد ،به عنوان
زمان بازیابی تعریف میشود [.]11

طیف  PLنانوذرات  ZnOدر دمای اتاق به منظور بررسای انارژی
سطوح ناخالصی در شکل  5آمده است .همانطور که در شکل 5
مشخص است ،نمونه دارای دو قله در طول موجهای گسیلی nm
 390و  468 nmاست .قلههای مربوط به طول موج گسایلی nm
 390و  ،468 nmبه ترتیب ،به گسیل لبه نزدیک ناوار ( )NBE3و
گساایل ترازهااای عمیاا ( )DLE4در روی اکسااید نساابت داده
میشود.

()1

)(011

 -3نتایج و بحث

)(110

)(012

70

60

)(010
)(002

طیف  XRDمربوط به نانو پودرهای سنتز شده با هدف شناساایی
و تعیین ساختار بلوری در شکل  3نشان داده شده است .این طیف
نشان میدهد که در سنتز مواد باه روش آبگرماایی بار اسااس
طیف مرجع ( ، )JCPDS-900-4180ساختار ورتزایت ششگوشاه
 ZnOتشکیل شده است و نیز باه دلیال عادم وجاود پیاکهاای
دیگری جز پیکهای مربوط به  ZnOدر طیاف  ،XRDمشاخص
میشود که در پودر سنتز شده هیچگوناه ناخالصای وجاود نادارد.
اندازه بلورکها براساس فرمول دباای شارر (فرماول  )2بدسات
میآید [.]25

)Intensity (a.u.

 -1-3شناسایی نمونه سنتز شده

50

40

30

20

10

)2 Theta (degree
شکل  :3طیف  XRDنانو ذرات ZnO

()2

که در آن D ،اندازه بلورک β ،پهنای پیک در نیمه ارتفاع بیشینه،1
2
 λطول موج اشعه ایکس (برای مس  )1.54 Aو  θزاویاه باراگ
است .قلههای شاخص طیف که عبارتند از ( )002( ،)011و ()010
برای محاسبه اندازه بلورک در نظر گرفته شد .انادازه بلاورک بار
اساس میانگین بدسات آماده از ایان قلاههاای شااخص ،تقریباا
 23 nmبدست آمد.

شکل  :4تصویر

 FE-SEMنانوذرات ZnO
ZnO

Full Width at Half Maximum
Bragg's angle
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Near Band Edge
Deep Level Emission

3
4

بر اساس گزارشهایی که تا کنون ارایه شده است ،بهطور کلی در
روی اکسید ،گسیل ناحیه فرابنفش به  NBEنسبت داده میشاود
که ناشی از بازترکیب اکسیتونی اسات .همچناین ،گسایل ناحیاه
مرئی به  DLEمربوط میشود که منشاء آن به دلیل ناخالصیها و
نقصهای ذاتی مانند تهیجاای اکسایژن ( ،)VOتهایجاای روی
( ،)VZnبین نشینی اکسیژن ( )Oiو بین نشاینی روی ( )Zniاسات
[ .]26در طیف  ،PLقله مربوط به طول موج گسیلی  468 nmکه
در گستره گسیل نور آبی است ،میتواند به دلیل وجاود ]27[ VZn
باشد .بنابراین ،ترازهایی در گاف ممنوعاه نموناه باه دلیال ایان
نقصهای ذاتی شکل میگیرند .این ترازها همانگونه کاه عامال
گذارهای اپتیکی در طیف  PLهساتند ،مایتوانناد عامال جاذب
اپتیکی در فرایند تحریک نمونهها با نور فرابنفش نیاز باشاند .باه
عبارت دیگر ،نباید الزاما انرژی منبع تابشی برابر یا بیشتر از گااف
نواری (یا گاف نواری جابجا شده به سمت انرژیهای بیشتر ناشی
از تاثیر پدیده محدودیت کوانتومی) باشد.
از طیف تابشی  PLنمونه میتوان نتیجه گرفت که امکان تحریک
نمونه (جذب فوتون توسط نمونه) با انرژی کمتار از گااف ناواری
وجود دارد .به همین دلیل است که باوجود کوچکتر بودن انرژی
فوتونهای چشمه تابشی ( )390 nmامکان جاذب فوتاونهاا باا
نمونه و تولید زوج الکترون-حفره وجود دارد.

واکنش مربوط به حسگرهای  ،MOSدر سطح حسگر و به دلیال
برهمکنش بین ماده حسگری و گاز هادف رخ مایدهاد .قبال از
اینکه حسگر با گاز هدف بارهمکنشای داشاته باشاد ،در معارض
هوای محیط قرار دارد .تحت این شرایط اکسیژن محیط بار روی
سطح مااده باه صاورت شایمیایی جاذب مایشاوند زیارا دارای
الکترونگاتیوی باالیی است و به عناوان گیرناده الکتارون عمال
میکند .در حین این فرایند جذب ،اکسیژن الکتارونهاا را از ناوار
رسانش  ZnOبه دام انداخته (الیه تخلیاه از الکتارون در ساطح
دانه تشکیل میشود) و در صورتیکه دمای محایط کمتار از °C
بار ساطح حساگر
 100باشد ،یون مولکاولی اکسایژن
تشکیل میشود (واکنش 17[ )3و .]28سپس حسگر بارای اینکاه
انرژی الزم برای برهمکنش با گاز هدف را داشته باشد ،به انرژی
فعالسازی نیاز دارد ،این انرژی به صاورت گرماا یاا تاابش UV
تامین میشود .چنانچه ماده حسگری تحت تابش  UVقرار گیرد،
به مقدار زیادی زوج الکترون-حفره به دلیال تحریاک تابشای در
ماده تولید شده و باعث کاهش مقاومت در نمونه میشود (واکنش
 .)4از سوی دیگر ،حفرههای ناشی از تحریک تابشی با یونهاای
اکسیژن که از پیش بر سطح اکسید فلز جذب شایمیایی شادهاناد
وارد واکنش شده و مولکول اکسیژن از ساطح دفاع خواهاد شاد
(واکنش  )5و به طور هامزماان مولکاولهاای اکسایژن نیاز باا
الکترونهای ناشی از تحریک تابش وارد واکنش شاده و
را ایجاد میکند (واکنش  .)6واکنشهاای  5و  6تاا جاایی اداماه
مییابد که به حالت تعادل برسند [23و.]29
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شکل  :5طیف  PLنانو

 -3-2مکانیزم حسگری تحت
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ذرات ZnO

تابش UV

350

بعد از اینکه تغییرات مقاومت نمونه تحت تابش پایدار شد ،گاز
هدف به محفظه حسگری تزری شود ،با توجه به نوع گاز هدف
(اکسنده یا کاهنده) و نوع نیمرسانا (نوع  nیا نوع  )pمقاومت
حسگر افزایش یا کاهش مییابد .در این پژوهش ،با توجه به
اینکه گاز اتانول گازی کاهنده و  ZnOنیز نیمرسانای نوع n
است ،مقاومت حسگر کاهش مییابد .طب واکنش  ،7به دلیل
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الکترونها به نوار رسانش بازگشته و
برهمکنش اتانول با
منجر به کاهش مقاومت حسگر خواهد شد [ .]15همانطور که در
شکل  6دیده میشود ،مقاومت حسگر با ورود گاز اتانول با غلظت
 800 ppmتحت تابش  UVدر دمای اتاق کاهش یافته است.
()7

برای مقایسه حساسیت حسگر در دمای اتاق با دمایی کمتر از
 ، 100 °Cدمای  80 °Cانتخاب شد ،و تغییرات حساسیت مورد
بررسی قرار گرفت .نمودار حساسیت حسگر در غلظتهای متفاوت
اتانول از  100 ppmتا  800 ppmتحت تابش در دمای اتاق و
دمای  80 °Cدر شکل ( 7الف و ب) رسم شده است ،که به
وضوح دیده میشود در هر دو دما با افزایش غلظت گاز ،حساسیت
حسگر افزایش یافته است.
50

45

35

زمان پ ا سخ

)Resistance (MΩ

40

کاملی نداشته است .در واقع یکی از مشکالت حسگرهایی که در
دمای اتاق کار میکنند این است که بازیابی سیستم به طور کامل
انجام نمیشود [ ،]15در حالی که با افزایش دما بازیابی حسگر
بهبود مییابد ،زیرا دما به دفع گونههای جذب شده بر حسگر
کمک خواهد کرد .در شکل (-7ب) نیز مشاهده میشود که با
افزایش دما بازیابی سیستم به طور کاملتری انجام شده است.
بازیابی ناکامل در پژوهشهای دیگری نیز که حسگری را تحت
تابش  UVدر دمای اتاق مورد بررسی قرار دادهاند ،مشاهده شده
است [ .]15در شکل (-9الف) حساسیت حسگر در غلظتهای
متفاوت برای دمای اتاق و دمای  80 °Cبا یکدیگر مقایسه شده
است که مشاهده میشود با افزایش دما ،حسگر در غلظتهای
پایین بخار اتانول نیز پاسخ قابل توجهی داشته است .برای مثال،
حساسیت حسگر در غلظت  100 ppmدر دمای اتاق تقریبا  %8و
در دمای  80 °Cبرابر  %32است .همچنین ،در شکل (-9ب)،
برای یک غلظت مشخص 800 ppmتاثیر دما (دمای اتاق ،دمای
 50 °Cو دمای  )80 °Cبر روی حساسیت مشاهده میشود.
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شکل  :6تغییر مقاومت حسگر تحت حضور گاز اتانول

نمودار زمان پاسخ حسگر بر حسب تغییر غلظت در دمای اتاق
(شکل  )8نشان میدهد که حسگر ساخته شده از زمان پاسخدهی
کوتاهی برخوردار است .به عبارت دیگر این حسگر با سرعت
بسیار خوبی در مقایسه با حسگرهای مقاومتی موجود در بازار به
گاز اتانول واکنش نشان می دهد ،به نحوی که در غلظت ppm
 800زمان پاسخدهی حسگر حدود  13ثانیه ثبت شده است و این
زمان با تغییر غلظت گاز از  100 ppmتا  800 ppmتغییرات
محسوسی نداشت .زمان پاسخ و زمان بازیابی از پارامترهای مهم
در حسگرهای گازی است ،اگرچه زمان پاسخ بسیار کوتاه است اما
همانگونه که در شکل (-7الف) مشخص است ،حسگر بازیابی
117
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شکل ( :7الف) حساسیت حسگر در غلظتهای مختلف در دمای اتاق (ب) در
دمای 80 °C
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با توجه به تغییرات حساسیت دریافت میشود که با افزایش دما،
حساسیت حسگر تغییر قابل توجهی داشته است .برای مثال با
تغییر دما از دمای اتاق تا  80 °Cحساسیت حسگر از  %40به
 %113تغییر یافته است .این موضوع نشان میدهد با افزایش دما
افزون بر الکترونهای ناشی از تابش الکترونهایی نیز حاصل از
گرما در نمونه تولید میشود و منجر به افزایش چگالی الکترون
خواهد شد که به فرایند حسگری کمک کرده و حساسیت بهتری
به دست میآید [.]30
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شکل ( :9الف) مقایسه حساسیت حسگر در غلظتهای مختلف در دمای اتاق و
دمای ( 80 °Cب) حساسیت حسگر به  800ppmاتانول در دماهای مختلف
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بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که حسگر مبتنی بر
 ZnOدر دمای اتاق پاسخ قابل قبولی به گاز اتانول داشته است.
یکی از پارامترهای تاثیر گذار در پاسخ حسگر استفاده از تابش
 UVبود که امکان حسگری در دمای اتاق را امکانپذیر میکند،
در حالیکه حسگر تحت شرایط تاریکی پاسخی به گاز نداشت .از
آنجایی که یون اکسیژن جذب شده بر سطح ناشی از تابش

همچنین ،در این پژوهش پایداری حسگر نیز برای  30روز مورد
بررسی قرار گرفت که در شکل  11دیده میشود .نتایج نشان-
دهنده آن است که حسگر از پایداری به نسبت خوبی برخوردار
است.
120

100

یکی از مشکالتی که حسگرهای  MOSبا آن روبرو هستند،
گزینشگر بودن حسگر است ،زیرا یک ماده حسگری ممکن است
به طور همزمان افزون بر گاز هدف با چند گاز موجود در اتمسفر
محیط برهمکنش داشته باشد .بنابراین ،گزینشگری پارامتر
مهمی است برای اینکه یک حسگر بتواند در محیط واقعی بهکار
گرفته شود .برای بررسی گزینشگری ،حساسیت حسگر برای
گازهای اتانول ،متانول ،پروپانول ،دیاکسیدکربن و آمونیاک در
غلظت  800 ppmمورد بررسی قرار گرفت ،همانطور که در
شکل  ،10دیده میشود حسگر بیشترین حساسیت را نسبت به گاز
اتانول داشته است.
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به طور ضعیفتری به سطح مقید
) نسبت به
(
میشود [ ]15در نتیجه منجر به پاسخ بهتری نسبت به حالت
تاریکی خواهد شد .بنابراین ،تحت تابش  UVبا افزایش تعداد
حاملهای بار در نوار رسانش و با فراهم آوردن تعداد جایگاههای
فعال بیشتر بر سطح ،واکنشپذیری شیمیایی سطح افزایش
مییابد [.]29
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شکل  :11حساسیت حسگر به مدت  30روز

منحنی کالیبراسیون خطی حسگر در گستره غلظت اتانول در
گستره  100 ppmتا  800 ppmدر دمای اتاق و دمای 80 °C
در شکل  12آمده است .ضریب همبستگی برای دمای اتاق و
دمای  80 °Cبه ترتیب  0.9764و  0.9794است.
افزون بر تابش که باعث بهبود پاسخ حسگری میشود ،اندازه
ذرات ،ساختار و ریختشناسی ماده حسگری نیز بر پاسخ حسگر
تاثیر بسزایی دارد .در مواد نانوساختار افزون بر اینکه نسبت سطح
به حجم باال باعث افزایش حساسیت حسگر میشود ،همچنین ،در
صورتیکه اندازه دانه ( )Dبرابر یا کوچکتر از دو برابر طول دبای
( )LDباشد ،حساسیت حسگر به طور چشمگیری بهبود خواهد
یافت [ .]28طول دبای که مشخصه ماده است و به ثابت دی
الکتریک و غلظت دهنده بستگی دارد ،به صورت رابطه  8تعریف
میشود:

20

()8
0

دیاکسید
کربن

آمونیاک

متانول

پروپانول

اتانول

شکل  :10حساسیت حسگر  ZnOنسبت به چند گاز متفاوت

119

که در آن ε ،ثابت دیالکتریک و  NDچگالی دهنده (با فرض
نیمرسانای نوع  )nاست .]31[ .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد،
هنگامیکه  ،D≤LDرسانش تحت تاثیر تمام دانهها قرار میگیرد،
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الیه تخلیه در کل دانه گسترش مییابد و بلورکها تقریبا بهطور
کامل از حاملهای بار متحرک تخلیه میشوند .از آنجا که
کانالهای رسانایی بین دانهها وجود ندارند ،رسانش به شدت
کاهش مییابد .نوارهای انرژی تقریبا در کل ساختار دانههای به
هم پیوسته
(الف)

40

20

y = 0.0452x + 3.107
R² = 0.9764

10

)Sensitivity (%

30

نیز مواد نانوساختار حسگری گاز اتانول در دماهای پایین (کمتر از
 )100 °Cامکانپذیر شد.
مقایسهای بین نتایج حاصل از این پژوهش با کارهای دیگران در
جدول  ،1آمده است .جهت مقایسه این نتایج بجای حساسیت از
پاسخ ( )Rg/Raاستفاده شده است تا مقایسه نتایج حاصل از تمامی
این مقاالت با یکدیگر امکانپذیر شود.
مقایسه این پژوهش با [ ]15نشان میدهد که با وجود استفاده از
طال به عنوان کاتالیست و شدت بیشتر تابش و نیز غلظت بیشتر
در مرجع [ ،]15پاسخ حاصل کمتر از پژوهش حاضر است .افزون-
براین ،پاسخ حسگر مبتنی بر نانو دیسک [ ]34و نانو ذره [ ]10و
[ ]35در مقایسه با پژوهش حاضر با در نظر گرفتن شدت تابش و
مقدار غلظت مبین پاسخ مناسبتر حسگر در این مقاله است.
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شکل  :12منحنی کالیبراسیون در (الف) دمای اتاق (ب) دمای 80 °C

تخت هستند و از آنجاییکه هیچ سد قابل توجهی برای انتقال بار
درون بلورک وجود ندارد ،رسانایی بیشتر با رسانش درون بلورک
(کنترل دانه) کنترل میشود [ .]32تعداد کمی از بارهای ناشی از
واکنشهای سطحی باعث ایجاد تغییرات زیادی در رسانایی کل
ساختار میشود [.]33
براساس تصاویر ( SEMشکل  ،)4میانگین اندازه دانه حدود nm

 40است ،که کوچکتر از دو برابر اندازه طول دبای ( ZnO
 ]28[ )30nmاست .در نتیجه ،با استفاده همزمان از تابش  UVو
120

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،برای شناسایی گاز اتانول از حسگر مقاومتی بر
پایه نانو ذرات روی اکسید تحت تابش نور فرابنفش در دمای
پایین استفاده شد .شناسایی حسگر مقاومتی ساخته شده نشان داد
که این حسگر در دمای اتاق و تحت تابش فرابنفش از توانایی
قابل توجهی برای شناسایی گاز اتانول برخوردار است و به دلیل
اهمیت حسگری گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی در دمای
اتاق این حسگر میتواند کاربرد گستردهای در صنایع متفاوت
داشته باشد .با توجه به اینکه نمونه به صورت خالص و بدون
کاتالیست و مواد افزودنی سنتز شده بود حساسیت ،پایداری و
گزینشگری به نسبت مناسبی در دمای اتاق داشت .همچنین در
دمای اتاق منحنی کالیبراسیون حسگر با ضریب همبستگی
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Fabrication and investigation of the resistive sensor based on
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at low temperatures
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Abstract: The safety and standard rules of industrial, medical, and research centers have restricted using heat
sources for sensing the flammable and toxic gases because of the reduction of the probable risks. Accordingly, in
this work, ZnO nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method. The resistive gas sensors were
fabricated based on the as-prepared ZnO nanoparticles to detect ethanol gas. The results obtained indicated that
the performance of the sensors was significantly improved for sensing ethanol. Sensitivity of 40 and 113% to
800 ppm ethanol was obtained under UV irradiation at room temperature and 80 ° C, respectively. The other
features of this sensor include short response time, selectivity, and stability, linear calibration curve. Therefore,
this sensor could be applied in environments where operating sensors at high temperatures have many challenges
due to potential risks.
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