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 -1دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه عالمه محدث نوری
 -2استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
چكیده
حسگرهای گازی به طور کلی وظیفه جذب و تشخیص مولکولهای گازی روی یک ماده حساس میباشد که در این مقاله حسگرهای گازی
بر پایه گرافن با استفاده از روشهای نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و نوع آرمچیر بدون اعمال گاز و با اعمال گاز در نرمافزار  ATKشبیهسازی
و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .با توجه به داشتتن منحنی مشتخ ه الکترونیکی حسگرهای گازی از جمله منحنی ولتاژ-جریان و نمودار
باند عبور میتوان مولکولهای ستمی موجود بر روی حسگر گرافنی را تشخیص د اد .مولکول سمی انتخابی در این مقاله ،گوگرد دیاکسید
استت که یکی از گازهای سمی شناخته شده و به وور یک ترکی شیمیایی به شکل گاز در دمای اتاق با فرمول شیمیایی  SO2است .در
این روش ابتدا گرافن به روش شیمیایی هم نهاده شده و نوارهای گرافن روی الکترودهای شانهای پوشش داده شده که با استفاده از عوامل
شیمیایی که در این مقاله آلومینیم میباشد احیا میشود .با تزریق ناخال یهایی از جمله کرم و گاز  SO2بر روی نوارهای گرافن در نانونوار
گرافنی نوع زیگزاگ و و نوع آرمچیر و با بررستی نتای شتبیهستازیهای انجام شتده میتوان حساسیت باالی نانونوار گرافنی نوع آرمچیر را
نسبت به نوع زیگزاگ جهت تشخیص گاز مذکور مشاهده کرد.
واژگان كلیدی :گرافن ،حسگر ،نانونوار ،زیگزاگ ،آرمچیر.

تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش مقاله :

99/81/80
99/89/21
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بررسی قرار خواهند گرفت در بخش آخر نتیجهگیری و
پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

 -1مقدمه
تشخیص گاز در نظار بر محیط زیست ،تجزیه و تحلیل
شیمیایی و بیولوژیکی در اکثر ونایع ازجمله ونعت تولید
کشاورزی و ونایع دریایی امری مهم به شمار میآید .گاز
گوگرد دی اکسید ( )SO2بهعنوان یک گاز خطرناک و سمی
شناخته شده است که ممکن است هنگامی که سیستم بدنی
انسان د ر معرض این گاز قرار بگیرد به ریه و مجرای تنفسی
آسی وارد کند که بر همین اساس حسگرهای گازی طراحی
میشوند] .[1انعطافپذیری حسگرها در نظار بر سالمت
انسان در حال حاضر بسیار مهم است و حسگرهای گازی و
مکانیکی در رساندن مواد مورد نیاز به محل آسی دیده به
طور گستردهای مورد توجه محققین قرار گرفته است ].[2
بسترهای گرافن تاثیر بهسزایی روی خواص گرافن دارند،
بنابراین اگر بخواهیم روی خواص ذاتی گرافن کار کنیم بهتر
است که گرافن را به حالت معلق درآوریم .گرافن روی بستر
نیترید بور هدایت الکتریکی بیشتری نسبت به دیاکسید
سیلیکان خواهد داشت ،بنابراین برای جلوگیری از تغییر در
ساختار الکترونیکی گرافن ،باید از مادهای استفاده کرد که
دارای شکاف باند بزرگ باشد ].[3
امروزه با بهرهگیری از فناوری نانو در عروه ساخت
حسگرهای شیمیایی بر پایه گرافن نتای بهتری در
آشکارسازی گونههای شیمیایی مختلف به دست آمده است.
عموما واکنشهای حسگر گاز در دماهای باال (158-088
درجه سانتیگراد) رخ میدهند ،به همین دلیل به حسگرهایی
نیاز است که برای راندمان بیشتر بتوانند از داخل گرم شوند
تا دمای مورد نیاز برای واکنش با گاز را تامین نمایند ].[4
ساختار مقال ه به این وور است که در بخش دوم مقاله،
عملکرد و ویژگیهای حسگرهای گرافن شرح داده میشود.
در بخش سوم حسگرهای گازی مبتنی بر گرافن مورد بحث
قرار میگیرد .در بخش چهارم به نانونوارهای گرافنی و
کاربردهای آن پرداخته میشود ،بخش پنجم و ششم به
ترتی بررسی و شبیهسازی نانونوارهای نوع زیگزاگ و
آرمچیر اخت اص داده شده است ،بخش هفتم مقایسه نانونوار
گرافنی نوع زیگزاگ با آرمچیر شرح داده میشود ،در بخش
هشت نمودارهای باند عبور در نوع زیگزاگ و آرمچیر مورد

 – 2حسگرهای گازی بر پایه گرافن
حسگر گازی ابزاری است که اگر در معرض یک ترکی
شیمیایی ،گازی یا مخلوطی از ترکی های شیمیایی قرار
گیرد ،یک یا چند خاویت فیزیکی (برای مثال جرم ،هدایت
الکتریکی یا ظرفیت خازنی) را به نحوی تغییر میدهد که به
وور مستقیم یا غیر مستقیم به وور کمی قابل اندازه-
گیری باشد ].[5
حسگرهای گاز معمولی ،نظیر حسگرهای اکسید فلزی
نیازمند درجه حرار محیطی باال و عملکردی با توان باال
میباشند اما گرافنها بر خالف حسگرهای اکسید فلزی به
عنوان یک جایگزین میتواند در توان کم ،کارآیی الزم را برای
سنجش گازها داشته باشد .این ماده دو بعدی به علت
جابجایی باالی الکترونها و سطح ناحیهای باال میتواند
واکنشهای بهتری نسبت به حسگرهای اکسید معمولی
داشته باشد .گرافن با داشتن ویژگی مکانیکی و شیمیایی در
دمای اتاق گزینهای مطلوب برای سنجش عملکرد گازها است
] .[0اثر دما و ابعاد وفحه گرافن تا دمای  088کلوین مدول
یانگ تغییرا کمی را با افزایش دما تجربه میکند به عبار
دیگر با افزایش دما مدول یانگ 1تغییر چندانی نمیکند و
تنها کمی کاهش مییابد که در واقع می توان گفت گرافن
نسبت به تغییرا دما ،واکنشی ثابت را از خود نشان میدهد.
در حالحاضر دانشمندان در حال توسعه حسگرهای گرافن
ساخته شده بهروش حسگرهای گرافن الگوگذاری شده با
استفاده از گرافن حاول از رسوب دهی شیمیایی 2هستند .با
استفاده از اینگونه روشها ،حسگرهایی تولید میشوند که
عملکرد بهتری دارند که میتواند مولکولهای واحد را
شناسایی کند .در این روش بخار ماده اولیه که یک ماده
حاوی کربن است وارد محفظه که معموال دمای باال و فشار
پاینی دارد ،شده و روی سطح زیرالیه مینشیند یا به عبارتی
بر سطح زیرالیه رسوب میکند و یک الیه همگن از مح ول
مورد نظر بر اثر واکنشهای شیمیایی بر سطح زیرالیه تشکیل
میشود .مح وال تولیدی جانبی نیز از طریق یک خروجی

 1مدول االستیسیته ( )Eیا همان مادیولس یانگ برابر است با نسبت
تنش بر کرنش ایجاد شده به واسطه تنش وارده بر جسم در حالتی که
جسم در ناحیه االستیک قرار گرفته باشد.
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از محفظه خارج میشوند .در این روش اغل از تجزیه اتیلن
و رسوب نشانی آن بر سطح نیکل جهت تولید گرافن بهره
میبرند.
 -3هندسه نانونوار گرافنی

شكل ( )1نانو نوار گرافنی( .الف) نانو نوار گرافنی زیگزاگ( ،ب)

هستند.

نانونوار گرافنی از مواد کربنی  SO2با ابعاد کوچکی
این مواد ،بنابر خواص فیزیکی و شیمیایی ویژهای که از خود
نشان میدهند ،برای گستره وسیعی از علوم ،از جمله
نانوپزشکی ،جذاب هستند .از سال  ،2884نانولولههای کربنی
بهطور گسترده بهعنوان حاملهای دارویی برای انتقال درون
سلولی داروهای شیمی درمانی ،پروتئینها ،و ژنها مورد
بررسی سرطان با استفاده از نانونوار گرافنی قرار گرفتند.
درمان درونتنی 1آزمایشهایی بر روی حیوانا توسط گروه-
های پژوهشی مختلف اثبا شده است .گرافن که یکی از
آلوتروپهای کربن است نوید بخش کاربردی بودن آن در
جنبههای مختلف زیست پزشکی شده است.
نانونوار گرافنی عاملدار شده میتوانند بهعنوان حاملهای
مولکولی در دارورسانی درونتنی و برونتنی استفاده شوند.
این ساختارها در کاربردهای دارورسانی درونتنی و برونتنی
درمان سرطان مورد استفاده قرار گرفتهاند .نتای مطلوب به
دست آمده از محیطهای برونتنی به پژوهشهای بیشتر بر
روی دارورسانی مبتنی بر نانونوار گرافنی برای درمان درون
تنی سرطان منجر شده است.
هندسه یک نانونوار گرافنی ،ماهیت فلزی یا نیمه رسانایی آن
را تعیین میکند .چنانچه نانو نوار گرافنی مطابق شکل (-1
الف) در راستای زیگزاگ 2بریده شود ،این نانونوار خاویت
فلزی از خود نشان میدهد و اگر گرافنی مطابق شکل (-1
ب) در راستای آرمچیر 3بریده شود ،بسته به تعداد اتمها در
عرض نوار ،از خود خواص شبه فلزی یا نیمههادی نشان
میدهد .گرافن و نانولولههای کربنی به عنوان یک ماده
پرکاربرد در شیمی ،فیزیک ،الکترونیک و حوزه
اسپینترونی ک 4است .گرافن به عنوان ماده دو بعدی و
نانولولههای کربنی به عنوان ماده تک بعدی دارای شکلهای
مختلف زیگزاگی ،آرمچیر و کایرال هستند .بنابراین حسگر
طراحی شده ،یک حسگر گاز مبتنی بر نانونوار گرافنی جهت
تشخیص گاز  SO2است.

نانونوارگرافنی آرمچیر].[4

بهاین منظور از دو نوع نانونوار گرافنی آرمچیری و زیگزاگی
استفاده شده است ] .[9در ادامه به ارائه نتای حاول از
شبیهسازی حسگر از دو روش حسگرهای مبتنی بر
نانونوارهای گرافنی زیگزاگی و آرمچیر پرداخته میشود.
 -4نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ
در شکل ( )2ساختار اتمی حسگر نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ
نمایش داده شده است 5-ZGNR .با عرض  5اتم کربن و با
طول لبههایی که توسط هیدروژن تک اتمی انباشته میشوند
تشکیل شده است .در دیگر گونهها جذب و اثر ناخال ی در
نظر گرفته شدهاند ] .[0در این سیستم مولکول  SO2جذب
شده و با در نظر داشتن یک اتم کرم 5که جایگزین یک اتم
کربن میشود .پن ناحیه مختلف برای ناخالصسازی کرم
مورد بررسی قرار گرفته است ( برچس های  1تا  5از لبه تا
مرکز) .هر یک از دستگاه مبتنی بر  ZGNRشامل سه بخش
است :ناحیه پراکندگی و دو عدد الکترود (الکترود  1و الکترود
 )2با جنس نیمههادی ] .[9جنس الکترودها میتواند فلزی،
گرافنی و یا نانولههای کربنی بود و میتواند اندازههای
متفاوتی نسبت به همدیگر داشته باشد و لزوم ًا جنسشان نیز
یکسان نیست چرا که بهطور مثال الکترودهای موجود در
نانونوار میتوانند از جنس فلز ،طال ،پالتین و یا گرافن باشند
که در این مقاله از جنس گرافنی استفاده شده است .هر دو
ناحیه پراکندگی و الکترودها یکسان هستند .در ابتدا،
انرژیهای وابسته به اسپین  Eبرای پن ناحیه مختلف
ناخال ی ( Cr )5-1در  ZGNRمحاسبه شدهاند.
شکل ( )4منحنی مشخ ه جریان-ولتاژ را نشان میدهد
هنگامی که انرژی بیشتر از باند عبور ممنوعه میشود،
برآمدگی پیوسته قسمتهای عبور را شاهد خواهیم بود.
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در باند ظرفیت میتوانند در میان باند ممنوعه تونلزنی عبور
کرده و ناحیه مرکز برای باند هدایت انتقال داده شوند ].[9
در شکل ( ،)5نمودار مشخ ه جریان-ولتاژ ،برای حالتهای
ذکر شده نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود،
نمودار در حالت بدون تزریق ناخال ی 1یک خط واف بوده
که دارای بیشترین مقدار ولتاژ ،یک ولت است .با جذب
مولکول  SO2دیده میشود که میزان جریان تغییرا
محسوسی دارد .از این تغییرا میتوان به وجود مولکلول
 SO2پیبرد .در حالت تزریق ناخال ی کرم میزان کاهش
جریان در ولتاژ یک ولت ،بیشتر بوده و این درحالی است که
در جذب مولکول  SO2به همراه ناخال ی  ،Crمنحنی
خطیتر است.

شكل( )2ساختار اتمی  5-ZNGRالف) شامل دو مولكول تركیب
شده در  ZNGRایدهآل ،اعداد ( 1تا  )5محلهای كاوش ناخالصی
كرم را نشان میدهد ب) پیكربندی جذب پایدار  SO2روی خالص
 5-ZGNRج) شمای دو الكترود با یک اتم كرم جایگزین در محل 1
و مولكول  SO2جذب شده ].[7

شكل ( )4منحنی مشخصه جریان-ولتاژ برای حالتهای مختلف
در نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ ].[7

شكل ( )3شمای حسگر طراحی شده( .الف) حسگر طراحی شده
با نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ (( )5-zGNRب) حسگر طراحی
شده به همراه تزریق كرم و جذب مولكول .SO2
شكل ( )5نمودار مشخصه جریان-ولتاژ ،برای حالتهای بدون

باالتر از گرایش آستانه جریان متناس با میزان گرایش
افزایش خواهد یافت زیرا الکترونهای موجود در یک الکترود

تزریق ناخالصی ،با تزریق ناخالصی كرم و در حالت جذب
مولكول  SO2در نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ.

 1در حالت اولیه یا طبیعی و دست نخورده ()Pristine
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در جدول ( )1اختالف حالتهای مختلف از جمله حالت
 pristineبا حالت اضافه کردن کرم و گاز  SO2مشاهده
نمایش داده شده است .قابل توجه است که به ازای اضافه
شدن هر مولکول ،تغییراتی در جریان خروجی مشاهده شده
است .این تغییرا بیانگر این است که بر روی نانونوار
گرافنی مولکول گازی اضافه شده است با در نظر گرفتن
اختالف جریان در حالت  pristineبا اضافه شدن مولکولهای
گازی از جمله  SO2میتوان میزان موجودیت گازهای
ناخواسته را مشاهده کرد.
درجدول ( )2مقایسهای از جریانهای خروجی شکل ( )4و
شکل ( )5مشاهده میشود که هرچقدر اختالف جریان
خروجی به ازای ولتاژ ورودی بیشتر باشد نشان دهنده
حساسیت بیشتر حسگر میباشد.

 1-5طراحی و شبیهسازی حسگر مبتنی بر نانونوار
گرافنی نوع آرمچیر
در شکل ( )9نمودار مشخ ه جریان-ولتاژ نشان داده شده
است .همانطور که دیده میشود ،مقدار جریان در حالت
بدون تزریق ناخال ی (حالت  )Pristineبیشتر از بقیه حالتها
بوده که با تزریق ناخال ی کرم ،این مقدار به شد کاهش
مییابد .این در حالی است که با جذب مولکول گاز ،تغییر
محسوس در نمودار مشخ ه وجود ندارد ولی در حالت تزریق
ناخال ی و جذب مولکول گاز ،تغییرا به شد محسوس
میشود که با گرایش حسگر تحت یک ولتاژ ثابتی میتوان از
طریق اختالف موجود بین حالت ،گاز را تشخیص داد.

 -5نانونوار گرافنی نوع آرمچیر
در شکل ( ) 0ساختار اتمی حسگر طراحی شده با استفاده از
آرمچیر نمایش داده شده است که به منظور بهبود ویژگی
الکترونیکی حسگر ،ناخال ی کرم به ساختار تزریق شده
است.
جدول ( )1مشخصه جریان-ولتاژ در حالتهای ،pristine
ناخالصی كرم و گاز  SO2برای نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ.
نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ
جریان خروجی ( )uAدر حالتهای مختلف
گاز

ناخال ی

حالت

SO2

Cr

Pristine

11

9.9

11

15

 8.2ولت

25

22

28

38

 8.4ولت

SO  Cr
2

ولتاژ ورودی

شكل ( )6شمای حسگر( .الف) حسگر طراحی شده با نانونوار
گرافنی نوع آرمچیر( (5-aGNR).ب) حسگر طراحی شده همراه
با جذب مولكول  SO2در نانونوار گرافنی نوع آرمچیر.

39

34.0

29.9

43

 8.0ولت

52

50.9

51.4

50

 8.0ولت

05

02

59.9

94

 1ولت

جدول ( )2مقایسه مشخصه جریان-ولتاژ نانونوار گرافنی نوع
زیگزاک در حالتهای  ،pristineناخالصی كرم و گاز SO2برای
منحنی مشخصههای شكل ( )4و شكل ()5
نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ
جریان خروجی ( )uAدر حالت
SO  Cr
2

شکل ()5

شکل()4

ولتاژ ورودی

9.4

5.1

 8.1ولت

10.3

15.0

 8.3ولت

تزریق ناخالصی ،با تزریق ناخالصی كرم و جذب مولكول گاز SO2

31.5

25.3

 8.5ولت

در نانونوار گرافنی نوع آرمچیر.

شكل( )7نمودار مشخصه جریان-ولتاژ برای حالتهای بدون
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جدول ( )3مشخصه جریان-ولتاژ در حالتهای ،prinstine

جدول ( )4مقایسه منحنی مشخصه جریان-ولتاژ در حالتهای

ناخالصی كرم و گاز  SO2برای نانونوار گرافنی نوع آرمچیر.

 prinstineو اضافه كردن گاز  SO2برای نانونوار گرافنی نوع
زیگزاگ و آرمچیر.

نانو نوار گرافنی نوع آرمچیر
جریان خروجی ( )uAدر حالتهای مختلف
SO  Cr
2

گاز

ناخال ی

حالت

SO2

Cr

Pristine

ولتاژ
ورودی

8.9

8.09

8

1

 8.2ولت

9

12

8

13

 8.4ولت

9

22

8.4

24

 8.0ولت

14

48

1

48

 8.0ولت

28

54

1.3

54

 1ولت

در جدول ( )3اختالف حالتهای مختلف از جمله حالت
 pristineبا حالت اضافه کردن کرم و گاز  SO2مشاهده
می شود .قابل ذکر است که به ازای اضافه شدن هر مولکول،
تغییراتی در جریان خروجی مشاهده شده است .این تغییرا
بیانگر این است که بر روی نانونوار گرافنی مولکول گازی
اضافه شده است .با در نظر گرفتن اختالف جریان در حالت
 pristineبا اضافه شدن مولکولهای گازی از جمله SO2
میتوان میزان موجودی گازهای ناخواسته را مشاهده کرد.

نانونوار گرافنی نوع آرمچیر

نانونوار گرافنی نوع
زیگزاگ

جریان خروجی ()uA

جریان خروجی ()uA

SO  Cr
2

pristine

SO  Cr
2

 Pristineولتاژ ورودی

8.9

1

11

15

 8.2ولت

9

13

25

38

 8.4ولت

9

24

39

43

 8.0ولت

14

48

52

50

 8.0ولت

28

54

05

94

 1ولت

از دیگر تفاو های این دو نوع میتوان به مهار کردن حسگر
در نوع آرمچیر اشاره کرد به طوری که با توجه به شکل (0
ب) در ولتاژ وفر الی  8.2ولت حسگر تقریبا جریانی برابر با
وفر را نشان میدهد ،اما در حالت زیگزاگ (شکل  0الف)
جریان در همان ابتدا شروع به افزایش حالت نمایی خود را
دارد که میتواند ناشی از نویزهای جریان اطراف یا سایر
نویزهای دیگر باشد .با این توضیحها میتوان پیبرد که نانونوار
گرافنی نوع آرمچیر قابل کنترل میباشد و از نویزپذیری
کمتری نسبت به نوع زیگزاگ برخوردار است.

 -6مقایسه نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ با آرمچیر
با داشتن مشخ ههای مختلف از جمله مشخ ه جریان ولتاژ
میتوان به بررسی و مقایسه نانونوار نوع زیگزاگ با نوع آرمچیر
پرداخت .شکل ( )0مقایسه انجام شده را نشان میدهد.
در شکل (-0الف) نانو نوار گرافنی نوع زیگزاک را نمایش
میدهد که در حالتهای اضافه کردن ناخال ی با حالت
 pristineاختالف زیادی مشاهده نمیشود ،اما در شکل (-0
ب) که نانونوار نوع آرمچیر را نشان میدهد .مشخص است
که اختالف جریانها به نسبت نوع زیگزاگ مشهودتر است.
برای مشاهده و جزییا دقیقتر جدول ( )4ارائه شده است
که در حالت اضافه کردن ناخال ی کرم و گاز  SO2مورد
بررسی قرار میگیرد.
با توجه به مقایسه میزان اختالف جریان خروجی حسگر در
حالت نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و آرمچیر میتوان متوجه
این شد که نانونوار گرافنی نوع آرمچیر از اختالف جریان
بیشتری نسبت به نوع زیگزاگ نسبت به حالت pristine
برخوردار است و این حساس بودن حسگر نوع آرمچیر را نشان
میدهد.

 -7نمودارهای باند عبور در نوع زیگزاگ و آرمچیر
 -1-7باند عبور در نانونوار نوع زیگزاگ
در شکل ( )9نمودار عبور بر حس انرژی برای حالتهای
بدون تزریق ناخال ی با تزریق ناخال ی کرم و جذب مولکول
 SO2در نانونوار نوع زیگزاگ نشان داده شده است .در مورد
تزریق کرم ،نمودار عبور نشان میدهد که کمترین میزان
عبور مربوط به کرم است .از آنجا که جریان نیز رابطه
مستقیمی با میزان عبور دارد ،لذا کمتر بودن عبور باعث کمتر
شدن جریان نسبت به بقیه حالتها میشود .در شکل ()18
نمودار چگالی حالتها بر حس انرژی برای حالتهای
مختلف نشان داده شده است .دیده میشود که تعداد حالتها
بر روی بعضی از مقادیر انرژی تغیییر یافته است .حساسترین
نقطه ،سطح فرمی است که در آن شاهد کاهش تعداد حالت-
های قرارگیری الکترون در حالت تزریق ناخال ی و جذب
مولکول گازی نسبت به حالت بدون تزریق است .به منظور
درک بهتر موضوع نمودار را از نمای نزدیک بررسی میکنیم.
14
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شكل ( )11نمودار چگالی حالتها بر حسب انرژی برای تمامی
حالتها ذكر شده در نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ.

شكل ( )8مقایسه منحنی مشخصه جریان-ولتاژ( .الف) نانونوار
گرافنی نوع زیگزاگ (ب) نانونوار گرافنی نوع آرمچیر.

شكل ( .)11نمودار چگالی حالتها از نمای نزدیک در نانونوار
گرافنی نوع زیگزاگ.

 -2-7باند عبور در نانونوار نوع آرمچیر
در شکل ( )12همانطور که دیده میشود میزان انتقال در
حالت تزریق کرم خیلی کمتر از بقیه حالتها بوده که باعث
کمتر شدن مقدار جریان مربوطه میشود .نکته قابل توجه در
طراحی حسگر با نانو نوار گرافنی نوع آرمچیر به میزان گرایش
بستگی دارد .در این نوع حسگر عکس نوع زیگزاک نیازمند
مقداری گرایش به منظور هدایت جریان هستیم .این مقدار
گرایش تحت عنوان ولتاژ آستانه بوده که در حدود  8/2ولت
است .وجود این مقدار گرایش ،حسگر بدون نویز را امکانپذیر
و کالیبراسون آن را راحتتر میکند.
در شکل ( )13نمودار چگالی حالتها برحس انرژی نشان
داده شده است .در حالت تزریق کرم دیده میشود که شاهد
افزایش تعداد حالتها بر روی انرژی حدود  -8/5الکترون
ولت هستیم.

شكل ( )9نمودارهای عبور بر حسب انرژی در حالتهای بدون
تزریق ناخالصی و با ناخالصی كرم و جذب مولكول  SO2در
نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ.

در شکل ( )11شاهد افزایش تعداد حالتها در باند هدایت
(قسمتهای مثبت انرژی و باالتر از سطح فرمی) به دلیل
تزریق ناخال ی و جذب مولکول  SO2میباشیم .دلیل این
افزایش ،وجود اوربیتالهای  p،sو  dدر ساختار اوربیتالی
ناخال ی کرم و مولکول  SO2است.
15
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بدون تزریق است .در نانو نوارگرافنی نوع آرمچیر ،قابل کنترل
و دارای حساسیت بیشتر نسبت به نانونوار گرافنی نوع
زیگزاگ بود و این به معنای نیاز به گرایش مناس جهت
عملکرد وحیح و عاری از نویز به است.
در ادامه کار توویه میشود که سایر گازها مانند ،NO ،CO
 ، NO2 ،CO2مورد بحث و بررسی قرار گیرد .همچنین
میتوان به منظور بررسی رفتار الکترونیکی حسگر ،از
ناخال یهای بور ،نیتروژن و برای بررسی رفتار مغناطیسی
حسگر از ناخال یهای کبالت ،نیکل و آهن با توجه به ویژگی
فرومغناطیسی آنها ،استفاده شود .باتوجه به امکان سنتز
نانونوارهای گرافنی در مقیاس آزمایشگاهی و تجاری و قابلیت
ساخت حسگر ،پیشنهاد ساخت نیز مطرح میشود.
همچنین پیشنهاد میشود که از سایر مواد دو بعدی جدید
نظیر گرافاین ،گرافداین ،سیلیسن ،ژرمنن ،فسفرن با توجه به
ویژگیهای جال الکترونیکی ،نیز جهت طراحی حسگر بهره
گرفته شود.

شكل ( )12نمودارهای عبور بر حسب انرژی در حالتها بدون
تزریق ناخالصی و با ناخالصی كرم و جذب مولكول  SO2در
نانونوار گرافنی نوع آرمچیر.
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