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 اثر افزودنی نانوذرات طال بر ویژگیهای حسگری اکسید قلع
 

 

 .3فردحسن غفوری ،2سعیده رهبرپور، 1,* شیوا محمدیوسفی
 ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک، دانشگاه شاهد، تهران،  -1

 . رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یمهندس یه فنشکددان ار،یاستاد -2

 .رانی، تهران، ابرق، دانشگاه امیرکبیره شکدداناستاد،  -3

 

 

 
 خالصه

 
های حسگری اکسید قلع بررسی شد. مشاهده شد اضافه کردن نانوذرات طال عالوه اثر افزودنی نانوذرات طال بر ویژگی

دهد. الیه حساس دهد را کاهش میحسگری، دمای کاری حسگر که بیشینه پاسخ در آن رخ می هایبر بهبود ویژگی
جهت ایجاد دقیقه تف جوشی شد.  09گراد به  مدت درجه سانتی 099اکسیدقلع بر بستر سرامیکی ایجاد و در دمای 

اکسید بر روی الیه حساس  نومتر(الیه نازکی از طال )در حدود چند نابا استفاده از سیستم کندوپاش ، نانو ذرات طال
شد  گراد قرار دادهدرجه سانتی 099گیری الیه طال، کل نمونه به مدت یک روز در دمای پس از شکلنشانده شد. قلع 

های فاقد ذرات طال بوتانول بررسی و با نمونه-1ها به گاز تا ذرات طال در کل الیه حساس نفوذ کنند. پاسخ نمونه
 گاز  سنجش هایویژگیبرای رسیدن به  هایی با ضخامتهای مختلف طال، ساختار حسگرخت نمونهمقایسه شد. با سا

ساخت و آزمون یکسان، پاسخ حسگر اکسیدقلع که با ده نانومتر  که در شرایط داد . نتایج نشانگردید بوتانول بهینه-1
افزایش سطح  برابر 7/2نسبت به نمونه خالص آن بوتانول -1از بخار گاز  ppm 1999به بود طال حساس سازی شده

گراد کاهش دمای بیشینه پاسخ را به درجه سانتی 09است. عالوه بر افزایش سطح پاسخ، آالیش الیه با طال تا داشته
 شد. دنبال داشت. نتایج با استفاده از مدل کیفی توضیح داده

 بوتانول -1دمای بیشینه پاسخ، سد شاتکی، ال، طنانوذرات حسگر مقاومتی گاز، اکسیدقلع، کلید واژگان: 

 
 
 مقدمه .1

طور گسترده در تشخیص انواع گازهای احیا کننده نظیرگازهای ویژه اکسید قلع باکسید فلزی بههادی سگرهای نیمهح
، حساسیت باال، اکسیدقلع . از مزایای حسگرهای مبتنی بر] 1[استزا مورد استفاده قرار گرفتهتعالسمی و یا اش

خالص نسبت به انواع حاوی فلزات نجیب از حساسیت  اکسیدقلع باشد. حسگرطراحی آسان، وزن و قیمت پایین می
کنند، آرایش ها نقش کاتالیزور را ایفا میپایین تری برخوردار است. از آنجا که فلزات نجیب در بسیاری از واکنش

در  بسیاری هایشود. گزارشهای حسگری آنها مییسطح اکسیدهای فلزی با این مواد باعث بهبود حساسیت و ویژگ
 و ... وجود ]Pd ]0-2 [، Pt ]5،0[ ،Ag ]7،7مانند  نجیب فلزات با شده حساسیت در سطوح اصالح افزایش مورد

نخستین بار یامازو در سال  .]0[یابد دارد . با افزودن فلزات نجیب به اکسیدهای فلزی مقدار حساسیت افزایش می

                                                 
* Email: shusefy@gmail.com مسئول مکاتبات 
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    های حسگری آن مشاهده نمود که افزودن فلزات نجیب بر سطح حسگر اکسید قلع موجب بهبود ویژگی 1071
ی نقره، پالتین و پاالدیوم را بر روی حسگر اکسید قلع بررسی کردند شود. یامازو وهمکارانش اثر سه بهبود دهندهمی

بر تابع  Pdو  Agهای هم متفاوت بوده، افزودنیمشاهده شد که سازوکار تاثیر فلزات مختلف بر پاسخ حسگر از  .]2[
شود. در وضعیت هیچ تاثیری بر تابع کار حسگر مشاهده نمی Ptگذارند درحالیکه درخصوص کار اکسید قلع تاثیر می

برای  1/9برای نقره و  7/9اول یعنی پاالدیوم و نقره، افزایش تابع کار نسبت به اکسیدقلع بدون کاتالیزگر حدود 
شده  یابد. سازوکار یادوم گزارش شد که این مقدار در اثر حضور حسگر در اتمسفر احیایی به صفر کاهش میپاالدی

. در این حالت، اگر ذرات فلز کوچک بوده و به طور مناسبی در سطح ]19[شودحساس سازی الکترونیکی نامیده می
شوند. جذب اکسیژن در سطح هادی مینیمه-باشند، موجب فراهم آمدن اتصال دیودی فلزهادی پراکنده شدهنیمه

کند. حضور ذرات فلزی ارتفاع سد در نقاط اتصال را افزایش داده در نتیجه آن مقاومت معادل الیه حساس تغییر می
. در ]2[شود گاز احیایی باعث کاهش سد پتانسیل ایجاد شده و در نتیجه تغییر چشمگیر مقاومت الیه حساس می

شود به دلیل نقش اضافه کردن پالتین به سطح( که حساس سازی شیمیایی نیز نامیده می سازوکار دیگر )نظیر
شوند. های فعال به سطح حساس حسگر سرازیر میکاتالیزوری آالیش فلزی، گاز در سطح فلز شکسته شده و  پروتون

های جذبی هش تراکم اکسیژنبه بیان دیگر حساسیت به گاز ناشی از افزایش نرخ فرآیندهای شیمیایی، و در نتیجه کا
 .]19[باشدبا بار منفی می

اساس هر دو سازوکار ذکر شده فعالیت شیمیایی فلز است چه در نقش کاتالیزور چه در نقشی که در آن سطح فرمی 
گردد. اگرچه طال از ها میفلز با جذب و واجذب گاز تغییر نموده و باعث تغییر الیه تهی ایجاد شده در سطح مرزدانه

کمتر  ]11[دلیل عدم واکنش پذیری شیمیایی  اما به ]0[نظر ساختاری شباهت بسیاری به پالتین و نقره قرار دارد 
. مطالعات ]12[است شدهان الکترود از آن استفاده میعنو است و نوعا بهمورد توجه محققان حوزه حسگر گاز قرارگرفته

نشان دهنده  ] 11[ذرات نانومتری طال و ویژگیهای شیمیایی گزارش شده در این ذرات اخیر درخصوص رفتار متفاوت 
باشد. از آنجا که در اکثر کارهای تحقیقاتی که واکنش پذیری یش شده با نانوذرات طال میاللزوم بررسی حسگرهای آ

، محققان فعال در ] 10-15 [است دهند خاصیت کاتالیزوری اکسیداسیون مونوکسیدکربن گزارش شدهطال را نشان می
های حسگری حسگرهای اکسیدفلزی در نقش حسگر زمینه حسگرهای گازی نیز تنها اثر افزودنی طال بر ویژگی

اند. مطالعات در خصوص آرایش سطح اکسیدهای فلزی با طال به گزارشات مونوکسیدکربن را مورد مطالعه قرار داده
شود. افزودن نانو ذرات طال بر روی سطح محدود می ] 21-20[ن دیگر و چندت ]29[، رمیگر ]17[گوتو  ،]17[ونگ

در طیف وسیعی از دماهای شده و اکسیدهای فلزی سبب بهبود حساسیت این حسگرها نسبت به گاز مونوکسیدکربن 
رو به توسعه است  فلزی اکسیدهای توسط شده پشتیبانی تحقیق درباره نانوذرات عالوه بر این. استکاری بررسی شده

  .]10،10 [ شودطال نسبت به بدنه طال نشان داده رفتار متفاوت نانوذرات تا
در کار حاضر تاثیر اضافه کردن نانوذرات طال بر پاسخ حسگری حسگر اکسید قلع به گازی متفاوت از مونوکسید کربن 

  ها و هیدروژن تقریبا مشابه است لذا گاز است. از آنجا که پاسخ حسگرهای گاز به طیف وسیعی از الکلگزارش شده
است. جهت درک سازوکار حاکم بر بوتانول به عنوان گازی در دسترس و غیر قابل انفجار مورد مطالعه قرار گرفته-1

های ساخته شده از اکسید قلع تغییر ه طال در نمونهحسگر و ایجاد حسگری با شرایط بهینه، دمای کاری و میزان آالیند
داده شده و تاثیر آن بر عملکرد حسگر بررسی گردید. جهت آرایش سطح حسگرهای اکسید قلع از پوشش نانومتری 

شد که سطح حساسیت حسگر به شدت به میزان نانوذرات طالی نشان دادهطال بر سطح الیه حساس استفاده گردید. 
شد که دمای بهینه کاری که در آن حسگر بیشترین اس وابسته است. همچنین نشان دادهالیه حسموجود بر سطح 

 وسیله ذرات طال قابل کنترل است. دهد بهبه گاز مورد مطالعه را از خود نشان می پاسخ
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 های آزمایشگاهیروش .2

جوشی شد. دقیقه تف 09مدت  بهگراد درجه سانتی 099میکی ایجاد و در دمای الیه حساس اکسیدقلع بر بستر سرا
دقیقه  129تا  19گراد و بازه زمانی درجه سانتی 1299تا  099به ترتیب در بازه دمایی  هانمونه جوشیتفدما و زمان 

شد و در نهایت دما و جربی تست حساسیت و استحکام گرفتهحاصل از هر فرآیند بصورت تهای ر داده شد. از نمونهیتغی
ها در این مقاله انتخاب شد. های بیشتر و گزارش ویژگیآمد برای بررسیبهترین عملکرد بدست میزمانی که در آن 

 امانهبا استفاده از سدمای تف جوشی بود.  گراددرجه سانتی 099و زمان دقیقه  09شرایط ساخت انتخاب شده 
. دلیل استفاده از این نشانده شداکسیدقلع ذرات طال بر روی الیه حساس الیه نازکی از طال جهت ایجاد نانوکندوپاش 

افزودن فلز نجیب بر روی نیمه های مرسوم روش کنترل پذیری ضخامت الیه نشانده شده بود در حالیکه در روش
علیرغم سادگی و ارزانی روش کنترل پذیری باالیی وجود ندارد. سامانه کند  ]19[روش شیمیایی مرطوبنظیر ها هادی

، 1های های طال در ضخامتده قابلیت کنترل ضخامت الیه در حدود یک نانومتر را فراهم نمود. الیهو پاش مورد استفا
 حسگرها برای 1 جدول با مطابق اختصاری اسامی از حشو، از جلوگیری منظور بهنانومتر ایجاد شد.  10و  19، 7

درجه  099ساعت در دمای  20ت سپس نمونه جهت نفوذ نانوذرات طال به الیه حساس به مد .استشده استفاده
پس از قرار دادن حسگر بر روی اتصاالت الکتریکی توسط دو الکترود پالتین برقرار شد.  شدند.گراد قرار دادهسانتی
ها چه حسگرهای خالص و چه حسگرهای آرایش شده با طال به مدت دو ساعت در معرض کن، تمامی نمونهریزگرم

شدند. این مرحله جهت پایدارسازی پاسخ حسگرها و افزایش پاسخ حسگر انجام قرار دادهبوتانول -1غلظت اشباع از گاز 
 است. نشان داده شده 1نانومترطال قبل و بعد از حساس سازی در شکل  19گردید. برای نمونه پاسخ حسگر اکسیدقلع 

 
 

  .شدهاسامی اختصاری حسگرهای ساخته -1جدول 

15SA 10SA 7SA 3SA 0S  اختصارینام 

بدون  1 7 19 10
الیه 
طال 

)نمونه 
 خالص(

ضخامت طالی الیه 
نشانی شده بر سطح 
حساس اکسید قلع 

 )نانومتر(
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500nm 

 )الف(

 (ب)

  .250℃ کاری بوتانول در دمای-1از گاز  1111ppmبه  10SAپاسخ حسگر   -1شکل 
گر طال موجب تغییر رنگ آالیشاست. وجود الیه الف حسگر اکسید قلع آالیش شده با طال نشان داده شده-2در شکل 

است. همچنین برای جلوگیری از اتصال است، اما بدلیل ضخامت کم الیه طال، طالیی رنگ نشدهسطح حسگر شده
با استفاده از  Au-2SnO کوتاه شدن دو الکترود حسگر، الیه طال تشکیل شده پیوسته نخواهدبود. ساختار حسگر 

دهد. از حسگر الگوی واضح  ناحیه حسگری را نشان می SEMاست. تصویر ب مشخص شده-2 در شکل SEMعکس 
دهد که روی بستر سرامیکی الیه نشانی ناحیه نازک و همگن الیه حساس را نشان می SEMنمایی باالی تصویر بزرگ
سته تشکیل های ناپیونانومتر متراکم نبوده و نانو دانه 20همانطور که مشخص است الیه طال با ضخامت است. شده
رود که انتظار می شود.مساله به سازوکار افزایش ضخامت الیه طال در حین فرایند الیه نشانی مربوط میاین اند، شده

در نتیجه با کاهش ضخامت الیه طال تعداد ای گسسته از طال ایجاد شود. نانومتر نیز الیه 20های کمتر از برای ضخامت
های بار نیز در فصل مشترک یابند، چگالی حاملهای الکترونی کاهش میواکنشذرات در واحد سطح کاهش یافته و 

  یابد.ها کاهش میدانه
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Au-2SnOاز حسگر  SEMعکس  -. بطرحواره حسگر اکسید قلع آالیش شده با طال -الف  -2شکل
 

برای ایجاد غلظت ای ، یک محفظه شیشهجهت حذف نویز فلزی متصل به زمینگیری شامل یک قفس اندازه امانهس
گیری، دمای کاری حسگر در گیری مقاومت و کنترل دما بود. قبل از هر اندازهبوتانل و مدارات اندازه-1از گاز مشخصی 

شد. تغییرات می بوتانل وارد-1ای حاوی مقدار مشخص از گاز مقدار از پیش تعیین شده مشخص گردیده به محفظه
 محاسبه گردید.  1از رابطه  پاسخ حسگرمقاومت حسگر از لحظه ورود به محفظه ثبت گردید. 
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)1(/ ga RRS 

 
مقاومت حسگر در هوا و  aR ه در آن ک

gR   0[بوتانل است -1مقاومت در برابر گاز[ . 
 
 

 نتایج و بحث .3

    بوتانول و در درجه-1از  گاز   ppm 1999 الی ppm 79های مختلف شده در غلظتحسگرهای گاز ساخته
گراد مورد آزمایش درجه سانتی 19ی دمایی گراد با بازهدرجه سانتی 099الی  109ختلف بین های محرارت

 1های مختلف طال در شکل اصالح شده توسط ضخامتقرارگرفتند. نمودار حساسیت حسگرهای اکسید قلع خالص و 
درجه  209شود در حسگر اکسید قلع خالص حداکثر حساسیت در دمای است. همانطور که مشاهده مینشان داده شده

است که با استفاده از رابطه  21بوتانول در حدود -1از بخار گاز  1999ppmپاسخ به  است. مقدارگراد رخ دادهسانتی
 . ]10[است و با مقادیر گزارش شده برای حسگرهای مقاومتی بدون آالیش فلزی همخوانی دارد ( محاسبه شده1)

گردید و تر جایی نقطه دمایی بیشینه به سمت دماهای پایینبهای از طال با ضخامت نانومتری موجب جاافزودن الیه
نانومتر   10شد که با کاهش ضخامت طال از باشد. همچنین مشاهده مشاهده شد که این نقطه مستقل از تراکم گاز می

درجه  299گراد به درجه سانتی 209رو به کاهش است و از  نانومتر دمایی که بیشینه پاسخ در آن رخ داده 7به 
باشد. همانطور پذیری نانو ذرات طال با سایر عناصر میین بودن واکنشاست. دلیل این امر پایگراد کاهش یافتهسانتی

مشخص است وجود آالیش طال در هر صورت باعث افزایش سطح پاسخ و کاهش دمای پاسخ بیشینه  1که در شکل 
سگر ویژگی و ضخامت طال وجود ندارد، با ایجاد الیه نازکی از طال در سطح حشود لیکن ارتباط خطی بین این دو می

نانومتر(، سازوکار حساس سازی شیمیایی و حساس سازی الکترونیکی باعث بهبود خواص حسگر  7)برای مثال 
شود لیکن ابعاد نانوذرات هم بزرگتر شده و از افزایش بیشتر ضخامت طال، اگرچه مقدار نانوذرات بیشتر میشوند. با می

ین دو ویژگی تاثیرات کامال برعکسی بر پاسخ حسگر دارند لذا شود. از آنجا که اشدت فعالیت شیمیایی آنها کاسته می
تر و باالتر از آن، کیفیت حسگر افت های پایینشود و در ضخامتهای حسگر بهینه میدر یک ضخامت خاص ویژگی

 است.نانومتر تعیین شده 19کند. مقدار ضخامت بهینه در کار حاضر می
است و با تقسیم از یک پاسخ گذرای کامل استخراج گردیده 1های شکل شده در دسته منحنیی نشان دادههر نقطه

است. منحنی پاسخ گذرای نمونه ( بدست آمده1حضور گاز )رابطه  در هوای تمیز بر مقاومت حسگر در مقاومت حسگر
هر  ی مربوط به عملکردهااست. جهت مقایسه، منحنینشان داده شده 0در شکل  1حسگرهای ارایه شده در جدول 

 است.گزارش شدهحسگر در دمای کاری بیشینه پاسخ 
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 -. د10SAحسگر   -ج. 7SAحسگر  -خالص. ب 0Sحسگر  -نمودار پاسخ بر حسب دما الف -3شکل 

 .15SAحسگر 
 

در بیشینه دمای عملکرد  .15SA -. د10SA  -ج. 7SA -. ب0S -الفپاسخ گذاری حسگر منحنی  -4شکل 
 بوتانول.-1گاز  در حضورخود 
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های سطحی باعث کاهش دمای سازی واکنشافزایش تعامل گاز با سطح جامد الیه حساس یا کاهش انرژی فعال
های داخلی حسگر با استفاده از در نظر گرفتن نفوذ گاز به الیه 2991 در سال ساکاییشود. در حسگر می پاسخبیشینه 

. را ارایه کرد کاری آن دمای و ضخامت به حسگرهای مقاومتی حساسیت وابستگی و تاثیر آن بر مقاومت هر الیه، مدل
یکی از بهترین  ساکایی است اما همچنان مدلای نیز در این مدل در نظر گرفته شدههای محدودکنندهاگرچه فرض

ن الیه حساس با در شرایط پایدار، چگالی گاز در درو. است مقاومتی حسگرهای مدل دمایی پاسخ توجیه برای هامدل
-10 [کند، بنابراین وضعیت چگالی گاز به نرخ نفوذ و واکنش سطح بستگی دارد افزایش عمق نفوذ کاهش پیدا می

است. با توجه به مدل ارائه شده نفوذ نادسن در نظر گرفته شده *. در این مدل، معادله نفوذ به فرم نادسن دیفیوژن]12
 به دما خواهیم داشت: kگرفتن وابستگی نمایی اند. با در نظر به دما وابسته kو 
)2()exp(0

RT

E
kk k

 
                                                                                

پاسخ به سمت  بیشینهمکان  kEبا افزایش  ثابت پیش نمایی است. 0Kسازی واکنش مرتبه اول و انرژی فعال kEکه 
یابد، که این موضوع وابسته به عوامل مختلفی از جمله چگالی افزایش می مقدار پاسخشود و جا میبهدمای باالتر جا

 .]12[اکسیژن جذب شده و جنبه کاتالیزوری فلز است 

طی را دارا بوده محی اکسیژن هایمولکولنانوذرات طال قابلیت جذب  باشد،می kEکاهنده هر دو عامل دارای  طال فلز
است در صورت تجزیه حرارتی گاز در سطح حسگر به شدت قابلیت جذب هیدروژن نشان داده شده همچنین و  ]10[

 و شده ذرات طال جذب محیط اکسیژن طال، با شده یشآال اکسیدفلزی حسگرهای در .]11[را دارد  kEو کاهش 
 پاسخ  کاهش دمای بیشینهدرنتیجه و  kEموجب کاهش  امر این و شودمی حسگر سطح در اکسیژن افزایش موجب
 .گرددمی خالص نمونه تر از پایین ییهادماو جابجایی آن به سمت  حسگر

نجا که مقدار است. از آلف طال بر حسب دما نشان داده شدهتغییرات مقاومت حسگرهای حاوی مقادیر مخت 0در شکل 
ناحیه تهی ایجاد شده توسط اتصال  بودهاکسیدقلع بسیار اندک است نسبت به ضخامت کل نمونه طالیی که اضافه شده

فلز نجیب بر روی ی اضافه شدن الیه شاتکی نانوذرات طال به الیه حساس تاثیر چندانی بر مقاومت الیه ندارد لیکن
مت و افزایش هدایت حسگر در کاهش مقاوو در نتیجه یک مسیر جریان اضافی باعث ایجاد سطح حسگر اکسیدقلع 

  .]17[شود مقایسه با حسگر اکسیدقلع خالص می
شود. سازوکار الیه نشانی طال ای نشانده مینانومتر الیه طال پیوسته نیست و بصورت دانه 20های کمتر از در ضخامت

ها رشد کرده و در نشانی دانهبا ادامه الیه و بندی شکل گرفته که اولین ذرات بصورت مراکز دانه بدین صورت است
نه . در نتیجه با افزایش ضخامت الیه طال ]17[ شوندنانومتر به الیه پیوسته تبدیل می 20نهایت در ضخامتی حدود 

یابد. این دو عامل در جهت خالف هم بر عملکرد میافزایش طال نیز ذرات بلکه ابعاد نانوتعداد در واحد سطح تنها 
شیمیایی  هایاکنش. برای مثال در اثر افزایش تعداد نانوذرات طال مراکز فعال جهت انجام وگذارندحسگر تاثیر می

ته شده و تاثیر شود. لیکن با افزایش ابعاد نانوذرات از فعالیت شیمیایی آنها کاسافزایش یافته بهبود باالتری حادث می
شده مشخص شد که نقطه  رهای نشان دادهکه در عملکرد حسگ شود. به همین دلیل استتر میبهبود آنها کمرنگ

از آن از شدت بهبود کاسته های کمتر و بیشتر ای در اضافه کردن طال به ساختار وجود دارد که در ضخامتبهینه
نانومتر طال در دمای بیشینه پاسخ خود پاسخ باالتری نسبت به همه 19نمونه اکسید قلع آالیش شده با  شود.می

درجه  219بوتانل و در دمای کاری -1گاز  از بخار 1999ppm نشان داد. پاسخ این حسگر در حضورها از خود نمونه

                                                 
* Knudsen Diffusion 
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گیری شد که این مقدار درخصوص حسگرهای خالص و آالیش اندازه 57حدود سانتیگراد )دمای بیشینه همان حسگر( 
 .بود 10و  05 حدود ای بیشینه خودشان به ترتیبدر دمنانومتر طال  10و  7شده با 

کاهش تاثیرگذاری  و افزایش ابعاد نانو ذرات طال موجب باعث بهبود عملکرد حسگر شده افزایش تعداد نانو ذرات
با افزایش ضخامت الیه  گذارند.گردد. این دو عامل مهم تاثیری عکس هم بر بهبود حسگر میشیمیایی این ذرات می

 .]10[ ای برای عملکرد حسگر وجود داردیابند و در نتیجه ضخامت بهینهآالیشگر هر دوی این موارد افزایش می
یابد، بنابراین یک سد پتانسیل ایجاد شده و با افزایش این سد ها کاهش میهای بار در فصل مشترک دانهحاملچگالی 

است، با وجود سازی شدهنانومتر طال حساس 1حسگر اکسیدقلع که با در  یابد.ایش میها افزمقاومت الکتریکی نمونه
رفت که بیشینه دمای پاسخ حسگر کاهش یابد، اما این حسگر عملکردی کامال می انتظارکاهش ضخامت الیه طال، 

ای کمتر از نو ذرات طال با اندازهباشد. نامتفاوت از خود نشان داد. دلیل این رفتار متفاوت وجود ذرات بسیار ریز طال می
دهند، درنتیجه و به سرعت با اکسیژن ترکیب شده و ترکیبات پایدار تشکیل می ]10[ نانومتر بسیار فعال بوده 0

است نشان داده شده 5موجب تغییر تابع کار طال و افزایش بیشینه دمای پاسخ خواهندشد. همانطور که در شکل 
گراد افزایش و مقدار پاسخ نسبت به دیگر حسگرهای اکسیدقلع آالیش درجه سانتی 209 بیشینه دمای پاسخ تا دمای

 است.شده با طال  کاهش یافته
 

 
 .دما ها در هوا برحسبنمودار مقاومت نمونه -5شکل 
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پاسخ گذرا بر حسب زمان  -ج حساسیت بر حسب دما-مقاومت بر حسب دما ب-الفنمودار  -6شکل 

 .3SAبرای حسگر 
 
 
 

 گیرینتیجه .4

ها در آن پاسخها در هوا و افزایش کاهش مقاومت الکتریکی نمونه موجب اکسیدقلعحسگر طال به نانو ذرات افزودن 
ی دماینانومتر  7تا ضخامت طال  گری آالیشالیه کاهش ضخامتهمچنین نشان داده شد با . استشدهتر ی پایینهایدما

نانومتر طال آالیش  0هایی که با ضخامتی کمتر از نمونه. دهد، کاهش یافتدر آن رخ می هانمونه پاسخ که بیشینه
 است )دمای بیشینه پاسخها افزایش یافتهاند و دمای بیشینه پاسخ در آناند، عملکردی معکوس از خود نشان دادهشده
گراد بدست  درجه سانتی 209طال همانند حسگر اکسید قلع خالص  نانومتر 1یش شده با اکسیدقلع آالحسگر در 

   درجه  219در دمای ) 57باالترین پاسخ در حدود  نانومتر طال 19اکسیدقلع آالیش شده با حسگر است(. آمده
 گراددرجه سانتی 299 دمایر ترین دمای عملکرد دپایین نانومتر طال 7اکسیدقلع آالیش شده با و حسگر  گراد(سانتی

اند. مشخص شد که دو عامل تاثیرگذار بر بهبود حسگر هبوتانول را از خود نشان داد-1گاز بخار نسبت به  (05)حدود 
شود و کنند: یکی افزایش تعداد نانو ذرات طال که باعث بهبود عملکرد حسگر میوجود دارد که برعکس هم عمل می

گردد. با افزایش ضخامت الیه ذرات طال که باعث کاهش تاثیرگذاری شیمیایی این ذرات میدیگری افزایش ابعاد نانو
 ای برای عملکرد حسگر وجود دارد.یابند و در نتیجه ضخامت بهینهآالیشگر هر دوی این موارد افزایش می
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