استفاده از نانوذرات و نانومیله  SnO2آالیش شده با نقره در طراحی ،ساخت و
افزایش حساسیت حسگر گازی  H2Sبا درنظرگرفتن پرتو فرابنفش و رفتار خود
گرمایشی
۳

رضا مصطفویان ملکی ،۱اصغر اسمعیلی ،۱,۲رضا طاهری قهریزجانی
۱گروه نانو فناوری ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی
۲گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی
۳موسسه تحقیقاتی لیزر و پالسما ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،تهران

چکیده :حسگر گاز  H2Sبا رشد نانومیلههای  SnO2بر یک بستر بهم پیوسته نقره و پوشش چرخشی نانوذرات  SnO2در سطح نانو میلهها
ساخته شد .هندسه ،ریختشناسی ،ترکیب شیمیایی ،ویژگی نوری و الکتریکی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان
( ،)FESEMطیفسنجی پرتو ایکس پراکندگی انرژی ( ،)EDAXپراش پرتو نگاری با پرتو ایکس ،طیفسنجی نور پایه و طیفسنجی جذب
مورد بررسی قرار گرفت .حسگر ساختگی با آالیش نانوذرات  SnO2با نقره و همچنین ،با استفاده از روش نوآورانه قرار گرفتن همزمان در
معرض پرتو فرابنفش و تعادل الکتریکی (خود گرمایش) تقویت شد .اقدامات ما منجر به تولید یک حسگر بسیار حساس با گستره تشخیص
بسیار کم ( ppb 500تا  ) ppm 10شد که در آن برای نخستین بار از تداخل گاز  H2Oنیز در سنجش گاز استفاده شد .با توجه به این
دستاورد زمان پاسخ حسگر و زمان بهبودی در  ppm 10گاز  H2Sبطور قابل توجهی به ترتیب از  10و  11ثانیه شیوه اولیه به  5و  8ثانیه از
شیوه اصالح شده رشد یافته است .حساسیت متقابل حسگر نسبت به  C6H6, C2H5OH, CO2و  NH3نیز به منظور تعیین انتخابی حسگر
مورد بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :حسگر  ،H2Sنانو ذرات  ،Ag-SnO2نانو میله  ،SnO2خود گرمایش ،پرتو فرا بنفشEDAX ،FESEM ،
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 -1مقدمه
سولفید هیدروژن یکی از گازهای بد بو است .و افزون بر بوی بد،
این گاز بیرنگ ،خطرناک ،خورنده و قابل اشتعال است .تنفس
مقادیر ناخوشایند این گاز که با تجزیه میکروبی مواد آلی در غیاب
اکسیژن ایجاد میشود ،میتواند در طوالنی مدت باعث فقدان
حس بویایی شود .سر درد ،فشار خون پایین ،جوش های دردناک
بر پوست و کاهش گستره دید از جمله مشکالت بهداشتی است
که ممکن است به دلیل قرار گرفتن در معرض طوالنی مدت این
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گاز ایجاد شود .از طرفی ،منشأ این گاز در میدان های نفت و گاز،
فاضالب ،مراکز تصفیه فاضالب و همچنین منابع طبیعی مانند
دریاچه ها و مرداب ها و گازهای آتشفشانی است .با توجه به
موارد ذکر شده ،اهمیت تشخیص این گاز در کمترین حد ممکن
افزایش مییابد.
سازوکار سنجش حسگر گاز  H2Sدر نیمه هادی های اکسیدی
معموالً براساس واکنش مولکولهای گاز جذب شده با مواد اکسید
فلزی است که در آن مولکول  H2Sو یونهای اکسیژن برسطح
اکسیدهای فلزی باعث ایجاد الکترون هایی میشوند که بر سطح

این مواد فرار ،حرکت میکنند و در نتیجه باعث تغییر در مقاومت
الکتریکی اکسیدهای فلزی میشوند .فرض بر این است حسگر
 H2Sدر حضور هوا کار کند ،بنابراین ،سایر مولکولهای موجود در
گاز مانند  CH4 ،CO ،H2Oو  NH3در فرایند سنجش میتوانند
تداخل ایجاد کنند و طول عمر را کاهش دهند[ .]1افزودن
اکسیدهای فلزی[ ،]2-5بسپارها[ ،]6,7کاتالیست[ ،]8-11تغییر
دما و استفاده از مواد متخلخل و نانوساختار [ ]12,13برخی از
روشهای مورد استفاده برای تنظیم این حساسیت به ترتیب مورد
نیاز هستند .مطالعات پیشین نشان دادهاند که ترکیب دو یا چند
اکسید فلزی میتواند حساسیت چشمگیری بر عملکرد
حسگرداشته داشته باشد .بطوری که در حسگرها خاصیت انتخابی
ایجاد میکند .اتصال دو اکسید فلزی باعث ایجاد رابطههای
فیزیکی بین دانههای دو ماده میشود که نتیجه آن تشکیل انواع
متفاوت اتصاالت نیمرسانا مانند  -1نقطه اتصال -2 p-nنقطه
اتصال  -3 n-pنقطه اتصال  -4 p-pنقطه اتصال شاتکی است
که باعث تغییر در حساسیت حسگر میشود .نقطه ضعف دیگر این
حسگر ها ،نیاز به دمای باال آنها است و در نتیجه روش ساخت
پیچیدهتر ،مصرف بیشتر برق ،کاهش زمان کار و همچنین،
احتمال انفجار گاز وجود دارد .بر این اساس حسگر های عامل
دمای پایین اکنون تقاضای زیادی دارند .با توجه به جنبه های
منفی و همچنین نیاز عمومی به حساسیت بهتر ،روشهای خاصی
از قبیل پرتو فرا بنفش[ ،]14-19خود گرمایش و آالیش فلزی از
طرف گروههای متعدد پیشنهاد شده است .گزارشهای بسیاری
وجود دارد که نشان میدهد تابش پرتو فرابنفش باعث توانایی
حسگرها میشود تا در دمای اتاق کار کنند .اما گزارشهایی که به
بهینهسازی و بررسی حساسیت حسگرها پرداختهاند ،محدود
هستند .یکی دیگر از روشهایی که میتوان حساسیت حسگر را
بدون مصرف زیاد انرژی الکتریکی افزایش داد استفاده از روش
خود گرمایی است .در این روش ،با اعمال ولتاژ کم به ساختار
عملکرد ناهمگن با مصرف انرژی الکتریکی کم به طور موضعی
نانو ساختار گرم میشود .این اثر با ایجاد یک خازن حرارتی
کوچک و کاهش شدید تلفات حرارتی الکترودها مورد استفاده قرار
گرفته است[ .]20مصرف انرژی جزئی خود گرمایشی میتواند آن
را به یک انتخاب مطلوب برای حسگرهای بی سیم تبدیل کند.
در این مقاله ،از ساختار عملکرد ناهمگن SnO2(NR): Ag-

) SnO2(NPبرای آشکارسازی گاز  H2Sبهره برده شده است ،که
درصد آالیش فلز نقره بر حساسیت حسگر و تاثیر نور فرابنفش بر
سطح ) SnO2(NR): Ag-SnO2(NPرا بررسی میکنیم .به
دلیل ویژگی فوتو کاتالیستی ) Ag-SnO2(NPتابش پرتوهای
فرابنفش باعث افزایش بارهای سطحی بر نانوذرات شده و با
توزیع بار بر نانومیله ها ضریب حساسیت حسگر به دلیل افزایش
سطح حسگر افزایش میباید .همچنین ،به طور ویژه تأثیرات پرتو
فرابنفش و اعمال ولتاژ در اثر خود گرمایی بر پایداری ،زمان پاسخ
دهی ،بازگشتپذیری و مصرف انرژی الکتریکی حسگر بررسی
میشود .همچنین ،تأثیرات حسگر گاز  H2Sدر محیطهای غنی از
بخار آب در غلظت های متفاوت بررسی میشود.

 -2بخش تجربی
برای سنتز نانوذرات اکسید قلع آالییده شده به نقره با درصدهای
متفاوت ابتدا  2/31گرم  SnCl4.5H2Oو  0/89گرم AgNO3
به  2میلی لیتر آب خالص افزوده شد .سپس NH3 ،آبدار به آرامی
به محلول افزوده تا  pHبه مقدار  7رسید .رسوب ایجاد شده در
محلول به مدت  1ساعت در دمای اتاق همزده شد .در مرحله
بعدی ،رسوب چند بار با آب خالص شسته شد تا یونهای Cl-
و  NO-3زدوده شود .سرانجام به مدت  4ساعت در دمای 700
درجه سانتیگراد نمونهها قرار داده شد و پس از آن نانوپودر آالییده
شده به نقره آماده شده است.
در سنتز نانومیلههای  SnO2با بهرهگیری از روش آبگرمایی
مقدار  525میلی گرم  SnCl4.5H2Oدر  10میلی لیتر آب در یک
پیمانه حل شده است .در ادامه ،حدود  700میلیگرم  NaOHنیز
در  20میلیلیتر آب حل شده است و سپس 20 ،میلی لیتر اتانول
به این محلول افزوده تا یک ترکیب از الکل و آب به نسبت یک
به یک تهیه شود .سپس ،محلول حاوی سدیم هیدروکسید به
آرامی و به طور پیوسته و متناوب به محلول  SnCl4.5H2Oکه
تحت همزدن است ،افزوده شد .یک آویزش سفیدی به آرامی در
محیط اسیدی شکل گرفت ،این آویزش سفید به آرامی با افزایش
 pHدر ناحیه  11تا  12به یک محلول شفاف تبدیل می شود .این
محلول در  12 pHبه همراه زیر الیه از جنس  SiO2که با نقره
مخلوط شده بر آن قرار دارد ،که در یک اتوکالو از جنس استیل با
جداره داخلی تفلون با حجم  80میلی لیتر ریخته شد .پس از
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بسته شدن درب اتوکالو ،آن را در کوره در دمای  180درجه
برای مدت  12ساعت قرارمی دهیم .در نهایت محفظه در دمای
محیط خنک شد و پس از چند مرتبه شستشوی نمونه با آب و
الکل خالص پودر سفید رنگی بر زیر الیه مشاهده شد که شامل
نانومیلههای اکسید قلع است .معادالت زیر ( ،)1-3این فرایند را از
نظر شیمیایی خالصه میکنند [.]21
( )1

شکل  : 1شماتیکی از مجموعه آزمایشی

( )2
( )3

در بررسی سازوکار سنجش گاز  H2Sدر SnO2 (NR)/Ag-

جنس زیر الیه در این حسگر  SiO2است که بر آن  130نانومتر
فلز نقره با استفاده از روش  PVDالیهنشانی شده است .در
مرحله بعدی ،برای اتصال دادن یک شبکه از یک لیزر فایبر بهره
برده شده است .با استفاده از این لیزر شبکه های الکترود نقره با
فاصله از هم دیگر ،بر الیه رسوب شده حکاکی شد .به منظور
رشد نانومیلههای عمودی ،از روش کاشت  SnO2استفاده شد که
در آن محلول  50میکرولیتر از نانوذرات ( SnO2اندازه متوسط
دانه  15نانومتر) در اتانول دو بار بستر در  3000دور در دقیقه به
مدت  30ثانیه پوشانده شد و سپس ،در دمای  130درجه به مدت
 2ساعت گرم شد .سپس ،بستر به اتوکالو منتقل شد و به مدت
 12ساعت در دمای  180درجه سانتی گراد گرم شد .سرانجام 50
میکرو لیتر محلول از نانوذرات نقره آالیش شده با  ( SnO2اندازه
متوسط هر ذره  15نانو متر ) در اتانول به مدت  30ثانیه بر بستر
در  3000دور در دقیقه پوشانده و سپس ،به مدت  3ساعت در
دمای  150درجه سانتی گراد گرم شد.
محفظه تست گاز دارای حجم مشخص  1لیتر است که با تزریق
گاز با غلظت  100 ppmدر یک سرنگ  1تا  10میلیلیتر و
انتقال آن به محفظه میتوان غلظت های دیگر را از طریق رابطه
زیر محاسبه کرد:
()4

پاسخ حسگر یک عامل اساسی در بررسی عملکرد سنجش برای
دستگاه است که می تواند با معادله  5محاسبه شود.
 Raو  Rgبه ترتیب مقاومت حسگر در محیط هوا و گاز H2S
است .مجموعه آزمایشی این اثر در شکل  1به منظور کمک به
تجسم روش کلی انجام شده است:

) ،SnO2 (NPزمانی که این حسگر در معرض هوا قرار میگیرد،
نانوذرات  SnO2مولکولهای اکسیژن را در سطح خود جذب می-
کنند و در نتیجه گونههای اکسیژن یونیزه شده )(O2-, O-, O2-
تشکیل میشوند [ .]22,23این کمبود الکترون در سطح منجر به
تشکیل الیه تخلیه و مقاومت بیشتر میشود .با قرار گرفتن در
معرض گاز  ،H2Sاین گونه ها با توجه به واکنش های زیر ()6-8
با گاز واکنش نشان میدهند و منجر به تشکیل الکترونهای آزاد
در ماده سنجش میشوند .این الکترونها دوباره به باند رسانای
نانو ذرات بر میگردند ،در نتیجه ضخامت الیه و مقاومت
الکتریکی را کاهش میدهند و انتقال الکترون را آسان میکنند.
( )5
( )6
( )7
این واکنش بین سطح حسگر و گاز  H2Sبه مقدار زیادی انرژی
فعالسازی نیاز دارد که با استفاده از تعداد محدودی از ناحیه های
جذب تامین میشود و این عدم وجود ناحیههای کافی پاسخ
حسگر ها را محدود میکند .اکنون برای کاهش این مشکل می-
توان از دو روش زیر بهره برد:
 )1نانوذرات  SnO2بر نانومیلههای  SnO2به منظور افزایش
میانگین نسبت سطح به حجم ،الیه نشانی میشوند.
 )2آالیش نقره به دلیل نقش موثر آن در اصالح روش سنجش،
به کار گرفته شد.
78

پاییز  |1399شماره | 3سال هقتم

فرایند افزودن نقره میتواند نقش اساسی در افزایش بازده سنجش
گاز  H2Sایفا کند .این نقش را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم
کرد:
الف) اتمهای نقره از توانایی کاتالیست تفکیک اکسیژن به مراتب
باالتر در مقایسه با نانوذرات  SnO2برخوردار هستند و بنابراین،
میتوانند با قرار گرفتن در معرض هوا گونههای اکسیژن تشکیل
شده بر سطح نانوذرات را افزایش دهند .در نتیجه بیشتر مولکول-
های  H2Sبا ناحیههای فعال سطح واکنش میدهند و بنابراین،
الکترونهای بیشتری به نانوذرات بازگردانده میشوند ،که باعث
برداشت بیشتر الیه و کاهش مقاومت حسگر می شود.
ب) اتمهای نقره وقتی در مجاورت مولکولهای هوا قرار می-
گیرند ،تمایل خاصی دارند تا به فرم  Ag2Oبرسند.
 Ag2Oیک نیمرسانای نوع  Pاست و سرانجام یک اتصال P-N

را با نانوذرات نوع  Nتشکیل میدهد .این اتصال با قرار گرفتن در
معرض  H2Sشکسته میشود ،زیرا  Ag2Oبه  Ag2Sتبدیل می-
شود (معادله  .)9البته با این حال نتیجه پایدار نیست و  Ag2Sبا
استفاده از هوا ،اکسید میشود تا دوباره  Ag2Oرا تشکیل دهد.
ایجاد زنجیره ای از تشکلها و شکافها در اتصال  P-Nباعث
افزایش و کاهش سد انرژی و در نتیجه مقاومت الکتریکی حسگر
میشود[.]24

شکل  :2طرحواره نقش دوپانت  Agدر تقویت کارایی سازوکار سنجش گاز H2S

 -3نتایج و بحث
 -1-3معادالت و فرمولهای ریاضی
برای بررسی ریختشناسی سطح نانومیلهها و نانوذرات اکسید قلع
از آنالیز  SEMبهره برده شد .آنالیز  SEMنشان داد که رشد
نانومیلهها بر بستر حسگر به صورت عمودی است که طولی در
حدود  500نانومتر و قطری در حدود  40نانومتر دارند .شکل 3
نمایی از این نانومیلهها است.

( )8
سازوکار های یاد شده در شکل  2بیشتر نمایش داده شده است.

شکل  : 3تصویر  HR-SEMاز SnO2 NRs

همچنین ،آنالیز  SEMاز نانوذرات نشان داد که این نانوذرات به
صورت کروی و دارای قطری در حدود  10نانومتر دارند .که در
شکل  4نمایشی از این نانو ذرات است.
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درصد وزن اتمی عناصر در هر سه سااختار در شاکل  6مشااهده
میشود.

شکل  : 4تصویر  SEMاز

Ag-SnO2

از آنجایی که در این مقاله تاثیر حضور نانوذارت آالییده شده با
نقره با در اکسید روی بررسی شده است .بنابراین ،پس از الیه
نشانی نانوذارت به روش اسپین کوتینک بر سطح حسگر که
نانومیله نیز بر آن قرار دارند تصویر  SEMاز آنها گرفته شد .این
تصویر نشان میدهد که نانوذرات اکسید قلع بر سطح نانومیلهها
قرار گرفتهاند که در شکل  5نمایش داده شده است.

شکل  : 5تصویر  SEMاز SNO2 NRs: Ag-SnO2 NPs

حضور نانوذرات بر سطح نانومیلههاا باعاث ایجااد تجماع باار در
سطوح نانوذرات شده و با انتقال این بارهای سطحی به نانومیلاه،
زمینه حساسیت بیشتر حسگر فراهم میشود .برای بررسی درصاد
وزنی و اتمی عناصر از نمونهها آناالیزر  EDXگرفتاه شاد .پیاک
های این آنالیز ناشی از اتم های قلع  ،اکسیژن و نقره هستند .که

شکل  : 6آنالیز  EDAXو همچنین ،الگوی  XRDاز  SnO2 NRsو

Ag-SnO2

NPs

در مرحله بعدی ،آنالیز  XRDبا مدل و مشخصات زیر از نمونهها
گرفته شد .این آنالیز از نمونهها نشان داد که طرح پراش نانوذرات
با طرح پراش نانومیله از لحاظ ویژگای بلاوری متفااوت هساتند.
تمامی پیکهای پراشی از صفحههای بلوری فااز چهااروجهی را
نشان میدهد .پارامترهای شابکه بارای ناانوذرات دارای مقاادیر
 a=4/713و  c=3/154و باااارای نانومیلااااههااااا  a=4/725و
 c=3/169محاسبه شد که با مقاادیر گازارش شاده بارای گاروه
فضایی  P42/mnmمطابقت دارد .هماان طاور کاه در شاکل 6
مشاهده میشود ،افزایش شدت پیک بعضی از صفحات که بیشتر
از مقادیر مرجع است که نشان مایدهاد در ایان صافحات رشاد
ترجیحی انجام شده است و ایان افازایش شادت ناشای از رشاد
عمودی نانوساختارها و افزایش خاصیت بلوری نانو میلهها اسات.
در مقابل پیک پراشی نانوذرات در مقایسه با نانومیلاههاا پهانتار
است که ناشی از اندازه سایز کوچک آنهاا اسات .از آنجاایی کاه
مقدار کمتر از  4درصد نقره در نانو ذرات اکسید قلع ،نقره آالیاش
شده است پیک پراشی فلز نقره در نمودار  XRDمشااهده نمای-
شود.
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بررسی طیف جذبی نانوذرات و نانومیلههای اکسید قلع نشاان داد
که این مواد در ناحیه  250تا  350نانومتر جذب خوبی دارناد اماا
شدت جذب در طول ماو  280ناانومتر بارای ناانو میلاه هاا در
مقایسه با نانوذرات کمتر است اما در مقابل در طاول ماو هاای
بلندتر جذب نانومیلهها نسبت به نانوذرات بیشتر اندازهگیری شد.

شکل  : 7طرحواره سازوکارهای تابشی و غیر تابشی در ساختار شکاف باند Ag-
 SnO2الف)  UV-VISب)  ) PLنانو میله های SnO2

همان طور که در شکل  7مشاهده میشود ،تأثیر حضور آالیش
فلز نقره در نانوذرات اکسید قلع باعث ایجاد یک ناحیه جذبی
جدید در طول مو های  350تا  400نانومتر میشود که حضور
این پیک جذبی را می توان در ویژگی سطح فلز نقره جستجو
کرد[ .]25بررسی طیف جذبی نانوساختارها نشان داد با کاهش
اندازه ذرات ،انرژی بند گپ افزایش مییابد زیرا با کاهش اندازه
ذرات ،اثرات حبس کوانتومی در محاسبه انرژی بند گپ وارد می-
شوند و باعث افزایش بند گپ میشوند[ .]24در شکل  7با توجه
به نمودار جذب ،میتوان بند گپ را برای نانومیلهها و نانوذرات
اندازهگیری کرد که این مقادیر به ترتیب برای نانومیلهها و
نانوذرات برابر با  3/65 eVو 3/73 eVاست .حضور نقره در
ساختار  SnO2باعث کاهش انرزی بند گپ شد که با نتایج مراجع
دیگر انطباق دارد[.]24
برای بررسی ویژگی نوری نانوذرات و نانومیلهها از آنها طیف نور
تابناکی گرفته شد ،که نشان داد به ازای تحریک در ناحیه 320
نانومتر رفتار های نوری متفاوتی از خود نشان می دهند .طیف نور

تابناکی نانوذرات اکسید قلع بدون آالیش در شکل  7ب نمایش
داده شده است ،همان طور که در این شکل مشخص است ،به
ازای تحریک در ناحیه  300نانومتر طیف گسیلی در ناحیه  360تا
 700نانومتر گسترش یافته است .همچنین ،نمودار نور تابناکی
دارای پیکهای متعددی از جمله  400 ،371و  430نانومتر است
که طیف  371نانومتر به دلیل انتشار شکاف باند شامل نمیشود
چون با توجه به محاسبه باند گپ ماده همخوانی ندارد .این
نشرهای تابشی در ناحیه فرابنفش ممکن است ناشی از نزدیکی
لبه انتشار باند باشد که توسط منابع پیشین گزارش شده
است[ .]26-28به دلیل حضور فلز نقره در ساختار اکسید قلع طیف
گسیلی اگر چه در ناحیه بزرگتری گسترش یافته ولی شدت نمودار
نور تابناکی در آن کاهش مییابد .از آنجایی که در ساختار نواری
اکسید قلع چگالی باالیی از جای خالی اکسیژن یا قلع بینابینی
وجود دارد که اثر متقابل بین جای خالی اکسیژن و قلع بینابینی
تعداد قابل قبولی از ترازهای دام و ترازهای ناپایدار ،حالت های به
دام افتاده سطح انرژی پایدار ایجاد می کند که منجر به نشر PL
غالب میشود .همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،کاهش
شدت  PLنانوذرات آالیش شده با نقره نسبت به بدون آالیش
می تواند به خاطر جدایی موثر بارها و اشغال مراکز بازترکیب
الکترون–حفره باشد .در اینجا نقره نقش مهمی در به دام انداختن
الکترونهای طولی شده ناشی از فرایند عکس تولید شده برای
جداسازی بار ها در ساختار  SnO2باشد .کاهش سرعت باز ترکیب
که از طریق کاهش شدت نمودار  PLقابل مشاهده است ،تایید
کننده این مطلب است .نمودار  PLاز نانومیله ها نیز شبیه نمودار
نانوذرات اکسید قلع بدون آالیش است با این تفاوت که شدت
تابشی در ناحیه فرابنفش به دلیل افزایش اندازه نانومیلهها افزایش
یافته است .در شکل  7شماتیکی از ساختار نواری اکسید قلع
که سهم انتشار تابشی و انتشار غیررادیواکتیو به تصویر درآمده
است.
در بررسی تأثیر تابش فرابنفش و رطوبت موجود در هوا بر
حساسیت حسگر از آنجایی که رطوبت موجود در هوا بر عملکرد
حسگر  H2Sتاثیرات نامطلوبی دارد و پیشبینی مقدار دقیق این
گاز را با خطا روبرو میکند تالش بر این است که بتوان این
تأثیرات نامطلوب را به نحوی کنترل کرد .بنابراین ،تأثیر درصد
های متفاوت گاز در دمای اتاق بر حسگر بررسی شد .همچنین،
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تأثیر تابش فرابنفش بر حسگر نیز بررسی شد .نمودار  I-Vبا ولتاژ
بیس  15ولت از حسگر تحت درصد های متفاوت بخار آب و
تابش فرابنفش نشان داد تغییرات جریان بر حسب ولتاژ در رطوبت
های متفاوت به صورت خطی است .همچنین ،این نمودار نشان
داد در زمانی که حسگر در معرض بخار آب است و هیچ تابش
فرابنفشی وجود ندارد .جریان الکتریکی حسگر نسبت به حالت
وجود تابش فرابنفش مقدار کمتری دارد ،نتایج در شکل  8این
مطلب را اثبات میکند.

شکلهای ( 8ب) و ( 8د) نشان داده شده است و میتوان مشاهده
کرد که آالیش نقره جریان را در صورت وجود یا عدم وجود پرتاو
فرابنفش افزایش میدهاد ،اگار چاه در هنگاام اساتفاده از پرتاو
فرابنفش این افزایش بیشتر مشهود است.

شکل  : 9تأثیر غلظت گاز  H2Oو روشنایی پرتو ماورا بنفش بر مقاومت و رطوبت
حسگر ها برای
(الف و ب))SnO2 (NR)/SnO2 (NP
( و د))SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP

شکل  : 8منحنی های تاریک  IVبرای منحنی های (الف و ب) و منحنی  I-Vدر
حضور نور فرا بنفش برای ( و د) الف) ) SnO2(NR)/SnO2(NPب) و
) SnO2(NR)/SnO2(NP) ) SnO2(NR)/Ag-SnO2(NPو
د) )SnO2(NR)/Ag-SnO2(NP

همانطور که در (شکل  8الف) مشخص است ،باا افازایش درصاد
بخار آب جریان حسگر نیز افزایش مییابد اما در زمانی که تابش
فرابنفش بر سطح حسگر وجاود دارد باا تغییارات در صاد بخاار
جریان کاهش مییابد (شکل  8ب) ایان آزماایش نشاان داد کاه
تابش فرابنفش بر افزایش جریان بسیار موثر است .در شاکل 8
طرحوارهای از تأثیر تابش فرابنش بر چگالی تولید الکترون-حفاره
را نمایش میدهد .در مرحله بعدی ،تأثیرات تغییر درصد بخار آب
و تابش فرابنفش بر مقاومت الکتریکی حسگر بررسی شد .بررسی
تأثیر رطوبت بر مقاومت الکتریکی سطحی حساگر از ایان جهات
مهم است که در اندازهگیری دقیق مقدار گاز  H2Sدر محیط خطا
کاهش یابد .منحنیها همچنین نشان می دهد که استفاده از پرتو
فرابنفش جریان را افزایش میدهاد .اثار ناخاالصساازی نیاز در

مطالعه تاثیر رطوبت بر مقاومت الکتریکی حسگر از اهمیت ویژه-
ای برخوردار است ،زیرا برای کاهش خطاها هنگام سانجش گااز
 H2Sبسیار مهم اسات .از ایان رو ،کااهش مقاومات الکتریکای
حسگر ها و در نتیجه غلظت های بااالتر گااز  H2Oدر شاکل 9
الف نشان داده شده است .با مقایسهی این منحنیهاا و ماواردی
که بارای ناانوذرات نقاره افازوده شاده( ،شاکل  ) ( 9و ( 9د) )
پیشنهاد شده است که مقاومت الکتریکی هنگام ریختن ذرات باه
مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
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اعمال ولتاژ بر سطح حسگر با توجه به افزایش حساسیت و
کاهش توان مصرفی در حسگر در این بخش بررسی میشود.
اعمال ولتاژ الکتریسته بر سطح حسگر گرمایش ژول نام دارد که
گاهی با عنوان خود گرمایشی نیز نام برده میشود .در این اثر با
اعمال میدان الکتریکی بر سطح حسگر انرژی گرمایی تولید می
شود که ناشی از تلفات انرژی جنبشی الکترون های حامل است
که در اثر برخورد تولید میشود یا میتوان گفت انرژی حرارتی به
دلیل از دست دادن انرژی جنبشی در الکترونهای حامل جریان از
طریق برخورد غیر قابل اجتناب ایجاد میشود.
شکل  :10پاسخ گاز ناپایدار در الف) غیاب و ب) با حضور نور پرتو فرابنفش برای
غلظتهای متفاوت رطوبت و تغییرات پاسخ بهبود زمان با افزایش رطوبت در شرایط
) بدون پرتو ماورا بنفش و د) با حضور پرتو

بنابراین ،همان طور که در شکل  10الف آشکار است با افزایش
درصد بخار آب ،زمانی که  LEDفرابنفش روشن میشود ،رشد
مقاومت با شیب تندی قابل مشاهده است اما دو نکته مهمی که
از این نمودار میتوان فهمید این است که:
 )1با افزایش درصد بخار آب ،سرعت پاسخ دهی گاز افزایش
میباید یعنی زمان رسیدن به  90درصد مقاومت اشباع ) ( T90
کوچکتر شده است .بنابراین ،نور فرابنفش سرعت پاسخ حسگر را
به بخار آب افزایش داده است.
 )2با افزایش درصد گاز زمانی که سیگنال الکتریکی به مقدار
اشباع رسید با خاموش کردن  LEDفرابنفش نمودار مقاومت
برحسب زمان ناگهان کاهش مییابد اما این کاهش در درصدهای
متفاوت بخار آب یک رابطه معنا دار را نشان می دهد .با خاموش
شدن منبع فرابنفش سرعت بازگشتپذیری برای درصدهای
باالی بخار آب بسیار بیشتر از درصدهایی که پایین است .در
شکل  10ب تغییرات زمان حساسیت حسگر با افزایش غلظت
نمایش داده شده است .نتیجه مهمی که از بررسی این بخش
گرفته میشود این است که میتوان با ذخیرهسازی شیب نمودار
سرعت پاسخ در محیط بخار آب و تاثیر گاز  H2Sبر حسگر،
تغییرات شیب جدید که ناشی از گاز  H2Sاست را مشاهده کرد و
براساس غلطت های متفاوت گاز این شیبهای جدید را کالیبره
کرد.

گرمایش حجمی ژول با ابعاد ) (W/m3از طریق رابطه زیر قابل
محاسبه است [:]29
()9

در اینجا  Jگرمایش حجمی V ،پتانسیل الکتریکی ρe ،مقاومات
الکتریکی و  Lطول مواد رسانا است .زمانی کاه یاک نایمرساانا
تحت ولتاژ قرار میگیرد ،براساس مقاومت الکتریکی عبور جریاان
الکتریسیته از آن همراه با گرما است که از ایان گرماا باه عناوان
پدیده خود گرمایشی نام برده می شود .قدم نخست ،برای بررسی
تاثیر گاز  H2Sبر حساسیت و سرعت پاسخ ،بررسی تاثیر ولتاژ بر
سطح حسگر است .برای این منظور با اتصال پایه های حسگر به
یک منبع ولتاژ و تغییرات ولتاژ از  0تاا  15ولات تغییارات دماای
سطح حسگر اندازه گیری شد که نتایج آن در شاکل زیار (شاکل
 11الف) نشان داده شده است:

شکل  :11الف) اثر افزایش پتانسیل الکتریکی بکار برده در افزایش درجه حرارت
حسگر ها با
) SnO2 (NR)/SnO2 (NPو )SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP
ب) تغییرات دما وابسته به زمان برای ولتاژ های متفاوت اعمال شده
) SnO2 (NR)/SnO2 (NPو )SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP
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همان طور که در شکل باال مشخص است ،در دمای  23درجه
سانتیگراد برای نانو ذرات بدون آالیش با افزایش ولتاژ از  0تا 15
ولت دما از  23تا  80درجه افزایش و در مقابل برای نانو ذرات
آالیش شده این تغییرات از  23تا  105درجه است .این در حالی
است که مقاومت حسگر سقوط تدریجی را تجربه کرده است.
همچنین ،الزم به ذکر است که حسگری که به آن نقره افزوده
شده است ،زودتر از حسگر بدون نقره به حداکثر درجه حرارت می
رسد (شکل  11ب) .این پدیده ناشی از وجود الکترون های اضافی
در اثر افزودن نقره است که در این شرایط با افزایش جریان،
بنابراین ،دما نیز افزایش مییابد .شکل  12این سازوکار توضیح
داده شده را با ارایه یک طرح ساده تر نشان میدهد.
شکل  13پاسخ گاز ناپایدار غلظتهای متفاوت گاز (500ppb, 1 ppm, 5 H2S
) ppm, 10 ppmبرای پتانسیل های الکتریکی بکار برده شده ی متفاوت از
)(0, 5v, 10v, 15v
(الف) ) SnO2 (NR)/SnO2 (NPو
(ب) ) SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NPو
( ) اثر غلظت گاز  H2Sبر زمان پاسخ حسگر برای
) SnO2 (NR)/SnO2 (NPو )SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP

شکل  :12طرحواره اثر افزودن نقره در رسیدن به حداکثر درجه حرارت در طول اثر
خود گرمایش

در مرحله بعدی ،تغییرات غلظت گاز  H2Sاز  ppb 500تا 10
 ppmبررسی شد .همان طور که در شکل  13الف-ب مشاهده
میشود ،با افزایش غلظت گاز  H2Sمقاومت حسگر نیز کاهش
مییابد .همچنین ،در این شکل حساسیت حسگر در ولتاژهای
متفاوت بررسی شده است .با توجه به شکل با افزایش ولتاژ دمای
سطح حسگر به دلیل پدیده خود گرمایشی افزایش یافته و با
افزایش دما مقاومت الکتریکی حسگر کاهش یافته و در مقابل
حساسسیت حسگر افزایش مییابد .یکی از اثرات آالیش فلز نقره
درساختار اکسید قلع کاهش مقاومت الکتریکی اکسید قلع است،
تأثیر این آالیش را می توان در افزایش دما نسبت به حالت بدون
آالیش جستجو کرد .شکل  13این نتایج را به روشنی نمایش
می دهد.

پاسخ حسگر با محاسبه نسبت مقاومت حسگر در هوا به مقاومت
حسگر در محیط گاز (  ) Rair/Rgasبرای غلظتهای متفاوت گاز
 H2Sبهدست آمد .که این تغییرات پاسخ ،به دلیل جابجایی ولتاژ
نیز در شکل  14برای غلظت های متفاوت 500ppb-( H2S
 )10ppmو برای هر دو حالت آالیش شده و بدون آالیش نانو
ذرات نشان داده شده است .همچنین به ازای غلظت  1 ppmگاز
 H2Sنمودار پاسخ حسگر به تغییرات ولتاژ برای حالت آالیش با
نقره اندازهگیری شد و این نمودار نشان میدهد که در غلظت
 1 PPMگاز  H2Sپاسخ حسگر با افزایش ولتاژ رفتار تقریبا
خطی دارد.
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شکل  14تاثیر افزایش پتانسیل الکتریکی بکار برده شده بر تغییرات واکنش حسگر
ها برای )SnO2 (NR)/SnO2 (NP
و ) SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NPدر غلظت های متفاوت گاز H2S
(الف) ( ،ppb 500ب) ( ،ppm 5 ) ( ،ppm 1د) ppm 10

در شکل  14به منظور بدست آوردن  Rv/Rv=0پتانسیل های
الکتریکی  10v ،5vو  15vبرای غلظتهای متفاوت گاز
 H2Sاستفاده شد (شکل  .)15داده ها نشان می دهد که با
افزایش ولتاژ رابطه بین پاسخ حسگر و غلظت گاز خطی تر می
شود .این رفتار خطی برای نسخه های آالیش شده بسیار قابل
مشاهده تر است.

گرمایشی افزایش مییابد این افزایش دما باعث افزایش سرعت
پاسخ دهی حسگر میشود .شکل  16الف ،تاثیر افزایش ولتاژ بر
سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری حسگر را نشان میدهد.
زمانی که ولتاژ بایاس صفر است ،حضور نقره در ساختار اکسید
قلع باعث افزایش زمان پاسخ حسگر می شود که تاثیر کمی بر
زمان بازگشتپذیری حسگر دارد اما با افزایش ولتاژ زمان پاسخ
حسگر بهبود مییابد .دلیل این پدیده گرم شدن نانو میلهها و
نانوذرات است ،بطوری که گرما باعث افزایش جریان و کاهش
مقاومت نیمرسانا میشود .در مرحله بعدی مولکولهای  H2Sبر
بر سطح  SnO2جذب میشوند و الکترونهای آزاد آن را میگیرد
و باعث تشکیل الیه تخلیه میشود و در نتیجه باعث کاهش
مقاومت حسگر میشود .کمترین سرعت پاسخ دهی مربوط به
کمترین ولتاژ بایاس شده است .بررسی سرعت پاسخ دهی به
سرعت بازگشت پذیری در این حسگر نشان داد که اگر چه با
افزایش ولتاژ سرعت پاسخ و ریکاروی افزایش مییابد اما زمان
پاسخ نسبت به زمان بازگشتپذیری در تمامی ولتاژها مقدار
کوتاهتری اندازهگیری شد شکل  16ب .آزمایش ها نشان داد به
محض حذف گاز از سطح حسگر رفتار حسگر کاهش مییابد اما
به دلیل اینکه مولکولهای گاز  H2Sدر بین فضای خالی
نانومیلهها قرار گرفته باشند این تاخیر در زمان پاسخدهی را توجیه
میکند اکنون با افزایش دمای سطحی نانومیلهها یک جابجایی
هوا بین آنها انجام میشود که ناشی از افزایش ولتاژ است.
بنابراین ،میتوان گفت که افزایش ولتاژ زمان بازگشت پذیری را
بهبود می دهد .اما افزایش بیش از حد ولتاژ باعث تخریب ساختار
حسگر میشود شکل  . 16در این شکل رفتار حسگر در معرض
 PPM 10گاز  H2Sبررسی شده است که به ازای ولتاژهای
بزرگتر از  15ولت حساسیت حسگر دچار افت میشود.

شکل ( Rv=x /Rv=0 : 15الف) ( ،x= 5vب)  x= 10vو ( )  x= 15vبرای
غلظت گاز های متفاوت
) SnO2 (NR)/SnO2 (NPو )SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP

در این قسمت سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری حسگر تحت
تاثیر اعمال ولتاژ های متفاوت بررسی می شود .با تغیرات ولتاژ از
 0تا  15ولت سرعت پاسخ دهی و بازگشت پذیری بهبود مییابد.
به دلیل اینکه با افزایش ولتاژ دمای حسگر با توجه به پدیده خود
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شکل  :17تاثیر پرتو ماورا بنفش ،خود گرمایش و  ppm10گاز  H2Sبر تغییرات
مقاومت حسگر در یک دوره زمانی  40ثانیه برای (الف) )SnO2 (NR)/SnO2 (NP
و (ب) )SnO2 (NR)/Ag-SnO2 (NP
شکل  16الف) تغییرات پاسخ حسگر برای  ppm10گاز  H2Sدر ولتاژ های متفاوت
اعمال شده از .0, 5v, 10v, 15v

زمان پاسخ و بازیابی در صورت عدم حضور پرتو فرابنفش و خود
گرمایشی که در تا ر نشان داده شده است.

ب تا ذ) بطور جداگانه برای هر پتانسیل بکار برده شده به منظور نشان دادن بهتر
ارتباط بین زمان بازیابی و ولتاژ بکار برده شده منحنی های یکسانی را نشان می
دهد.

نقطه ضعف اصلی حسگر های گازی بر پایه اکسید فلز ،حساسیت
متقابل آنها نسبت به گاز های خاص است .این بدان معنی است
که حسگر های گازی جدا از هدف خود نسبت به سایر گاز ها نیز
حساسیت نشان می دهند و این پدیده در شکل  18بیشتر
مشخص میشود.
10
)V=15, SnO2(NR):Ag-SnO2(NP
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از آنجایی که اعمال همزمان ولتاژ و تابش فرابنفش بر حساسیت
و سرعت پاسخ حسگر تاثیر میگذارد در این بخش تاثیر این دو
عامل به طور همزمان بررسی میشود .بنابراین ،حسگر در ابتدا
تحت تابش فرابنفش قرار گرفت .همان طور که گفته شد ،این
تابش باعث کاهش مقاومت نیمرسانا شده و مقدار مقاومت آن را
از  1000مگا اهم به  250مگا اهم کاهش داد ،پس از آن حسگر
تحت اعمال ولتاژهای متفاوت از  0تا  15ولت قرار گرفت .با
افزایش ولتاژ در این مرحله مقاومت حسگر دوباره کاهش جدیدی
را نشان داد که در نهایت مقاومت به مقدار  1مگا اهم رسید .پس
از آن به ازای غلظت گاز  H2S ،ppm 10حساسیت حسگر
بررسی شد .نتایج نشان داد که حساسیت در هر دو حالت آالیش
شده و بدون آالیش افزایش یافته است ،اما  Ag-SnO2پاسخ
باالتری دارد .شکل  17تا ر ،سرعت پاسخ از مقدار پیشین خود
تغییری را نشان نداد اما تاثیر تابش فرابنفش نسبت به اعمال ولتاژ
بیشتر بود ،اما نتایج در بخش بازگشت پذیری بلعکس است به
طوری که تاثیر اعمال ولتاژ نسبت به تابش فرابنفش بیشتر است.

0

2

1

شکل  :18حساسیت متقابل حسگر برای  H2S ،ppm 10و C6H6, ،ppm 50
 C2H5OH, CO2و NH3

برای بررسی پاسخ حسگر به گازهای دیگر به ازای ولتاژ  15ولت،
رفتار حسگر  PPM 50برای آمونیاک ( ،)NH3اتانول
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) ،(C2H5OHبنزن ( (C6H6و  H2S ،PPM 10بررسی شد.
این بررسی نشان داد که در بین تمام این گاز های مورد بررسی،
پاسخ حسگر به گاز  H2Sدارای بیشینه حساسیت می باشد .حضور
نقره در نانو ذرات اکسید قلع و عدم حضور آن باعث افزایش و
کاهش حساسیت حسگر میشود.
جدول  :1مقایسه پاسخ حسگر در این کار با سایر حسگر های گازی خودگرمایش یا
پرتو ماورا بنفشی که گزارش شده است

 )1نانومیلههایی که بر آنها با نانوذرات پوشیده شده است ،نسبت
سطح به حجم را بهبود میبخشد و بنابراین ،بخشهای بیشتری
برای به دام انداختن گاز  H2Sو شروع سازوکار سنجش در
دسترس است.
 )2پرتو فرا بنفش نانوذرات را تحریک میکند که در نهایت باعث
تولید الکترون ها و حفره ها میشود .این الکترونها گونههای
اکسیژن را در رابطهای نیمرسانا ایجاد می کنند ،ناحیههای فعال
تری برای سنجش  H2Sتشکیل می دهند ،زمان پاسخ را کاهش
میدهند و همچنین ،مولکول های گاز  H2Oتداخل را به افزودنی
های مفید برای فرایند سنجش تبدیل میکنند.
 )3ترکیب نانوذرات با نقره باعث افزایش انتخاب حسگر به دو
دلیل مهم میشود .ناخالصسازی فلزی بطور کلی مقاومت
الکتریکی ساختار آالیش شده را کاهش میدهد .همچنین ،وجود
اتم های نقره باعث افزایش تعداد جفت حفره های الکترون در
نانو ذرات  SnO2میشود و از ترکیب مجدد بیشتر در هنگام پرتو
ماورا بنفش جلوگیری میکند.
 )4استفاده از پتانسیل الکتریکی دمای حسگر را باال میبرد که
باعث کاهش مقاومت و افزایش جریان الکتریکی حسگر میشود.
از طرف دیگر ،زمان بازیابی حسگر به دلیل خود گرمایشی کوتاه
می شود ،زیرا هوای به دام افتاده بین نانومیلهها گردش میکند و
در نتیجه سرعت کاهش گاز  H2Sاز نانومیلهها را بهبود میبخشد.

تاثیر نور پرتو فرابنفش و گرمایش آن ،خود بطور جداگانه توسط
گروه های متفاوت به عنوان وسیله ای برای بهبود پاسخ حسگر
(جدول  )1مورد بررسی قرار گرفته است و با این وجود تأثیر
همزمان هر دو آن ها هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است که این
اهمیت بیشتری را بر یافتههای این مطالعه میگذارد.

 -4نتیجهگیری
حسگرهای مبتنی بر  SnO2بطور کلی نسبت به گاز H2S

حساسیت قابل توجهی دارند که این ویژگی در این پژوهش با
جایگزینی ساختارهای معمولی با)SnO2(NR)/Ag-SnO2 (NP
و استفاده از روشی نوآورانه شامل یک رفتار همزمان با پرتو
فرابنفش و خود گرمایش ،بیشتر افزایش یافته است .این روش
مزایای خاصی دارد از جمله:
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The use of Ag doped SnO2 nanorods and nanoparticles in
designing, fabrication and sensitivity enhancement of H2S gas
sensor considering ultra-violet ray and self-heating
1
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Abstract: A H2S gas sensor was fabricated by growing SnO2 nanorods on an interdigitated Ag substrate spin
coating SnO2 nanoparticles. The geometry, morphology, chemical composition, optical and electrical properties
were investigated by scanning electron microscopy, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDAX), X-Ray
diffraction, photoluminescence spectroscopy and absorption spectroscopy. The obtained sensor was further
improved by doping Ag on the SnO2 Nano-Particles and a unique method of simultaneous exposure to UV
illumination and applying and electrical potential (self-heating). Our attempts lead to production of a highly
sensitive sensor in the low detection range (500 ppb-10ppm) in which H2O gas interfering was also used for the first
time in the gas sensing. Regarding this achievement, the sensor response and recovery times remarkably boosted in
10 ppm H2O gas from 10 and 11s in initial method to 5 and 8s in the improved method, respectively. The sensor
cross-sensitivity toward C6H6, C2H5OH, CO2 and NH3 was also examined in order to determine the sensor
selectivity.
Keywords: H2S sensor, Ag-SnO2 nanoparticles, SnO2 nanorod, Self-heating, Ultra-wave ray, FESEM ,EDAX
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