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 شماره:

 :تاريخ 

 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
بر  GaAsو تاثير منفعل سازی سطح  Pd/GaAsطراحي و ساخت حسگر گاز  :پروژه عنوان

 .های مختلفهای شاتکي در برابر گازخواص حسگری پيوند

 مهدی مواليي زراسونددانشجو:خانوادگي  نام و نام

 عليرضا صالحي دکتراستاد راهنمای پروژه:

 رهاد اکبری برومنددکتر ف (:استاديارارزياب داخلي)

 دکتر عزالدين مهاجراني (:دانشگاه شهيد بهشتي، استادارزياب خارجي)
 

 چکيده)فارسي(:
 تکنولوژي حسگرها به طور گسترده اي براي تشخیص گازها مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. با توجه به کاربرد هاي متفاوت و محدودیت

پژوهشگران مشغول تحقیق بر روي طرح هاي متفاوتی هستند تا حسگرهایی با دقت و کالیبراسیون بهتري ابداع  گازهاي ذاتی تکنولوژي حسگرهاي 

-ی از قابل توجهگالیوم آرسناید یکاز اتصال شاتکی نیمه هادي گالیوم آرسناید براي ساخت حسگر گاز آمونیاك استفاده شده است. پروژه. در این کنند

به گاز  در این راستا دو ماده حساسها و نویز پذیري کم در فرکانس باال است.یژگی هایی مانند تحرك باالي حاملهادي به علت وترین ترکیبات نیمه

 و به تبع آن اند. تغییر در ارتفاع سد شاتکی کار گرفته شده به و فلز پالتین بعنوان کاتالیزر آمونیاك یکی فلز پاالدیوم به منظور ایجاد اتصال شاتکی

ساسیت در حسگر شاتکی از براي افزایش حتغییر در جریان اشباع معکوس براي این حسگرها به عنوان پاسخ به گاز آمونیاك در نظر گرفته شده است. 

در فرآیند  بهبود عملکرددرصد  77کردیم و نشان داده ایم این روش باعث روش منفعل سازي سطح جهت کاهش چگالی حاالت سطحی  استفاده 

ولتاژ این حسگر یک افزایش در  –. مشخصه جریاندرجه سانتی گراد است 150 دردماي 41.6اراي حساسیت حسگر د در این پروژه شود.حسگري می

دهد. عالوه بر گاز آمونیاك نشان می ppm 400در حضور میکرو آمپر 415 بدون گاز به مقدار میکرو آمپر 293جریان اشباع معکوس را از مقدار اولیه 

قایسه با سطح منفعل نشده کاهش چشمگیري باشد که در مثانیه می 124و زمان بازگشت  ثانیه 38این مشاهده شد که این حسگر داراي پاسخ زمانی 

  .دهدنشان می

 

  9:30بهمن ساعت  28دوشنبه  : زمان

 دانشکده برق اتاق کنفرانسمکان:

ارشد در جلسه دفاعيه توصيه حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي

 شود.مي
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