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1. BEVEZETÉS

Az érzékelők alkalmazása a technológia fejlődésével mára általánossá vált. A legtöbb
háztartási berendezésünk, közlekedési vagy kommunikációs eszközünk tartalmaz olyan
kisméretű részegységeket, amelyeknek a feladata valamilyen belső vagy környezeti, fizikai
vagy kémiai paraméter folyamatos mérése, érzékelése. Ezeket az eszközöket, mint később
látni fogjuk kissé pongyola megfogalmazással, a köznyelv szenzorként tartja nyilván.
Példaként említhetők a háztartási „időjárás állomások”, amelyek hőmérsékletet,
páratartalmat, légnyomást, stb. mérnek, a mobiltelefonok pozíció és fényérzékelői, az
öntőzőrendszerek talajnedvességmérő moduljai, az autók sávelhagyás figyelő és
távolságmérő érzékelői, a mérlegek és mosógépek tömegmérő szenzorai, a levegő
szénmonoxid koncentrációját figyelő detektorok, stb. Ezen kisméretű eszközök elterjedését a
természettudományos és műszaki területek korábbi évtizedekben lezajlott nagy léptékű
fejlődése segítette; a XXI. század elejére lehetségessé vált ugyanis a folyamatok követésére
szolgáló leggyakoribb mérési/érzékelési eljárások műszereinek/eszközeinek jelentős mértékű
lekicsinyítése. Ezek a kisebb érzékelő eszközök ugyan korlátozott teljesítőképességgel
rendelkeznek, azonban kis méretük, kis energiafogyasztásuk és olcsóságuk révén egyszerre
többfélét is be lehet építeni belőlük a műszaki rendszerekbe, ami folyamatok sokrétű és
hatékony kiértékelését, szabályzását tesz lehetővé, ez pedig a legtöbb alkalmazási területen
jelentős előnyökkel jár. Ma már ráadásul a szenzorok hálózatba kapcsolására, távolról
történő lekérdezésére, sőt autonóm (önálló energiaellátási és mozgási/pozicióváltási
funkciókkal kiegészült) működésére is egyre több sikeres megoldás létezik.
Az elmúlt évtizedekben a szenzorika igen széles és összetett területté nőtte ki magát,
amelynek fejlődési irányait a leggyorsabban fejlődő iparágak sorozatgyártásra alkalmas
termékeinek igényei határozzák meg. A területen az egyszerűbb felépítésük miatt
könnyebben tökéletesíthető, egyszerűbben gyártható, műszaki/fizikai paramétereket
érzékelő szenzorok dominálnak, de egyre több a kémiai komponenseket érzékelő szenzor is,
amelyek közül sok felépítését a biológiai rendszerek működése inspirálta.
A jelen jegyzet egyféle rövid bevezetést, áttekintést kíván nyújtani az egyetemi hallgatók
és az érdeklődő más olvasók számára a szenzorika területébe. A terület teljeskörű, mélységi
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feldolgozása egy féléves tantárgy keretében több okból sem lehet reális célkitűzés. Egyfelől a
szenzorika nagyon változatos, szerteágazó terület, amelyben az évtizedek során igen nagy
mennyiségű szakmai információ halmozódott fel. Másfelől a szenzorika nagymértékben
interdiszciplináris, ezért a tárgyalás során olyan ismeret-együttesre van szükség (pl. analitikai
kémia, fizika, fizikai kémia, anyagismeret, műszaki fogalmak, mikroelektronika, stb.), amelyek
minden részletével a hallgatók nagyon ritkán rendelkeznek. Emiatt a természettudományos
hallgatók számára speciálisnak nevezhető ismeretek egy részét (lerövidítve) is a szenzorok és
tulajdonságaik tárgyalásával párhuzamosan be kell mutatni.
A diszkusszió a kémiai szenzorokra, valamint azon fizikai szenzorokra koncentrál,
amelyek az analitikai kémiában fontos szerepet töltenek be. Ezt a szelekciót egyfelől az
indokolta, hogy ezen körbe tartozó szenzorokkal oldják meg az alkalmazások többségében az
érzékelési feladatokat, másfelől ezek tárgyalása lehetőséget ad mind a fizikai, mind a kémiai
érzékelés alapjainak ismertetésére. A szenzor konstrukciók változatossága igen nagy, amit
talán az is jól illusztrál, hogy csak egyetlen feladatra, nevezetesen a vércukorszint (a vér
glükóz koncentrációjának) mérésére alkalmas szenzorokat ismertető szabadalmak száma
több ezer! A szenzorok nagy változatossága miatt a jegyzet fejezetei is csak néhány példát
ismertetnek a létező érzékelési megoldások illusztrálására. A jegyzetben szereplő
alapfogalmak meghatározásakor a nemzetközi tankönyvekben és szakirodalomban leírtakat
tartottam szem előtt, törekedve a részterületek szakzsargonját elkerülő, objektív és
általánosan használható fogalmak használatára. A jegyzet végén néhány, a kereskedelmi
forgalomban kapható szenzor publikus gyártói adatlapját is szerepeltetem, amelyek a
teljesítményjellemzők és alkalmazási követelmények példájaként szolgálhatnak. A jegyzetből
történő tanulást segítendő, az egyes fejezetek önellenőrző kérdéseket is tartalmaznak, a
jegyzet végén pedig az ajánlott szakirodalom (tankönyvek) rövid listája található meg.

Dr. Galbács Gábor
Szeged, 2019. november
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2. A TANANYAG TANULÁSI EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ CÉLKITŰZÉSEI

A jelen tananyag feltételezi, hogy a hallgatók rendelkeznek azokkal az előzetes ismeretekkel,
képességekkel és attitűddel, amelyek szükségesek a tananyag megértéséhez, ugyanakkor a
kurzus sikeres elvégzése új ismeretekkel, képességekkel is fel fogja ruházni őket.

2.1. Szükséges előzetes ismeretek, képességek, attitűd
A szükséges előzetes ismeretek az itt felsorolt, alapozó természettudományos egyetemi
kurzusok teljesítésével szerezhetők meg:


analitikai kémia (elsősorban elektroanalitikai, spektroanalitikai és termoanalitikai
műszeres eljárások működési elvének ismerete, az teljesítményjellemzőkkel
kapcsolatos fogalmak ismerete)



fizikai kémia (az alapvető termodinamikai és egyensúlyi törvényszerűségek, a kémiai
kölcsönhatások tulajdonságainak ismerete)



fizika (az alapvető fizikai kölcsönhatások tulajdonságainak, valamint az
elektromosságtan/hőtan/optika törvényszerűségeinek ismerete)

A hallgatóktól a kurzus megkezdésekor elvárt, hogy képesek legyenek


alkalmazni az alapvető, kémiai reakciókra és egyensúlyokra vonatkozó törvényeket



alkalmazni az alapvető fizikai (elektromosságtani, optikai, termodinamikai)
törvényeket



értelmezni és megérteni egy mérőeszköz részletes leírása és rajza alapján annak
működését
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A hallgatóktól a kurzus megkezdésekor elvárt, hogy a következő attitűdbeli jellemzőkkel
rendelkezzenek:


motiváltak az új szakmai ismeretek megszerzése irányában



érdeklődnek a más tárgyak elvégzése során szerzett elméleti ismeretek kombinálása
és analitikai hasznosítása iránt

2.2. Tanulási eredmények
A kurzus sikeres elvégzése révén a következő tanulási eredmény szemléletű célokat érik el a
hallgatók:

Tudás
megismeri és érti a
szenzorok felépítésének
általános részeit és az
azok kialakítására
alkalmas, fontosabb fizikai
és kémiai eljárásokat

megismeri és érti a
szenzorika alap-fogalmait
és a szenzorok teljesítőképességének leírására
szolgáló, kémiai és
műszaki szemléletű
alapvető jellemzőket
megismeri és érti a
szenzorok
szelektivitásának és
érzékenységének
javítására alkalmas főbb
stratégiákat
megismeri és érti a
szenzorok meghajtására,
kimeneti jelének
feldolgozására és
továbbítására alkalmas
fontosabb elektromos és
optikai megoldások
működését

Képesség
képes alkalmazni az
alapvető, kémiai
reakciókra és
egyensúlyokra
vonatkozó, illetve a
hőtani,
elektromosságtani és
optikai törvényeket a
szenzorok működésének
megértése,
továbbfejlesztésük
céljából
képes értelmezni,
analizálni az összetett,
indirekt és intelligens
szenzorok működését,
jellemzőit is

Attitűd
értékként tekint a
szenzorok kínálta
funkciókra a mérési és
szabályzási
alkalmazásokban

Autonómia/felelősség
önállóan ellenőrzi
tudását az önellenőrző
kérdések
megválaszolásával

felismeri a szenzorika
területének jelentőségét,
fejlődésének várható
irányait

a tanult elméleti
ismeretek
felhasználásával
önállóan értelmezi a
függelékben
megtalálható szenzor
adatlapok információit

képes azonosítani az
adott alkalmazások
számára megfelelő
szenzor típusokat

felismeri a szenzorika
határterületi jellegét

felismeri a fizikai és
kémiai, anyagismereti
információk és
törvényszerűségek
kombinálásának
fontosságát a terület
fejlődése szempontjából
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megismeri és érti a
fontosabb fizikai
(hőmérséklet-,
fényintenzitás-, nyomásés áramlásmérő)
szenzorok felépítését,
működési elvét,
jellemzőit,
alkalmazhatóságuk
korlátait
megismeri és érti a
fontosabb kémiai
(elektrokémiai,
optokémiai,
tömegérzékeny és
termokémiai) szenzorok
felépítését, működési
elvét, jellemzőit,
alkalmazhatóságuk
korlátait
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3. ALAPFOGALMAK

A szenzor szó a magyar nyelvben idegen szó, amely a latin „sentire” szóból ered és angol
közvetítéssel (sensor) jutott el nyelvünkbe. Eredeti jelentése "érzék", "érzékszervekkel
felfogott”, „érzéklet", stb. Magyar nyelvű megfelelője "érzékelő". A szenzor/érzékelő szó
általánosságban, fizikai/műszaki értelemben használva egy olyan eszközt jelent, ami érzékel
valamilyen stimulust és annak nagyságát változással/kimeneti jellel fejezi ki. Ez a jelentés
azonban tudományos célokra nem teljesen egzakt, ráadásul kémiai komponensek
mérésének esetére nehézkesen alkalmazható, ezért a kémiában a következő definíciót
szokás használni: a szenzor egy olyan kisméretű, könnyen sorozatgyártható eszköz, amely
képes meghatározott fizikai stimulusok nagyságát vagy bizonyos kémiai komponensek
mennyiségét szelektíven érzékelni és ezt az információt „valós időben” elektromos vagy
fényjellé konvertálni, emellett sok alkalommal ismételten felhasználható (regenerálható).
Az ebben a definícióban szereplő jellemzőknek nagy jelentősége van a gyakorlati
alkalmazások számára.
A kis méret például általában legfeljebb pár cm méretű eszközt jelent. A kis méret (és
olcsó kivitel) természetesen a laboratóriumi műszereknél kisebb teljesítőképességű
mérőeszközt eredményez szelektivitásban, érzékenységben és más jellemzőkben, azonban
ezt az előnyök bőven kompenzálják. Talán triviálisnak tűnik, de fontos hangsúlyozni, hogy
éppen ez az egyik jellemző, ami a mérőműszerektől megkülönbözteti a szenzorokat (egyes
pongyola források ugyanis a laboratóriumi/ipari, nagyméretű mérőműszereket is a szenzorok
között említik). A másik fontos különbség az, hogy a mérőműszereket (pl. spektrométer,
coulombméter, termograviméter, stb.) úgy építik, hogy sokoldalúak legyenek, vagyis azokkal
kimondottan sokféle kémiai komponens (vagy fizikai stimulus) érzékelését, meghatározását
lehetővé tegyék; ezzel szemben a szenzorok célirányos kialakítású, egy adott feladatra
optimált eszközök.
A valós idejű kimeneti jel alatt legfeljebb pár perc válaszidőt kell érteni, ha statikus
koncentrációk méréséről van szó – gyorsan változó koncentrációk követésére ennél
természetesen sokkal rövidebb válaszidőkre van szükség.
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Az ismételt felhasználhatóság követelménye a gyakorlatban legalább százszor
lehetséges regenerálást kell, hogy lehetővé tegyen. A regenerálás kémiai komponensek
mérése, és főleg nyomanalitikai koncentrációk esetében nyilvánvalóan sokkal nehézkesebb,
mint a fizikai szenzorok esetében, amelyek vegyszerek alkalmazása nélkül, a stimulus
megszűnése után legtöbbször szinte azonnal ismét mérőkész állapotba kerülnek.
Az elektromos vagy fény kimeneti jel szolgáltatásának praktikussága valószínűleg nem
szorul alaposabb magyarázatra; az elektromos jelek alkalmazása a mérésadatgyűjtés és a
számítógépes jelfeldolgozás miatt célszerű, a fényjelek pedig nagymértékben zavarmentesen
továbbíthatók nagyobb távolságokra, akár közvetítő közeg nélkül is.
A szelektivitás kémiai szenzorok esetében kritikus jellemző, hiszen egy anyagi
rendszerben több száz, vagy akár több tízezer kémiai komponens is jelen lehet, amelyek
közül csak egyetlennek (vagy egy csoportnak) a jelenléte, koncentrációja érdekel bennünket.
A megfelelő szintű szelektivitás biztosítása még a bonyolult és költséges laboratóriumi
készülékek esetében sem mindig sikerül, így a kisméretű és olcsó szenzorok esetében
nyilvánvalóan kompromisszumokat kell kötni. Mindenesetre le kell szögezni, hogy kémiai
szenzor jelentős szelektivitás nélkül nem képzelhető el. A szelektív kémiai szenzorok jól
ismert, klasszikus példái az ionszelektív elektródok (az elektrokémiai szenzorok egy fontos
csoportja).
Érdemes itt azt is leszögezni, hogy a szintén sok műszaki eszközben megtalálható
detektorok a szenzorok egyik altípusának tekinthetők (vagy szigorúan véve nem is férnek
bele a fenti szenzor definícióba). Ezek ugyanis olyan kisméretű mérőeszközök, amelyek egy
stimulus vagy kémiai komponens határérték alatti vagy feletti koncentrációban való
jelenlétét érzékelik. Nem adnak tehát a kimenetükön a stimulussal vagy a kémiai komponens
koncentrációjával arányos jelet, csak logikai igen/nem (digitális 1/0) információt. A
detektorokat

„küszöbérték-figyelő”

(egészségügyi

vagy

minőségbiztosítási

szint,

biztonságtechnikai, stb.) eszközökként használjuk; tipikus példákat jelentenek a fotokapuk, a
sugárzás, CO vagy füst detektorok. A detektorok technikai kialakítása sokszor persze olyan,
hogy bennük egy szenzor kimeneti jelét egy jelfeldolgozó egység alakítja át kétállapotúra egy
referencia

értékkel

megemlíthetők

még

való
a

összehasonlítás
doziméterek

alapján

(irreverzibilis

(komparátor).
változást

Érdekességképpen

szenvedő,

kumulatív
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sugárzásmérők) és a kémiai tesztek (egy kémiai komponens koncentrációját színváltozással,
a színmélységgel jelző tesztek), de ezek szintén legfeljebb csak egy nagyobb bő szenzor
fogalom esetén nevezhetők szenzornak, hiszen működésük alapja éppen az, hogy változásaik
nem reverzibilisek, ezért ismételten nem felhasználhatók (ami sok esetben természetesen a
gyártók üzleti igényeknek is megfelel).
A szenzorok, mint eszközök sosem öncélúak, hanem mindig egy mérő (adatgyűjtő) vagy
szabályzó rendszer részeként működnek. Önállóan nem használhatók, hiszen a kimeneti jelet
valamilyen további egység dolgozza fel. Műszaki jellegű fogalomként az egész
(szabályzó/adatgyűjtő) rendszer szempontjából beszélhetünk külső vagy belső (extrinsic vagy
instrinsic) szenzorokról is. A belső szenzorok a mérő/szabályzó rendszerrel elektronikusan
egybe vannak építve (akár pl. integrált áramköri, félvezető lapka szinten) vagy annak belső
működését ellenőrzik. Ezek szinte mindig fizikai szenzorok. A külső szenzorok ezzel szemben
a mérő/szabályzó rendszerhez képest külső elhelyezkedésűek; éppen ezért lényegében
minden kémiai szenzor ebbe a kategóriába esik, hiszen a szenzort a mintával kontaktusba
hozzuk, de tartozhat ide néhány fizikai szenzor is (pl. a kontakt hőmérők vagy az
áramlásmérők).
A szenzorok lehetnek aktív vagy passzív típusúak is. A passzív szenzorok nem igényelnek
semmilyen külső energiaforrást a működésükhöz (pl. termoelemes hőmérő), míg az aktív
szenzorok (másik nevük: parametrikus szenzorok) viszont külső energiaforrást, gerjesztő jelet
(excitation signal) igényelnek, mivel működésük elektromos jellemzőik megváltozásán
alapulnak a környezet jellemzői függvényében (pl. az elektromos ellenállás kimeneti jelű
szenzorok).
Egy másik lehetséges csoportosítási lehetőség a kontakt és a kontaktus nélküli (contact
és non-contact) szenzorok megkülönböztetése. Értelemszerűen, a kontakt szenzoroknak
közvetlenül érintkeznie kell a vizsgálandó mintával/komponenssel, ki kell azt tennünk a
mérendő hatásnak (a legtöbb kémiai szenzor ilyen). A kontaktus nélküli szenzorok általában
sugárzás- vagy térérzékelő jellegűek, vagyis nem igénylik a közvetlen érintkezést (pl. az
elektromos vagy mágneses térerősséget, illetve fotonokat érzékelő szenzorok).
A szenzorika területébe tartozó fontos fogalom még a transducer (átalakító). Ez alatt
olyan eszközt értünk, amely az egyik energiaformát a másikba konvertálja. Noha a
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fizikai/műszaki szemléletű irodalom a szenzorokat is sokszor egyszerűen „transducernek”
hívja (ami a fizikai érzékelők esetében érthető is) azonban a kémiai szenzorok esetében ez
nem értelmezhető, hiszen a transducer szelektíven nem érzékel semmit, csak átalakít - ezért
egy transducer önmagában általában nem tekinthető szenzornak. Példaként szolgálhat a
hangszóró, fűtőtest vagy a peumatikus munkahenger esete. A fizikai és kémiai szenzoroknál
is szükség lehet azonban arra, hogy a stimulust átalakítsuk olyan formává, amit végül egy
szenzor direkt módon érzékelni tud. Az ilyen felépítésű eszközöket indirekt szenzoroknak
nevezzük. Például szolgálhat az IR sugárzás intenzitásának mérése hőhatás alapján, amit az
elektromos ellenállás változásaként érzékelünk.

Az actuator (mozgató, aktuátor) olyan transducer, aminek kimeneti energiaformája
mozgás (mechanikai). A szabályzó rendszerekben azért kellenek aktuátorok, hogy a vezérlő
rendszer ráhatással tudjon lenni az anyagi rendszerre. Példák: mágneses keverő,
pneumatikus munkahenger, elektromos motor, piezo kristály, stb.
A szenzorok legalább két fő részből állnak: az egyik a felismeréssel (recognition)
foglalkozó rész, a másik az interfész, ami a gerjesztést, kiolvasást, jelkondicionálást végzi. A
felismerési folyamat az az elemi lépés, amikor a stimulus/kémiai komponens jelenlétét
valamilyen réteg vagy metaanyag „felismeri”, és erre valamilyen tulajdonságának
változásával válaszol. Gondoljunk például fizikai szenzorokra, mondjuk a hagyományos
folyadékhőmérőre, ahol a hőmérséklet változása egy átlátszó csőben vizuálisan
megfigyelhető hőtágulást okoz, vagy egy flexibilis, elektromosan vezető fegyverzettel ellátott
kondenzátorra, aminek kapacitása a nyomásváltozás hatására megváltozik, stb. A felismerést
kémiai szenzorok esetében általában egy érzékelő réteg ("receptor”) végzi, amely szelektív
kölcsönhatásba képes lépni a mérendő komponenssel (pl. elektroneloszlás megváltozása,
kémiai reakció, szorpció, membrán transzport, stb.). Sok esetben ez a réteg a mérendő
molekula, ion, atom számára elfoglalható kötőhelyeket biztosít. Ezt a felismerő elemet
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(annak molekuláris részét) a szakirodalom molekuláris szondának (molecular/chemical
probe) nevezi. Példaképpen említhetők olyan fluorofór ligandumok, amelyek szerkezete
bizonyos fémionok komplexálásakor megváltozik, és ez fluoreszcenciájuk jellemzőinek
megváltozását okozza (az emissziós intenzitás nagymértékben megnő vagy lecsökken, az
emissziós hullámhossz jelentősen eltolódik, stb.). Ezen az elven működik a fluoreszcencia
mikroszkópiában az egyes sejtek vagy komponenseik színezésére szolgáló számos színezék is.
Konkrét példaként említhető a biokémiai, molekuláris biológiai mérések során elterjedten
használt Oregon Green BAPTA fantázianevű, nagymértékben szelektív calciumion-kötő
molekuláris szonda. Vegyük észre, hogy egy molekuláris szonda önmagában még nem
szenzor, hiszen tulajdonságainak megváltozását ki kell olvasni kiegészítő optikai és/vagy
elektronikai eszközök felhasználásával. Éppen ezért, bár a felismerési folyamat a
meghatározó része a szenzor működésének, az interfész szerepe is nagyon fontos. Ne
feledjük azt sem, hogy sokszor éppen az interfész az a rész, amelynek a sikeres
miniatürizálása szükséges egy gyakorlati célokra felhasználható szenzor konstrukció
kialakításához.
Az

interfész

többféle

funkcióval

rendelkezik

a

szenzor

jellegétől

függően.

Jelkondicionálásra például azért lehet szükség, mert a felismerési folyamatban egy mikrovagy nanokonstrukció által generált elektromos jel sokszor igen alacsony feszültség- vagy
áramerősség-szintet (pl. mikrovolt, nanoamper) jelent, amit erősíteni/illeszteni szükséges
ahhoz, hogy a szenzorhoz kapcsolódó, annak kimeneti jelét felhasználó mérő-szabályzó
rendszer azt használni tudja. A jelkondicionáló elektronikus áramkörök egy másik funkciója
lehet, hogy szükség esetén szűrje, digitálissá alakítsa, kiválassza/kapcsolja vagy más módon
átalakítsa az érzékelő réteg változásait (pl. feszültségjelet áramjellé vagy optikai jelet
elektromossá, stb.). Aktív szenzoroknál ezen kívül az érzékelő réteg gerjesztésére is szükség
van a kiolvasáshoz, akár elektromos, akár fény energia befektetésével; ezt a feladatot a
meghajtó részegységek látják el.
Egy általános mérő/szabályzó rendszer, illetve a hozzá kapcsolódó szenzorok és interfész
egységek kapcsolódását, elnevezését az alábbi rajz illusztrálja.

10

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szenzoroknak fontos része az a fizikai váz,
másképpen hordozó, is, ami a nagyon vékony, néhány nanométer, mikrométer, vagy akár
csak néhány molekulányi vastag receptor réteget hordozza, és annak kiolvasását egyáltalán
lehetségessé teszi. Ennek a hordozónak a tulajdonságai szintén jelentősen befolyásolják a
szenzor működését, teljesítőképességét, praktikusságát. Gondoljunk például arra, hogy egy
hőmérsékletmérő szenzor hordozójának nem lehet az olvadáspontja alacsonyabb, mint az
érzékelő rész által mérendő hőmérséklet legmagasabb értéke; egy kémiai szenzor hordozója
nem készülhet reaktív anyagból; egy optokémiai szenzor hordozójának fontos jellemzője
lehet a használt hullámhosszakon a fény transzmissziója („átlátszóság”), stb.
A hordozó szóval kapcsolatban, aminek angol elnevezése „substrate”, érdemes azt is
tisztázni, hogy az nem keverendő a más területeken használatos szubsztrát fogalommal.
Biokémiában például azt nevezik szubsztrátnak, amit a biokémiai rendszer (pl. egy enzim)
alapanyagként felhasznál, amivel kölcsönhatásba lép; ennek megfelelője szenzorikában
pedig a mérendő komponens (más néven: analit) lenne. Műszaki területen viszont
szubsztrátnak azt az alapanyagot nevezik, amiből különböző gyártási folyamatokkal (pl.
dópolás, maratás, stb.) kialakítják a megfelelő funkciónak megfelelő mikro- vagy
nanostruktúrákat. A műszaki értelmű szubsztrát persze sokszor végül hordozóként is szolgál
(mint másodlagos funkció), ennek ellenére a fogalom jelentése egy kissé érezhetően más,
ezért a szenzorikában a hordozó elnevezés alkalmazása javasolható általánosan.
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Összességében, amikor egy szenzorra, mint egy sorozatgyártott műszaki termékre
gondolunk (nem pedig egy egyedi, újszerű laboratóriumi kísérleti elrendezésre), akkor ebbe
beleérthetünk lényegében minden részegységet, ami a kisméretű termék részét képezi,
vagyis ami az eszköz tokozásában, burkolatában – sokszor egyetlen mikroelektronikai
áramköri lapra integrálva) benne található.

Az összetett szenzorok (szenzor mátrixok) olyan érzékelő eszközök, amelyek többféle
egyedi szenzort tartalmaznak, amelyek együttes alkalmazásával többlet információról
juthatunk – ezek sokszor absztrakt, elvont információk – a vizsgált anyagi rendszerről. Ilyen
esetet jelent a fényérzékelő szenzorok (pl. fotodiódák) összekapcsolása egy- vagy
kétdimenziós mátrixszá, amivel már spektrumot vagy képet lehet rögzíteni, pozíciót lehet
megállapítani; vagy három gyorsulásmérő ortogonális összekapcsolása giroszkóppá;
nedvességtartalom-, hőmérséklet- és nyomásmérő szenzorok kombinálása mikroklímát
érzékelő eszközzé, stb. Ne feledjük azonban, hogy az összetett fotoszenzor mátrixokat
alkalmazó spektrométerek ettől még nem lesznek összetett szenzorok, hiszen nem
kisméretű, célzott funkciójú eszközök.
Újabb keletű az intelligens szenzor fogalma. A mikroelektronika mai fejlettségi szintjén
nem jelent gondot akár egy komplett számítógépet a szenzorral közös félvezető lapkára
integrálni, amivel igen összetett jelfeldolgozási, adatkiértékelési, adattárolási, sőt
kommunikációs funkciók is megvalósíthatók helyben, kis méretben, ráadásul a szoftver
módosításával nagyon flexibilisen. Az ilyen eszközök segítségével egyszerűen hozhatók létre
miniatűr

kivitelű

komplett

mérő/szabályzórendszerek.

Példaként

szolgálhat

egy

alakfelismerő szoftvert futtató intelligens digitális kamera, ami ipari minőségellenőrzési,
közlekedési vagy biztonságtechnikai alkalmazásokban jól használható. Az intelligens
szenzorok sokoldalúságuk és hálózatba szervezhetőségük miatt az utóbbi években egyre
elterjedtebbek.
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A szenzorok a fentieken túl még sok másféle szempont szerint is jellemezhetők,
csoportosíthatók. A legfontosabb megemlítendő további csoportosítási szempontok a
szenzor érzékelő rétegének jellege, a stimulus/mérendő fajtája és az érzékelés alapjául
szolgáló jelenség. Ezekre vonatkozóan az alábbi táblázatok adnak áttekintést.
Az érzékelő réteg ("receptor") anyaga szerinti csoportosítás
Szervetlen

Félvezető

Vezető anyag

Szerves

Biológiai

Szigetelő

Folyadék, gáz vagy plazma

Egyéb

A stimulus/mérendő mennyiség fajtája szerinti csoportosítás
Akusztikus: hullámamplitúdó, fázis, polarizáció, stb.

Optikai: hullámamplitúdó, spektrum, terjedési
sebesség, törésmutató, emisszió, abszorpció, reflexió,
stb.

Biológiai: biomassza típusa, koncentrációja, állapota,
stb.

Mechanikai: pozíció, gyorsulás, erő, nyomás, feszülés,
tömeg, nyomaték, sebesség, alak, érdesség, stb.

Kémiai: komponensek minősége, koncentrációja,
állapota, stb.

Sugárzás: típus, energia, intenzitás, stb.

Elektromos: töltés, áram, potenciál, feszültség,
elektromos térerősség, vezetőképesség, permittivitás,
stb.

Hő: hőmérséklet, fluxus, fajhő, hővezetőképesség, stb.

Mágneses: mágneses térerősség, mágneses fluxus,
permeabilitás, stb.

Stb.

Az érzékelés alapjául szolgáló jelenség szerinti csoportosítás
Termoelektromos

Kémiai átalakulás

Fotoelektromos

Fizikai átalakulás

Fotomágneses

Biokémiai reakció

Magnetoelektromos

Elektrokémiai folyamat

Elektromágneses

Spektroszkópiai jelenség

Termoelasztikus

Stb.

Elektroelasztikus
Termomágneses
Stb.

Néhány

fizikai

sebesség/tömegáram

szenzor
mérésére

(a

hőmérséklet,
szolgálók)

nyomás,

mellett

fotonok

számunkra

és

áramlási

természetesen

a

legérdekesebbek a kémiai szenzorok lesznek. A kémia szenzorok kategóriáján belül a
következő főbb csoportokat szokás általában megkülönböztetni: elektrokémiai szenzorok,
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optokémiai szenzorok, tömegérzékeny szenzorok, termokémiai szenzorok. Ezen kívül
gyakran emlegetik még az irodalomban a „bioszenzor” csoportot is. Ez fogalom – mint oly
sok más fogalom a szenzorika területén – nem teljesen egyértelműen definiált, ugyanis
jelentheti azt, hogy 1.) a szenzor biológiailag aktív (biológiai eredetű, “bioinspirált”) érzékelő
réteget tartalmaz, 2.) biológiailag aktív molekuláris komponenseket mér, 3.) életfunkciókat
vagy

biológiai

állapotjelzőket

mér

(pl.

pulzusszám,

vérnyomás,

légzésritmus,

fáradtság/álmosság, stressz, stb.). Ennek megfelelően itt is esik majd szó bioszenzorokról, de
nem önálló fejezetben, hanem a többi kategórián belül.
Amint az talán az alapfogalmak fentebbi rövid áttekintéséből is kiderült, a szenzorika egy
sokféle

nezőpontú,

folyamatosan

átalakuló,

változó terület,

aminek fejlődésére,

megoldásaira többféle szakmai irányzat hatással van. Mindez azzal is jár, hogy a vonatkozó
fogalmak használata némi körültekintést igényel.

3.1. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


Adja meg az analitikai kémiában használatos szenzor fogalom részletes definícióját!



Magyarázza el, miért nem soroljuk a (laboratóriumi) mérőműszereket a szenzorok közé!



Magyarázza el, miért nem alkalmazható a „transducer” kifejezés a kémiai szenzorokra!



Mi különbözteti meg egymástól az aktív és passzív szenzorokat?



Definiálja az indirekt, az összetett és az intelligens szenzorok fogalmát!



Nevezzen meg egy fizikai és egy kémiai jelenséget, amelyre véleménye szerint szenzor
konstrukciókat lehet alapozni! Nevezze meg az érzékelendő stimulust/komponenst is!



Értelmezze a „bioszenzor” kifejezés lehetséges jelentéseit!



Magyarázza el, hogy mi a funkciója a szenzorok érzékelő és interfész részegységeinek!
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4. A SZENZOROK RÉSZEGYSÉGEI ÉS FELÉPÍTÉSE

4.1. A GYAKRAN ALKALMAZOTT SZENZOR ALAPANYAGOK ÉS TULAJDONSÁGAIK
Egy szenzornak, mint kompozit eszköznek, a működése, funkciói – amint az az előbbi
fejezetből is kitűnik - többféle részegység (tokozás, kivezetések, receptor, ablak/membrán,
hordozó, interfész, tápegység, stb.) és így anyagfajta együttműködését igényli. Az egyes
anyagfajták kiválasztásánál azok kémiai és fizikai tulajdonságait, megmunkálásuk és
összekötésük lehetőségeit, élettartamukat/öregedésüket, stb. is figyelembe kell venni. A
szenzorika legfontosabb alapanyaga a szilícium, ami előnyös tulajdonságainak, a
félvezetőiparban erre az alapanyagra már kidolgozott és használt mikrofabrikációs eljárások
elterjedtségének és annak a ténynek köszönhető, hogy a szenzorika fejlődése az összetett és
intelligens szenzorok, illetve szenzor hálózatok irányába tart, ami pedig az egy tokon belül az
érzékelő struktúrák mellett egyre több (interfész, meghajtó, kommunikációs vagy
adatkiértékelő) félvezető mikroelektronikai részegység - sőt optikai szenzoroknál fotonikai
struktúrák - kialakítását is megkívánja. Emellett azonban polimerek, fémek, kerámiák, üvegek
is gyakran előfordulnak a szenzorokban. Az alábbi fejezetek ezen alapanyag csoportok
néhány fontosabb tulajdonságát, alkalmazásait ismertetik.

4.1.1. Félvezetők (szilícium)
A szenzorok egy igen jelentős része ma a mikrofabrikáció eszközeivel, közvetlenül a
mikroelektronikai félvezető struktúrákkal együtt, azokkal azonos alapanyagból és azonos
eljárásokkal készül. A félvezetők köztes elektromos vezetőképességgel rendelkeznek, amely
erős hőmérsékletfüggést mutat. Adalékolással (ppm-től % szintig) jelentősen befolyásolhatók
elektromos és optikai tulajdonságaik. A félvezető alapanyagok közül a szilícium a
legnépszerűbb, ezért ez az egyik legfontosabb szenzor alapanyag is. Bár más típusú intrinsic
félvezető elemek (pl. Ge, Se), illetve vegyületek (pl. gallium-arzenid (GaAs), szilícium-karbid
(SiC), ólom-tellurid (PbTe), ólom-szulfid (PbS), titán-dioxid (TiO2), stb.) is léteznek, előnyös
tulajdonságai miatt a szenzorikában túlnyomórészt a szilíciumot alkalmazzák, így itt is csak
ezzel az alapanyaggal foglalkozunk.
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A tiszta szilícium előnyös tulajdonságai szenzor alapanyagként:


a Si előfordulása gyakori, tiszta előállítása „viszonylag” olcsó és könnyű



kristályos formában nagy mechanikai szilárdság (keménysége az acéléhoz hasonló)



termikus stabilitás (olvadáspont 1410 °C, forráspont 2355 °C).



jó kémiai ellenállóképesség



kiváló optikai transzmisszió az 1-10 µm tartományban



sokféle, transzdukcióra alkalmas effektust mutat, így például: fotoelektromos,
fotokonduktív, piezorezisztív, Seebeck és Hall effektusok, stb., ami számos érzékelő
kialakítására teszi alkalmassá



megmunkálásának módszerei a mikroelektronikai iparból átvehetők

Sok előnyös tulajdonsága van a szilíciumnak, azonban meg kell említeni azt is, hogy nem
mutat piezoelektromos effektust. Ez azonban – mint más szenzor alapanyag esetében is –
kezelhető kompozit (indirekt) konstrukció készítésével; piezoelektromos oxid (pl. ZnO)
vékonyréteget választhatunk le a szilíciumra, így a Si hordozóban keletkező mechanikai
feszültség továbbítódik a piezoelektromos vékonyréteg felé, ami elektromos feszültséget
produkál.
A szilícium kétféle módosulata is fontos szerepet tölt be a szenzorikában,
mikroelektronikában, fotonikában. A szilíciumot vagy törékeny egykristály (SCS, single
crystral silicon) formában alkalmazzák, vagy az polikristályos szilícium (PS, polysilicon vagy
polycrystralline

silicon)

formában.

A

legtöbb

esetben

mindkét

formát

dópolva

(mesterségesen szennyezve), a tulajdonságaikat szabályozva használják fel.
Szilícium egykristályok előállítása leggyakrabban a Czochralski (Cz) módszerrel történik,
hasonlóan, mint sok más szintetikus, ipari jelentőségű egykristályé (pl. Ge, GaAs, Pd, Pt, Ag,
Au, féldrágakövek, oxidok, stb.). A módszer lényege, hogy az előállítani kívánt kristályos
anyag egy apró oltó kristályát egy rúdra erősítik, majd azt az alapanyag olvadékába kis
mélységébe merítik és lassan, forgatás közben kihúzzák (kb. 25 mm/óra sebességgel).
Megfelelő körülmények között a folyamat során az alapanyag rendezett kristályrétegei
rakódnak le az oltókristályra és egy egyre növekvő méretű, hengeresen szimmetrikus
egykristály tömböt (boule, ingot) kapnak. A folyamatot inert gázatmoszférában (többnyire
argon) hajtják végre és lehetőség van az alapanyag adalékolására is, amivel félvezető esetén
16

könnyen lehet p vagy n típusú egykristály tömböket is előállítani (p típusú Si-hoz
háromvegyértékű B, Al vagy Ga, n típusúhoz ötvegyértékű P, As vagy Sb tartalmú prekurzor
adalékok szükségesek). A kristálytömbök egészen nagy méretűre növeszthetők: hosszuk
elérheti a két métert, átmérőjük pedig akár a 0,45 métert is. Szilícium esetében 1400-1500°C
szükséges az eljáráshoz. A tömb elkészülte után felszeletelik néhány tized mm vastag
szeletekre; így keletkeznek a félvezetőiparban elterjedten használt korongok (wafer).

A polikristályos formát pirolízissel, szilán (SiH4) származékokból származó Si krisztallitok
leválasztásával állítják elő (pl. kloridból, hidrogénnel való redukcióval).
SiCl4(g) + 2 H2(g) ↔ Si(s) + 4 HCl(g)
A hőmérséklet itt is magas. A folyamat már 350-480 C-on elkezdődik, de a jó minőségű
poliszilícium leválasztásához még magasabb hőmérsékletű pirolízis kell: kb. 1100°C
triklórszilánhoz és kb. 650°C monoklór szilánhoz. A klórszilánokat klórozással állítják elő
metallurgiai úton előállított szilíciumból. Ez a folyamat együtt (klórozás + pirolízis) az ún.
Siemens eljárás. A polikristályos szilíciumot is szeletelve (korong, vagy szögletes formában)
alkalmazzák.
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Az SCS és PS szilícium tulajdonságai eltérőek, ezért is lehet a Si alapanyagnak olyan
sokféle felhasználása. Így például eltérő a fajlagos ellenállásuk és annak hőmérsékletfüggése,
a PS-nek jelentős piezorezisztív érzékenysége van, a fotoelektromos érzékenysége viszont az
SCS anyagnak jobb, stb.

4.1.2. Fémek
A fémek jó elektromos vezetők és számos, érzékelésre alkalmas fizikai jellemzőkkel bírnak,
ezért fontos szerep jut nekik a szenzorikában, különösen a fizikai szenzorok vagy az
elektronikai elemek készítésénél. Tisztán vagy ötvözeteik formájában alkalmazzák őket,
leggyakrabban elektromos kapcsolatok, kivezetések kialakítására, termorezisztív érzékelő
rétegek vagy tükröző bevonatok készítésére. A felhasználások egy kis részében huzal
formában kerülnek alkalmazásra, de a legtöbb esetben vékony rétegként választják le őket
(pl. sputtering, evaporation és PVD eljárásokkal). A legjelentősebb fém alapanyagok az Al, Ti,
W, Au, Pd, Ag, Cu, Pt, de emellett még egy sor más fém is fontos szerepet tölt be egyes
szenzorokban, speciális vékonyrétegek kialakításában vagy összekötésében. Egyes fémek az
energetikában vagy a fotonikában betöltött szerepük miatt áttételesen bírnak jelentőséggel
a szenzorikai rendszerekben (pl. Li vagy ritkaföldfémek). Alternatív megoldások
rendelkezésre állása esetén az egyes fémek szenzorokbeli felhasználásában természetesen
gazdasági szempontok is szerepet játszanak. Néhány fém alkalmazási területe és
alkalmazásuk fő szempontjai a szenzorikában (példák):
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W, Rh, Cu, Pt – magas olvadásponttal és kis reaktivitással rendelkeznek, ezért magas
hőmérsékleten működő szenzorokban alkalmazzák őket
Ag, Cu, Au, Al – kimagaslóan jó elektromos vezetőképességük miatt elektromos
összeköttetések létrehozására elterjedten alkalmazzák őket
Ni, Fe, Be – az elektromos ellenállás jelentős hőmérsékletfüggése miatt elvben különösen
alkalmasak érzékeny termorezisztív hőmérsékletmérő szenzorok kialakítására
Al, Cu, Fe, Ni, Co, Sn – nagyon jó ötvözhetőség, emiatt változatos kémiai és fizikai
tulajdonságú fémes anyagok alakíthatók ki belőlük
Au, Ag, Sn, Pd, Rh, Cu, Pb – jó forraszthatóságú fémek, ami az elektromos összeköttetések
vagy horodzóra való rögzítések kialakításánál fontos (ugyanakkor az itt szereplő fémek
közül egyesek oxidációra hajlamosak, ami nem előnyös)
Fe, Ni, Co, Gd, Dy (és ötvözeteik) – ferromágneses tulajdonságaik mágneses és induktív
elemek kialakítására teszi őket alkalmassá
Platinafémek, nemesfémek – katalizátorok aktív komponenseként vagy
nanorészecskeként kémiai szenzorok érzékenyítésére beváltak, de mivel jó a kémiai
ellenállóképességük és vezetőképességük, ezért sok más célra is alkalmazzák őket
Pd, Nb – nagy hidrogén elnyelő képességük miatt hidrogén érzékelő vékonyrétegek
kialakítására használják őket
Ag, Au, Al – jó fényvisszaverő képesség (reflektivitás) az UV-Vis-NIR tartományban, ami
miatt optikai elemek tükröző bevonatainak készítésére nagyon alkalmasak
Ag, Pd, Cu, Ti (és ötvözeteik) – nagy terhelhetőségű, robusztus, fém alapanyag
mikro/nanopórusos vagy homogén vékony membránok készítése, ami szelektív
(méretszelektivitás vagy Pd esetében hidrogén szelektivitás) membránok készítését teszi
lehetővé

4.1.3. Polimerek és műanyagok
A polimerek és műanyagok a mai ipar és tudomány számára nagy jelentőségű, igen
változatos anyagcsoportot jelentenek. A szenzorikában a polimerek és műanyagok majdnem
minden válfaját (szintetikus és természetes, tiszta vagy adalékolt, kompozit, stb.)
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alkalmazzák

valamilyen

célra,

köszönhetően

különlegesen

jól

szabályozható

tulajdonságaiknak. A szintetikus polimerek általában rugalmasak (legalábbis nem ridegek),
rosszul vezetik az elektromos áramot, kis sűrűségű, könnyen megmunkálhatóak, kémiailag és
biológiailag viszonylag ellenállóak és olcsón előállíthatók. Szenzorok tokozására, hordozóként
vagy transzport membránok és mikrofluidikai csatornák, csövek, szelepek kialakítására
nagyon

alkalmasak.

Szerves vagy

szervetlen

adalékokkal (akár

nanoanyagokkal),

kopolimerizációval vagy kompozitok képzése révén tulajdonságaik széles tartományban
módosíthatók; lásd az alábbi példákat:
Szín. A színezés festékekkel (az alap polimerben oldódó adalékokkal) és pigmentekkel
(nem oldódó, külön fázist alkotó adalékokkal) lehetséges. Elterjedt szervetlen pigmentek a
fémoxidok és szulfidok (pl. TiO2 vagy ZnS fehér, Cr2O3 zöld, CdS sárga, Fe2O3 vörös, CoAl2O4
kék, Cu2Cr2O5 fekete), míg a szervetlen pigmentek között tartják nyilván a finomszemcsés
kormot (C, fekete), a ftalocianin származékokat (zöld és kék), kinakridon származékokat
(vörös és lila) és a diazo kondenzációs vegyületeket (sárga és vörös).
Lángállóság. Az éghetőség csökkentését olyan adalékokkal érik el, amelyek égéskor a hő,
az éghető bomlástermékek vagy az oxigén elvonásával lassítják le az égési folyamatot;
ilyenek pl. az Al(OH)3 és Mg(OH)2 amelyek bomlásakor víz szabadul fel, a polibrómozott vagy
poliklórozott szerves vegyületek, amelyek gyökfogóként működnek, vagy a foszfát észterek.
Rugalmasság/flexibilitás. Olyan adalékok segítségével változtatható, mint egyes észterek,
ftalátok, olajok,

klórozott

paraffinok,

stb. Ezekkel

megnövelhető

a

műanyagok

plasztikussága, rugalmassága, hajlíthatósága, nyújthatósága.
Elektromos vezetőképesség. Bár a léteznek egészen jó elektromos vezetőképességű
polimerek is (pl. polipirrol, polianilinek, politiofének, poliindolok, poliacetilének, stb.), a
leggyakrabban egy alap polimert adalékolnak elektromosan vezető anyagokkal (pl. korom,
grafit) vagy fémgőzöléssel, amivel félvezetővé és antisztatikussá válik a műanyag.
Mechanikai szilárdság. A műanyagok szilárdsága, szakítóereje, kopásállósága jelentősen
javítható olyan adalékokkal, mint a CaCO3, BaSO4, zsírkő (talk, hidratált Mg-szilikát) vagy az
üveg(szálak).
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Optikai tulajdonságok. Az átlátszóság javítható polimerekben a kristályosság növelésével
érik el, amihez pl. szerves foszfát sókat alkalmaznak. A törésmutató változtatásához sok
esetben nanorészecskéket (pl. TiO2 vagy ZrO2) adagolnak.
Stabilizátorok. Ezek a műanyagok öregedését csökkentő, elsősorban a vegyszerek és fény
indukálta oxidációt csökkentő hatású anyagok. Ebbe a csoportba tartoznak a fém
deaktivátorok (fémionokkal kelátképző ligandumok), a gyökfogó fenol vagy tioéter
származékok, illetve az UV fotonokat elnyelő és hővé disszipáló benzotriazolok,
benzofenonok és oxanilidek.
Van néhány speciális műanyag fajta, amit szenzorikában elterjedten alkalmaznak
különböző célokra, ezek közül néhányat az alábbi lista sorol fel.
Piezoelektromos polimerek. Egyes kristályos polimerekből (pl. poli(vinilidén-fluorid),
polyamid, stb.) készíthetők, a kristályok utólagos nagyfeszültségű kezelésével és két külső
oldalukra fémgőzöléssel. Ezek a polimerek aktuátorokban és tömegérzékeny szenzorokban
nyernek alkalmazást.
PDMS (poli-(dimetil-sziloxán)). A látható tartományban teljesen átlátszó, kémiailag
nagymértékben inert, rugalmas (viszkoelasztikus), nem mérgező, nem gyúlékony polimer. Jó
alaktartásának köszönhetően lágy litográfiás eljárásokban alkalmazható mikrostruktúrák,
mikro- és nanofluidikai csatornák, szelepek kialakítására. Hidrofób, de jól funcionalizálható a
felülete, így szorbensként is használható. Jól köthető tartósan más műanyagokhoz, üveghez,
kvarchoz, így hordozóként is elterjedten használt.
Teflon (poli-(tetrafluoretilén), PTFE). A leginertebb polimerek egyike, hidrofób felülettel,
nagyon kis tapadási koefficienssel, nagy termikus stabilitással (olvadáspont: kb. 320 °C).
Szilárdságát, „csúszósságát” és flexibilitását akár -78°C-on is megőrzi. Kiváló elektromos
szigetelő. Transzport membrán alapanyagként, csúszófelületként, szigetelő, inert vagy
biokompatibilis bevonatok képzésére alkalmazzák.
Kapton (poli-(4,4'-oxidifenilén-piromellitimid)). Ez a polimer a termikus, elektromos és
mechanikai tulajdonságok kivételesen előnyös kombinációjával bír. Hőstabil -273…+400 °C
között, igen alacsony elektromos és hővezetőképességű, nagyon flexibilis és vékony (pl. 2550 μm) nyomtatott áramköri hordozó készíthető belőle, ami akár egymillió hajlítást is elvisel.
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Kiváló a transzmissziója a röntgen tartományban. Extrém körülmények között működő
szenzor rendszerekben alkalmazzák.
Biokompatibilis szintetikus polimerek. Ezek közé tartoznak a poli-(vinilklorid) vagy PVC, a
PTFE, a polietilén (PE), a polipropilén (PP), a poliuretán (PU), a poli(metil-metakrilát) vagy
PMMA, a polikarbonát (PC), a poli(éter-éter-keton), stb. Biológiai és orvosdiagnosztikai
szenzorok hordozói, tokozása készül belőlük.
Nafion. Szulfonált tetrafluor-etilén származék, ionomer membránok készítéséhez, ionok
(főként pozitív ionok) szelektív transzportjára használható polimer.
Végül, de nem utolsó sorban, megemlítjük, hogy a szenzorikában természetesen érzékelő
rétegként is alkalmazhatók a polimerek. Ide vonatkozó példákat jelentenek a molekulárisan
szelektív transzport membránok vagy a receptor rétegek készítésére alkalmas, ún.
molekuláris lenyomatú polimerek, MIP), továbbá a biopolimer receptorokat alkalmazó
szenzorok. A polimerek felvitele egy hordozó felületre általában spin coating, dip coating
vagy kontakt nyomtatással történik, amelyek nem okoznak nagy termikus stresszt ezeknek a
szerves vegyületeknek.

4.1.4. Üvegszerű anyagok
Az üvegszerű anyagok kategóriája kémiailag nem teljesen szabatos, de kifejező (kb. =
mindazon célokra alkalmasak szenzorikában, mint az üveg). Megjegyezhető, hogy egyes
polimerek (pl. PC, PMMA, stb.) is alkalmasak korlátozottan bizonyos optikai célokra, de
számos jellemzőjükben eltérnek az itt felsoroltakétól, ezért nem lehet ezt ezt a kategóriát
egyszerűen az optikai anyagok kategóriájának nevezni.
Ide sorolhatók többek között az üveg, kvarc (SiO2), valamint más szervetlen optikai
anyagok (pl. MgF2, ZnSe, ZnS, CaF2). Ezen szilárd anyagok tulajdonságaiban az a közös, hogy
optikailag (a Vis, UV vagy IR tartományban) tiszta formában nagyon kicsi a fényelnyelésük,
termikusan stabilak, elektromosan rosszul vezetnek, kémiai ellenállóképességük viszonylag
jó. Amorf és kristályos anyagok is előfordulnak közöttük. Összetételük módosításával jól
szabályozhatók kémiai és fizikai tulajdonságaik (pl. fényelnyelési spektrum, törésmutató,
hőtágulás,

ellenállóképesség,

stb.),

fotolumineszcenciát

is

mutathatnak,

alkalmas

felületképzéssel pedig jól köthető hozzájuk sokféle más anyag. A szenzorikában optikai
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elemként (pl. ablakok, refraktív vagy diszperzív elemek, száloptikák, stb.) illetve hordozóként
használatosak. A kvarc többek között piezoelektromos tulajdonságot is mutat, így
ultrahangos érzékelő rétegként is alkalmas. Felületüket a víz jellemzően jól nedvesíti, ezért
mikrofluidikai csatornák kialakítására is megfelelőek vizes közegű minták kezelésére.

4.1.5. Kerámiák
A szintetikus, modern kerámiákat nagyfokú kémiai inaktivitásuk, biokompatibilitásuk,
mechanikai és termikus stabilitásuk, elektromos és hőszigetelőképességük teszik értékes
alapanyagokká a szenzorikában. Többféle nitrid, karbid és oxid típusú kerámiát is
alkalmaznak, felhasználásuk elsősorban hordozóként és tokozásként szokásos, de egyes
szenzorokban

(elektromos

vezetőképesség-változáson

alapuló,

oxidábilis

anyagok

kimutatására alkalmas Figaro szenzorokban) érzékelő rétegként is szolgálnak mikroszemcsék
formájában. Jól köthetők más anyagokhoz, főként az oxid típusúak, amelyek kiváló
szorbensek. Gyakran alkalmazott kerámiák a szenzorikában az alumina (Al2O3), berillia (BeO),
BN, AlN, SiC. Egyes modern kerámiák (pl. BaTiO3, ólom-cirkonát-titanát (Pb[ZrxTi1−x]O3
(0≤x≤1)) ferroelektromos és piezoelektromos tulajdonságokat is mutatnak, ami ultrahangos
szenzorokban és aktuátorokban jól kihasználható.

4.2. MIKROFABRIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK
4.2.1. Felületkezelés, tisztítás
A szilícium vagy SiO2 (esetleg üveg) felület előkészítése változó lehet a későbbi műveletek
függvényében, azonban alapvető jelentőségű az alapanyag megtisztítása, az annak felületén
a csomagolástól vagy kezeléstől származó, esetlegesen jelenlévő szennyeződések
eltávolítása. Ezek a szennyeződések fémek, részecskék (pl. por, bőrdarabkák, baktériumok,
stb.), szerves vagy szervetlen vegyületek és nedvesség. A tisztítás első lépése általában
acetonos majd izopropil alkoholos öblítés (szerves vegyületek leoldása), amit alapos öblítés
követ nyomanalitikai tisztaságú ioncserélt vizzel. A víz maradványait száraz nitrogéngázzal
távolítják el, végül a szilícium lapkát 3-5 percig 105 °C hőmérsékleten teljesen kiszárítják.
Komolyabb szennyezések (pl. szerves vékonyrétegek vagy fémek) jelenléte esetén
szükséges lehet egy erélyesen oxidatív savas tisztítás alkalmazása a szilícium vagy SiO2
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felületen. Ennek reagense legtöbbször az ún. „Piranha” oldat (cc. H2SO4 és 30% H2O2 3:1
arányú, frissen készített elegye). Alkalmazása után alapos öblítés szükséges nyomanalitikai
tisztaságú ioncserélt vizzel. Az eredményül kapott felület hidratált (-SiOH), hidrofil karakterű.
Bár ritkábban, de a fentieken kívül további tisztító eljárások is használatban vannak,
úgymint: besugárzás UV fénnyel, ózonozás, oxigén plazma kezelés.
A felület kémiai funkcionalizálása többféle célból is szükséges lehet szenzorikában. Egyes
esetekben a hidrofil vagy hidrofób karakter kialakítása a cél (a később felvivendő
vékonyrétegek tapadásának elősegítésére), máskor kovalens kémiai kötések vagy ioncserére
alkalmas kötőhelyek kialakítása. Ide sorolható az az eset is, amikor a felületet rétegek tartós
összekötése céljából készítik elő. Megemlítjük, hogy a hordozó felső rétegeinek összetételét
nagyobb mélységben érintő eljárásokat alább, külön fejezetben tárgyaljuk – itt csak a
hordozó felületének (legfelső, „monolayer”) kezelésével foglalkozunk.
Szilícium vagy szilika (SiO2 vagy üveg) alapanyag felületi funkcionalizálására a
leggyakoribb eljárás a szilanizálás. Ezt hidratált, vagyis –Si-OH (szilanol) csoportokat
tartalmazó felület organoszilán vegyületekkel való reagáltatásával érik el. Gyakori a trietoxi
vagy triklór organoszilán vegyületek (vagyis (EtO)3Si-R illetve Cl3SiR vegyületek), amelyek a
szilanol csoportokhoz való kapcsolódásuk révén a felületet az -R csoporttal funkcionalizálják.
Például a hidrofobizáláshoz praktikus az alifás C18 csoport beépítése, amihez az oktadeciltriklórszilán alkalmazható az alábbi ábra szerint:

Egy másik példa az APTES (aminopropil-trietoxiszilán) használata. Ezzel primer amino
csoportok építhetők be, amelyek bázisos vagy amidkötést lehetővé tevő (pl. peptidekkel való
kölcsönhatás) kötőhelyek kialakítására alkalmasak. Az APTES reakciója a szilika felülettel (pl.
pH függvényében) többféle lehet, amint azt az alábbi ábra is illusztrálja.
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4.2.2. Filmek és bevonatok képzése, leválasztása, növesztése
4.2.2.1. Vákuum párologtatás
A vákuum párologtatás (vacuum evaporation) az egyik leggyakrabban alkalmazott
vékonyréteg leválasztási eljárás, amelyet egy vákuum alatt tartott (10-2…10-5 Pa), üvegbúra
alatt kiviteleznek. A bevonat alapanyagát az edényzet alján elhelyezett tégelyben (vagy
tégelyekben) erősen melegítik – a vákuum segíti az anyag elpárolgását. Az elpárolgott anyag
az edényben minden alacsonyabb hőmérsékletű felületen leválik, így a pár cm távolságra
elhelyezett hordozóra is. A bevonat jobb tapadása érdekében gyakran a hordozót is
melegítik, a bevonat egyenletességét pedig a hordozó motoros forgatásával és/vagy több
párologtató tégely alkalmazásával biztosítják. Vákuum párologtatással mind vezető, mind
szigetelő anyagokat, dielektrikumokat le lehet választani, azonban 1.) fontos, hogy az anyag
hőstabil legyen, 2.) többkomponensű mintáknál (pl. ötvözet) a komponensek eltérő
gőznyomása miatt nem lesz sztöchiometrikus a bevonatképzés. A tégely (alapanyag)
hevítését legtöbbször magas olvadáspontú fémből (pl. W vagy Mo) készült fűtőszállal végzik,
de gyakran alkalmaznak RF hevítést vagy elektronnyalábbal való párologtatást is. Maszkolás
segítségével mintázat kialakítására is lehetőség van a hordozó felszínén.
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4.2.2.2. Sputtering
A sputtering („leporlasztás”, ionos abláció) folyamata során egy szilárd katód anyagából
atomokat vagy molekulákat távolítunk el nemesgáz elektromos kisülésben előállított
ionokkal való bombázással, egy részlegesen evakuált üveg/kvarc búra alatt. A kilépő
atomokat vagy molekulákat az anódként bekötött (vagy annak közelében elhelyezett)
hordozóra választjuk le vékony film formájában. A leválasztott anyag (katódanyag) lehet
fémes vezető (fém vagy ötvözet) vagy összetett, sőt akár szigetelő anyag is (pl. üveg vagy
kerámia), mely utóbbi esetben előnyös, hogy az összetétel a folyamat során kevéssé változik
meg. A vákuum párologtatás módszerével összehasonlítva, sputtering esetében az
alkalmazott nyomás magasabb (1-10 Pa), ami az atomoknak/molekuláknak rövidebb szabad
úthosszat enged meg és így kisebb lerakódási sebességeket eredményez. A sputtering során
a leválasztani kívánt anyagot érő hőhatás kisebb, ezért összetett anyagok leválasztására is
lehet használni. A sputtering folyamatát mintázatképzésre nem szokás alkalmazni; a
leválasztott folytonos vékony filmet később marják ki/távolítják el a megfelelő helyeken
szükség esetén. Ez a leválasztási módszer többféle módozatban is használatos.
Az egyenáramú változat (DC sputtering) 2-5 kV egyenfeszültséget alkalmaz az egymással
szemben, pár cm távolságra elhelyezett elektródok között. Elsősorban elektromosan vezető
anyagok, pl. fémek, ötvözetek leválasztására alkalmas, olyanokéra is, amelyek nagyon
nehezen párologtathatók (pl. Mo, Ta). A leválasztott film összetétele is módosítható
olymódon, hogy a nemesgázba kis mennyiségben valamilyen reaktív gázt (pl. O2, N2, H2)
kevernek. Így például TaN választható le tantál katód és nitrogénnel addicionált argongáz
alkalmazásával (reactive sputtering).
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A nagyfrekvenciás változat (RF sputtering) kivitelezése hasonló a DC változatéhoz, de az
elektródok közé váltó nagyfeszültséget kapcsolnak és a gázkisülés térbeli korlátozása (az
ionok jobb irányítása) érdekében az edényzet köré permanens mágnest vagy elektromágnest
helyeznek el. Ezzel a változattal szigetelő, kerámia (pl. üveg, Al2O3, SiO2, Si3N4, ITO, TiO2)
filmek is leválaszthatók közvetlenül, bár kisebb hatékonysággal, mint az egyenáramú
készülékben.

4.2.2.3. Kémiai gőzleválasztás
A kémiai gőzleválasztás (chemical vapor deposition, CVD) folyamata során a hordozóra
gázfázisú reaktánsok (prekurzorok) hőbontásából vagy reakciójából származó termékeket
választanak le egy kemencében. Sokféle anyag leválasztására és többféle célból alkalmazzák
a CVD eljárást a mikroelektronikában és szenzorikában; ezek közül a legfontosabbak a
kristályos Si, polikristályos Si, SiO2 és Si3N4 rétegek növesztése (megjegyzés: a növesztési
folyamatot epitaxiális-nak hívják, ha kristályos anyagot választanak le kristályos anyagra),
valamint a dópolás egyes módszerei. A rétegnövesztés sebessége számos tényezőtől függ, de
a legnagyobb hatása a prekurzorok anyagi minőségének, a leválasztáskor alkalmazott
hőmérsékletnek és a prekurzor koncentrációjának van. Sokféle módozata létezik a CVD
eljárásnak, amelyek csoportosítása leginkább a gáznyomás (pl. atmoszférikus nyomású,
alacsony nyomású, ultranagy vákuum, stb.), illetve a hőforrás típusa (rezisztív, plazma, stb.)
alapján lehetséges.

Si réteg növesztése. Ennél az eljárásnál és SiCl4 vagy klórózott szilán vegyületeket (pl.
diklórszilánt (SiH2Cl2), triklórszilánt (SiHCl3), szilánt (SiH4) alkalmaznak. A szilán közvetlen
27

hőbontással alkalmazható 650°C-on, míg a klórozott származékokat hidrogénnel redukálják
(HCl távozik), 1200°C-on. Amennyiben dópolni is kívánják a növesztett Si réteget (pl. p vagy n
típusú félvezető kialakításához, a későbbi anizotróp maratáshoz vagy akár a törésmutató
változtatásához), akkor a gázhoz kevernek foszfint (PH3), arzint (AsH3), vagy diboránt (B2H6),
amelyek termikus bomlása P, As és B adalékot juttat be.
Dielektrikumok leválasztása Si felületre. Szilícium-dioxid a Si darabok felszínén levegő
jelenlétében mindig jelen van (kb. 2-5 nm vastagságban), de passziválásra, maszkok
készítésére, kapacitások kialakítására vastagabb (pl. 0,5 µm) rétegeket kell növeszteni. Ez a
leghatékonyabban száraz oxigén gázban vagy vízgőz jelenlétében lehetséges; az utóbbi
folyamat sebessége nagyobb, mintegy 0,2 µm/óra. Magasabb hőmérsékleten vagy
magasabb gáz/gőz nyomáson a folyamat gyorsabb. Ismeretesebb még más SiO2 képző
gázreagensek is, mint pl. a tetraortoszilikát (Si(OC2H5)4), ami 500-800 °C-on használatos.
Si3N4 réteg leválasztására, - amely kiváló passziváló réteg, maratási vagy diffúziós maszk,
és elektromos szigetelő - csökkentett nyomáson az ammónia és diklórszilán reakcióját
alkalmazzák, 700-800 °C-on:
3 SiCl2H2 + 4 NH3  Si3N4 + 6 HCl + 6 H2
Alumínium-oxid (Al2O3) leválasztása általában az alumínium fémorganikus vegyületeinek
oxidációjával vagy hőbontásával szokásos. Az egyik eljárás triizobutil-alumíniumot és oxigén
reakcióját alkalmazza 250-500 °C hőmérsékleten, míg egy másik alumínium izopropoxid
bontását oxigén jelenlétében 420 °C-on. A leválasztott Al2O3 filmek általában amorfok, de
800 °C-os hőkezeléssel kritályossá alakíthatók, amely folyamat a tulajdonságaikat jelentősen
megváltoztatja.

4.2.2.4. Elektrolitikus depozíció
Az elektrolitikus depozíció kémiai értelemben olyan elektrolízis, amely során fémrétegeket
választanak le (fémet redukálnak ki sóik oldatából, katódként kapcsolva a hordozót). Noha
más módszerekkel (pl. sputtering, gőzleválasztás, stb.) is lehet fém- vagy fémötvözet
rétegeket leválasztani, azonban az elektrolitikus eljárás nagy előnye, hogy vastagabb (>5 μm)
rendezett rétegek is leválaszthatók vele, mivel nem éri számottevő termikus stressz a
hordozót a folyamat során. Elektrodepozíció révén állítanak elő nagyobb áramerősséget
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vezetni hivatatott fémrétegeket (pl. tekercsek), illetve mágneses fémekből aktuátorokhoz
mágneses alkatrészeket. Az előbbi célra elsősorban Cu, míg az utóbbihoz Ni vagy Ni-Fe
ötvözet használatos. Egy további alkalmazás a jól forrasztható felületek („fülek”, „padkák”)
kialakítása elektromos kapcsolatok létrehozásához (pl. Au, Ag, Pd, Rh, Cu).

4.2.2.5. Spin coating
A spin coating (pörgetéses bevonatképzés) igen gyakran alkalmazott módszer a
szenzorikában filmbevonatok képzésére. A módszer nagy előnye az egyszerűség, gyorsaság,
egyenletes bevonatképzés és jó reprodukálhatóság. A rétegvastagság néhány nm-től a
néhány mikronig terjed. Jellemzően polimerekből vagy rendezett (nano)részecskékből álló
filmek készítésére alkalmazzák, de fém vagy fémoxid prekurzorok, vezető oxidok, szerves
félvezetők, stb. felvitelére is alkalmas.
Az eljárás során a sík felületű céltárgyat (hordozót) ráhelyezik egy függőleges tengelyre
szerelt, vízszintesen elhelyezett tárcsára, majd a bevonatképző anyag oldatának alkalmas
mennyiségét rácseppentik a hordozó felületének közepére. A tárcsát aztán megpörgetik
(1000 - 12000 percenkénti fordulatszámmal, ). A gyorsulás hatására a centrifugális erő
szétteríti a folyadékfilmet (az esetleges többlet a hordozóról lefolyik), ami az alkalmazott
enyhe légáramlattal együtt az oldószer elpárolgását segíti. Befejezésképpen lassabb
fordulatszám mellett sokszor enyhe, folyamatos melegítést is alkalmaznak, hogy az oldószer
teljesen elpárologjon. Egyes esetekben utolsó lépésként szükséges a bevonat kompaktálása
is magasabb hőmérsékleten, kemencében.
A fordulatszám és a pörgetési idő a bevonatképző anyagi jellemzőitől, valamint a
képzendő bevonat vastagságától és a felülettől függ (általában a nagyobb fordulatszám az
egyenletes bevonatképzést segíti). Egy adott anyagnál a film vastagsága (t, thickness) az
alábbi képlet szerint a fordulatszámmal arányos közelítően:
𝑡∝

1
√𝜔

A pörgetési időt természetesen az oldószer illékonysága is befolyásolja. Általában 30
másodperc elegendő (pl. víz, alkoholok, aceton, toluol, xilol és kloroform esetében), de pl. divagy triklórbenzol, glicerin vagy halogénezett alifás vegyületek esetén hosszabb időre (akár
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10 perc) van szükség. A túl gyors párolgási idő az előállított bevonat minőségét,
rendezettségét leronthatja, ha nincs elegendő idő a kristályosodásra vagy önrendeződésre.
Ilyen esetekben segíthet két oldószer együttes alkalmazása: az oldószerelegyben nagyobb
mennyiségben

jelenlévő

komponens

gyorsabban

párolog,

amivel

az

egyenletes

bevonatképzést segíti elő, míg a kisebb koncentrációjú és illékonyságú oldószer elegendő
plaszticitást biztosít az oldott anyag rendeződéséhez.

4.2.2.6. Dip coating
A dip coating (bemártásos bevonatképzés) az egyik legrégebbi, egyszerű és népszerű
filmképzési eljárás. Kivitelezésének lényege, hogy a hordozót kontrollált lineáris sebességgel
bemártják a folyadékba, majd elegendő kontakt idő után kiemelik belőle. Klasszikusan három
lépésre szokás osztani a folyamatot:


Bemerítés és duzzasztás: A hordozó lassú bemerítése, majd elegendő kontakt idő
biztosítása a hordozó nedvesedéséhez vagy a rétegképzővel való reakcióhoz.



Leválasztás és lecsöpögtetés: A hordozó szabályzott sebességű kiemelésével (1-10
mm/s) egy vékony folyadék bevonat képződik annak felszínén. A többlet folyadék
lecsöpög. A kiemelés során már megkezdődik az oldószer elpárolgása és az
oldottanyag rendeződése.



Szárítás és hőkezelés: Az oldószer teljesen elpárolog a filmből, amit enyhe
melegítéssel is segíteni lehet. Amennyiben a bevonat prekurzorát vittük fel a
felületre, akkor további hőkezelés lehet szükséges a végleges bevonat
kialakításához (pl. oxidképzéshez).
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Az eljárás lényegében bármilyen, a hordozón megtapadó bevonat kiképzésére
alkalmazható. Természetesen a hordozó mindkét oldalára felkerül a bevonat. A bemerítés
szögével szabályozható a rétegvastagság.

Az elmélet szerint, ha a folyadék viszkozitása (η) és a kiemelési sebesség (U) a szokásos
tartomány felső részére esik, akkor a kezdeti (párolgás vagy hőkezelés nélküli) folyadékfilm
vastagságát közelítőleg a következő egyenlet írja le:

ℎ = 0.8 ∙

𝜂∙𝑈
𝜌∙𝑔

ahol  a sűrűség, g pedig a gravitációs állandó. A rétegvastagság tehát a kiemelési sebesség
négyzetgyökével arányos.

4.2.2.7. Spray coating
A spray coating (szórással való bevonatképzés) polimer vékonyrétegek készítésére bevált
módszer, ami lényegében a polimer oldatának szórópisztollyal való felvitelét jelenti a
hordozóra. A szórás történhet ultrahangos porlasztóval, egy vivőgáz áramlás segítségével (ez
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a jobban szabályzott eset, lásd alábbi ábra), vagy pneumatikus porlasztással, mindössze egy
gázáramlás kinetikus energiájának felhasználásával. A szórófejet (vagy a hordozót)
mozgatják, így több menetben, egyenletesebb és egyre vastagabb réteget lehet felvinni. A
felvitt réteget szárítják vagy hőkezelik a rögzítés és stabilizálás érdekében.

Minél magasabb a hordozó hőmérséklete, minél jobban párolgó az oldószer, és minél
nagyobb a horodzó – szórófej távolság, annál inkább megszáradnak a cseppek mire elérik a
szubsztrátot. A teljesen sima és egyenletes vastagságú réteg kialakítása érdekében az
említett három paraméter növelésével, valamint a szórófej – szubsztrát relatív sebességének
változtatásával - kell megtalálni az optimumot, ami minden polimer/oldószer és
szórófejrendszer esetében más és más.

4.2.3. Adalékolás, dópolás
Az elektronikai mikrostruktúrák kialakítása során esszenciális lépés atomok kontrollált
bevitele (adott koncentrációban, adott helyekre), elsősorban szilícium alapanyagba és főként
az n és p típusú szennyezett félvezetők létrehozása céljából. Az előző alfejezetekben
említettünk már megoldásokat a rétegek/kristályok leválasztása/növesztése közben történő
adalékolás (doping), azonban vannak ezektől radikálisan eltérő eljárások is, amelyeket
kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki.
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A diffúziós eljárás során a szilícium lapkát közvetlen kontantusba hozzák olyan gázzal,
folyadék vagy szilárd réteggel (prekurzor), ami a szennyező nagy koncentrációját
tartalmazza, majd erősen felmelegítik őket (800-1200 °C). A diffúzió a szennyező anyag
(dopant) nagy koncentráció gradiense hatására indul meg a szilícium alapanyag irányában. A
prekurzor hőbomlása és/vagy annak a Si felülettel való reakciója eredményezi a szennyező
atomok nagy koncentrációját a felszínen, ami a diffúziót hajtja. Ismeretes, hogy a bór a
legnépszerűbb p típusú szennyező, míg n típusú szennyezők között az arzén és foszfor. Ezen
atomok bejuttatására alkalmas prekurzorok például gázfázisban a diborán (B2H6), az arzin
(AsH3) és a foszfin (PH3), folyadékfilm formájában a bór-tribromid (BBr3), az arzén-triklorid
(AsCl3), a foszforil-klorid (POCl3), míg szilárd anyagként a bór-nitrid (BN), az arzén-trioxid
(As2O3) és a foszfor-pentoxid (P2O5), de emellett foszfát- és bórüveg prekurzorokat is
alkalmaznak. A foszfor-pentoxid redukcióját foszforrá például a Si felületen az alábbi bruttó
egyenlet írja le:
2 P2O5 + 5 Si  4 P + 5 SiO2
Mivel az ilyen redukciós folyamatok SiO2 képződésével járnak, ami gátolja a további
diffúziót, ezért csak nagyon vékony rétegek diffúziója érhető el oxid típusú prekurzorokkal és
még így el kell azt távolítani utólag (deglaze, HF segítségével) – ezért inkább gázokat vagy
folyadék filmeket használnak. A diffúziós folyamatok viszonylag lassúak, 1000 °C
hőmérsékleten jellemzően néhány óra alatt érhető el a kb. 1 mikrométer diffúziós mélység.
A nagy hőhatás és a kontakt felület elkerülhetetlen „érdesedése” hátrányos tulajdonsága az
eljárásnak. A diffúzió eredményeképpen nem állandó szennyező koncentráció alakul ki,
hanem a mélység függvényében csökkenő. A maximális elérhető szennyező koncentrációt az
adott elemek oldhatósága határozza meg a szilíciumban, ami az említett három elemre
nagyobb,

mint

5·1020 cm-3 (más, dópolásra alkalmazott elemeknél, pl. Al, Au, Sb, ez a határkoncentráció
legalább egy nagyságrenddel kisebb). Ennél nagyobb szennyező koncentráció bejuttatása
előnytelen, mivel az rétegesen kiválik és nem járul hozzá a vezetőképességhez – ez a jelenség
a kialakuló koncentráció profil mellett korlátozza a dópolható réteg vastagságát is. Szelektív
(irányított) dópolás esetén SiO2 maszkot alkalmaznak (min. 500 nm vastagságban), ami
megvédi a szilícium alapanyagot, mivel benne a dópoló anyagok diffúziós koefficiense több
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nagyságrenddel kisebb, mint a szilíciumban. A diffúziónál számítani kell „alávágásra” is
(undercut), ahogy azt az alábbi ábra is mutatja.

Az ion implantáció, amint a neve is mutatja, olyan eljárás, amely során a szennyező
anyagokat ionnyaláb formájában juttatjuk be az alapanyagba, leginkább szilíciumba. Az
ionokat gázhalmazállapotú prekurzor vegyületekből nyerik, azok hőbontásával és
ionizálásával. A hasznos ionokat (kationok vagy anionok) tömeganalizátorokkal (pl. mágneses
és/vagy elektromos szektorokkal) szelektálják, majd 10-500 kV gyorsító feszültség
alkalmazásával irányítják az alapanyagra. A becsapódó ionok kinetikus energiája kissé szór,
emiatt itt is kialakul egy jellegzetes mélységi koncentráció profil az alapanyagban, ami sokkal
sekélyebb, mint a diffúzió esetében (lásd az alábbi ábrát). Az implantáció jellemző mélysége
például Si és SiO2 szubsztrát, 100 keV ionenergia és a gyakori B, As és P ionok esetében
0,06 – 0,3 µm.

Az ion implantáció előnyei közé tartozik, hogy jól szabályozható a szennyezési folyamat
térben, kis hőstressz éri az alapanyagot, sokféle maszk alkalmazható (amelynek itt mindössze
ütközési felületet kell biztosítania. A hátrányok között említhető, hogy a kristályrácsot
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(amennyiben a szubsztrát kristályos) deformációs hatások érik a beékelődő ionok miatt;
ennek mértéke annál nagyobb, minél nehezebbek az implantált ionok, minél nagyobb a
koncentrációjuk és minél nagyobb a gyorsító feszültség. Ez a deformálódás gyors,
impulzusszerű hőkezeléssel (1000 °C, akár pl. lézer impulzusokkal) orvosolható valamelyest
anélkül, hogy a szennyezőanyagok koncentráció eloszlását jelentősen megváltoztatnánk
(thermal annealing).

4.2.4. Mintázatok átvitele, maszkolás
Azok a technikai megoldások, amelyek mintázatok átvitelére képesek a mikrofabrikáció
során, nagyon fontosak, hiszen nem csak ez határozza meg az egyes alkatrészek, elemek
között az összeköttetést, hanem a geometriai kapcsolatot is két- és háromdimenzióban
egyaránt. Mint a legtöbb mikrofabrikációs eljárásra, erre is többféle megoldást
kikísérleteztek, de alapvetően ezek kétféle csoportba sorolhatók: 1.) a direkt írásos
megoldás, amelynél közvetlenül lézernyalábot (esetleg elektronnyalábot) alkalmaznak az
alapanyag mikrofabrikációjára (lásd az erről szóló későbbi fejezetet), illetve a sokkal
gyakoribb 2.) a fotomaszkolási eljárás, amelynél a mintázatot tartalmazó maszkot (átlátszó és
átlátszatlan részeket tartalmazó lemez) világítanak át alkalmas fénnyel (általában UV fény pl.
Hg-gőzlámpából vagy lézerből) és az alapanyagra felvitt fényérzékeny fotolakk rétegben
rögzítik a mintázatot. Fotokémiai folyamatok hatására a lakkréteg oldhatósága megváltozik,
így alkalmas oldószerben a mintázat „előhívható” és így az alapanyagot csak a megfelelő
helyeken fogja a lakk védeni a következő megmunkálási lépések (pl. maratás) során. A
következőkben az iparban leggyakrabban alkalmazott fotomaszkolási eljárás részleteit
ismertetjük röviden. Érdekesség, hogy a fotomaszkolási eljáráshoz egyes esetekben éppen
direkt írásos megoldással készítik a maszkot, mint az alábbiakban látni fogjuk.
A fotomaszkoláshoz először is egy alkalmas fotomaszkra van szükség. Ennek elkészítéhez
jellemzően kvarcüveg hordozóra felvitt króm mintázatot alkalmaznak. A hordozónak egyfelől
nagyon jó transzmisszióval kell bírnia a levilágításkor alkalmazott hullámhosszon, másfelől kis
hőtágulási együtthatóval kell rendelkeznie a pontos pozicionálás érdekében – UV fényhez
erre a célra a kvarcüveg kiválóan megfelel. Króm mintázatot azért alkalmaznak, mert ez a
fém nagyon jól tapad az üveghez és nagyon jól blokkolja az UV fényt. A fotomaszkot
általában

direkt

írásos

módszerrel

készítik,

jól

irányított

lézer

fénynyalábbal,
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szubmikrométeres felbontással. Az egyik megoldás szerint a kvarcüveg felületre először kb.
100 nm vastag króm réteget választanak le (pl. sputtering módszerrel), majd ezt lézeres
ablációval eltávolítják a megfelelő helyeken. A másik megoldás a lézerrel segített króm
leválasztás egy alkalmas reagens oldatból azokon a helyeken, ahol a lézerfény eléri azt.
Megemlítjük még, hogy üveglapra kisebb igényű feladatokhoz fényérzékeny emulzió (pl.
zselatin és ezüst-só) felvitelével és rávetítéses expozícióval, továbbá tintasugaras
nyomtatással is készíthető fotomaszk.
A mintázat fogadásához a levilágítás előtt az alapanyagot (hordozót) megtisztítják, majd
bevonják a fotolakk réteggel (általában ezt spin coating eljárással viszik fel, 0,5-2,5
mikrométer vastagságban).

Szilícium felületen tapadássegítő adalékokat is gyakran

alkalmaznak, pl. triklorofenilszilánt (TOPS) vagy bisz-trimetil-szilacetamidot (BSA). Kétféle
fotolakk (photoresist) típus létezik: az egyikkel „pozitív”, a másikkal „negatív” mintázatot
lehet kialakítani. A pozitív lakk oldhatósága/eltávolíthatósága az UV megvilágítás hatására a
megvilágított területeken növekszik, míg a negatív lakk esetében ez csökken. A maszk
levilágítása után alkalmas oldószerrel az expozíciónak kitett rész lakkrétegből (developer)
kioldható, így marad vissza a lakkréteg a hordozón csak a meghatározott helyeken. Gyakran
alkalmazott pozitív fotolakk például diazo-naftokinon (DNQ) és novolakk (egy fenol
formaldehid gyanta) keveréke; az előhíváshoz itt lúgos közeget (pl. tetrametilammóniumhidroxid vizes oldatát) alkalmaznak. A negatív fotolakkokra a legjobb példa az ún. SU-8
márkanevű anyag, ami egy epoxi vegyület (biszfenol-A novolakk epoxi gyanta)
ciklopentanonos (vagy gamma-butirolaktonos) oldata. Az előhíváshoz 1-metoxi-2-propanolacetátot használnak. Bár mindkét típusú fotolakk ugyanúgy alkalmas mintázatok
létrehozására, mikrofabrikációs tulajdonságaik között jelentős különbség van (lásd az alábbi
áttekintő táblázatot).

Tulajdonság

Pozitív fotolakkok

Negatív fotolakkok

Tapadás szilícium felületekhez

közepes

kitűnő

Relatív költség

drágább

olcsóbb

Az előhívószer karaktere

vizes

szerves

Oldhatóság az előhívószerben

az exponált terület oldódik

ez exponált terület nem oldódik

A legkisebb rajzolat mérete

0,5 µm

2 µm

Lépcsőszerű alakzatok kezelési képessége

jobb

rosszabb

Nedveskémiai ellenállóképesség

közepes

kitűnő
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A maszk levilágításához keskeny sávszélességű fényt alkalmaznak. A higanygőz lámpa
405 nm-es vonalát (h-vonal), 365 nm-es vonalát (i-vonal), 436 nm-es vonalát (g-vonal) vagy
excimer lézerek vonalait (pl. 248 vagy 193 nm) alkalmazzák, 5-500 mJ/cm2 fényenergia
sűrűség (fluencia) mellett.
A kész fotomaszk átvilágítását a mintázat átviteléhez a hordozóra ismét kétféle
megoldással lehet megtenni: 1.) kontakt módszerrel, amikor a maszkot közvetlenül ráfektetik
a fotolakkal bevont hordozóra (itt lényegében árnyékot vetnek a hordozóra), és 2.) a
vetítéses módszerrel, amikor lencserendszer közbeiktatásával a maszk mintázatát kicsinyített
képként (pl. 1:5) rávetítik a fotolakk rétegre. A második eljárás a gyártósorokon népszerűbb,
mivel a maszk nem szennyeződik el a kontaktus miatt, ezért többször lehet használni,
másrészt az optikai leképzés miatt a maszk szélesebb vonalakat tartalmazhat, vagyis
előállítása egyszerűbb és olcsóbb. Hátránya ugyanakkor ennek a megoldásnak, hogy a kép kis
mélységélessége miatt (kb. a hullámhossz kétszerese), a lakkrétegnek és hordozónak nagyon
símának kell lennie és a maszkkal ilyen pontosan párhuzamosan kell beállítva lennie.
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A maszk átvitele után az alapanyag fotolakk által nem védett részeinek kezelése
következik kémiai vagy fizikai eljárásokkal, amelyek célja az alapanyag egy részének
eltávolítása, leválasztása, adalékolása, stb. Ennek a folyamatnak a befejező lépése a
feleslegessé vált fotolakk réteg eltávolítása (stripping), ami sokszor nem egyszerű a
fabrikációs eljárás alatt azt érő hatások miatt (ami miatt a fotolakk megkeményedik,
kémiailag átalakul, stb.), ezért különböző agresszivitású módszereket alkalmaznak –
amelyeknek viszont meg kell kímélnie a létrehozott mikro/nanostruktúrákat. Az
eltávolításhoz 1-metil-2-pirrolidonos vagy dimetilszulfoxidos mosást, illetve oxigén plazmás
kezelést (RF gerjesztett oxigén atmoszférában történő égetés) alkalmaznak leggyakrabban.

4.2.5. Szubtraktív megmunkálás
4.2.5.1. Maratás
Maratási eljárásokat gyakran alkalmaznak 1.) a hordozók felületén keletkezett kisebb
mechanikai sérülések (pl. polírozás során) vagy szennyeződések eltávolítására (maszk nélkül),
2.) jelölések és nyílások készítése rétegekben (maszk segítségével), 3.) háromdimenziós
struktúrák készítésére (maszkok és más irányítási lépések segítségével). Léteznek maratási
eljárások szilíciumra és más félvezetőkre, fémes vezetőkre és szigetelőkre is.
A maratási eljárások két nagy csoportba sorolhatók: a „nedves” és „száraz” eljárásokra.
Az első esetben (folyadék állapotú) vegyszereket, míg az utóbbi esetben gázfázisú
reagenseket alkalmaznak, ezért a száraz eljárásokat szokták reaktív ion maratásnak (reactive
ion etching, RIE) vagy plazma maratásnak (plasma etching, PE) is nevezni. Mivel mindkét
esetben kémiai reakciók játszódik le a maratószer és a hordozó anyaga között, ezért a két
csoportot „kémiai” és „fizikai” eljárásnak nevezni nem szabatos, a szenzorikai irodalomban
mégis lehet ilyen elnevezésekkel is találkozni. Egy másik csoportosítási lehetőséget a maratás
irányítottsága kínálja: vannak izotróp (minden irányban azonos sebességgel haladó) és
anizotróp (egyes irányokban, pl. kristályos anyagoknál rácssíkok mentén vagy másutt a
dópolás miatt, legalább egy nagyságrenddel nagyobb sebességgel haladó maratás). Mivel a
legtöbb, a mikroelektronikában, szenzorikában alkalmazott dielektrikum és fém réteg
üvegszerű, amorf vagy polikristályos, vagyis hiányzik belőlük a hosszútávú rendezettség,
ezért nedves maratásuk általában izotróp folyamat.
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4.2.5.1.1. Nedves maratás
A maratáshoz használt reagenst természetesen a megmarandó alapanyag tulajdonságainak
megfelelően választják meg, hiszen oldatba kell vinnie az alapanyagot (a kémiai reakcióban
oldható vagy gázhalmazállapotú termékek kell képződjenek). A legtöbb alapanyaghoz
többféle maratószer is használatban van. Az alábbi táblázat példaként néhány, nem
kristályos anyagokra alkalmazható izotróp maratószert sorol fel. Természetesen a maratási
sebesség csökkenthető a maratószer higításával és növelhető a hőmérséklet emelésével. A
maratás lokalizációját a maratószernek ellenálló (nagyságrendekkel kisebb maratási
sebességgel maródó) anyagú maszkok alkalmazásával lehet elérni; minél vastagabb réteget
kell lemarni, annál ellenállóbb és/vagy annál vastagabb maszk réteg szükséges.
Alapanyag

Maratószer

Marási sebesség

A maszk anyaga

Au

3:1 HCl + HNO3 (királyvíz)

25-50 µm/min

krezol gyanta

Al

40% H3PO4 + 10% HNO3 + 40% CH3COOH +
10% H2O

35 nm/min

krezol gyanta

Mo

3% H3PO4 + 1% HNO3 + 2% CH3COOH + 94%
H2O

0.5 µm/min

krezol gyanta

Si3N4

H3PO4

10 nm/min 180 °C-on

Si, SiO2

Polikristályos Si

4% HF + 68% HNO3 + 28% H2O
(HNA maratószer)

800 nm/min

SiO2, Si3N4

Foszfátüveg

6:1 arányban elegyített 40% NH4F vizes
oldat + 49% HF vizes oldat
(BHF maratószer)

120 nm/min

Si

Si alapanyag esetén a bruttó reakció HNA maratószerben:
Si + HNO3 + 6 HF + H2SiF6 + HNO2 + H2O + H2
Az izotróp maratásnál fontos szerep jut a reagens kevertetésének is – a kevertetés
javítja az izotróp jelleget (lásd az alábbi ábrát); ideális esetben a maratási front közel gömb
alakú lesz.
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Az anizotróp maratás jobban irányítható folyamat, ami élesebb kontúrú mintázatokat
eredményez, illetve lehetővé teszi 2D vagy 3D struktúrák kialakítását, emiatt ma inkább ezt
alkalmazzák (a tisztító/javító célú maratófürdők kivételével). Az irányítást kristályos
alapanyagoknál a rácssíkok orientációja teszi lehetővé: pl. kristályos Si esetén a
leggyakrabban alkalmazott anizotróp KOH maratószer a 100 Miller indexű rácssíkok
irányában azonos körülmények között 400-szor gyorsabban mar, mint az 111 rácssík
irányában (az 110 rácssík irányában köztes a maratási sebesség). Maszkok segítségével (ez pl.
kristályos Si esetében lehet SiO2, ami mintegy ezerszer kisebb sebességgel maratódik, mint
az alapanyag) is megvalósítható az irányítás. A harmadik lehetőséget az alapanyag maszkon
keresztül történő dópolása jelentheti; ezzel egyes esetekben jelentősen lecsökkenthető a
maratási sebesség (ún. „etch stop” szigetek alakíthatók ki). Például kristályos Si esetén az
erős B dópolás (> 1020 cm-3) közel századrészére csökkenti a KOH marási sebességet. 3D
struktúrák kialakítására „áldozati” (sacrificial) rétegek is kialakíthatók, majd kimarhatók a
célobjektum alól/körül. Az alábbi ábrák néhány példát mutatnak az anizotróp nedves
maratás eseteire.

A nedves maratási eljárások helyét mára egyre inkább a száraz eljárások kezdik átvenni,
aminek számos oka van. A nedves eljárások korrozív (a fémes részeket sokszor megtámadó),
egyes esetekben rákkeltő reagenseket igényelnek, hulladékot termelnek és a kialakítható
mintázat (élek) élessége, felbontása sem felel meg a mai elvárásoknak.

40

4.2.5.1.2. Száraz maratás
A száraz maratási eljárások közös koncepciója, hogy reaktív kémiai komponenseknek (ionok,
elektronok, györök) teszik ki az alapanyagot, amelyek annak felületi rétegével illékony
komponenseket

produkálva

elreagálnak.

A

maratást

általában

rádiófrekvenciás

elektromágneses térben vagy plazmában kivitelezik, ami nemcsak a folyamat sebességét
növeli meg az elektronok és ionok koncentrációjának és kinetikus energiájának
(hőmérsékletének) növelésével, hanem azt is lehetővé teszi, hogy relatíve kis veszélyességű
gázok bevezetésével végezzük az eljárást, ugyanis ezekből éppen az RF tér vagy a plazma
gerjesztése hozza létre a reaktív ionokat, gyököket. Az eljárás szabatos neve tehát ionokkal
segített, gázfázisú kémiai maratás (ion-assisted chemical vapor etching) lenne, de ehelyett az
RIE és PE elnevezéseket használják leggyakrabban. Izotróp és anizotróp maratás is
kivitelezhető az eljárással; alapvetően inkább izotróp folyamatról van szó, azonban pl.
plazmában előállított ionok nyalábjának gyorsításával és irányításával megvalósítható a
nagyon éles kontúrú anizotróp maratás is.

Példaképpen említhető a relatíve inert CF4 gáz alkalmazása Si3N4 rétegek plazma
maratása céljából. Elektronok hatására ugyanis a CF4 gázból fluor gyök képződik, ami
hatékonyan marja a nitrid réteget, miközben stabil, gázhalmazállapotú N2 és SiF4 jön létre:
CF4 + e-  CF3+ + F· + 2 e12 F· + Si3N4  3 SiF4 + 2 N2
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Egy másik példa a fotolakk rétegek (photoresist) lemarása „hideg” oxigén plazmában
(40-50 °C), amikor az alábbi reakcióban
e - + O 2  2 O + e -  O + Oképződő oxigén gyök és oxigén ion fogja hatékonyan „elégetni” (oxidálni) a lakk réteget,
miközben víz, széndioxid és szénmonoxid képződik.
Általában a száraz maratáskor gáz halmazállapotú fluór vagy klórvegyületeket
alkalmaznak maratószerként (pl. CF4, SF6, CHF3, C4F8, Cl2, BCl3, stb. és a legtöbb fém vagy
félvezető réteg megmarható ezekkel. A száraz maratás hátránya éppen a hatékonysága, ami
azt eredményezni, hogy a maszk anyagát (pl. resist) is erősen megtámadja, azért vastagabb
maszkok kellenek.

4.2.5.2. Mikromegmunkálás fotonokkal
Fókuszált fotonnyalábokkal is lehetséges mikromegmunkálás; erre a célra lézer- vagy
röntgen nyalábokat szoktak alkalmazni, amelyek segítségével az alapanyagon ablációt (a
törmelékek kirepülésével, elpárolgással és termikus lebontással járó anyageltávozási
folyamatok összefoglaló neve) vagy fotokémiai reakciót idéznek elő. A fotonnyalábbal
létrehozható legkisebb foltátmérő, így a kialakítható struktúrák legkisebb méretét,
felbontását a diffrakciós limit határozza meg:
𝑑

=

1,22 ∙ 𝜆
𝑁𝐴

ahol  a hullámhossz, NA pedig a numerikus apertúra. A numerikus apertúra a fókuszáló
optikai rendszert (objektívet) jellemző szám és annál nagyobb, minél rövidebb a
fókusztávolság (f) és minél nagyobb az objektív hasznos átmérője (D). NA értéke közelíthető
az n · D / (2 · f) képlettel, ahol n a közeg törésmutatója, amiben a fókuszálás történik
(levegőre: n= 1). A numerikus apertúra jellemző értéke 0,1 – 0,7 közé esik. A diffrakciós limit
képletéből kitűnik, hogy az a hullámhossz csökkenésével és a numerikus apertúra
növekedésével csökken. Emiatt főként UV, XUV illetve röntgen fotonokat használnak
(= 0,01-200 nm) a mikro- és nanofabrikációnál. UV fotonok esetére például a diffrakciós
limit (elvi legjobb fabrikációs felbontás) tehát kb. 350 nm, ezt a 193 nm hullámhosszon
működő ArF excimer lézerekkel lehet elérni. Leggyakrabban impulzusüzemű lézerekkel
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végzik a megmunkálást. Az egyszerűség kedvéért a továbbikban

lézerrel történő

mikromegmunkálást feltételezünk.
A lézeres abláción alapuló megmunkálásnál három paramétert kell körültekintően
megválasztani: 1.) a lézer hullámhosszán hatékonyan kell abszorbeálnia az alapanyagnak, 2.)
a fókuszfoltban előállított energiasűrűség (J/cm2, fluencia) meg kell, hogy haladja az adott
alapanyagra jellemző ablációs küszöbértéket (minél nagyobb az adott hullámhosszon az
anyag fényelnyelése, ez annál kisebb), ehhez pedig a fókuszfolt méretét és a lézer energiáját
be kell szabályozni, 3.) a lézer impulzusok időbeli hossza minél rövidebb legyen, lehetőleg
femtoszekundum tartományú, hogy a fókuszfoltot környező anyagot minél kisebb
mértékben érjék hővezetési, hőtágulási és nyomás lökéshullám terjedéséből eredő hatások,
amelyek a környező mikrostruktúrák delaminálódását, deformálódását, megrepedezését
idézheti elő. A kráter környékén az ablálódott anyagból lerakódó törmelék mennyiségének
hatékony csökkentését lehet elérni a környező gázatmoszféra nyomásának jelentős
csökkentésével.

Az abláció mellett egy másik lehetséges lézeres mikromegmunkálási eljárás során lokális
fotokémiai reakciót idéznek elő alkalmas gázhalmazállapotú reagensnek a lézer által végzett
hőbontásával. Így például szilícium alapanyag lézerrel segített fotokémiai maratása során
klórgázt vezetnek a lapka felszínére. A lézerfény amellett, hogyan pár mikrométeres foltban
közel olvadáspontig melegíti a Si lapkát, fotolitikusan bontja a klórmolekulákat és reaktív
klóratomokat hoz létre, amelyek a szilíciummal illékony SiCl4 vegyületet alkotnak. Itt
jegyezzük meg, hogy hasonló elven lézerrel segített fotokémiai leválasztás is kivitelezhető. A
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hosszabb idejű expozíció a lézernyalábnak mélyebb krátereket (vastagabb rétegeket)
eredményez. A lézeres megmunkálással létrehozott furatok, élek elég élesek, de a felületre
nem tökéletesen merőlegesek. Az alábbi táblázat áttekintést ad a szokásos kondíciókról.
Alapanyag

Maratószer

A lézerfény hullámhossza (nm)

Si

Br2, Cl2, HCl, XeF2, KOH

488

Si

Cl2

308, 337

Si

COF2

193

Ge

Br2

488, 514

GaAs

Cl2, CCl4, H2SO4:H2O2, KOH, CH3Br,CH3Cl, HNO3

488

GaAs

CH3Br, CH3Cl

193

GaP

KOH

488

InP

CF3I, H3PO4, HCl:HNO3

488

CdS

H2SO4:H2O2, HNO3

488

SiO2

Cl2

488

SiO2

CCl2F2

248

W

COF2

193

Al

H3PO4:HNO3:K2Cr2O7

488

Ag

Cl2

337, 355

A fentebb említett lézeres megmunkálási módszerek elsősorban a közvetlen írásos
(direct write) megközelítést alkalmazzák, amikor a lézernyaláb pontszerűen végzi az
anyageltávolítási/leválasztási munkát és vagy a nyaláb vagy a munkadarab mozgatásával,
illetve a lézer impulzusenergia valamint az expozíciós idő szabályzásával érik el a mintázatok
alakjának kontrollját. A közvetlen írásos megoldás általában kisszériás, egyedi munkadarabok
készítésére alkalmas, gyors eljárás. A nagy felületű lapkák megmunkálására (sorozatgyártás)
alkalmasabb a maszkon keresztül történő levilágítás, amikor a maszk transzmissziójának (pl.
autotípiával, rácsfelbontással) való kialakítása teszi lehetővé a változó magasságú/mélységű
felületi mintázatok kialakítását.
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4.2.6. Transzport membránok készítése
A kémiai/biokémiai szenzorokban általában az egyes reagens rétegek elválasztására, illetve a
tömegtranszport

alapú

szelektivitás

biztosítására

alkalmaznak

„féligáteresztő”

membránokat, vagyis olyan mebránokat, amelyek bizonyos kémiai komponenseket
átengednek, míg másokat visszatartanak. Erre a célra jellemzően szintetikus polimer
membránokat alkalmaznak 1-50 µm vastagságban, de ritkábban oxidokból (pl. üveg vagy
kerámia fritt) vagy akár fémekből is készítenek membránokat.
A membránok alapvetően lehetnek tömörek (nem porózusak) és porózusak. Egy másik
csoportosítási szempontot jelent, hogy a membrán két oldalának szerkezete (porozitása)
hasonló vagy különböző: az első csoportot szimmetrikus membránoknak, a másikat
asszimmetrikus membránoknak nevezzük.

A szinterelési membrán készítési eljárás során porított alapanyagokból indulnak ki (pl.
PP, PE, PTFE, acél, fémoxidok, grafit vagy akár üveg). A port összepréselik és felmelegítik az
olvadáspontnál valamivel kisebb hőmérsékletre, ami a szemcsék összetapadását
eredményezi. A szemcsék helyezete rögzül és közöttük pórusok jönnek létre: minél kisebb a
szemcseméret, annál kisebbek lesznek a pórusok. Az ilyen membránok pórusmérete
tipikusan 0,1-10 µm.
A nyújtásos eljárás során félkristályos polimerek (pl. PP, PE, PTFE) vastag extrudált
rétegéből indulnak ki. Ezt a polimer réteget az extrudálás irányára merőlegesen kezdik el
nyújtani, addig amíg apró folytonossági hiányok alakulnak ki a szerkezetében (ezt
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elektronmikroszkóppal jól nyomon lehet követni). Ezzel a módszerrel könnyen készíthetők
0,1-3 µm pórusméretű membránok.
A legegyformább pórusméretű, jól szabályozható pórussűrűségű, egyforma alakú és
apró pórusokat tartalmazó membránokat nyomvonal maratásos eljárással (track etching)
lehet készíteni. Alapanyagként itt főként termoplasztikus polimerek szerepelnek, pl.
polietilén-tereftalát (PET), polikarbonát (PC), poliimidek (PI). A membránokat itt gyorsítóban
felgyorsított, nehéz atomok (pl. Kr, Xe) ionnyalábjával bombázzák. Az ionok károsítják a
polimer láncokat áthaladásukkor – ezeket részeket utána alkalmas reagenssel kioldják
(általában lúgos oldatokkal, de pl. PP-ben erélyes oxidálószereket pl. Cr2O3-at alkalmaznak).
Az elérhető pórusméret 0,02-10 µm. A pórusok számát és nagyságát az expozíciós idő
(fluxus) és a maratási eljárás határozza meg. Az eljárás hátránya a relatíve kis pórussűrűség
(5 - 10%) és az, hogy nem lehet minden alapanyagon dolgozni vele.
A fázisváltásos eljárás nagyon sokoldalú, de csak polimerekkel használható. Az eljárás
során a polimer oldatát alkalmazzák, amiből az oldószert pontosan szabályzott körülmények
között távolítják el – eközben a folyadékból szilárd halmazállapotúvá válik a polimer. Nem
csak síkszerű, hanem cső alakú, tömör és akár mikroporózus membránok is készíthetők így.

4.2.7. Molekuláris lenyomatú polimerek
Egy modern megoldás a méret- és alakszelektív kötőhelyek kialakítására szenzorikában
receptor rétegek vagy transzport membránok céljára a molekuláris lenyomatú polimerek
(molecularly

imprinted

polymers,

szemcsében/vékonyrétegben

MIP)

alakítanak

ki

alkalmazása.
egy

egy

Itt

lényegében

minta

molekula

polimer
(templát)

felhasználásával arra nézve szelektív üreget. Előállításukra két fő eljárás használatos: a nem
kovalens és a kovalens eljárás (újabban bonyolultabb, a peptid szintázishez hasonló elven
működő szilárdfázisú eljárásokat is kifejlesztettek).
A nem kovalens eljárásnál a templát molekula egyes részeivel közepesen gyenge
kölcsönhatásra (pl. dipólus, hidrofób-hidrofób, H-kötés, stb.) képes funkciós csoportokkal
ellátott monomer egységekkel (pl. metakrilsav, sztirol) hozzák a templátot kölcsönhatásba,
amely körül ezek a monomer egységek maguktól elrendeződnek. Ezek után végrehajtják a
polimerizációt (cross-linking agent, pl. etilénglikol-dimetakrilát, divinilbenzol), ezáltal a
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monomereken található kötőhelyeket a térben rögzítik. Végső lépésként a templátot egy
alkalmas oldószerrel kimossák az üregből. Az üregek jobb hozzáférhetősége érdekében a
polimert többnyire összetörik és az apró szemcséket (20-50 µm) rögzítik a szenzor felszínén
receptorként.

A kovalens eljárás nehézkesebb és a másiktól annyiban tér el, hogy itt első lépésként a
templát molekulát kovalens kötéssel kötik a monomer egységekhez (funkcionalizálják). A
nehézséget az is fokozza, hogy itt a polimerizáció után az erős templát-monomer kötéseket
kell felszakítani (a polimer egyben hagyása mellett) ahhoz, hogy az üreg „kiüríthetővé
váljon”.
Felületeken is kialakíthatók molekuláris lenyomatok, például makromolekulák számára.
Az eljárás első lépéseként egy atomi simaságú kerámiára (pl. mica) adszorbeáltatják a
makromolekulát (pl. fehérje). Ezután vízoldható diszacharidot adnak a rendszerhez, ami a
fehérje felületéhez köt. Ezt követi egy fluoropolimer film in-situ leválasztása (pl. C3F6
bontásával és polimerizációval), amihez egy felső hordozó réteget (pl. üveg mikroszkóp
fedőlemezt) lehet epoxi kötéssel rögzíteni. Végül a mica alapot leválasztják és az üreget
kimossák. Az így kapott üreg tízszer erősebb szelektív adszorpciót fog mutatni a templát
fehérjére, mint más fehérjékre.
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A MIP polimerek sokféle alkalmazási lehetőséget kínálnak az analitikai kémiában,
azonban az elegáns koncepció több nehézséget is rejt magában. Ezek közé tartozik: 1.)
egyetlen templát molekula részeivel kölcsönhatásba lépő monomereknek többféle
funkcionalizálásra is szükség lehet; itt a nehézség akkor lép fel, ha a létrejövő polimer
hidrofil/hidrofób karakterével egyik-másik monomer karaktere nem egyezik, 2.) a templát
eltávolítása nem túl hatékony folyamat (ez a MIP kapacitását rontja), és ráadásul a
hátramaradt üreg torzulásával/felszakadásával járhat (ez pedig a MIP szelektivitását rontja).

4.2.8. Polimer mikrostruktúrák készítése
Szintetikus polimerekből pozitív és negatív mikrostruktúrákat (pl. mikrofluidikai csatornák,
rögzítőelemek, tokozás, stb.) is készítenek a szenzorikával kapcsolatos területeken. Ezen
mikrostruktúrák készítésére a polimerek alacsony olvadáspontja és (némileg) plasztikus
karaktere miatt más eljárásokat alkalmaznak, mint a fémek, szilícium vagy üveg
mikrofabrikációjához. A leggyakrabban erre a célra alkalmazott polimerek a PDMS, PMMA és
PC. A legtöbbször egy polimer tömböt (vastagabb réteget) állítanak elő, aminek egyik oldala
fogja tartalmazni a struktúrát.
Az öntés során egy kemény anyagból (Si vagy üveg) negatív öntőformát készítenek a
szokásos

mikrofabrikációs

eljárások

egyikével,

majd a

polimerizációt

(hő-

vagy

fénykezeléssel) ebben az öntőformában hajtják végre. A kapott mintázott polimr általában
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lehúzható az öntőformáról, de ezt segítheti az öntőforma előzetes kezelése, pl. az üveg vagy
Si felület szilanizálása.
A fröccsöntési eljárás főként akril vagy PMMA, esetleg polisztirol (PS) anyagú struktúrák
készítésére alkalmas. Si vagy Ni anyagú öntőformákat alkalmaznak, amelyekbe az olvasztott
polimert beinjektálják, majd hagyják lehűlni és megszilárdulni.
Sajtolással is megfelelő formára alakíthatók a polimerek; ebben a folyamatban
présformákat alkalmaznak, amelyekbe a meglágyított polimert betöltik, majd a présformára
gyakorolt jelentős nyomással (pl. 20-200 bar) érik el, hogy a polimer mikrométeres
pontossággal felvegye a présforma alakját. Csatornák (árkok) kialakítására ennek egy
egyszerűbb változata is használatban van, amikor fémhuzalt nyomnak a polimerbe.
Lézeres ablációval a többi szilárd alapanyaghoz hasonlóan a polimerek is
megmunkálhatók, azonban ebben a „nagyobb” területeken némi felületi érdességre kell
számítani, hiszen a felületen mozgatott kis lézernyaláb nem egyenletesen fogja megmunkálni
a felszínt. UV excimer lézerek segítségével jól lehet így megmunkálni a „keményebb”
polimereket, pl. PC, PI, PS, PET, PMMA.
A lézeres fotopolimerizáció azokban az esetekben alkalmazható mikrofabrikációra,
amikor a polimer készítése fotopolimerizációval történik (fényre keményedő polimerek). A
fotopolimerizáció során egy folyadék monomer és oligomer elegyet világítanak meg
(jellemzően UV fénnyel). Az elegy egy ionos vagy gyökös fotoiniciátor adalékot is tartalmaz,
ami a megfelelő hullámhosszúságú megvilágítás hatására az oligomerek és monomerek
között keresztkötési reakciókat indukál. A létrejövő kemény polimer tulajdonságait a
megfelelő funkciókkal rendelkező monomerek és oligomerek tulajdonságai határozzák meg.
A mikrofabrikáció lehetőségét az adja, hogy az elegy belsejébe fókuszált lézerfénnyel
irányítható, hogy hol következzen be a polimerizáció, vagyis mely részei keményedjenek meg
a folyadéknak. Az eljárás végén a létrejött struktúráról lemossák a meg nem kötött
folyadékelegyet. A fotopolimerizációval háromdimenziós struktúrák is létrehozhatók – ez az
egyike a többféle 3D nyomtatási technológiáknak.
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4.2.9. Rétegek kötése
Mikro- és nanocsatornák összekötésére, különböző lemezek, rétegek (pl. üveg, kvarc, Si,
polimerek, fémek) egymáshoz kötésére, szenzorok tokozásához alkalmas módszerek
alapvetően három fő csoportba sorolhatók: termikus, ragasztásos és speciális (anyagtól
függő kémiai eljárás) kötések csoportjába.
A termikus eljárásnál a rétegeket egymásra helyezik, némi nyomást (1-10 bar)
alkalmaznak és olyan hőmérsékletre melegítik őket, amely meglágyítják azokat, így azok
„összeolvadnak”. A hőmérséklet azonban nem lehet olyan magas, hogy a jelenlévő egyéb
struktúrákat, alapanyagokat megolvassza, vegyületeket elbontsa. Az anyagok felmelegítése
történhet kemencében (IR sugárzással), MW besugárzással vagy lokálisan lézer fénnyel,
indukciós úton (fémrétegek közvetítésével) stb. Például üveg-üveg kötések létrehozása
általában legalább 500-700 °C hőmérsékletet követel meg. A termikus eljárás egy másik
változata, amikor elektromos feszültséget is alkalmaznak (ún. „elektrosztatikus kötés”), ezt
főként üveg-szilícium kötések létrehozására lehet alkalmazni. Az eljárás során egymásra
fektetik a két sima munkadarabot (az üveg kerül felülre), amit egy olyan fűtött (180-500 °C)
felületre helyeznek, ami egyúttal az anód (+) pólus is. Az áramkör másik elektródját az üvegre
szorítják és a két elektród között 200-1000 V feszültséget hoznak létre. A potenciálkülönbség
a két lemezt egymáshoz szorítja és a kötés nagyon rövid idő alatt létrejön. A kötési folyamat
során az emelt hőmérsékleten enyhe elektromos vezetővé váló üvegben a Na kationok a
katód (-) felé vándorolnak, az oxidionok pedig a Si réteg felé, ami végül Si-O kötéseket
eredményez. Szilícium rétegek egymáshoz kötését is meg lehet ilyen eljárással oldani, csak
előtte a szilícium lapkákra előzetesen pár mikrométeres üveg réteget kell felvinni, pl.
sputtering eljárással, vagy SiO2 réteget kell kialakítani.
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Polimereknél, amelyek alacsonyabb hőmérsékleteken elbomlanak, megolvadnak, inkább
ragasztásos megoldásokat alkalmaznak, amelyeknél valamilyen, a tapadást segítő anyagot
visznek fel előzetesen a rétegek közé – ebben az esetben a lassú melegítés (pl. 80-200 °C-ra)
a reakció gyorsítását szolgálja. A „ragasztó” lehet nátrium vagy kálium-szilikát oldat (üvegüveg, üveg-Si, üveg-PDMS esetében), 1% HF oldat (üveg vagy kvarc esetében), optikai
tisztaságú UV-fényre kötő ragasztó (pl. LOCTITE® 5192) üveg, kvarc, PMMA anyagra, stb. A
ragasztásos módszer nehézsége mikrofluidikai csatornák esetében az, hogy a csatonák
eltömődésének elkerülése céljából irányítottan, preciziósan kell felvinni a ragasztót, ami
gyakorlatilag csak nyomtatásos módszerrel lehetséges praktikusan. A kötési folyamat
kémiája szilika, szilícium és többféle polimer esetében is szilanol csoportok felületi
kialakításán alapul (szilanizálást igényelhet), amelyek hő hatására vízkilépéssel Si-O-Si kötést
hoznak létre.
Fémrétegek összekapcsolása forrasztással, ötvözetképzéssel lehetséges, de léteznek fém
közbülső rétegeket alkalmazó szilícium-szilícium kapcsolatot létrehozó eljárások is. Erre a
célra például 80:20 Au-Sn eutektikus elegyet alkalmaznak, amit néhány tíz mikrométer
vastagságban visznek fel előzetesen a Si felületekre. Fokozatos, 280 °C-ig történő melegítést,
és kb. 10 bar nyomást fejtenek ki a felületekre, majd lassan, fokozatosan hűtik le
szobahőmérsékletre (három órán keresztül). Hasonlóan működik az eljárás Al vagy Pt
rétegekkel, csak magasabb hőmérséklet szükséges. Ti is alkalmazható 700 °C-on oxidáló
környezetben.
Fémrétegek fémoxid vagy üveg felületekre való leválasztása, azokon való rögzítése is
megoldandó probléma szenzor fabrikáció során. Főként a platinafémek/nemesfémek
esetében (pl. Pt, Au) adódik probléma, ugyanis ezen fémek adhéziója fémoxid vagy üveg
felületeken nagyon rossz. A megoldást itt is köztes fémrétegek, pl. Ti, alkalmazása jelenti.
Kezdetben Cr rétegeket használtak erre a célra, mivel ezt a fotomaszkok készítésénél
előnyösen lehet alkalmazni, azonban hamar kiderült, hogy a króm nem megfelelő erre a
célra, ugyanis bár az adhéziót hatékonyan segíti, azonban a Pt vagy Au rétegen könnyen
(órák alatt) átmigrál a Cr, a felszínre jutva pedig Cr2O3 réteggé oxidálódik.
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4.3. A száloptikák felépítése, működése és tulajdonságai
Az optikai szálak (másképpen: száloptikák, optikai kábelek) használata az utóbbi 10-20 évben
széleskörben elterjedtté vált a különböző technológiai, spektroszkópiai és szenzorikai
területeken. Nagymértékű flexibilitást, robusztusságot kínálnak a fénynyalábok kezelése
terén, ezért előnyösen használhatók összetett és kompakt optikai elrendezésekben egyaránt.
Egy optikai szál lényegét tekintve két koncentrikus rétegből áll. A belsőt magnak (core), a
külsőt burkolatnak (cladding) nevezzük. Ezeket a védelem érdekében kívülről egy puffer
bevonattal (poli-imid, akril- vagy fluoropolimer) és egy flexibilis műanyagból vagy
fémrétegből készült köpennyel (jacket) vonják be. A mag törésmutatója a továbbítandó fény
hullámhosszán nagyobb, mint a burkolaté, ezért a száloptika egyik végén betáplált
fénynyaláb a szálban tova fog terjedni a mag-burkolat határrétegben bekövetkező teljes
visszaverődés miatt. A szálak alapanyaga a legtöbb esetben ömlesztett szilika (SiO2),
amelynek törésmutatóját adalékolással állítják be a kívánt értékre (pl. Ge és P növeli, míg B
és F csökkenti a törésmutatót). A törésmutató meghatározza a teljes visszaverődés szöget,
ami viszont a befogadási fénykúp nyílásszögét (numerikus apertúra, NA) határozza meg.

Méret és felhasználás tekintetében kétféle száltípus különböztethető meg: egymódusú
szálak kb. 4-10 µm magmérettel és multimódusú szálak 50-1500 µm magmérettel. A
multimódusú szálakban többféle hullámhosszúságú fény is továbbhaladhat, de a különböző
szög alatt belépő fénysugarak különböző fényutakat tesznek meg a szálban való
továbbhaladásuk során az eltérő számú visszaverődés miatt (kromatikus diszperzió). Egy
rövid idejű lézerimpulzus az áthaladása során pedig időbeli diszperziót fog szenvedni (az
impulzus időbeli szélessége megnő). Ezzel szemben az egymódusú szálakon csak egy keskeny
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sávszélességű tartományba eső fény tud áthaladni az igen kis szálátmérő miatt; ez a
fénynyaláb pedig csak kis gyengülést és időbeli diszperziót fog szenvedni.
Az optikai szálak átmérője abból a szempontból is fontos paraméter, hogy mekkora
fényteljesítmény továbbítható anélkül, hogy a szál anyaga megsérülne; minden optikai
anyagra jellemző ugyanis a sérülést (megolvadást) eredményező küszöb teljesítménysűrűség
(„damage threshold”). Például a szilikátüvegre vonatkozó ezen küszöbérték kb. 109 W/m2,
ami azt jelenti, hogy egy 8 µm-es egymódusú szálon továbbítható csúcsteljesítmény kb. 50
mW, addig egy 200 µm-es multimódusú szálon ez az érték már 30 W.

Az elmondottak miatt jól elkülönülnek a két száloptika típus alkalmazási területei. Az
egymódusú szálakat kis fényteljesítményű, keskeny sávszélességű, gyors fényimpulzusok
továbbítására optimális használni (pl. telekommunikáció, képalkotás, szinkronizációs
lézerjelek, stb.), míg spektroszkópiai alkalmazásokban, ahol nagy sávszélességű sugárzás
továbbítása szükséges, esetenként nagy fényteljesítmény mellett, csak a multimódusú szálak
használatosak. Érdemes még megemlíteni, hogy a fent említett, keresztmetszetében
homogén törésmutatójú anyagból készült száloptikáknál (step index fiber) magasabb
minőségi kategóriát jelentenek a középvonaltól kifelé folytonosan változó törésmutatójú
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anyagból készült maggal ellátott száloptikák (graded index fiber), mivel ez csökkenti az
időbeli diszperziót.
Mind a spektroszkópiai alkalmazásokban, mind a nagy fényteljesítmények továbbítása
során kiemelt jelentőségű jellemző a száloptika transzmissziója. Értelemszerűen ennek
ideálisan a hullámhossztól nagymértékben függetlennek kellene lennie spektroszkópiai
alkalmazás esetén. A transzmissziót leginkább a szennyezések, adalékok határozzák meg. A
szálak szilika alapanyagának hidroxil csoporttartalma például jelentős hatással van a
transzmisszióra, így például a nagy OH-tartalmú száloptikák UV transzmissziója jelentősen
jobb, de mindez 700-1400 nm környékén (NIR) jelentkező megnövekedett veszteségek
(abszorpciós sávok) árán jön létre. Emiatt az alacsony OH-tartalmú szálakat érdemes
használni a Vis-NIR tartományban. A szennyezések másik fontos kategóriáját képezik a
halogén szennyezések, amelyek helyén az UV fénnyel való megvilágítás hatására ún.
színcentrumok (megnövekedett fényelnyelésú pontok) képződéséhez vezetnek 214 nm
környékén. Ezt az effektust szolarizációnak is nevezik. A szilika alapú optikai szálak
transzmissziója rövid (1-2 méteres) hossz esetén a Vis-NIR tartományban igen jó, mintegy
98-99%. Az UV tartományban azonban részben a szolarizáció miatt, részben a Rayleigh
szórás erősödése miatt, amit az ömlesztett szilika rendezetlen szerkezete okoz, a
transzmisszió jelentősen kisebb; még a legjobb száloptikákkal is csak kb. 30-40%
transzmissziót lehet elérni.
Az optikai szálak gyártásának első lépése egy „előre formázott” hengeres tömb
(preform) készítésével kezdődik, amelyet kémiai gőzleválasztás módszerével készítenek. Az
adalékolás időbeli szabályzásával a leváló SiO2 réteg törésmutatóját közel tetszőleges módon
tudják szabályozni. A hengeres előforma tömbök átmérője néhány centiméter, hosszuk
néhány tíz centiméter. Az előformát ezek után egy szálhúzó gépbe helyezik, amely
melegítéssel meglágyítja a szilika anyagot (kb. 2000°C) és áthúzza egy kemény anyagból
készült furaton. Ha nagyon nagy csökkentést kell elérni az átmérőben, akkor azt több
lépésben teszik. A megfelelő átmérőre húzott szálat végül bevonják megfelelő puffer
bevonattal és felcsévélik.
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Érdemes megemlíteni, hogy a száloptikák nem csak tömör alapanyagból készíthetők –
léteznek ún. mikrostrukturált optikai szálak is (microstructured optical fiber, MOF),
amelyekben hosszanti irányban „lyukas” részek (kapillárisok, 1-10 μm átmérővel) is
előfordulnak. Lényegében a MOF szálak kapilláris kötegként képzelhetők el. Ezek
gyártástechnológiája nem sokkal bonyolultabb, mint a tömör szálaké: tömör rudak
esztergályozásával (fúrásával) vagy csövek összefogásával, összeolvasztásával készül az
előforma. A húzás folyamata annyiban változik ilyenkor, hogy gázzal túlnyomást hoznak létre
a kapillárisokban a húzás ideje alatt, hogy megakadályozzák azok összeroskadását. Eredetileg
ezeket a szál konstrukciókat azért találták ki, mert technikailag nagyon nehézkes volt a
„graded-index multimode” szálak készítésénél a dópolás, ami a burkolat (cladding)
kialakítása során szükséges. Rájöttek, hogy ehelyett levegővel töltött „lyukak” (kapillárisok) is
használhatók, a levegőnek ugyanis a szilika magénál (kb. 1.0 a szilika 1.45 értékéhez képest)
kisebb a törésmutatója. Később aztán számos alkalmazást is találtak a MOF szálaknak a
fizikában, telekommunikációban és a szenzorikában (lásd 7.2.2. fejezet).
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Számos alkalmazási területen érdekes lehetőséget teremt az ömlesztett szilika helyett
polimer alapanyagú optikai szálak (vagy MOF-ok) készítése. Ezeknek a főként PC, PS, PMMA
vagy CYTOP (egyféle amorf fluoropolimer) az alapanyaga. A polimer optikai szálaknak más
jellemzőik lesznek, mint a szilika szálaknak, de ezek gyakorlati alkalmazásokban jól
kihasználhatók, például:


Nagyobb fényelnyelés), ezért csak kisebb hosszúságban alkalmazhatók



Transzmissziójuk csak egyes hullámhossz „ablakokban” tesz lehetővé alkalmazásokat



A törésmutató jóval nagyobb, ezért az NA is sokkal nagyobb (akár 0,9!)



Nagyobb átmérőben készülnek (750-1000 µm), ami kezelésüket könnyebbé teszi



Jobb flexibilitás, rázkódástűrés



Kisebb sűrűség, így kisebb tömeg



Kisebb gyártási költség (ide tartozik az is, hogy a szálhúzásnál elegendő 225°C)



Jobb a kompatibilitásuk szerves anyagokkal

Anyaguk transzmissziós spektruma alapján a polimer anyagú száloptikákra következő
hullámhossz „ablakokat” szokás definálni:


ablak 1:   850 nm



ablak 2: 400    700 nm



ablak 3:  > 1300 nm
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4.4. A SZENZOROK MEGHAJTÁSÁT, JELFELDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ EGYSÉGEK
A legtöbb szenzor (főképpen a passzív típusok) nagyon gyenge kimeneti feszültség vagy áram
jelszinteket produkálnak (μV vagy pA, stb.), ezért ennek illesztése a mérésadatgyűjtő vagy
vezérlő rendszerhez csak úgy lehetséges, hogy azokat erősítjük, átalakítjuk, stb. Emellett
szükség lehet arra is, hogy a szenzorok jelét jelentősebb távolságra zavarmentesen
továbbítsuk, vagy akár hálózatba kapcsoljuk. Az alábbiakban ezen funkciók megvalósítására
szolgáló elektromos/elektronikai kapcsolásokról lesz szó, érintve a legfontosabb kapcsolódó
félvezető elektronikai eszközök működésének alapelvét is.

4.4.1. Alapvető aktív félvezető elektronikai alkatrészek
4.4.1.1. A dióda
A félvezető dióda strukturálisan két, egymással szoros kontaktusba hozott (a gyakorlatban
egymás mellett kialakított) p illetve n-típusú félvezető rétegből áll. Ennek az eszköznek
funkcionális jellegzetessége, hogy az áram az egyik irányban (nyitó irány; a p-típusú réteg a
tápforrás + pólusához, vagyis magasabb potenciálra csatlakozik, míg az n-típusú réteg a
másik pólushoz) könnyen átfolyik rajta, a másik irányban gyakorlatilag nem (záró irány;
ellentétes polaritás). A nyitó irányban előfeszített (forward biased) dióda n rétegébe belépő
elektronok azon áthaladhatnak és a p rétegben többségben található lyukakkal
(elektronhiány) rekombinálódnak, így összességében akadálytalanul folyhat az áram a p-n
határrétegen keresztül. Ahhoz, hogy a határréteget át legyenek képesek lépni a
töltéshordozók, az előfeszítés (feszültség) nagyságának el kell érnie egy küszöbértékét, ami
az alapanyagtól és a dióda kialakításától függ. As zokásos Si diódáknál ez általában 0,6-0,7 V,
Ge diódáknál 0,3 V körüli, a speciális ún. Schottky Si diódáknál 0,15 – 0,45 V stb. A diódák
hosszú élettartama érdekében a rajtuk áthaladó nyitóirányú áram nem lehet nagyon nagy
(pl. külső alkatrészekkel kell korlátozni), különben túlságosan felmelegszenek, ami egyfelől
diffúzió révén, másfelől a tokozás és kontaktusok termikus terhelése miatt tönreteszi az
eszközt.
Záró irányban való előfeszítéskor (reverse bias) a töltéshordozók a p és n rétegekben
egymástól távolodó, ellentétes irányban igyekeznek mozogni. Eltávolodásuk azonban csak
bizonyos mértékig lehetséges, ugyanis a töltéshordozók elektrosztatikus vonzása ez ellen
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dolgozik. A folyamat végül azt eredményezi, hogy egy kiürített (mozgékony töltéshordozók
nélküli) sáv keletkezik a p-n határrétegben, amelynek szélessége a diódára kapcsolt
záróirányú feszültségtől függ (itt jegyezzük meg, hogy a töltéshordozók szeparációja egy
feltöltött kondenzátorhoz hasonló elektromos helyzetet teremt, vagyis a záró irányban
előfeszített diódához kapacitás is rendelhető). Záróirányban tehát elvben egyáltalán nem
folyik áram a diódán keresztül – a valóságban egy nagyon kis áram (nA nagyságrendű) azért
mégis csak folyni fog, amit a környezeti hatására a határrétegben keletkező töltéshordozók
okoznak. A záróirányú áram erőssége csekély mértékben függ a feszültségtől, kivéve, ha az
meghalad egy letörési küszöböt (letörési feszültség), amit már nem tud tolerálni a dióda és
elkezd negatív irányban is vezetni. A p-n diódákat a fentiek miatt egyenirányításra,
feszültségjelek határolására, valamint megfelelő kialakítás esetén fotoérzékelőként (lásd 5.2.
fejezet) illetve - megfelelő tokozásban - fényforrásként (lásd következő alfejezet) használják.
A dióda áramköri jelét és egy tipikus Si jeldióda sematikus karakterisztika görbéjét az alábbi
ábra mutatja be.

A Zener dióda egy speciális dióda fajta. Nyitóirányban síma diódaként működik,
záróirányban viszont csak egy bizonyos feszültségig (Uz) marad zárva, akkor azonban nem
megy tönkre, hanem egyszerűen kinyit (vezetni kezd).
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4.4.1.2. A fényemittáló dióda, diódalézer
Egy félvezető dióda pozitív előfeszítése esetén a rétegekben a töltéshordozók (elektronok,
lyukak) az ellentétes polaritású rétegek felé mozdulnak el és a két réteg határán
rekombinálódnak. Ez a rekombináció megfelelő összetételű félvezető anyag esetén
fénykibocsátással jár. A Si és Ge, vagyis a szokásos dióda alapanyagok esetében a
rekombináció IR sugárzást produkál, ezért a fényemittáló diódákat (LED) mindig két vagy
több komponensű speciális félvezetőkből állítják elő (pl. AlGaAs, AlGaInP, InGaAs, PbSnTe,
stb.). A fénykibocsátás hullámhossza nagyjából megfelel a félvezető ún. vezetési és
vegyértéksávjai közötti energiakülönbségnek (bandgap), vagyis azt a félvezető anyagi
minősége közvetlenül meghatározza. A ma elterjedten használt félvezető alapanyagok a kb.
300-29000 nm hullámhossz tartomány nem folytonos lefedését teszik lehetővé.
Alapanyag

Hullámhossz-tartomány

AlGaN

235-400 nm

GaInN

375-440 nm

ZnSSe

447-480 nm

ZnCdSe

490-525 nm

AlGaInP/GaAs

320-680 nm

GaAlAs/GaAs

750-900 nm

InGaAs/GaAs

915-1050 nm

InGaAsP/InP

1100-1650 nm

InGaAsSb

2000-5000 nm

PbCdS

2700-4200 nm

PbSSe

4200-8000 nm

PbSnTe

6500-30000 nm

PbSnSe

8000-30000 nm
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Kis áramerősség esetén a félvezető lézerek (diódalézerek) csak spontán emissziót
produkálnak, ezért egyszerű fényemittáló diódaként működnek. Ha azonban egy küszöb
áramerősségnél nagyobb áram halad át rajtuk keresztül, akkor kialakul a populáció inverzió,
beindul a lézerműködés. A rezonátor egyszerűen kialakítható, mert a félvezetők nagy
törésmutatójú anyagok, így a p-n határréteg véglapjait felpolírozva részlegesen tükröző
felületet lehet létrehozni.
A p-n határréteg hosszával összemérhető keresztmetszete (kb. 400-500 µm) miatt a
diódalézerek fénynyalábja egy lézerhez képest igencsak széttartó (5-20), ami szinte mindig
külső kollimáló optika használatát teszi szükségessé.

A dióda lézerek másik jellegzetes tulajdonsága, hogy a p-n átmeneti réteg
hőmérsékletének megváltozásával emissziójuk hullámhossza elhangolódik (az alapanyagtól
függő, kb. 0,3 nm/C mértékben), mivel a félvezető törésmutatója megváltozik és ez a
hatásos rezonátorhossz megváltozását okozza. Az erősítési sávszélesség viszonylag széles
(kb. 0,1 – 4 nm), de megfelelő kialakítással elérhető, hogy a longitudinális módusok közül egy
legyen domináns. Ilyenkor a hőmérsékletváltozás okozta elhangolódás összekombinálódik
azzal az effektussal, amit módusugrásnak (mode hop) neveznek; a lézer hirtelen egy másik,
közeli longitudinális módusban kezd el oszcillálni. Mindezek a hatások együttesen azt
eredményezik, hogy a dióda lézerek könnyen, pusztán az áramerősség és a hőmérséklet
szabályzásával (az utóbbi célszerűen az elektromos Peltier-effektust kihasználó modulok
segítségével) hangolhatóak egy néhány nm széles hullámhossz tartományban.
A dióda lézerek folyamatos üzemben vagy modulálva (akár GHz sebességgel
ki/bekapcsolva) képesek működni, tipikus teljesítményük 1-100 mW. A dióda lézerek olcsó,
megbízható működésű lézer fényforrások, amelyek jó hatékonyságuk miatt már néhány mW
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elektromos teljesítmény mellett is nagyságrendekkel nagyobb fényintenzitást produkálnak,
mint pl. egy üregkatódlámpa. Az egymódusú lézerek sávszélessége elegendően keskeny
számos spektroszkópiai alkalmazás számára, és külső optikai elemekkel még tovább
csökkenthető. Nem véletlen ezért, hogy ezeknek az eszközöknek mára számtalan alkalmazást
találtak az iparban és a kutatásban egyaránt.

4.4.1.3. A bipoláris tranzisztor
Ha egy egészen vékony n-típusú réteg két oldalán p-típusú rétegeket hoznak létre, két p-n
átmenet keletkezik. Nyitóirányban előfeszítve az első p-n átmenetet, az ottani p-típusú
rétegből (emitter, E) az n-típusú réteg irányában átfolyó áram lyukakból fog állni, amelyek
nagy része átjut a nagyon vékony n-típusú rétegen (bázis, B) és eljut a másik p-típusú rétegbe
(kollektor, C), ahol ismét többségi töltéshordozóként viselkedik. Az ilyen félvezető
eszközöket bipoláris (pnp) tranzisztoroknak nevezzük. Természetesen fordított polaritással is
elkészíthetők (npn tranzisztor). A tranzisztorok kivezetéseit, áram- és feszültség viszonyait,
áramköri jelölését az alábbi ábra mutatja be (egy pnp tranzisztoron).

A tranzisztorok egyik alapvető tulajdonsága, hogy bázisáramuk (IB) sokkal kisebb, mint a
kollektoráram (IC), kb. µA szemben a mA-rel, vagyis az eszközzel áramerősítés valósítható
meg. A másik fontos jellemző, hogy a bázis-emitter feszültségnek (UBE) el kell érnie egy
küszöbértéket ahhoz, hogy a kollektoráram meginduljon, ezen küszöbérték felett azonban IC
már kevéssé függ UBE-től. Ez a tulajdonság teszi alkalmassá a tranzisztort kapcsolónak.

61

4.4.1.4. A térvezérlésű tranzisztor
A térvezérlésű tranzisztor (Field-effect transistor, FET) működését az alábbi ábrák
illusztrálják. Három fő kivezetéssel rendelkezik: a hordozóban (pl. p-típusú Si) kialakított két
n-típusú sziget, a forrás (source) és a nyelő (drain), továbbá a két sziget között, a hordozó
felett húzódó, elszigetelt kapu elektród (gate). Ha a kapu elektródon nincs pozitív potenciál,
akkor a forrás és nyelő elektródok között nincs vezetés, mivel azon a szakaszon nincs sok
töltéshordozó. Ha viszont a kapu elektródra megfelelően nagy pozitív feszültséget (pár V)
kapcsolunk, akkor az odavonzza a hordozóban található elektronokat, amelyek
keresztirányban (a forrás és nyelő elektródok között) már könnyen elmozdulhatnak, vagyis
áramvezetés jön létre. Így a FET igen nagy bemeneti ellenállású (G) kapcsolóként vagy
erősítőként alkalmazható. Szimmetrikus kialakítása miatt a FET-ek forrás és nyelő elektródja
is képes forrásként működni. A leírt eszköz pontosabb nevén n-csatorna FET, ami
természetesen fordított polaritással is elkészíthető (p-csatorna FET). Mivel csak egyféle
töltéshordozó biztosítja itt a vezetést, azért a FET-eket szokták unipoláris tranzisztoroknak is
hívni.

Érdekesség, hogy bár régebben a FET tranzisztorok kialakítása az ún. MOSFET (metaloxide-semiconductor FET) technológia formájában történt, vagyis fémet, általában
alumíniumot használtak kapu elektródként. Hamar rájöttek azonban, hogy ez nem előnyös,
mert 1.) a forrás és nyelő eletródok dópolásakor szükséges közel 800 °C hőmérséklet
könnyen megolvaszthatja az alumíniumot (olvadáspont: 660 °C); 2.) ha a fémréteg
maszkolása a gyártásnál kicsit elcsúszik, akkor parazita kapacitás jöhet létre a forrás és nyelő
körül, ami a tranzisztor kapcsolási sebességét csökkenti; 3.) fém kapuelektróddal nagyobb
potenciál kell a FET „kinyitásához”, ami kis feszültséggel (< 3 V) működő áramköröknél nem
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előnyös. Így ma már jellemzően polikristályos szilícium anyagú kapuelektródot használnak,
így ma már nem igaz, hogy FET = MOSFET.

4.4.1.5. Műveleti erősítők, komparátorok
A műveleti erősítők (ME, operational amplifier, OPAMP) az analóg jelfeldolgozási áramkörök
„építőelemei”. Feladatuk, hogy a beépített (és további, kívülről rákapcsolt) alkatrészektől
függően a bemenetükre kapcsolt feszültség vagy áramjeleken különböző átalakításokat
végezzenek. Belső felépítésük viszonylag egyszerű; jellemzően 10-20 tranzisztorból, néhány
diódából és passzív elemekből állnak. Belső rajzuk általában egy differenciál erősítőt
(bemenetek), egy munkapontbeállító, egy zárlatvédő, egy meghajtó és kimeneti
emitterkövető kapcsolást tartalmaz. Az alábbi kép az egyik első, elterjedten használt, 741
jelű műveleti erősítő belső elvi kapcsolását mutatja (ez még bipoláris tranzisztorokkal
készült, a mai korszerűbb műveleti erősítők már FET tranzisztorokkal működnek, mert
ezeknek nagyobb a bemeneti ellenállásuk és sokkal gyorsabban kapcsolnak).

A műveleti erősítők a következő elektronikus jellemzőkkel bírnak:


Két bemenetük van (invertáló bemenet: „-” és nem-invertáló bemenet: „+”)



Nagy bemeneti impedancia (1 - 100 G), így nagyon kis árammal terheli a jelforrást



Kis kimeneti impedancia (kb. 0.1 ), ezért jól terhelhető a kimenete



Nagyon nagy jelerősítés (akár 104-106), ami frekvencia függő



Igen kis zaj



Széles működési frekvenciatartomány (akár 0-GHz)



Nagy stabilitás
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A műveleti erősítők általánosított rajzjele és erősítési jelleggörbéje az alábbi ábrákon
láthatók. A műveleti erősítőket a legtöbbször visszacsatolás mellett alkalmazzák, ami számos
méréstechnikai, elektronikai funkció megvalósítását lehetővé teszi.

A műveleti erősítők működésével kapcsolatban két alapszabályra érdemes emlékezni
(„aranyszabályok”);

ezek mentén a velük készült elektronikai kapcsolások nagy része

könnyen megérthető:


Visszacsatolás esetén a kimeneti feszültség igyekszik olyan értékre beállni, hogy a két
bemenet közötti feszültség különbség jó közelítéssel nullává váljon.



A bemenetek olyan nagy bemeneti ellenállásúak (impedanciájúak), hogy azok
közelítőleg nulla áramerősséget igényelnek.

4.4.1.6. Logikai kapuk
Mint ismeretes, a digitális technikában kétállapotú ki és bemenetekkel rendelkező logikai
kapukat alkalmaznak az információ kezelésekor, átalakításakor, tárolásakor. Ennek
legnagyobb előnye az, hogy így egyfelől egyszerű építőelemekből felépíthető, moduláris
kapcsolásokkal lehet összetett matematikai feladatokat/számításokat végrehajtani (Boole
algebra), másfelől az ilyen kapcsolások zavartűrése nagyon jó, hiszen például egy 5V
tápfeszültségű TTL (lásd később) logikai rendszer a 2 és 5 V közötti feszültségjeleket mind 1
logikai értékűnek tekint (H), a 0,8 V-nál alacsonyabb feszültségjeleket pedig mind 0 logikai
értékűnek (L). A fontosabb logikai kapuk rajzjelét és igazságtáblázatát (hogyan alakul a
kimenet a bemenetekre kapcsolt logikai szintek függvényében) az alábbi ábra mutatja be. A
logikai műveletek rövid jelölései a következők: NOT= invertáló, OR= vagy, XOR= kizáró vagy,
AND= és, NAND invertáló és, NOR= invertáló vagy, XNOR= invertáló kizáró vagy.
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A logikai kapuk tehát feltétel vezérelt kapcsolóknak is tekinthetők. Természetesen a
logikai kapuk (az inverter kivételével) lényegében tetszőleges számú bemenettel
kialakíthatók, de kimenetük mindig egy van. A kimenetek terhelhetősége a kapuk belső
áramköri kialakításától függ, de általában legalább 10 másik kapu bemenetét képes egyetlen
kimenet meghajtani. A logikai kapuk funkcióját megvalósító belső elektonikai kapcsolások
többféle

módon

megvalósíthatók,

amelyek

kapcsolási

sebességben,

elektromos

fogyasztásban, terhelhetőségben, ki és bemeneti küszöb jelszintjeikben, tápfeszültségben,
stb. térnek el egymástól. Ma a legelterjedtebbek a TTL (Transistor Transistor Logic) és a
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor Logic) technológiák és ennek megfelelő
logikai integrált áramkörök használata. Ezek jelszintjeit 5 V tápfeszültség esetén az alábbi
ábrák mutatják be.

Érdekességképpen az alábbi ábra bemutatja egy NAND kapu TTL rendszerű,
tranzisztorokkal megvalósított kapcsolását (ez a hagyományos kivitel, amit ma már kiegészítő
elemekkel továbbfejlesztve alkalmaznak).
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A kapcsolásban lényegében a T1 és T2 tranzisztorok végzik az érdemi kapcsolást (kis
bemeneti áramfelvétel mellett), míg a T3 és T4 egy ellenütemű („totem-pole”) végfokot alkot,
ami a kimenet terhelhetőségét növeli. Ha mindkét bemenetre logikai magas szintet
kapcsolunk, akkor áram tud folyni a T1 tranzisztoron keresztül a T2 bázisára, ami azt kinyitja.
Ha bármelyik bemenetet alacsony szintre húzzuk, akkor nem fog folyni áram T2 bázisa felé,
vagyis az lezár. Ha T2 kinyit, akkor T3 is vezetni fog (az R3-on eső feszültség eléri a nyitáshoz
szükséges feszültséget) és T4 lezár, a kimeneten L szint jelenik meg. Ha T2 lezár, akkor T3 is
lezár és T4 fog kinyitni és a kimeneten H szint jelenik meg. A D diódának az a szerepe, hogy
megakadályozza T4 vezetését, ha a kimenet L.
A logikai kapuk összekapcsolásával a Boole algebra segítségével bonyolult matematikai
műveleteket is meg lehet valósítani, azonban ez azt jelenti, hogy egy újabb számítási
műveletsor kialakításához új kapcsolást kell létrehozni, vagyis a műveletsor a digitális eszköz
elkészítésekor rögzítődik. Jelenleg a logikai kapuk (és tárolás) leghatékonyabb és egyben
legflexibilisebb felhasználási módja a felhasználó által konfigurálható logikai chipek (fieldprogrammable grid array, FPGA) alkalmazása. Ezekben nagyszámú logikai kapu és memória
elem található, amelyek ki- és bemenetei kívülről programozható módon kapcsolhatók (a
leegyszerűsített felépítést az alábbi ábrák illusztrálják). A beállított kapcsolási mintázatot az
FPGA elektronika megjegyzi (hasonlóan az elektromosan írható memóriákhoz, EPROM) és
ezt követően az újraprogramozásáig minden bekapcsoláskor úgy viselkedik, mintha eleve
erre a logikai összfunkcióra gyártották volna. Ez gyorsabb működést tesz lehetővé, mintha
szoftver futtató CPU végezné a ki- és bemenetek vezérlését, mivel a blokkok párhuzamosan
is működhetnek. Itt jegyezzük meg, hogy teljes értékű CPU funkciók is megvalósíthatók
nagyszámú logikai kapu felhasználásával, ezért FPGA-val is; az ilyen kialakítású
processzorokat soft processzornak nevezik. Az FPGA eszközöknek a szenzorikában főként az
intelligens szenzorokban és mérőrendszerek vezérlő egységeiben jut szerep.
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4.4.1.7. Mikroprocesszorok
A számítógépek központi utasítás feldolgozó egységének (central processing unit, CPU)
feladata a memóriában eltárolt program lépésenkénti, egy órajel ütemében történő
végrehajtása, digitális bemeneti adatok feldolgozásával és a digitális eredmények
kimeneteken történő megjelenítése,

szükség esetén memóriában való eltárolása.

Kombinatorikai logikai és szekvenciális logikai műveleteket egyaránt végrehajt. A
processzorok közvetlenül gépi kódú utasításokat dolgoznak fel, amelyeket ma külön fordító
programokkal (assembler, compiler, interpreter, stb.) állítanak elő alacsonyabb szintű,
hardver

közeli

programozási

nyelveken

(pl.

assembly)

vagy

magasabb

szintű,

formális/objektum orientált nyelveken. Míg régen a számítógépek és a CPU működéséhez
több chipre is szükség volt (pl. órajel generátor, I/O, aritmetikai feldolgozó egység, stb.),
addig a korszerű processzorok, ún. mikroprocesszorok, szinte minden részegységet egyetlen
integrált áramkörben tartalmaznak. A mikroprocesszor fogalom általános jelentésű, ma
speciális kivitelben, speciális funkciókkal is gyártják őket, amelyek nemcsak az
informatikában, hanem a szenzorikában, főként az intelligens szenzorokban is szerephez
jutnak.
Mivel a szenzorika és telekommunikáció elsősorban olcsó és gyors eszközöket igényel az
adatműveletekhez, ezért a célorientált alkalmazásokban hamar elterjedtek az egyszerűsített
utasításkészletű processzorok (reduced instruction set computing, RISC). A RISC koncepció
lényege, hogy a komplex utasítások helyett csak egyszerűbben (kevesebb órajelciklus alatt,
kevesebb kiegészítő hardverrel) végrehajtható utasításokat alkalmaznak, ami egyszerűbb és
nagyobb mértékben párhuzamosítható utasításvégrehajtási folyamatot és olcsóbb gyártást
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tesz lehetővé. Ma például RISC processzorok működnek a legtöbb mobiltelefonban,
közlekedési járművekben és okos háztartási gépekben.
A digitális jelfeldolgozó processzorok (digital signal processor, DSP) specializált
mikroprocesszorok, amelyeket analóg jelek gyors („valós idejű”), digitális feldolgozására
terveztek. Bemenetükön általában tehát analóg-digitális konverterek (ADC), kimenükön
pedig digitális-analóg konverterek (DAC) találhatók, hogy analóg jelekkel legyenek képesek
dolgozni és utasításkészletük is ennek megfelelő (pl. Fourier transzformáció, jelszűrés,
tömörítés/kicsomagolás, interpoláció, mátrix műveletek, stb.). Fő felhasználási területük az
audió és videó feldolgozás, a frekvencia vagy időfüggő jelek tömörítése, összehasonlítása,
kiértékelése, ami számos szenzorikai/diagnosztikai rendszerben fontos feladat: pl. RADAR,
SONAR, szeizmológia, orvosi diagnosztika, biztonsági rendszerek, stb.
A mai digitális személyi eszközök fontos alkalmazása a képi információk megjelenítése,
ezért bennük egy külön processzor változat is megtalálható: ez a grafikus utasításokat, képi
információkat feldolgozó grafikus processzor (graphics processing unit, GPU). Mivel a képi
információk megjelenítése a számítógép hardverben a grafikus memórián keresztül történik
(ez lényegében egy olyan speciális memória, amelynek minden egyes cellája a képernyő
egyes képpontjainak megfeleltetett, az adott memória cella értéke határozza meg az adott
képpont színét, fényességét; a hardver ennek a grafikus memóriának a tartalmát jeleníti meg
akár többszáz Hz frissítési frekvenciával a képernyőn), ezért a GPU-k saját dedikált
memóriával rendelkeznek és az utasításkészletük az alap aritmetikai és logikai utasításokon
túl főként mátrix transzformációkra, vektor műveletekre, vetületek kiszámítására, textúrák
kezelésére, 3D geometrikai számításokra alkalmas. Tekintettel arra, hogy a GPU-kat eleve
nagymértékben párhuzamos számításokra tervezték, ezért nem csak képfeldolgozásra jók,
hanem újabban önálló számítások elvégzésére is megpróbálják őket felhasználni a gép
tanulási és mesterséges intelligencia területén.
A mikrokontrollerek általános célú, flexibilis kialakítású, kisebb sebességű, kimondottan
beágyazott ipari alkalmazásokhoz való mikroszámítógépek (egyetlen IC-ben). Számítási
teljesítményük kisebb, mint az asztali vagy szerver CPU-ké, azonban számos beépített
periféria vezérlőt és interfészt tartalmaznak (pl. ki- és bemeneteik funkciója szoftveresen
konfigurálható, A/D vagy D/A is van bennük, kommunikációs portok, watchdog timer
található bennük, program és adat tárolóik sokszor szeparáltak.
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4.4.2. A fontosabb kiszolgáló áramkörök funkciója, működése
4.4.2.1. Jelátalakító egységek
Az egyik legalapvetőbb műveleti erősítős kapcsolás az impedancia konverter, másnéven
puffer vagy feszültségkövető. Működése triviális: a kimenetnek az invertáló bemenetre
történő visszacsatolása miatt a kimeneti feszültség a nemivertáló bemenetével azonos
értékre áll be (így lesz a két bemenet azonos feszültségen). Jelerősítés nem történik, azonban
a műveleti erősítő bemeneteinek nagy ellenállása (impedanciája) és kimenetének viszonylag
nagy terhelhetősége miatt pufferként kiválóan alkalmas. Szenzorikában alkalmazása a kis
kimeneti terhelhetőségű (nagy kimeneti impedanciájú) szenzorok (pl. ionszelektív
elektródok) jelét alkalmassá teszi az általános, kis bemeneti impedanciájú mérésadatgyűjtő
áramkörökhöz való csatlakoztatásra.

Az áram-feszültség (I/U) konverter a bemenetére kapcsolt áramjelet feszültségjellé
alakítja. A műveleti erősítő bemeneti ellenállása igen nagy, ezért a bejövő áram lényegében
az R ellenálláson is áthalad. Mivel az invertáló bemenet feszültsége nulla (földelt), ezért a
visszacsatolás miatt a másik bemenet feszültsége is közel nulla lesz, amihez képest viszont az
Uki értékének az ellenálláson eső feszültséggel kell arányosan negatívabbnak lennie. Egy ilyen
kapcsolással például amperometrikus szenzorok kimeneti jelét kezelhetjük.
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A feszültség-áram (U/I) konverter lényegében egy áramgenerátor, ahol a bemenetre
kapcsolt feszültség vezérli a kimenetre kötött terhelésen átfolyó áramot (lásd a 3.4.2.3.
fejezetet).
Feszültség összegző kapcsolás. Az áram-feszültség konvertert könnyen átalakíthatjuk, ha
olyan áramkörre van szükség, ami a bemenetére kapcsolt feszültségeket összegzi. Mivel X az
alábbi kapcsolásban virtuális földpont (arányszabályok!), ezért a bemenő áram Ibe = U1/R +
U2/R + U3/R lesz, a kimeneti feszültség pedig Uki = - IbeR vagyis Uki= U1 + U2 + U3 . A pontos
működés érdekében nagyon kis tűrésű (1% vagy jobb) ellenállásokat célszerű használni.

Digitális-analóg (D/A) konverter. Amennyiben a feszültség összegző kapcsolásban a
bemeneteken nem egyforma ellenállásokat alkalmazunk, akkor súlyozott feszültség összeg
képezhető. Az így kapott kapcsolás egyik hasznos alkalmazása a feszültségek digitális-analóg
átalakítása. Ha ugyanis az ellenállások értékei kettő hatványai szerint változnak, akkor az
áramok súlyozása a bináris helyiértékeknek fog megfelelni, és a bemeneteket 1 V vagy 0 V
szintű feszültség értékekkel ellátva (a digitális H és L szint reprezentáció) a kimeneti analóg
feszültség éppen a bemenetre kapcsolt bináris értéknek megfelelő lesz. Az alábbi áramköri
példa ezt a működést kapcsolós bemenetekkel illusztrálja (MSB= most significant
bit/legnagyobb helyiérték, LSB= least significant bit/legalacsonyabb helyiérték). A pontos
működés érdekében nagyon kis tűrésű (1% vagy jobb) ellenállásokat célszerű használni.
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A komparátoros kapcsolások feladata két feszültségszint összehasonlítása. A kimeneti
jelszintjük a pozitív tápfeszültséggel egyezik, ha U+ > U-, míg a negatív tápfeszültség szinttel,
ha U+ < U-. Amennyiben a tápfeszültség egysínes (pl. a műveleti erősítő két tápkivezetése a
0V és +5V forrásra van kapcsolva), a kimenet digitális értékként is felfogható - ebben az
esetben a komparátor egy egybites A/D átalakítónak is tekinthető; ameddig az U+ bemenetre
kötött referencia feszültségnél alacsonyabb az U- bemenetre között jelszint, addig a kimenet
jelszintje a logikai L értéknek felel meg, és amint meghaladja U- értéke a referenciáét, a
kimenet logikai H szintre vált. A komparátorok (amelyeket mindig nagy nyílthurkú erősítésű
differenciál műveleti erősítők) főképpen hangolási, jelszint érzékelési, jelösszehasonlítási
áramkörökben használhatók előnyösen.

Analóg-digitális (A/D) konverter. Természetesen erre is többféle áramköri megoldás
létezik, pl.: párhuzamos (flash) kódolás, szukcesszív approximáció, feszültség-frekvencia
konverzió, delta-sigma konverzió, stb. Ezek közül a legegyszerűbb elvi felépítésű az éppen a
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leggyorsabb, mégpedig ez az alább látható párhuzamos (flash) kódolás, amely
megépítéséhez komparátorok szükségesek. Az itt látható áramkörben egy ellenállás létra
feszültségosztóként működve az egyes komparátorok egyik bemenetére egyre nagyobb
(kettő hatványai szerint növekvő) feszültséget kapcsol, míg a konverterek közös másik
bemenete a konvertálandó bemenő feszültségre (Ube) van kötve. Ilyen körülmények között
mindig csak annak a komparátornak lesz a kimenete nulla, amelyikre az osztóból éppen Ube
értékkel azonos feszültség jut (a felbontás értékén belül). A komparátorok kimenete
együttesen tehát a jobb oldali példában egy egy-a-nyolcból bináris kódolást ad (0…7), amit
pl. egy 74F148 integrált céláramkörrel háromjegyű digitális kóddá (000…111) lehet alakítani.
Az itt látható áramkör tehát egy 0…10 V analóg feszültséget alakít 3-bites digitális
kódolásúvá. A flash A/D konverterek nagyon gyorsak, de viszonylag drágák, hiszen sok
komparátor kell bele; pontosan annyi, ahány diszkrét értéket szeretnénk megkülönböztetni
(egy 10 bites ADC-hez pl. 1023 db!).

72

Egyes méréstechnikai szituációkban (pl. abszorpciós optikai vagy hangszint mérések)
szükséges lehet egy feszültségjel logaritmusának képzése. Ennek megvalósítására a
legegyszerűbb (de távolról sem a legpontosabb) kapcsolás egy diódát alkalmaz visszacsatoló
elemként az I/U konverterben.

En a kapcsolás a pn diódák karakterisztika görbéjét használja ki, amely szerint a nyitóáramú
dióda árama a következő képletet követi:
𝐼 = 𝐼 ∙ (𝑒

− 1)

ahol Is a telítési áramerősség (a diódára jellemző konstans), Ud a dióda feszültsége és Ut a
termikus feszültség (az utóbbi az a feszültség, ami egy diódában a hőmérséklet hatására
keletkezik, értéke szobahőmérsékleten kb. 26 mV). A ME működésének aranyszabályai
szerint a bemeneti áram a dióda áramával egyezik meg, ami viszont azonos lesz az Ube/R
értékkel. Mivel a termikus feszültség kis érték, ezért a zárójelben szereplő tagok közül az első
sokkal nagyobb lesz, mint 1, ezért a második tagot jó közelítéssel elhagyhatjuk, és a kimeneti
feszültség közelítőleg valóban arányos lesz a bemeneti feszültséggel:

𝑈 = −𝑈 ∙ 𝑙𝑛

𝑈
𝐼 ∙𝑅

4.4.2.2. Jelerősítő egységek
Az (neminvertáló) egyenfeszültség erősítő áramkört szenzorok egyenfeszültségi (DC)
kimeneti jeleinek erősítésére használjuk. Egyúttal természetesen impedancia konverziót is
végzünk, mint minden műveleti erősítős kapcsolással. A kapcsolás működése a
feszültségkövetőhez hasonló, csak itt egy ellenállásosztón keresztül csatoljuk vissza a
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kimenet jelét. Ez ahhoz vezet, hogy az invertáló bemenet nem a teljes kimeneti feszültséget,
hanem csak a leosztott feszültséget érzékeli (U- = Uki · (R1/(R1+R2)), így a ME arányosan
magasabbra emeli a kimeneti feszültségét, hogy U+ egyenlő lehessen U- értékével (Uki = Ube ·
((R1+R2)/R1)).

Amennyiben váltófeszültséget kell erősíteni, akkor a váltófeszültsg erősítő kapcsolást
(nem invertáló) alkalmazhatjuk, ami az előző kapcsolás egyszerű átalakításával nyerhető. Az
alábbi kapcsolásban a bemeneti jel növekvő frekvenciájával nő az erősítés. Ennek az oka az,
hogy a kapacitás impedanciája 1/(2··f·C) szerint változik, így kis frekvenciákon az
impedancia nagy lesz, ami R1 értékét növeli, vagyis az erősítés mértékét csökkenti.
Egyenáramú jelet (vagy a bemenet egyenáramú komponensét) viszont egyáltalán nem erősít
a kapcsolás, a kondenzátor miatt, ami ilyenkor R1-et leválasztja, így egyszerű
feszültségkövetővé válik a kapcsolás. A 3 dB-es töréspontot (a kimenő jel elektromos
teljesítménye a felére esik) azon a frekvencián éri el a kapcsolás, amikor a kapacitás
impedanciája megegyezik az R1 ellenállás értékével. Ha feltételezzük, hogy a hasznos jel csak
kis frekvenciatartományban változik, ekkor az erősítés frekvenciafüggése a hasznos jelet nem
befolyásolja. Szenzorikai példa alkalmazás: egy szenzor kimeneti jelét, ami nagyfrekvencián
működik (pl. piezoelektromosságon alapuló szenzorok) a környezeti kisfrekvenciás
zavaroktól akarjuk mentesíteni.
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Differenciális erősítőket akkor alkalmazunk, ha különbségi feszültségjelet kell erősíteni.
Az alábbi egyszerű kapcsolás pontosan ezt a feladatot látja el. Az erősítés mértéke R2/R1.
Fontos megjegyezni, hogy a pontos működés érdekében nagyon kis tűrésű (pl. csak 0,01%
mértékben eltérő értékű) ellenállásokat kell alkalmazni.

A differenciális erősítő alkalmazásának egyik példája szenzorikában az ellenállás
kimenetű szenzorok kimeneti jelének erősítése a Wheatstone hídkapcsolásban, amit az
alábbi rajz mutat be. Az áramkör lényegében az R1 és R2, valamint R3 és Rv ellenállásosztók
osztópontjainak feszültség különbségét erősíti fel (az U-val jelölt elem egy stabilizált
tápegység). A kiolvasandó szenzor ellenállásának (Rv) kis megváltozása esetén közel lineáris
kapcsolat áll fenn Rv és Uki között. A kapcsolás egy másik példáját a szimmetrikus
jelvonalakon érkező jelek kiolvasása jelenti (zavarszűrés).
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4.4.2.3. Meghajtó, gerjesztő egységek
A szenzorikában használatos meghajtó (gerjesztő) egységek négy alapvető csoportba
sorolhatók:

1.)

feszültség

generátorok

(feszültség

referenciák,

tápegységek),

2.)

áramgenerátorok, 3.) oszcillátorok, 4.) fényforrások. A fényforrásokkal itt nem foglalkozunk,
mivel ezek a szenzorikában általában fényemittáló diódákkal vagy dióda lézerekkel
megvalósítottak, amely eszközökről már esett szó (4.4.1.2. fejezet).
A legegyszerűbb feszültség stabilizátor (feszültség referencia) egy Zener diódával
készíthető. Az alábbi kapcsolásban a dióda záróirányban van bekötve, ezért amíg a ráeső
feszültség < UZ (a Zener dióda nyitási feszültsége), addig zár. Amint a ráeső feszültség
meghaladja UZ értékét, a dióda vezetni kezd, de feszültsége az átfolyó áramerősségtőltól
csak kevéssé függ. A kapcsolás tehát lényegében egy olyan feszültségosztó, amelynek egyik
tagján (a diódán) a feszültség közel állandó. Az áramkorlátozó ellenállás (R) értékét úgy kell
megválasztani, hogy a dióda munkapontja a letörési tartományba essen (lásd 4.4.1.1.
fejezet). A nagyon egyszerű áramkör megbízhatósága és pontossága azonban nem túl nagy,
mivel UZ nemcsak az áramerősségtől, de a hőmérséklettől is jelentősen (pár %) függ.
Érdekesség, hogy UZ hőmérsékletfüggése kiugróan alacsony azon Zener diódák esetén,
amelyeknél ez a nyitófeszültség 6V környékére esik (csak mV/°C nagyságrendű).
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Sokkal jobb hőmérséklet stabilizációval rendelkező feszültség referencia az ún.
„bandgap” vagy UBE (bázis-emitter feszültség) kapcsolás. Ennek működése azon az ismereten
alapul, hogy egy bipoláris tranzisztor bázis-emitter feszültsége (UBE) negatív hőmérsékleti
koefficienssel bír (kb. -2 mV/°C). A kapcsolás ezt olymódon kompenzálja, hogy egy másik
transzisztor és ellenállás hálózat segítségével egy kompenzációs, pontosan ekkora értékű
pozitív hőmérsékleti koefficienst állít elő. Az áramkör működési részleteinek ismertetését
mellőzzük, csak megjegyezzük, hogy megmutatható, hogy az így előállított feszültség
referencia kapcsolás akkor lesz a lehető legkisebb hőmérsékleti koefficiensű (kb. ppm/°C),
amikor a kimeneti feszültség 1,22V, ezért a kapcsolások erre az értékre készülnek. Mivel
általában nem pont ekkora feszültségű referenciára van szükség, ezért a kimeneti
feszültséget műveleti erősítővel felerősítik. Az alábbi kapcsolás egy ilyen megoldást mutat
be, amelyben a szaggatott vonallal jelölt rész a tényleges bandgap referencia kapcsolás,
amelynek kimeneti feszültségét egy egyenfeszültség erősítő kapcsolású műveleti erősítő
erősíti fel, hogy annak értéke +5,00 V legyen (természetesen az ellenállásoknak itt is nagyon
kis tűrésűeknek kell lenniük, hogy pontos értéket kapjunk). Ma természetesen számos kész
integrált áramkör beszerezhető, amelyekkel minden szokásos feszültségérték előállítható.

Áramgenerátorok. Sok esetben van szükség arra is, hogy állandó áramerősséget
biztosítsunk egy szenzor gerjesztéséhez vagy más kiszolgáló áramkörök számára. Erre a célra
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kis terhelhetőségű alapkapcsolást készíthetünk műveleti erősítővel feszültség-áram
konverter formájában. Az alábbi, bal oldali kapcsolásban a bemenetre kapcsolt stabil
feszültség nagysága határozza meg a terhelésen (RX) átfolyó áramerősséget. Ha a terhelés
nagy áramot igényel, az nem folyhat a műveleti erősítőn keresztül, ezért célszerű egy külső
tranzisztort alkalmazni; lásd a jobb oldali kapcsolást, amely lényegében az R1-en eső
feszültséget (és így az RX-en átfolyó áramerősséget) igyekszik konstans értéken tartani a
visszacsatolás miatt.

Oszcillátorok. Vannak szenzorok, amelyek meghajtásához alkalmas frekvenciájú és
amplitúdójú váltófeszültségre van szükség. Ezek előállítására az oszcillátor áramkörök
alkalmasak. Számos hullámforma (négyszög, színuszos, fűrészfog, stb.) előállítható
oszcillátorokkal, amelyek analóg és digitális áramkörök is lehetnek. Az egyik alapvető
oszcillátor típus a relaxációs oszcillátor, amelyben egy kondenzátort töltünk egy ellenálláson
keresztül, majd amikor a kondenzátor feszültsége elér egy küszöbértéket, gyorsan kisütjük,
majd kezdjük elölről. Ezekben az oszcillátorokban a frekvenciát a kapacitás és az ellenállás
értéke határozza meg, ezért akár kapacitív vagy rezisztív szenzorok kiolvasására is alkalmasak
és akár kapacitás–frekvencia (C/F) és ellenállás–frekvencia (R/F) konvertereknek is
nevezhetők. Az alábbi ábrák szimmetrikus négyszögjelet előállító relaxációs oszcillátorok
láthatók; a baloldali egy komparátor alapú analóg, míg a jobboldali egy logikai kapukon
alapuló digitális áramkör. A komparátoros, kettős feszültségsínes kapcsolásnál a kondenzátor
töltésének irányát a kimenet polaritásváltása irányítja; az átváltás a tápfeszültség értékének
felénél következik be, ami a kimeneten bipoláris, telítésbe vitt négyszög feszültségjelet állít
elő, amelynek periódusideje a 2,2·R·C. A digitális kapcsolás két, +5V-ról táplált CMOS inverter
logikai kaput alkalmaz és a négyszögjel frekvenciája 1/R·C lesz.
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Színuszos (harmonikus) jelet előállító oszcillátor kapcsolást mutat be az alábbi ábra. Itt
tipikusan C1 = C2 és R1= R3= R4= R6 amikor a frekvencia Re értékének gyökével lesz arányos.

Végezetül következzen a potenciosztát kapcsolás, amely az elektrokémiai cellákban
kivitelezett mérések alapvető meghajtó áramköre. Ennek alapvető funkciója, hogy egy
háromelektródos általános elektrokémiai cellában (WE: munkaelektród, CE: ellenelektród,
RE: referencia elektród) a munkaelektród potenciálját a referencia elektród potenciáljához
képest állandó értéken tartja, függetlenül attól, hogy mekkora áramerősség folyik a
munkaelektród és az ellenelektród között. Az M1 műveleti erősítő teszi lehetővé, hogy a
bemenetére kapcsolt feszültséggel (Upot) szabályozzuk a WE és RE közötti feszültséget. M2
(feszültségkövető kapcsolásban) biztosítja, hogy ne folyjon áram a referencia elektródon át,
hogy annak polarizálódását elkerüljük, és egyben lehetővé teszi a munkaelektród
elektródpotenciáljának (EWE) mérését is külső eszközzel. A cellán (munkaelektródon) átfolyó
áramerősséget M3 konvertálja arányos feszültséggé (áramkövető kapcsolás), amelyet így
külső eszközzel könnyű analitikai célra regisztrálni (pl. amperometriás mérések céljára).
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Vegyük észre, hogy a két kimeneti jel negatív polaritású; ez természetesen egy-egy további
feszültségkövető kapcsolással könnyen előjelhelyessé tehető.

4.4.2.4. Jeltovábbítás, kommunikáció, hálózatba kapcsolás
A szenzorok kimeneti jeleit ki kell olvasni, majd el kell juttatni a mérő/szabályzó rendszerbe,
amit kiszolgálnak. A fényjelek továbbítása viszonylag nagy távolságokra is relatíve
zavarmentes, azonban az elektromos jelek továbbítása során könnyen léphetnek fel
zavarjelek, amelyek szuperponálódnak a hasznos jelre, eltorzítva azt. A mai nagysebességű
jelek továbbításánál különösen fontos a zavarok csökkentése, mivel a jel hosszú
időállandóval történő átlagolása nem elfogadható.
Az elektromos jeleket terhelő zavarjelek többféle típusúak lehetnek és többféle
forrásból származhatnak: 1.) Egyenfeszültségű zavarjel: a zavarjel időben állandó értékű, 2.)
Váltakozó feszültségű zavarjel: állandó frekvenciájú és amplitúdójú, 3.) Tranziens zavarjel:
adott lefutási idő után teljesen megszűnő zavarjel. A zavarjelek forrásai és csökkentésük
lehetőségei is többfélék.
Csatlakozási potenciál. Nem megfelelő elektromos csatlakozásnál a nedvesség, kémiai
anyagok hatására galvánelemek keletkeznek, melyek egyenfeszültségű zavarjel keletkezését
okozzák. Megoldás lehet a csatlakozások számának minimalizálása, illetve a csatlakozásokon
védőbevonatok kialakítása.
Termikus potenciál. Az elektromos áramkörben előforduló, különböző anyagminőségű
fémek csatlakozási (forrasztási) pontjainál, ha a csatlakozások hőmérséklete eltérő a
környezettől, termoelem keletkezik, ami egyenfeszültségű ellenfázisú zavarjelet okoz (pl. 380

10 μV/°C). Megoldást jelenthet egymáshoz közeli termofeszültségű anyagok használata (pl.
Cu, Ag, Au, Cd), a csatlakozások számának csökkentése, hőelvezetés vagy a hőforrások
elszigetelése.

Elektromágneses zavarjelek. A fémes vezetőkben az elektromágneses tér (amit egy
környező másik vezetékben folyó váltóáram indukálhat) áram jön létre, amely a
zavarfeszültség okoz. Ennek nagysága a vezető felületével arányos. Az ilyen zavarjelek között
a leggyakoribb az induktív úton bejutó hálózati zavarfeszültség. Megoldás lehet:


nem tömör, hanem sodrott vezeték alkalmazása; ilyenkor az egyes szálakban
(hurkokban) által indukált feszültség hatására keletkező köráramok mágneses terei
nagymértékben kioltják egymást:



mágneses árnyékolás alkalmazása (a vezető bevonása több rétegben) olyan
anyagokkal, amelyek nagy relatív permeabilitásúak (µr), pl. acél vagy ún. mu fém (FeNi-Cu ötvözet), így a mágneses erővonalakat magukba sűrítik (legalábbis egy bizonyos
frekvenciáig).



szimmetrikus jelvonalak (balanced) képzése azonos impedanciájú jelvezetékekkel; így
a környezetből érkező zavarok egyforma nagyságú zavarfeszültséget indukálnak
(azonos fázisban); különségük már nagymértékben mentes lesz a zavaroktól
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Elektrosztatikus zavarjel. A külső elektromos erőtér a vezetőkön a töltéseloszlás
megváltozását és így zavarfeszültség megjelenését okozza. Ezt a problémát árnyékolással (pl.
koaxiális kábel használata) lehet megoldani, ami Faraday kalitkával vagy koaxiális kábellel
valósítható meg. Koaxiális kábelek használata akkor is jól jön, amikor nagyfrekvenciás jeleket
kell továbbítani, mert ilyenkor a vezetőből, mint antennából kifelé sugárzó EM teret a fémes
védőköpeny bent tartja a kábelben, így a transzmissziót nem befolyásolják a kapacitív
kapcsolódások a környező vezetőkhöz.

Kisebb feszültségjelek (pl. mV) továbbítása jelentősebb távolságra különösen problémás,
mivel a keletkező zavarfeszültség összemérhető lehet a hasznos jelnagysággal (ez a jel
szórását eredményezi), illetve a vezetékeken ismeretlen mértékű feszültségesés következik
be (pontatlanságot okoz). A megoldást itt is több megközelítés együttes alkalmazása
jelentheti: 1.) a zavaró hatások csökkentése árnyékolással, szimmetrikus jelvezetékek és
sodrott vezetékek, stb. alkalmazásával, 2.) a jel továbbítás előtti felerősítése (min. 5-10V-ra),
hogy a zavarok minél kisebb relatív pontatlanságot okozzanak, 3.) négyvezetékes
elrendezéssel a feszültségesés kompenzálható.
Az utóbbi megoldás lényege, hogy ilyenkor a két jelvezeték mellé egy két másik, azonos
anyagi minőségű és keresztmetszetű vezetéket is becsomagolnak a kábelbe, aminek egyedüli
feladata a feszültségesés mérhetővé tétele egy áramgenerátorral. Az alábbi kapcsolási rajzon
Ux a szenzor kimeneti jele, Ukomp az ismeretlen hosszúságú és ellenállású vezetéken eső
feszültség. Az elrendezés koncepcióját az alábbi ábra mutatja be.
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Áramjelek továbbítása könnyebb feladat, hiszen a feszültségesés nem okoz problémát,
ezért sokkal elterjedtebb pl. az iparban az áramkimenetű szenzorok használata. Két gyakori
elrendezést alkalmaznak. Az egyik lehetőség, amikor egy feszültségkimenetű szenzor jelét
egy áramgenerátorral (U/I átalakító) átalakítunk áramjellé (ehhez kell tápellátás a szenzor
közelében:

A másik lehetőség, hogy a tápellátást is ugyanazon a két vezetéken keresztül oldják meg.
Ilyenkor a jeladó (transmitter) ellenállása változik a szenzorjel függvényében (a jeladó
kapcsolást ennek megfelelően kell kialakítani). Ez az iparban is elterjedt, standardizált
megoldás (ún. 4-20 mA szenzor kimenet):

A vezetékek saját ellenállása a legnagyobb gondot az ellenállás kimeneti jelű szenzorok
kiolvasásánál okoz, hiszen a kiolvasandó ellenállásjel összemérhető lehet a vezetékek
ellenállásával. Itt az alábbi ábrákon látható négyvezetékes kiolvasási áramkör használható.
Nem véletlen, hogy a kapcsolás nagyon hasonló a feszültségjelek továbbítására szolgáló
négyvezetékes elrendezéshez, hiszen itt is ez történik; az áramgenerátor árama áthalad a
mérendő RX ellenálláson és így feszültségként továbbítódik és mérődik.
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Az analóg jelek továbbítása digitalis formában (soros kommunikáció, 0 és 1 jelsorozattá
való átalakítás), vezeték nélküli továbbítással, majd a vevő oldalon ismét analóggá való
visszaalakítás a mai világban kézenfekvőnek tűnik. Valóban, például egy 0 és 5V jelszintekből
álló digitális jelsorozat elég jól tűri a mV szintű zavarokat és még hibakorrekciós eljárásokat is
alkalmazhatnak a kommunikációs protokolban, így az esetleges adatsérülés redundáns
ellenőrző kódokkal felismerhető és az adatsor újból lekérhető (cyclic redundancy check,
CRC), stb.
Kellően nagy szintű és nagyon lassan változó jelek (pl. egy hőmérő vagy beltéri CO2
koncentrációt mérő szenzor) esetén ez rendben is van, de gyorsan változó, nagy dinamikus
tartományú jelek továbbításakor már gondot okozhat az A/D és D/A konverzió időigénye
(mintavételi hiba), a soros jeltovábbítás időigénye és a digitalizálás kvantálási hibája.
Gondoljuk végig ezt a jeltovábbítási folyamatot részleteiben. Az első lépés az, hogy a
konvertálandó, de változó analóg jel (a szenzor kimeneti jele) pillanatnyi értékét egy
mintavevő áramkör (sample and hold) megméri és kimerevíti az A/D konverter bemenetén
addig, amíg a konverzió tart. Minél pontosabban akarjuk a konverziót elvégezni, vagy minél
nagyobb az A/D konverterünk felbontása (a bitek száma, vagyis a kettő hányadik
hatványának megfelelő szintet tud megkülönböztetni az analóg jelben; pl. egy 10 bites A/D
konverter 210, azaz 1024 jelszintet képes megkülönböztetni) annál kisebb lesz a kvantálási
hiba (a digitális és analóg jelreprezentáció közötti eltérés), de annál lassabb lesz a konverzió
(kivéve, ha drága flash konvertert alkalmazunk). Ha a szenzorunk kimeneti jele gyorsan
változik, akkor a mintavételi frekvenciának elegendően nagynak kell lennie (a konverziónak
elég gyorsnak kell lennie) ahhoz, hogy a mintázott adatokból a jel(t) függvény
rekonstruálható legyen. A Niquist-Shannon teoréma szerint a mintavételi frekvenciának
ehhez legalább kétszer akkorának kell lennie, mint a jelben előforduló legnagyobb
frekvenciának. Ha ez nem teljesül, a jel torzul (aliasing). Az analóg elektromos jeleket a
továbbítás előtt frekvencia szűrésnek is alá szokták vetni; az előforduló magasabb
frekvenciájú jelek sokszor csak zavarok, ezért ezek levághatók. Ha ezt megteszzük elektronikus szűrőkapcsolásokkal (pl. Sallen-Key kapcsolás) - akkor csökkenthető az elvárt
konverziós sebesség. Tökéletes szűrő áramkör azonban nincs, ezért alkalmazásuk mindig a
jel(t) függvényérték kisebb torzulását okozza a szűrő vágási frekvenciája alatti frekvenciákon
is. A digitális információk soros átvitele (az egyik bitet a másik után küldjük át) szintén időt
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igényel, így a kommunikáció sebessége szintén nem független attól, hogy milyen felbontású
A/D konverziót végeztünk; minél pontosabb a konverzió, annál több bitet kell majd egymás
után átvinnünk és az ehhez szükséges időnek is bele kell férnie a szenzorunk kimeneti
jelének elvárható mintavételi ütemébe. A vevő oldalon következő D/A konverzió ezekhez
képest már gyors és egyszerű művelet.
A teljes adatátalakítási és továbbítási majd visszaalakítási művelet tehát több lépésből,
amelyek adott esetben mind korlátozhatják az adatátvitel sebességét vagy pontosságát. Egy
egyszerű számpélda lehet a szeteró audió jelek digitális módon történő továbbítása. Itt a
mintázandó jel legnagyobb frekvenciája 20 kHz, a mintavételi frekvencia ezért min. 40 kHz
kell legyen. A „valós idejű” (szinkron, folyamatosan fenntartható) jelátvitelhez az A/D és D/A
konverziónak, továbbá az összes bit kiküldésének is meg kell történnie 25 µs alatt. Szánjunk
ebből az időből 10 µs-ot a soros kommunikációnak és tegyük fel, hogy a konverzió 2x16 bites
(L/R), amihez még kommunikációs csomagfejléc, a hibajavításhoz pedig további plusz bitek is
hozzáadódnak. Legyen összesen 48 bit az adatcsomag, amit 10 µs-onként át kell tudnia vinni;
ez 4,8 Mbps, kiesés nélküli, állandó minimális kommunikációs sebességet igényel.
Összehasonlításképpen: a régebbi Bluetooth 2.0 szabvány csak 2-3 Mbps sebességre volt
képes (a mai 4.2 vagy 5.0 verziószámú protokollok már elegendően gyorsak),
A korszerű vezeték nélküli kommunikációs protokollok azzal igyekeznek felgyorsítani a
kommunikáció sebességét, hogy nem egyetlen kommunikációs csatornát, hanem többet
használnak párhuzamosan az adatok átvitelére (különböző vivőfrekvencián). Emellett sokféle
vezeték nélküli eszköz is csatlakozhat a mai adókhoz egyszerre, ezért is több csatornára van
szükség. A korszerű Bluetooth protokollok például másodpercenként 1600-szor váltanak
kommunikációs csatornát (frekvenciát) és egyszerre 79 db különböző frekvenciájú csomagot
képes használni az adattovábbításra. Ezek a váltások azonban szintén időbe telnek és
kimaradásokat eredményezhetnek a jeltovábbításban. A vezeték nélküli jeltovábbítás
ráadásul könnyen kitett a külső zavaroknak (pl. nagy fémtárgyak, vasbeton födémek, stb.),
ezért kritikus alkalmazásokban (pl. kórházi orvosi diagnosztikai jeladók, erőművek/ipari
létesítmények jeladói, stb.) általában nem megengedhető a vezeték nélküli digitális
jeltovábbítás. Ezekben az esetekben a vezetékesnél is jobb megoldás a száloptikás digitális
kapcsolat, ahol viszont tovább bonyolódik a hardver, hiszen optocsatolókra (fotoelektromos
átalakítókra) is szükség van.
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4.5. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


Magyarázza el, hogy milyen módosulatai és milyen tulajdonságai miatt számít elsődleges
szenzor alapanyagnak a félvezető szilícium!



Magyarázza el, hogy milyen lehetséges szerepet tölthetnek be a polimerek, műanyagok a
szenzorok kialakításában!



Ismertesse a mikrostruktúrák mintázatainak átvitelére szolgáló fotolitográfiás eljárás
lépéseit és jellemzőit!



Milyen fontosabb módszereket ismer az alapanyagok (elsősorban félvezetők)
adalékolására, irányított szennyezésére (dópolás)?



Ismertesse a molekuláris lenyomatú polimerek készítésének koncepcióit, lehetséges
megoldásait!



Melyek a legfontosabb azon jellemzői a száloptikáknak, amelyek leginkább befolyásolják
az alkalmazási lehetőségeiket a szenzorikában illetve az analitikai spektroszkóiában?



Mi a felépítése és hogyan működik a térvezérlésű tranzisztor (FET)?



Ismertesse a műveleti erősítők elektromos viselkedésének legfontosabb tulajdonságait,
szabályait!



Ismertesse a Zener diódával megvalósított feszültség stabilizátor (feszültség referencia)
kapcsolási rajzát, működésének elvét!



Ismertesse a műveleti erősítős egyenfeszültségi jelerősítő kapcsolás rajzát és
működésének elvét!



Ismertesse a fontosabb zavarjel típusokat és ezek lehetséges forrásait, amelyek a
szenzorok elektromos kimeneti jelét terhelhetik!
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5. TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

5.1. A SZELEKTIVITÁS FAJTÁI ÉS KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJAI
A fizikai szenzorok szelektivitásának biztosítása viszonylag egyszerű, hiszen azt jól definiált
erőhatásokra, térerősségekre, termikus, optikai vagy elektromos jelenségek érzékelésére kell
tervezni. Az érzékelhető fizikai mennyiségek relatíve kis számúak és ezek egymás érzékelését
viszonylag kevéssé zavarják. Ezzel szemben a kémiai szenzorok esetében kiemelt jelentőségű
a szelektivitás kérdése, hiszen egyfelől nagyon sokféle, nem ritkán igen hasonló, egymás
mellett előforduló kémiai komponens között kell az érzékelést megvalósítani. Ez annyira
nehéz feladat (a CAS Registry adatbázis több mint 156 millió szervetlen és szerves kémiai
vegyületet/anyagot tart nyilván!), hogy szelektív mérésüket még drága, összetett
laboratóriumi műszerekkel is korlátozottan lehetséges kivigelezni, nemhogy egyszerű
felépítésű, kisméretű és olcsó szenzorokkal. A fentiek miatt ebben a fejezetben azokról az
alapvető koncepciókról esik majd szó, amelyek mentén a kémiai szenzorok a gyakorlat
számára elfogadható szelektivitással ruházhatók fel.

5.1.1. Egyensúlyi szelektivitás
A kémiai szenzorok esetében gyakori az egyensúlyi szemléletű szelektivitás (másképpen:
termodinamikai szelektivitás) kialakítása, amelyekben fontos szerep jut a következő
tényezőknek:


az analit és a kötőhely közötti kölcsönhatás típusa (pl. adszorpciós, ioncsere,
megoszlási, stb.)



az analit és a kötőhely közötti kölcsönhatás energiája (H, entalpia-változás)



a kötőhely alakfelismerő képessége (méret- és alakszelektivitás)

Az egyensúlyi szelektivitás megvalósításakor tehát az a célunk, hogy olyan körülményeket
biztosítsunk, hogy méretük, alakjuk és funkciós csoportjaik révén csak a vegyületek egy szűk
csoportja legyen képes kapcsolódni a szenzor felszínéhez (receptor) - tegyük hozzá azt is:
reverzibilisen.
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A kémiai szenzorokban a reverzibilitás igénye miatt egyértelműen a gyenge
kölcsönhatásokra, és nem pedig az erős kölcsönhatásokra (kovalens/hidrogén/donorakceptor/ionos kötések) alapozzák az érzékelési (felismerési) mechanizmusokat. Az alábbi
táblázat ezeket az összefüggéseket illusztrálja. Pl. figyeljük meg a D dielektromos állandó
(másképpen: a közeg elektromos permeabilitása, ) szerepét is: D növelése csökkenti a
kölcsönhatás erősségét és a közvetetten a hatótávolságokat. Általában a gyenge
kölcsönhatások hatótávolsága igen kicsi, azért a kötőhelyekhez való illeszkedésnek nagyon
pontosnak kell lennie. A táblázat képleteiben  a polarizálhatóság, µ a dipólusmomentum, r
a távolság, z a töltés,  a szög és I az ionizációs energia.
A kölcsönhatás típusa

Hatótávolság/távolságfüggés (nm)

A kölcsönhatás erőssége (kJ/mol)

Kovalens kötés

0,08 - 0,2

20-200

Hidrogénkötés

0,1 – 0,3

20-150

Donor-akceptor kötés

0,1 – 0,3

50-150

Ionkötés

(𝑧 ∙ 𝑧 )/(𝐷 ∙ 𝑟)
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Ion-dipólus

(𝑧 ∙ 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃)/(𝐷 ∙ 𝑟 )

15

Dipólus-dipólus (permamens)

(𝜇 ∙ 𝜇 )/(𝐷 ∙ 𝑟 )

2

Dipólus-indukált dipólus

(𝑧 ∙ 𝛼 )/(𝐷 ∙ 𝑟 )

2

Diszperziós

(𝛼 ∙ 𝛼 ∙ 𝐼 ∙ 𝐼 )/(𝑟 ∙ (𝐼 + 𝐼 ))

2-4

CH3-CH3

<0,1

1,2

- 

<0,1

5

A kötőhelyek „alakfelismerése” (pl. molekuláris lenyomatú polimerek alkalmazásával)
egy fontos lehetőség a szelektivitás biztosítására, de ugyanakkor némi nehézséget is jelent az
érzékelő rétegek kialakításakor. Az alakfelismerő kötési folyamat ugyanis a szabadsági
fokokkal arányosan a rendezettség növekedését, vagyis az entrópia csökkenésével jár. Így
ahhoz, hogy a kapcsolódás (érzékelés) önállóan lejátszódjon, a szabadentalpia csökkentését
a kötőhelyek nagyobb kölcsönhatási energiájának, nagyobb exoterm jellegének kell
ellensúlyoznia (G= H - TS), ami viszont a reverzibilitás ellen dolgozik. Az alábbi táblázat
illusztrációként olyan eseteket mutat be, amikor a mérendő molekula 1, 2 vagy 3 egység (A,
B és C) összekapcsolásából áll.
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Kombinációs lehetőségek

„Szabadsági fokok” száma

1

A, B, C

3

2

AB, AC, BC, AA, BB, CC

6

3

AAA, AAB, AAC, ABA, ABB, ABC,
ACA, ACB, ACC, BAB, BAC, BBB,
BBC, BCB, BCC, CAC, CBC, CCC

18

Összekapcsolódó egységek száma

Ezt a problémát a biológia a vizes közegű kölcsönhatások során a dehidratálódáshoz
kapcsolódó entrópia növekedése révén oldja meg. Amint azt a fenti jobboldali kép is
illusztrálja, az S és X molekulák (pl.: enzim és szubsztrát) kapcsolódásakor azok együttes
felülete csökken, ami az azokhoz kapcsolódó vízmolekulák nagy számban való szabaddá
válását eredményezni. Ez csökkenti a rendezettséget, vagyis növeli az entrópiát.
A biológia/biokémia példájánál maradva: ezeken a terüteken többféle nagy
szelektivitású kölcsönhatást ismerünk, amelyek elvben előnyösen kihasználhatók lehetnek
szenzorok kialakítására (lásd a táblázatot). A valóságban azonban ezen kölcsönhatások nagy
szelektivitása éppen azzal jár együtt, hogy nagy a kölcsönhatás energiája (általában > 100
kJ/mol), ezért elsősorban egyszer használatos tesztek (assay) kialakítására alkalmasak – az
enzim/szubsztrát kölcsönhatás kivételével. Vannak azonban koncepcionális lehetőségek ilyen
esetekben is a kölcsönhatás energiájának csökkentésére, legfőképpen: 1.) a kötőhely
kovalens kötésekkel való kismértékű módosítása (az illeszkedés „rontása”), 2.) „előnytelen”
körülmények között való alkalmazás (pl. ionerősség növelése és a pH csökkentése
immunokémiai kölcsönhatásoknál, a hőmérséklet emelése. Ne feledjük, hogy a biokémiai
rendszerek csak egy szűk (fiziológiás) tartományban működnek optimálisan!
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Bioligandum

Felhasználás

Antitestek/antigének

Immuntesztek

Oligonukleotidok

DNS/RNS biotesztek

Aptamerek

Biotesztek

Enzimek

Enzim szenzorok

Receptorok

Biotesztek

Sejtek és szövetek

Biotesztek

A gyakorlatban létrehozott imprint üregek, kötőhelyek (lásd 4.2.7. fejezet) mesterséges
kialakítása természetesen csak korlátozott hatékonyságú lehet. Ennek főbb okai:


ha sikerül kioldani a templát molekulát az imprint üregből (ami alapfeltétel), akkor az
egyúttal azt is jelenti, hogy az üreg nem teljesen zárt, és/vagy illeszkedése nem
tökéletes



a templát molekulához az üregben csak néhány, funkcionális szempontból
meghatározó jelentőségű kötőhely kerül általában kialakításra, szemben a
természetes makromolekulák esetén létező igen nagyszámú kötőhellyel, amelyek
ráadásul nagymértékben kihasználják a nagyon jellegzetes rövid hatótávolságú
kölcsönhatásokat (ez a felületi kötőhelyek kialakításakor kisebb probléma)



a szolvátburok hatással van a templát molekula alakjára, így például nem várható,
hogy az oldatban kialakított üregek gázfázisban is elég szelektívek lesznek

A szelektivitás egyensúlyi úton való létrehozásának egy másik módja, amikor nem
diszkrét kötőhelyeket alakítanak ki az érzékelő rétegben, hanem az analitnak a minta közege
és az érzékelő réteg között létrejövő megoszlási egyensúlyát használják ki, hasonlóan a
gázkromatográfiában (GC) az álló és mozgófázis közötti egyensúlyhoz. Az analógia miatt ez a
megközelítés főként gázszenzorok esetén vált be, ahol az érzékelő rétegeket úgy igyekeznek
kialakítani, hogy azok kölcsönhatási lehetőségeik (szerkezetük) tekintetében hasonlítsanak
azokra a GC állófázisokra, amelyekkel az adott gáz nagy retenció mellett mérhető (a
szabadentalpia változás nagy).
Egyensúlyi alapú szelektivitással rendelkeznek például többek között a fenti koncepció
mentén kialakított receptorokkal működő tömegérzékeny szenzorok (pl. MIP rétegek
alkalmazása QCM szenzornál, vagy Pd réteg (hidrogén mérésére) SAW szenzornál).
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5.1.2. Kinetikai szelektivitás
Képzeljünk el egy nem szelektív szenzort, amelynél a kimeneti jelet többféle speciesz (Xi)
potenciális részvételével lejátszódó reakcióban keletkező Pi termék(ek) szolgáltatják (a
kimeneti jel ezek együttes koncentrációjával arányos).
𝑋 →𝑃
𝑋 →𝑃
𝑋 →𝑃
…
Amennyiben azonban a rendszerben bevetünk egy olyan katalizátort, amely szelektíven
a minket érdeklő mérendő komponenssel (XX) lejátszódó reakciót gyorsítja meg, akkor
𝑋

𝑃

𝑘 ≫ 𝑘 ,𝑘 ,𝑘 …
Ilyenkor a meghatározó termékké PX válik, így a kimeneti jelet jó közelítéssel XX
koncentrációja (aktivitása) fogja meghatározni. Itt jegyezzük meg, hogy a jelen jegyzetben –
a nyomanalitika szokásait követve – az aktivitást és a (dimenziómentes) koncentrációkat
egyenértékű fogalomként fogjuk használni. Ennek két oka van: 1.) nyomanalitikában sokszor
nagyon kicsik a mérendő koncentrációk, ezért feltehető, hogy a koncentráció és az aktivitás
közel azonosak, 2.) az ismeretlen minták közegének ionerősségét nem lehet kiszámítani, így
a valódi aktivitások meghatározása amúgy is reménytelen lenne.
Mivel a katalizátorból kevés is elegendő, és nem is fogy el a reakcióban, ezért egy
érzékelő réteg viszonylag könnyen kialakítható a segítségével szelektív szenzor létrehozása
érdekében. Az elv szemléltetéseként tekintsünk például termikus szenzort, amivel éghető
gázok égéséből származó hőt tudunk érzékelni, például elektromos ellenállásuk
megváltozása révén (termisztor/pellisztor). Egy ilyen eszköz önmagában nem szelektív,
hiszen bármilyen vegyület ég (oxidálódik) a szenzor felszínén, az kimeneti jelet fog generálni.
Ha viszont pl. kimondottan metán detektálására akarjuk a szenzort használni nagyobb
szénatomszámú szénhidrogének jelenlétében, akkor használhatunk Pt katalizátort, ami a
kisebb szénatomszámú szénhidrogének oxidációját szelektíven meggyorsítja.
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2 𝐶𝐻 + 3 𝑂 → 2 𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂
Könnyen belátható, hogy ez a szelektivitási koncepció akkor használható jól a
szenzorikában, ha az a steady-state rezsimben működik, vagyis a mérendő komponens
érzékelő felülethez való odajutásának sebességét valami kontrollálja (erre általában a
diffúziót alkalmazzák), és a lejátszódó reakciók nem nagyon gyorsak, mivel máskülönben a
reakció minden mérendőt gyorsan elfogyasztana a mérendő közegből, még azelőtt, hogy a
szenzor jelét kiolvashatnánk. A kinetikai szelektivitás kihasználására nagyon beváltak az
enzim katalizátorok, amelyek működését a steady-state kinetika (Michaelis-Menten)
általában jó közelítéssel leírja. A felhasználásra elsődleges példaként a termikus (7.4. fejezet)
és amperometriás enzim szenzorok (7.1.2. fejezet) szolgálhatnak, de az elv a
potenciometrikus szenzoroknál is működik.
Az enzimek nagyon szelektív biokatalizátorok és nagyon sokféle biológiai aktivitással
rendelkező mérendő komponensre (a biokémiai terminológiában: szubsztrátra, amely szó
azonban a szenzorikában és a műszaki területeken mást jelent) vonatkozóan lehet megfelelő
enzimet találni. Az enzimreakcióban sav/bázis vagy redoxi karakterű vegyületek képződnek;
ezekre vonatkozóan kell csak egy megfelelő érzékelő réteggel kiegészíteni és máris kész a
szelektív, indirekt szenzor.
Példa lehet egy potenciometrikus pH elektród (üvegelektród) membránjának bevonása
egy hidrogéllel, amiben az enzim (pl. ureáz) immobilizálva van. A hidrogél a diffúziót
kontrolláló rétegként is működik; ezen keresztül jut az azzal kontaktusban lévő
mintaoldatból a mérendő komponens az enzimhez, aminek hatására a reakció sav/bázis
karakterű terméke (NH3) a pH-t megváltoztatja, amit az üvegelektród érzékel. Nyilvánvalóan
az enzim szenzorok csak kompatibilis körülmények között (pl. vizes közeg, nem túl agresszív
kémiai komponensek jelenléte, szűk hőmérséklet és pH tartomány, stb.) használhatók. A
transzfer függvény általában nem lineáris, szűk a lineáris dinamikus tartomány és végül egy
lassú szenzort kapunk, ami viszont kiváló szelektivitású.

92

5.1.3. Tömegtranszport alapú szelektivitás
A tömegtranszport jellegű szelektivitás eléréséhez lényegében „szűrő” funkciójú transzport
membránokat alkalmazunk (4.2.6. fejezet), ezáltal elérve, hogy az érzékelő felületéhez jutó
kémiai specieszek között diszkriminálhassunk.
Sok szenzorban, pl. az enzim szenzorokban, jellemzően két membrán is megtalálható,
amelyek funkciói a következők:


a nagy pórusméretű külső membrán a részecskéket, makromolekulákat tartja távol
és a diffúziót kontrollálja



a két membrán között immobilizálják a „bioreaktív” réteget (pl. enzim, hidrogélben),
ahová az érzékelés alapjául szolgáló reakció alapanyaga (az enzim szubsztrátja) is
eljut



a belső membrán az igazán szelektív, amely távol tartja a kismolekulás
interferenseket attól a felülettől, amelyen az enzimkatalizált reakciótermék
válaszjele fog keletkezni (pl. redoxi elektród)

A pórusos membránok természetesen méret és alak szerinti szelektivitást mutatnak a
kémiai komponensek transzportja során, ha pedig a pórusokat ionogén csoportokkal
funcionalizálják, akkor ionszelektivitással is felruházhatók. Az egyik legkedveltebb ilyen
membrán a Nafion márkanevű, DuPont gyártmányú, PTFE alapú, perfluoroszulfonált
kopolimer membrán. Ez kiválóan átereszti a vízgőzt és a kationokat (különösen a
protonokat), de igen hatékonyan kizárja az anionokat vagy elektronokat, emellett kiváló
kémiai ellenállóképességgel és jó termikus, valamint mechanikai tulajdonságokkal bír. Ionok
szelektív transzportja Donnan (diffúziós) potenciál kialakulásához is vezet a membrán két
oldala között.
Az

alap

polimer

pórusainak

hidrofil/hidrofób

karaktere

is

megfordítható

funkcionalizációval, ezáltal javítva a kívánt jellemű specieszek transzportját. Egyes esetekben
bevált a cellulóz-acetát membrán is, ami lipofil anyagokat jól transzportál, ugyanakkor
anionos interferenseket kizáró tulajdonsága is van. Speciális membránok molekuláris
lenyomatú polimerekből is készíthetők.
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Pórusos membránnal a vízgőz visszatartása nehéz a molekula kis mérete miatt, ezért
ilyenkor nagyon vékony, homogén, nempórusos membránokat alkalmaznak. A transzport
folyamat lassabb lesz, de javítható a polimer láncok mobilitását javító adalékokkal a
membránban (pl. lipofil transzporthoz izopropil-mirisztátot vagy dioktil-ftalátot). A nagyon
vékony (1-2 µm) membránokat természetesen mechanikai stabilitást adó (kitámasztó),
merev, makropórusos réteggel együtt használják (ezek lehetnek kompozit membránok is).
Számos, tömegtranszport jellegű szelektivitást kihasználó szenzort fejlesztettek ki. Ezek
többsége

valamilyen

enzimelektród

(amperometriás

vagy

potenciometriás)

vagy

gázérzékelő. A gázérzékelés népszerűségét az indokolja, hogy a kisméretű, neutrális
gázmolekulák szelektív membrán transzportja viszonylag könnyen megoldható. Egy egyszerű
konstrukció a pH érzékelésen alapuló, kompozit gázelektród, amelyben a membránon
átdiffundáló sav/bázis karakterű gázok (pl. CO2, NH3, SO2, H2S) egy elektrolitban elnyelődve
pH változást okoznak, amit egy üvegelektród érzékel.

5.1.4. Szelektivitást biztosító egyéb módszerek
A gyakorlatban elég sokszor előfordulnak olyan alkalmazások, amelyek nem igényelnek
nagyfokú szelektivitást a kémiai érzékelésben, egyszerűen azért, mert az adott körülmények
között nem fordulhat elő csak néhány kémiai komponens számottevő (érzékelhető)
koncentrációban. Így a probléma leegyszerűsödik, hiszen csak ezeket kell megkülönböztetni,
kiszűrni, stb. Ez egyszerűbb, olcsóbb szenzor konstrukciót tesz lehetővé. Ezt a fajta
szelektivitást funkcionális szelektivitásnak lehet nevezni, hiszen a szenzornak csak az adott
körülmények biztosítanak valamiféle korlátozott szelektivitást – más, összetettebb
környezetben a szenzor nem működik megbízhatóan. Példaként említhető a kompozit
gázelektród, amit a tömegtranszport jellegű szelektivitást mutató esetek között említettünk:
egy ilyen gázelektród nevezhető „ammónia-szelektív” érzékelőnek, ha az például egy
állattenyésztő telep épületeinek szellőztetési rendszerét vezérli, mivel valószínűleg az
ammónia lesz a legnagyobb koncentrációban jelen a légtérben a vizes elnyelető oldatban
lúgos kémhatást okozó gázok közül. Hasonlóképpen, egy sor orvosdiagnosztikai célú kémiai
szenzor is csak funkcionális szelektivitással bír, mivel kizárólag a jól szabályzott fiziológiás
körülmények között (pl. ki/belélegzett levegőben, vizeletben, vérben, stb.) kell működniük.
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Egy másik speciális esetet jelentenek az optokémiai szenzorok, amelyek szelektivitása a
mérendő kémiai komponens gerjesztő és/vagy emittált fény hullámhossz-függésén alapul.
Ezzel összefüggő esetet képviselnek a képalkotáson alapuló (általában összetett) szenzorok
is, amelyek működése szintén hullámhossz-függő. Könnyen belátható, hogy ezek egyik másik
szelektivitási esetbe sem sorolhatók be.

5.2. A KÉMIAI SZENZOROK VÁLASZFÜGGVÉNYÉNEK TULAJDONSÁGAI
Az érzékelendő speciesz (X) és a szenzor (S) receptora közötti kölcsönhatás általában
egyensúlyi folyamatként írható le (ez a leggyakrabban alkalmazott szelektivitási fajta).
Ilyenkor várhatóan fennáll a következő egyensúly
,

𝑋 + 𝑆 ⎯⎯ 𝑆𝑋
Az érzékelési folyamat egyensúlyi állandója legyen Kx (ezt hívják kötési állandónak,
„binding constant”-nak is), ami a szokott módon az aktivitásokkal (dimenziómentes
koncentrációkkal) és a sebességi állandókkal (odaalakulás: k1, visszaalakulás: k-1) felírható a
következő képlettel
𝐾 =

𝑎
𝑎 ∙𝑎

=

𝑘
𝑘

ahol aSX a szenzor kötőhelyei közül a mérendő által elfoglaltak aktivitása, míg aS az üres
kötőhelyeké, aX pedig a mérendő komponensé a mintában. Az érzékelendő speciesz hatására
akkor fog a szenzorral való kölcsönhatás kialakulni, ha a kölcsönhatáshoz társuló
szabadentalpia változás negatív.
∆𝐺 = ∆𝐺 + 𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛

𝑎
𝑎 ∙𝑎

Ha azonban az egyensúlyi állandó túl nagy (Kx > 104, vagyis Go < -23 kJ/mol), akkor a
reakció praktikusan irreverzibilis lesz (mint pl. a doziméterekben, tesztekben).
A szenzor érzékelő (receptor) rétegének kötőhelyeihez az érzékelendő speciesz mellett
zavaró komponensek (interferensek) is kötődhetnek. Ennek figyelembevételére a
továbbiakban a fentihez képest részletesebb jelölést kell alkalmaznunk. Jelöljük aS,t
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változóval a szenzor kötőhelyeinek totál (összes) aktivitását, aS,b változóval a betöltött
kötőhelyek és aS,ü változóval az üres kötőhelyek aktivitását. Ekkor nyilván igaz, hogy
𝑎

,

=𝑎

+𝑎

,

,ü

A betöltött kötőhelyek egy részét a mérendő komponens (X), míg a többit az
interferensek (i) foglalják el, ezért aS,b értékét kibonthatjuk úgy, hogy
𝑎

=𝑎

,

,

+∑ 𝑎

,

Az egyes interferenseknek a kötőhelyekkel való kölcsönhatási egyensúlyára vonatkozóan
a mérendőével analóg összefüggés írható fel
𝐾 =

𝑎

𝑎

,

,ü

∙𝑎

ahol ai az i-edik interferens aktivitása a mintában. Ezek után a korábbi egyenletek
segítségével felírható az elfoglalt kötőhelyek aktivitása, mint a kötési állandók és a mérendő
valamint zavaró komponensek mintabeli aktivitásának (aX és ai) függvénye. A levezetés
mellőzésével az eredmény a következő
𝑎

,

=𝑎

,

∙

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

ahol az egyszerűsítés érdekében bevezettük a
𝐾 =

𝐾
𝐾

mennyiséget, ami az i-edik zavaró komponensre vonatkozó szelektivitási koefficiens. Ennek
értéke minél kisebb, annál jobb.
A válaszfüggvény (Rf) írja le egy kémiai szenzor kimeneti jelének változását az
érzékelendő speciesz aktivitásának függvényében (a válaszfüggvényt fizikai szenzorok
esetében transzfer függvénynek szokták nevezni, annak jegyében, hogy a fizikai szenzorok
léyegében mind transducerek). A szenzor kimeneti jele (R, response) az elfoglalt kötőhelyek
aktivitásának valamilyen függvénye (pl. lineáris, logaritmikus, exponenciális, polinomiális,
stb.), vagyis
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𝑅=𝑅 𝑎

,

=𝑅

𝑎

,

∙

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

A válaszfüggvénynek sokféle matematikai alakja lehet, de tekintsük most a legegyszerűbb,
lineáris függvényt. Ilyenkor három jellegzetes ax aktivitás tartományt lehet kijelölni a
válaszfüggény grafikonján, amelyek segítségével a kémiai szenzorok teljesítményét jellemző
fontos tulajdonságai megadhatók; nevezetesen a zavarási tartomány, a dinamikus tartomány
és a telítési tartomány, illetve az ezekhez kapcsolódó telítési és kimutatási határ értékeket.
Az egyik analitikai szituáció az, amikor a mérendő komponens aktivitása nagyon magas a
mintában, vagyis fennáll az
𝐾 ∙ 𝑎 + 1⁄𝐾

𝑎 ≫

eset, vagy esetleg az interferensek aktivitása igen magas a mintában, amikoris
𝐾 ∙ 𝑎 ≫ (𝑎 + 1/𝐾 )
Mindkét fenti esetben elhanyagolásokat tehetünk az elfoglalt kötőhelyek aktivitására
vonatkozó (a válaszjel nagyságát meghatározó) képletben, mégpedig vagy így
𝑎

,

=𝑎

,

∙

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

𝑎

,

=𝑎

,

∙

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

vagy pedig így

amivel mindkét esetben oda jutunk, hogy
𝑎

,

≈𝑎

,

Ez pedig a telítés (saturation) esetének felel meg, amikor az összes kötőhely betöltött vagy
mérendővel vagy interferenssel, így a szenzor nem képes már további érzékelésre. A
mérendő komponens mintabeli koncentrációjának (aktivitásának) további növelése nem jár
a válaszjel növekedésével.
A telítési szint alatt van a dinamikus tartomány (dynamic range), amikor igaz a közelítés,
hogy a mérendő komponens aktivitása a mintában nem is túl kicsi és nem is túl nagy (a
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szenzorral való kölcsönhatás egyensúlyi állandójához képest) és emellett az interferensek is
csak kevéssé szólnak bele az érzékelési folyamatba, vagyis
𝐾 ≪ 𝑎 ≪ 1⁄𝐾
akkor az alábbi esgyszerűsítés adódik a központi képletünkben
𝑎

,

=𝑎

∙

,

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

Ami megfelel annak az esetnek
𝑎

≈𝑎

,

∙𝐾 ∙𝑎

,

Ebben a tartományban tehát a mérendő által elfoglalt kötőhelyek száma közelítőleg
lineárisan függ a mérendő mintabeli koncentrációjától (ax) - ez a szenzor hasznos működési
tartománya. Ezen belül az érzékenység fogalmát az analitikai kémiában szokott módon
értelmezhetjük, mint a lineáris válaszfüggvény meredeksége; vagyis itt ez megfelel az sS,t  KX
mennyiségnek.
A harmadik releváns koncentráció (aktivitás) tartomány a zavarási tartomány, a
mérendő komponens aktivitása és/vagy annak kötési állandója kicsi, ami megfelel a
következő feltételnek
𝐾 ∙ 𝑎 + 1⁄𝐾

𝑎 ≪

Ilyenkor a szenzor nem reagál a mérendő komponens aktivitásának változására, mivel az
elfoglalt kötőhelyek aktivitása független aX-től
𝑎

,

≈𝑎

,

∙

𝑎 +∑ 𝐾 ∙𝑎
𝑎 + ∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾

A fenti három jellegzetes tartomány ismeretében a további analitikai mérőszámok
értéke is megbecsülhető. A kimutatási határ (limit of detection, LOD) úgy definiálható, mint
az az ax érték, amelynél metszi egymást dinamikus tartományt leíró egyenes és a zavaró
tartományt leíró egyenes:
𝑎

,

∙𝐾 ∙𝑎 =𝑎

,

∙

∑ 𝐾 ∙𝑎
∑ 𝐾 ∙ 𝑎 + 1/𝐾
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amiből adódik, hogy
𝐿𝑂𝐷 =

∑ 𝐾 ∙𝑎
∑ 𝐾 ∙𝑎 +1

A telítési határ (LOS, limit of saturation) a kimutatási határhoz hasonlóan definiálható és
számítható; ez a határ koncentráció (aktivitás) telítési a tartomány és a dinamikus tartomány
között helyezkedik el. Egyenlővé téve egymással az ezekre vonatkozó képleteket, azt kapjuk,
hogy
𝑎

,

= 𝑎

,

∙𝐾 ∙𝑎

vagyis természetesen
𝐿𝑂𝑆 =

1
𝐾

Az elmondottak grafikus reprezentációja adja a következő ábra.

5.3. MŰSZAKI SZEMLÉLETŰ TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
5.3.1. Statikus jellemzők
Bemeneti dinamikus tartomány (span, input full scale, FS). Bár az elnevezés alapján
tartományról van szó, a műszaki területen (fizikai szenzoroknál) azt a legnagyobb stimulus
értéket értik alatta, amelyet még a szenzorra adhatunk anélkül, hogy az a kimeneti jelben
elfogadhatatlanul nagy hibát (pontatlanságot, torzítást) okozna. Nemlineáris szenzorok
esetében sokszor szokás ezt az értéket relatív egységben, decibelben (dB), valamilyen
referncia értékre vonatkoztatva megadni. A decibel skála logaritmikus, és gyakorlati
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megfontolások miatt az egyes alkalmazási területeken másképpen definiálják (az értékek egy
konstansban eltérhetnek), pl. elektromos teljesítmény (P) esetén 1 dB = 10 · lg (P2/P1), míg
erő, áramerősség, feszültség esetén: 1 dB = 20 · lg (I2/I1).
Kimeneti dinamikus tartomány (full scale output, FSO). Megadja a kimeneti jelek
különbségét, azon esetekben, amikor a bemenetre adott stimulus maximális illetve
minimális.
Pontosság (accuracy). A szokott módon ez a paraméter a mérési hibát jellemzi, vagyis a
helyes (várt) és a mért kimeneti jel közötti különbség. A válaszfüggvény alakja ismeretében
(amit a szenzor kalibrációja révén állapítunk meg), a lehető legjobb becslést adjuk a
válaszjelre. Míg azonban az analitikai kémiában általában az adott mérőrendszert magát
kalibráljuk, így arra a pontos válaszfüggvényt tudjuk megállapítani, addig a szenzorok
sorozatgyártott eszközök, amelyeket a legritkább esetben kalibrálnak individuálisan. A
kalibrációt csak a gyártási sorozatból kiemelt néhány darabon hajtják végre, ezért a
válaszfüggvényre csak egy általánosított alakot állapítanak meg és azt vizsgálják még, hogy
mennyire szórnak ennek illesztési paraméterei. Amikor tehát szenzorikában pontosságról
beszélnek, akkor azt adják meg, hogy legfeljebb mekkora lehet a mérési hiba a kimeneti jel
értékében az általános válaszfüggvény és annak paraméterei szórása figyelembevételével
(mindig a legrosszabb esetre vonatkozóan adják meg). A legtöbbször relatív (%) értékként
adják meg, ritkábban abszolút mennyiségként (eltérésként).
A nemlinearitási hiba olyan szenzorok esetében definiált, amelyek transzfer függvénye
csak közelítőleg lineáris. A lineáris közelítés a szenzor speciális kiolvasása miatt vagy
alkalmazás-specifikus okok miatt lehet szükséges. Ez a közelítés mérési hibát eredményez,
aminek legnagyobb lehetséges mértékét adja meg a nemlinearitási hiba a teljes mérési
tartományon belül. vegyük észre, hogy a nemlinearitási hiba a fenti, műszaki szemléletű
„pontosság” definíció egy alesete.
Egyes szenzorok esetében a kimeneti jel értékét befolyásolja a változó bemenet
(stimulus) változásának iránya. Más szavakkal, a mérési hiba mértéke és előjele a stimulus
változási irányától függ, amely jelenséget hiszterézisnek nevezzük.
Az ismételhetőség a megszokott módon, a véletlenszerű hiba mértékét jellemzi. Azt adja
meg, hogy ismételt mérések esetén a szenzor mennyire szóró (változó) kiemeneti jel értéket
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ad azonos bemeneti stimulus esetén. Általában a relatív (FS-re relatív), %-os érték
formájában adják meg.
Egyes szenzorok válaszjele egy tartományban (holtsáv) nem követi a stimulus változását;
ez gyakran a nulla kimeneti jel környékén fordul elő. Amennyiben ez jellemző az adott
szenzorra, azt az adatlapon ezt is megadják.
A felbontás a legkisebb mérhető stimulus-változás mértékét adja meg. Más szavakkal a
kimeneti jel nem folytonosan, hanem lépcsőzetesen változik válaszul a stimulus nagyságának
megváltozására. Ez a lépcsőzetes jelleg azonban csak bizonyos típusú szenzorokra jellemző
(pl. néhány potenciometrikus vagy digitális jelkimenetű szenzor).
Egyes szenzoroknál kiegészítő, speciális jellemzők megadása is szükséges a
teljesítőképesség részletes megadásához. Például egy fényérzékelőnél a bemeneti
hullámhossz-tartomány is fontos lehet, nem csak annak intenzitása. A környezeti
paraméterek (nyomás, hőmérséklet, légnedvesség-tartalom, elektromágneses interferencia,
stb.) egyes szenzorok esetében szintén fontosak és a megbízhatóságot (élettartamot) is
befolyásolják (lásd később). Példaképpen említhető a hőmérséklet hatása, mivel 1.) hatása
igen jelentős a legtöbb szenzor esetében, 2.) az effektus forrása részben belső eredetű,
hiszen működés közben a szenzorok (főként az aktív szenzorok) hőt fejlesztenek. Ráadásul a
keletkező hő hatása némi csillapítással átterjed a mért anyagi közegre is, ami mérési hibát
okoz. Mindezen okok miatt igen gyakori, hogy a szenzorokba hőmérséklet-kompenzációs
áramköröket építenek be. Konkrét példaként vegyünk egy termisztort, ami aktív, kontakt
jellegű szenzor, egy ellenállás hőmérsékletfüggéséből származtatja a hőmérsékletre
vonatkozó kimeneti jelét. Ezeknél a szenzoroknál az önmelegítési effektusból adódó belső
hőmérséklet-emelkedés nagyságát a tapasztalat szerint az alábbi képlettel lehet becsülni:
∆𝑇 =

𝑈
(𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝑐 + 𝛼) ∙ 𝑅

ahol a következő szenzor-adatokat használjuk:  a sűrűség, c a fajhő, v a térfogat, U a
feszültség és R a nominális ellenállás.
A kimeneti ellenállás (kimeneti impedancia, ha a komplex, frekvenciafüggő viselkedést is
ki akarjuk kifejezni) értékének a szenzoroknál az adatgyűjtő/kiolvasó elektronikához való
illesztés szempontjából van nagy jelentősége. Nagy kimeneti ellenállású szenzorokat csak
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nagy bemeneti ellenállású interfésszel olvashatunk ki, és fordítva, különben túlságosan
leterheljük a szenzor kimenetét, ami mérési pontatlanságot okoz. A legtöbb elemi szenzor
kimenete igen kevéssé terhelhető, vagyis nagy bemeneti ellenállású (minimum M, de
méginkább G-T) kiolvasó elektronikai megoldást igényelnek, ami FET bemenetű
elektronikai kapcsolásokkal érhető el.
Rövid és hosszútávú stabilitás (drift): ezek a jellemzők összefüggnek a pontosság és
precizitás/ismételhetőség jellemzőkkel. A rövid távú (percek, órák esetleg napok alatti)
stabilitás lényegében a kimeneti jel pozitív vagy negatív irányú (omni/bidirectional)
megváltozása. A hosszú távú drift („öregedés”) általában egyirányú. Vannak szenzorok,
amelyek jele az öregedéssel stabilabb lesz; ezeket elő-öregítésnek (pl. extrém hőmérsékleti
ciklusoknak) vetik alá a gyártáskor.

5.3.2. Dinamikus jellemzők
Statikus körülmények között egy szenzor viselkedését a transzfer függvény és más konstans
jellemzők jól leírják. Ha azonban a stimulus időben változik, akkor a kimeneti jel nem fogja
azt valós időben (tökéletesen) követni. Ennek oka lehet a vizsgált rendszerrel való csatolás
lassúsága, a szenzor lomha működése, stb. Az eredmény: dinamikus (időfüggő) mérési hiba.
Mindehhez

érdemes

hozzávenni,

hogy

a

szenzor

mindig

része

egy

szabályzó/mérőrendszernek, amely saját dinamikus jellemzőkkel bír; a két egység egymásra
hatása zavarokat, oszcillációt is okozhat az egész rendszer működésében.
Bemelegedési idő (warm-up time). A bemelegedési idő értelemszerűen az a várakozási
idő, aminek a tápfeszültség/gerjesztő jel rákapcsolása után el kell telnie ahhoz, hogy a
szenzor a specifikációin belüli működést produkáljon. Sok szenzor esetében ez az idő nagyon
rövid, de egyes esetekben akár 30 perc is lehet.
Felső határfrekvencia (upper cut-off frequency). Azt jellemzi, hogy milyen gyorsan tud
reagálni a szenzor a beérkező stimulusra. A szenzorok elektromos viselkedése tipikusan
olyan, hogy egy bizonyos frekvencia fölött a válaszjel csökkenni kezd, nem éri el a „helyes”
értéket. A felső határfrekvencia definíció szerint az a frekvencia, ahol a jelcsökkenés (negatív
hiba) eléri a -3 dB (kb. -30%) értéket. Másképpen: végtelen gyors lépcsőzetes stimulus
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hatására a kimeneti jel csak késve éri el a helyes értéket (lépcsőmagasság); definiálható egy
időkonstans () is, ami megadja, hogy a jel mennyi idő múlva éri el a helyes érték 90%-át.
Alsó határfrekvencia (lower cut-off frequency). Azt jellemzi, hogy milyen lassú jeleket
képes még a szenzor érzékelni. Az ún. DC szenzorok konstans jelekre is reagálnak (ezeknél az
alsó határfrekvencia nulla), de van sok olyan szenzor is, ami nem képes állandó nyagságú
jelet kiadni állandó stimulus esetén. Az időkonstans () a korábbihoz hasonlóan
definiálható.A határfrekvenciák hatását egy szenzor időbeli viselkedésére vonatkozóan az
alábbi ábra illusztrálja néhány példán keresztül.

Fáziskésés (phase shift). Ismétlődő, periodikus stimulusok esetén számolható. Egyféle
jellemzését adja annak, hogy egy adott frekvencián mennyivel késik a kimeneti jel a stimulus
változásához képest. Fokokban vagy radiánban mérjük.
Csillapítás (damping). A szenzor dinamikus viselkedését jellemzi a csillapítás is, ha a
transzfer függvény legalább másodrendű tagot tartalmaz. Ha a válaszjel ideálisan csillapított
(critically dampened), akkor a lehető legnagyobb sebességgel igyekszik a stimulusnak
megfelelő értéket a kimeneti jel felvenni anélkül, hogy túllövés következne be. A válaszjel
alulcsillapított (underdampened), ha ilyenkor túllő, majd periodikusan egyre kisebb
túllövéssel oszcillálva közelíti a helyes értéket. Túlcsillapított esetben (overdampened) a
válaszjel nem lő túl a helyes értéken, viszont túl lassan közelít hozzá.
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5.4. ÉLETTARTAM, REGENERÁLHATÓSÁG
A műszaki gyakorlat számára igen fontos, bár nehezen definiálható fogalom a
megbízhatóság, amellyel ipari és katonai szabványok is foglalkoznak. Ez a jellemző egyszerre
jellemzi a sorozatgyártás megbízhatóságát és a szenzorok környezeti hatások okozta
„öregedését” is. Megadása a gyakrolatban két módon szokásos; vagy % megbízhatósági
adatként, vagy várható élettartam (mean time between failures, MTBF) értékként.
A % megbízhatósági érték megadásához extrém körülmények között (ciklusok extrém
hőmérsékleteken, max. tápfeszültségeken, max. mechanikai hatások, max. páratartalom,
stb. mellett) gyorsított öregedést idéznek elő és megvizsgálják, hány szenzor pusztul el adott
időtartam alatt (az időadatokat természetesen statisztikai módszerekkel átszámítják valós
időskálára). Ha például 100 db szenzorból 10 valós évnek megfelelő öregítés alatt 2 db
pusztul el, akkor azt mondják, hogy a szenzor megbízhatósága 98%.
Várható

élettartam

(MTBF)

adatok

megállapításakor,

amit

inkább

összetett

rendszereknél/eszközöknél használnak, faktorálással próbálják meg az eszköz élettartamát,
megbízhatóságát összegezni és megbecsülni az alkatrészek megbízhatóság adati alapján (pl.
1000 óra folyamatos, max. hőmérsékleten való teszteléssel). Az MTBF értékek általában óra
egységekben megadottak. A gyakorlat számára ebből kiolvasható annak a p valószínűsége,
hogy egy adott szolgálati időn keresztül a szenzor (vagy valamely berendezés) megbízhatóan
működni fog. Ha például az MTBF 250.000 óra, és a szolgálati idő 43.800 óra (5 év), akkor p=
0.839, vagyis 83,9% a valószínűsége, hogy a szenzor élettartama meghaladja (kibírja) az 5
évet. Összehasonlításképpen; a mikroelektronikai ipar gyakorlata szerint csak olyan
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eszközöket adnak ki mérnöki tesztelésre, amelyek MTBF értéke legalább 5000 óra – ez a
sorozatgyártáshoz általában még kevés.
Kémiai és biokémiai szenzoroknál a regenerálhatóság is nagyon fontos tulajdonság, ami
alapvetően meghatározza a gyakorlati használhatóságát az adott szenzornak. Addig ugyanis,
amíg a fizikai szenzorok esetében - a normál működési tartományon belül - általában nem
okoz maradandó változást a stimulus növelése vagy csökkenése (a stimulus hatására a
szenzorban bekövetkező változások reverzibilisek), addig kémiai vagy biokémiai szenzoroknál
az újbóli mérésre képes állapotba vitel (pl. a mérendő kémiai komponensek maradéktalan
eltávolítása a receptor rétegből, az oxidációs állapot megfordítása, elektrolitok feltöltése,
stb.) szükséges lehet – kivéve természetesen az egyszer használatos doziméterek esetét. A
regenerálási folyamat hatékonysága is véges, ezért csak korlátozott számú ciklust viselnek el
belőle a szenzorok. A gyakorlati használhatósághoz minél egyszerűbb és gyorsabb regenerál
szükséges és az, hogy legalább néhány száz ciklust túléljen a szenzor.

5.5. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


Magyarázza el a kémiai szenzorok szelektivitásának kialakítására szolgáló három
lehetséges módszer lényegét és minden módszer esetében nevezzen meg legalább egy
lehetséges szenzort (szenzor típust) is példaként, ami azt alkalmazza!



Nevezze meg a fontosabb okokat, ami miatt a molekuláris lenyomatú polimerekben
kialakított üregek által biztosított szelektivitás elmarad az ideálistól!



Milyen olyan kémiai érzékelési szituációkat/konstrukciókat tud elképzelni, amikor a
szelektivitás a három főbb módszer közé nem sorolható módon oldható meg?



A kémiai szenzorok transzfer függvényének jellemzői alapján értelmezze a zavarási
tartomány, a dinamikus tartomány és a telítési tartomány jelentését (a mérendő
komponens aktivitása/koncentrációja függvényében)!



Ismertesse a sorozatgyártott szenzorok (műszaki) pontosságának jellemzésére szolgáló
adatok és az analitikai kémiában megszokott pontosság definíció közötti különbség okait!



Magyarázza el a szenzorok kimeneti jelének frekvenciafüggő viselkedését leíró fontosabb
dinamikus teljesítményjellemzők jelentését!



Hogyan értelmezhető, illetve fejezhető ki a sorozatgyártott szenzorok
megbízhatóságának fogalma?
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6. FIZIKAI SZENZOROK

Nagyon sokféle, fizikai mennyiséget érzékelő szenzort alkalmaznak a műszaki (elektronikai,
közlekedéstechnikai, információtechnológiai, stb.) területeken. A következőkben csak
azoknak a kiemelt jelentőségű fizikai szenzoroknak a működési elvével, felépítésével,
teljesítmény jellemzőivel fogunk foglalkozni, amelyek az analitikai kémiai (vagy általában
kémiai) alkalmazásokban, rendszerekben, műszerekben is fontos paramétereket mérnek. Ide
tartoznak a hőmérséklet, nyomás, áramlási sebesség (tömegáram) és fényintenzitás mérő
szenzorok.

6.1. HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ SZENZOROK
A hőmérséklet mérése, ismerete az anyagi rendszerekben nyilvánvalóan az egyik
legfontosabb feladat. Amint azt korábban említettük, a szenzorikában, a szabályzó- és
mérőrendszerekben is kiemelt fontosságú a hőmérséklet mérése, mivel a legtöbb szenzor
válaszjele hőmérsékletfüggő, ezért hőmérsékletmérő szenzorok beépítésével (hőmérsékletkompenzációs módszerekkel) a pontosságot nagymértékben lehet (kell) javítani ahhoz, hogy
megbízható, gyakorlatias eszköz készülhessen.
A

hőmérséklet

mérésére

számos

fizikai

jelenség

vagy

anyagi

jellemző

hőmérsékletfüggése lehetőséget kínál. Ezek közül itt a következőkkel fogunk foglalkozni:


az elektromos ellenállás megváltozása (rezisztív szenzorok)



termoelektromos hatás (termoelektromos szenzorok)



félvezetőkben lejátszódó folyamatok (félvezető szenzorok)



optikai folyamatok (optikai szenzorok)



piezoelektromos hatás (piezoelektromos szenzorok)



piroelektromos hatás (IR sugárzásmérő szenzorok)

A csoportosítás egy másik fontos elve a vizsgálandó anyagi rendszerrel való kontaktus
kérdése. A kontakt hőmérsékletmérő szenzorok állandó kontaktusban vannak a vizsgált
anyagi halmazzal (annak belsejében, felületén rögzítettek). Ezzel szemben a nem-kontakt
szenzorok kontaktus nélkül, a távolból képesek az anyagi rendszer hőmérsékletét
megállapítani.
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Érdemes megfontolni, hogy kontakt hőmérsékletmérés során a szenzor saját
hőkapacitása miatt mindig átveszi a mért objektum termikus energiájának egy részét (vagy
energiát ad át az objektumnak), vagyis mindenképpen energia átadás (hőátadás) történik. Ez
másképpen azt jelenti, hogy 1.) egy kontakt hőmérő mindig megzavarja a mért rendszert és
2.) a kontakt hőmérsékletmérés mindig egyensúlyi folyamat (a szenzor és az objektum
hőmérséklete egymáshoz fog közelíteni) és mindig lesz valamekkora véges mérési hiba,
főként, ha a hőtadás viszonylag lassú (nagy a szenzor hőkapacitása) az objektum
hőmérsékletváltozásának sebességéhez képest. Ráadásul a hőmérsékletmérő szenzorok
jelentős része aktív típusú és működés közben Joule hőt termel, ami pozitív hibát fog okozni
a hőmérséklet meghatározásban. Egy további szempont az is, hogy sok alkalmazásban széles
tartományban kell mérni hőmérsékletet, amit a kontakt szenzornak nem csak el kell tudnia
viselni, de megfelelő pontosságot is kell biztosítania. Mindezek miatt általában igen fontos
műszaki/tervezési feladat a megfelelő kontakt hőmérsékletmérő szenzort megtalálni egy
adott alkalmazáshoz és éppen ezért is nagy a létező eszközök változatossága.
A nem-kontakt hőmérsékletmérő szenzorok értelemszerűen (hő)sugárzást érzékelnek. A
mérés során nem zavarják meg érdemben a vizsgált rendszer működését. Noha itt is történik
energiaátadás, de a szenzor csak azt az emittált hősugárzást fogja érzékelni, amit a rendszer
úgyis elveszített volna. A nem-kontakt rendszerű hőmérsékletmérő szenzorok változatossága
valamivel kisebb, mint a kontakt rendszerűeké, és legtöbbször pontosságuk is kisebb. Ez
utóbbi körülményt leginkább az okozza, hogy a környezeti hatások sokkal inkább
befolyásolhatnak egy sugárzás alapú stimulust.

6.1.1. Kontakt hőmérsékletmérő szenzorok
6.1.1.1. Elektromos ellenállás kimeneti jelű eszközök
Az RTD szenzor a legrégebbi hőmérsékletmérő szenzor, mégpedig az ellenállásmérésen
alapuló hőmérsékletmérő szenzorok népes családjának egyik képviselője. Neve történelmi
okokból ragadt rá (resistive temperature detector), ami valójában félrevezető is, hiszen
szabatosan szenzornak kellene nevezni és ráadásul ez a név minden ellenállás kimenetű
hőmérsékletmérő szenzorra alkalmazható.
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Az érzékelés fizikai alapjául az RTD esetében az szolgál, hogy minden fém és fémötvözet
elektromos ellenállása hőmérsékletfüggő (általában nő a növekvő hőmérséklettel, de
fordított eset is előfordul). A konstrukció tehát lényegében egy fém vagy fémötvözet anyagú
huzalból vagy fém vékonyrétegből álló elektromos ellenállás. Mivel az elektromos vezetők
ellenállása a hosszukkal arányos, azért jobb mérhetőség érdekében (ami a mérési
pontosságot is szolgálja), hosszú érzékelő huzalokat vagy vékonyrétegeket használnak,
amelyeket felcsévélve (huzalcséve, wire-wound,

coiled) vagy kígyózó mintázatként

(vékonyréteg, thin film) rejtenek el egy kisméretű tokozásban. A hordozó általában kerámia
vagy üveg, a tok pedig lehet acél, üveg vagy műanyag; minden esetben figyelembe kell venni
a működési hőmérséklettartományt, a kémiai környezet agresszivitását és a kezelhetőséget.
A huzalcséve típusnál a huzal meneteit el is kell szigetelni egymástól és helyet kell hagyni a
huzal hőtágulásának is. A tokozás sem zárhatja rövidre a huzalokat sem, mert ez
megváltoztatná az ellenállást. A vékonyréteg típus előnye, hogy hasonlóan gyártható, mint a
szokásos felületszerelt elektromos ellenállások és ellenállása precízen beállítható lézer
trimmeléssel (szükség esetén a gyártás során lézerrel ablálják az erre a célra kialakított
csíkmező egyes részein a vékonyréteget).

108

Az elmondottak miatt az RTD szenzorok érzékelő alapanyagának kiválasztásakor
többféle szempontot is figyelmbe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a következők:


Jó alakíthatóság (a huzalok és vékonyrétegek kialakíthatási igénye miatt)



Minél nagyobb linearitású transzfer függvény (a "pontosság" miatt)



Minél szélesebb működési hőmérséklet tartomány



Jó stabilitás és ismételhetőség (ezt pl. a korrózió, önfűtés, hiszterézis is befolyásolja)



Minél nagyobb fajlagos ellenállás (hogy kis méretű szenzor készülhessen)



Alacsony előállítási költség (könnyen és olcsón beszerezhető)

A fenti elvárások miatt a következő fémek és ötvözetek váltak a leggyakrabban
alkalmazott RTD alapanyagokká (ezek közül is messze a legelterjedtebb a platina RTD):


Nikkel (nagyon jó érzékenység, korlátozott linearitás, kb. -100...260 C)



Réz (közepes érzékenység, jó linearitás, oxidálódik és túl jó vezető, kb. -100...150 C)



Platina (jó linearitás és stabilitás, közepes érzékenység, inertség, kb. -200 ... 630 C)



W (jó érzékenység, inertség, de nehezen megmunkálható, kb. -100 ... 1200 C)



Balco (Ni70Fe30 ötvözet; kis költség, nagy érzékenység, korrózió, kb. -100 ... 200 C)

Az RTD szenzorok transzfer függvénye nem lineáris. A leggyakoribb Pt RTD esetében
például a különböző hőmérséklettartományokban a következő, ún. Callendar – van Dusen
másodfokú

közelítő

transzfer

függvényeket

szokás

alkalmazni

az

ellenállás

hőmérsékletfüggésének leírására:
-200 C és 0 C között: 𝑅(𝑡) = 𝑅 ∙ 1 + 𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑏 ∙ 𝑡 + 𝑐 ∙ (𝑡 − 100)
0 C és 630 C között: 𝑅(𝑡) = 𝑅 ∙ (1 + 𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑏 ∙ 𝑡 )
ahol t a hőmérséklet C egységekben, R0 a 0C-on mért ellenállás, a, b és c pedig a szenzorra
jellemző állandók, amelyek értékét különböző referencia hőmérsékleteken állapítják meg a
kalibráció során. A Pt RTD szenzorok pontossága elérheti a  0,025 C értéket is.
Jegyezzük meg, hogy rezisztív szenzorok esetében – hasonlóan az elektromos
ellenállásokhoz

-

az

ellenállás

értéke

hőmérsékletfüggésének

előjele

alapján

megkülönböztetünk negatív és pozitív hőmérsékleti koefficiensű (NTC, negative thermal
coefficient; PTC, positive thermal coefficient) szenzorokat. A Pt RTD például mindig PTC
típusú, mint minden fém alapanyagú RTD szenzor.
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A termisztor kifejezés alatt fémoxid vagy kerámia anyagú rezisztív hőmérsékletmérő
szenzorokat (ellenállásokat) értünk. Az érzékelő réteg összetétele igen változatos sokféle
lehet, így természetesen PTC és NTC típusok egyaránt előfordulnak. Az NTC termisztorok
gyakori alapanyaga MnO2, NiO, CoO, Fe2O3, CuO vagy TiO2, míg a PTC típusoké legtöbbször
dópolt Ba- vagy Sr-titanát kerámia. A termisztorokat sokféle geometriai kivitelben gyártják,
pl. csepp alak, rúd, henger, lapka, stb.

Mivel az oxidok, kerámiák fajlagos ellenállása nagyobb, mint a fémeké, ezért a
termisztorok sokkal érzékenyebbek, mint az RTD hőmérők, de ugyanezen okból kifolyólag
jelentős az önfűtésük is. Transzfer függvényük nagymértékben nemlineáris, ezért
legtöbbször csak viszonylag szűk (néhány tíz C) hőmérséklet tartományban használatosak,
pl. szobahőmérséklet környékén működő konstrukciókban. A termisztorok viszonylag
erőteljes öregedést is mutatnak. Transzfer függvényüket leggyakrabban a Steinhart-Hart
függvénnyel írják le:
1
= 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑙𝑛(𝑅) + 𝑐 ∙ 𝑙𝑛 (𝑅)
𝑇
ahol R a szenzor ellenállása, T a hőmérséklet Kelvinben, a, b és c pedig kalibrációs
konstansok. Ezen szenzorok pontossága a szűk tartomány miatt elérheti akár a  0,02C
értéket is.
n-típusú szennyezett szilícium félvezetőkből is lehet ellenállás alapú hőmérsékletmérő
szenzort készíteni. Az alapanyag jellegzetessége, hogy egy bizonyos hőmérséklet (kb. 200 C)
alatt PTC, míg afölött NTC karakterisztikát mutat. Ennek az az oka, hogy magasabb
hőmérsékleteken a spontán generálódott töltéshordozók mennyisége megnő, és így nem a
szennyezés, hanem a szilícium alapanyag tulajdonsága fog dominálni az elektromos ellenállás
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alakításában, ami pedig NTC karakterisztikájú. A gyakorlati szempontból leggyakrabban
használatos, 0-150C tartományban készíthető n-típusú szilícium félvezető alapanyagból
ellenállás hőmérő, ami ráadásul tűrhető linearitással is bír. Az eszköz tipikus pontossága 12C. Az alábbi ábrán egy ilyen szenzor transzfer függvényének alakja látható.

A nyitó irányban előfeszített p-n félvezető átmenet (dióda) átmeneti ellenállása erős
hőmérséklet függést mutat, így ez is kihasználható nagyon kis méretű hőmérsékletmérő
szenzor kialakítására, pl. közvetlenül integrált áramkörökbe építés céljából. A működtetéshez
mindössze az kell, hogy a diódát egy áramgenerátorhoz kapcsoljuk és mérjük a diódán eső
feszültséget. Ennek az elegáns, olcsó és egyszerű eszköznek nagy előnye a nagymértékű
linearitás, ami nagyfokú pontosságot (kb. 0,1%) is eredményez. A mérési tartomány
tipikusan kb. -50… +150C.
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6.1.1.2. Feszültség kimeneti jelű eszközök
A

termoelem

(thermocouple)

két

különböző

anyagi

minőségű,

egyik

végüknél

összeforrasztott fém (vagy ötvözet) huzalból (az ábrán: A és B) álló hőmérsékletmérő
szenzor. Ha a két fémszál szabad végeit (hideg- vagy referenciapont, cold junction)
alacsonyabb hőmérsékleten tartjuk, mint az összeforrasztott pontot (melegpont, hot
junction), akkor a szabad végek között között a hőmérséklet-különbséggel arányos, µV-mV
nagyságrendű feszültséget mérhetünk. Ez az effektus az ún. Seebeck effektus. Az effektus
lehetőséget ad egy tárgy hőmérséklet mérésére, amennyiben a melegpontot kontaktusba
hozzuk ezzel a tárggyal.

A fajlagos termofeszültség (Seebeck koefficiens) értéke az A és B anyagok minőségétől
függ, nagysága kb. 1-60 µV/°C. A hidegpont állandó hőmérsékletének biztosítására régebben
olvadó jeget alkalmaztak, azonban ez a termolemek gyakorlati alkalmazását nagyon
megnehezítette. Ez szerencsére ma már elektronikai eszközök használatával elkerülhető
(cold junction compensation). Az alapötlet lényege, hogy a termoelem kalibrációjához
valójában nem szükséges a referencia pontnak fix hőmérsékletűnek lennie, csak annak
aktuális hőmérsékletét kell mindig pontosan mérni és (kalibráció után) korrekcióba venni.
Erre a feladatra lehet egy másik hőmérsékletmérő szenzort alkalmazni. A mérendő
hőmérséklet extrém alacsony vagy magas is lehet, azonban a mérőberendezés (és így a
hidegpont) szobahőmérséklet körüli, ezért a hidegponti referencia mérésre egy szűk
tartományban működő, olcsó és kicsi hőmérsékletmérő szenzor is alkalmazható – ez teszi a
termoelem szenzort praktikussá.
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Többféle fém és ötvözet kombinálásával készítettek már termoelem szenzorokat,
amelyek nem csak érzékenységükben, hanem működési hőmérséklettartományukban és
korrózióállóságukban is eltérnek. A termolemek elterjedtsége miatt a leginkább bevált
kombinációkat standardizálták, és egy-egy betűjellel látták el (pl. K, J, T, stb. termoelemek).
Például a legmagasabb hőmérsékletek (akár 1800°C) mérésére a Pt-Rh ötvözetekből álló B
típus a legalkalmasabb, és több típus alkalmas akár -200°C alatti mérésekre is (pl. a kromel és
alumel ötvözeteket alkalmazó K típus). A szabványos termoelem típusokat az alábbi táblázat
tekinti át.
Hőmérséklet
tartomány (°C)

Seebeck koefficiens
20°C-on (µV/°C)

Tipikus alkalmazási
környezet

Típusjel

Vezetők

E

+ kromel (90Ni10Cr)
- konstantán (55Cu45Ni)

-200 … +900

62

oxidáló, inert,
vákuum

J

+ Fe
- konstantán (55Cu45Ni)

0 … 760

51

vákuum, inert,
oxidáló/redukáló

T

+ Cu
- konstantán (55Cu45Ni)

-200 … 370

40

korrozív, nedves,
fagypont alatti

K

+ kromel (90Ni10Cr)
- alumel (95Ni2Al2Mn1Si)

-200 … +1260

40

inert, fagypont alatti,
forró

N

+ nikrosil (84Ni14Cr1Si)
- nisil (96Ni4Si)

0 … +1260

27

oxidáló, forró

B

+ 70Pt30Rh
- 94Pt6Rh

0 … 1820

1

oxidáló, inert, forró

S

+ 90Pt10Rh
- Pt

0 … 1480

7

oxidáló, inert, forró

R

+ 87Pt13Rh
- Pt

0 … 1480

7

oxidáló inert, forró

6.1.1.3. Optikai effektuson alapuló eszközök
A kontakt fluoreszcenciás hőmérsékletmérő szenzorok működése a fotolumineszcenciás
emisszió lecsengési sebességének hőmérsékletfüggésén alapul. Megfigyelték ugyanis
(Luxtron Co., 1978), hogy impulzusszerű gerjesztés esetén a fluorofórok fényemissziójának
lecsengési sebessége annál nagyobb, minél magasabb a hőmérséklet (a lecsengés
karakterisztikus ideje erős hőmérsékletfüggést mutat, lásd a következő alábbi grafikont). A
szenzor kialakítása úgy történik, hogy az alkalmas (veszélytelen, hő- és UV-stabil)
fotolumineszkáló anyagot (pl. Mn(IV)-gyel adalékolt Mg-fluoromagnetit, rubin, stb.)
kontaktusba hozzák a mérendő objektummal, hogy átvegye annak hőmérsékletét, a
gerjesztő fény(impulzus) odavezetésére, valamint a fluoreszcenciás emisszió elvezetésére
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pedig száloptikákat alkalmaznak. A fényemisszió intenzitásának időbeli alakulását
fotodetektor

és

gyors

elektronika

segítségével

követik,

majd

meghatározzák

a

karakterisztikus lecsengés idejét, ami kalibráció után lehetővé teszi a fluorofór anyag (és a
vizsgált objektum) hőmérsékletének meghatározását. Természetesen annak érdekében,
hogy a gerjesztő és emittált fény egymást ne zavarja, eltérő hullámhosszúságú fényt
alkalmaznak, pl. színszűrővel elválasztva őket. Az impulzusszerűen működő gerjesztő
fényforrás Xenon villanó lámpa vagy félvezető lézer. A konstrukció előnye, hogy a válaszjel
(időállandó) a fényintenzitás abszolút értékétől nem függ, jól reprodukálható, széles

hőmérséklet-tartományban használható (pl. -200C-tól +400C-ig) és a száloptikás kivitel
miatt akár pár méter távolról, elektromos zavarásokkal terhelt környezetben (pl. kémiai
reaktor) is alkalmazható. A mérési pontosság kb.  2C a teljes tartományban.
A termokromatikus szenzorok egy alkalmas szilárd vegyület vagy oldatának abszorpciós
spektrumának reverzibilis és reprodukálható hőmérsékletfüggését használják ki a
hőmérséklet mérésére. Termokromatikus anyag pl. a CoCl2 vizes oldata is, amelynek
fényelnyelése 650 nm-en a hőmérséklettől erősen függ (lásd a következő grafikont). A
válaszjel nem lineáris, de kalibráció után száloptikás konfigurációban távolról begyűjthető és
elektromágneses zavarásoktól is viszonylag mentes. Az oldatot egy lezárt, a mérendő anyagi
rendszerbe mártott vagy azzal kontaktusba hozott cellában helyezik el, transzmissziós
száloptikás elrendezésben.
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Más konstrukciókban érzékelőként például üvegben eloszlatott CdS félvezetőt, vagy
folyadékkristályokat is használnak. Egyes változatok akár 1000 K hőmérséklet mérésére is
alkalmasak, de leggyakrabban azért viszonylag szűk, pl. pár tíz °C tartományban (pl.
lázmérőkben) alkalmazzák ezt a mérési elvet. A folyadékkristályos megoldásnak, amely
szerves színezékek (pl. cianobifenilek, koleszteril pelargonát, stb.) vékony rétegének
használatán alapul, nagy előnye, hogy akár hőmérséklet eloszlás érzékelésére is alkalmas.

Az interferometrikus hőmérsékletmérő szenzorok az interferencia jelenségét és a
törésmutató hőmérsékletfüggését használják ki. Az anyagok törésmutatójának (vagyis a fény
terjedési sebességének és anyagbeli hullámhossznak) változása a hőmérséklettel részben a
sűrűség, részben a polarizálhatóság változása miatt következik be, és sokkal kisebb mértékű,
mint a megvilágító fény hullámhossztól (frekvenciától) való függése. Például a szilícium
törésmutatója 20°C-on 3,490, míg 70°C-on 3,500 értékű (1410 nm hullámhosszon) és
lineárisan változik. Hőmérsékletmérő szenzor ezen effektus kihasználásával oly módon
alakítható ki, hogy az érzékelő alapanyag (pl. szilícium) vékonyréteget egyik oldalán tükröző
bevonattal látják el, majd alkalmas koherens fénnyel (lézerfénnyel) megvilágítják. A fény a
vékonyrétegen átjut, visszaverődik, majd a két hullámfront interferál, ami a vékonyrétegből
kijutó fényintenzitást befolyásolja. A vékonyréteg vastagságának összemérhetőnek kell
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lennie a megvilágító fény hullámhosszával az adott hőmérsékleten a vékonyréteg anyagában
(a fenti, Si-ra vonatkozó példában pl. 1,41 µm körül), mivel ha a rétegvastagság éppen
megegyezik az anyagbeli hullámhosszúság felével az adott hőmérsékleten, akkor a
visszaverődés miatt az oda- és visszafelé haladó hullámfront éppen kioltja egymást
(destruktív intereferencia), vagyis nem jut ki a belépési oldalon a rétegből fény (a valóságban
a hullámhossz és a rétegvastagság egyezése nem tartható nagyon pontosan, így egy nagyon
kevés fény azért ki fog jutni). Ahogy a hőmérséklet kissé megváltozik, az interferencia
mértéke, vagyis a kijutó fényintenzitás is megváltozik. A kijutó fényintenzitás és a
hőmérséklet között tehát folytonos és egyértelmű kapcsolat áll fenn, így kalibráció
végezhető, a mérés megvalósítható. Az alábbi ábrán egy ilyen szenzor látható. A fény hozzáés elvezetése száloptikával valósul meg. A Si vékonyrétegre tükröző fémréteget vagy SiO2
bevonatot visznek fel (az utóbbi is részleges tükörként fog viselkedni, mert nSiO2 < nSi). Szórt
fény elleni védelemre is szükség van, mert ez véletlen mérési hibát okozna. A mérési
tartomány felső határa kb. 350C.
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6.1.2. Kontaktusmentes hőmérsékletmérő szenzorok
A kontaktusmentes, sugárzásmérő hőmérsékletmérő szenzorok működése az infravörös
tartományba eső elektromágneses sugárzás intenzitásának mérésével kapcsolatos, ezért
nem meglepő, hogy fotoszenzorok (foton érzékelők) is megtalálhatók közöttük, és hogy
elterjedten használják őket IR spektrométerek „detektoraként”, valamint biztonságtechnikai
eszközökben (pl. jelenlét érzékelők).

A sugárzásmérésen alapuló hőmérsékletmérés

területére régebben a pirometria kifejezést használták, azonban ma már nem csak a magas
hőmérsékleteket („tűz” vagy „láng”), hanem akár fagypont alatti hőmérséksékleteket is
mérnek ilyen eszközökkel, ezért a korszerű elnevezés a sugárzásos termometria (radiation
thermometry).
A sugárzásos termometriás érzékelőknek két osztálya ismert. A kvantum érzékelők,
amelyek főként félvezető alapúak, közvetlenül az infravörös fotonokat érzékelik (vagyis
valójában fotoszenzorok), míg a hőérzékelők közvetetten működnek: az elnyelt IR sugárzás
melegítő hatását használják ki, vagyis módosított hőmérsékletmérő szenzoroknak (és egyben
indirekt szenzoroknak) tekinthetők. Az 1 μm alatti hullámhosszúságok tartományában
(vagyis viszonylag nagyobb fotonenergiáknál) a kvantum érzékelőknek nagyobb az
érzékenységük, az efölötti hullámhosszakon viszont a hőérzékelőknek, ami meghatározza,
hogy az egyes alkalmazásokban melyik a preferált típus. A kvantum érzékelőkkel, azok
jellegzetességei miatt a fotoszenzorok között (a következő fejezetben) foglalkozunk majd, itt
a csak a hőérzőkelő típust tárgyaljuk. Fontos azt is megemlíteni, hogy nem-kontakt,
sugárzásos érzékelők kalibrációját mindig befolyásolja a vizsgált felület anyagminősége is,
mivel minden anyag más mennyiségű IR fotont bocsát ki adott hőmérsékleten (az
emisszivitásuk különböző).
A hőérzékelő szenzorok általában a következő részeket tartalmazzák: érzékelő elem,
hordozó, burkolat, elektromos kivezetések, védőablak. Minden hőérzékelő lelke az IR
sugárzást elnyelő bevonat, aminek révén az alatta elhelyezkedő érzékelő réteg felmelegszik.
Ezek a bevonatok általában pórusosak, az IR hullámhosszal összemérhető méretű
részecskékből állnak.
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Jellemző összetételük:


platinakorom (platinum black): finom eloszlású Pt részecskék, amelyeket egy H2PtCl6
(hexakloro-Pt(IV)-sav) és Pb-acetát elegyét tartalmazó galvánfürdőben választanak le.



aranykorom (gold black): W szálról aranyat elpárologtatnak mbar nyomású nitrogén
atmoszférában, ami a céltárgyra tűs struktúra formájában leválik.



fémoxidok: alacsony nyomáson, fémgőzöket oxigén jelenlétében választanak le



szén nanocsövek

6.1.2.1. Hőérzékelő szenzorok
A bolométer a hőérzékelő szenzorok alaptípusa. Lényegében nem más, mint egy
ellenállásmérésen alapuló hőmérsékletmérő szenzor (RTD vagy termisztor), amely be van
vonva hőelnyelő bevonattal. Az IR sugárzás elnyelése miatt az eszköz felmelegszik, így
megváltozik annak ellenállása. Annak érdekében, hogy az eszköznek minél kisebb
„hőtehetetlensége” (hőkapacitása) legyen, vagyis gyorsan tudjanak reagálni, ezek a
szenzorok legtöbbször miniatűr kivitelűek (pl. 100 µm nagyságrendű oldalhosszúság), aminek
viszont hátulütője, hogy így az érzékenység kicsi lesz, hiszen ez arányos az elnyelő felület
méretével. Újabban ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy ellenállás vékonyrétegeket (pl. Pt, Si,
Ge, stb.) alkalmaznak, amelyeket vékony, kifeszített/lebegő membránokra (pl. üveg, SiO2)
visznek fel. Az ilyen eszközök ellenállásának hőmérsékleti koefficiense (érzékenysége)
0,02 K-1 érték, válaszidejük a ms tartományba esik.

A thermopile (termoelem halmaz) típusú szenzorok sorba kapcsolt termoelemekből
állnak, amelyek melegpontjai egy közös lemezre vannak rászorítva és a lemez IR elnyelő
bevonattal van ellátva. A kompenzációhoz a hidegpontok is össze vannak kötve egymással és
egy hűtőtömbbel is. Az összekapcsolt termolemek száma húsztól akár több százig is
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terjedhet. A soros kapcsolás haszna a feszültségjel növelése, vagyis az érzékenység fokozása
és a termofeszültség mérésének könnyítése. Az egyes termoelemek természtesen a már
tárgyalt típusok (B, C, K, T, stb.) kerülhetnek ki, az alkalmazásnak megfelelően.

A piroelektromos effektus bizonyos kristályos anyagoknak azon képessége, hogy
felmelegítéskor vagy lehűtéskor, a kristály határoló lapjain polarizáció miatt töltések
jelennek meg, vagyis feszültség keletkezik. Ennek nagysága a hőmérsékletváltozással,
továbbá a felülettel arányos (a piroelektromos állandó mértékegysége C·m2·K-1). Ilyen
anyagok közé tartozik többek között a turmalin, a Co-ftalocianin, a LiTaO3, a SrTiO3,
polivinilidén-fluorid (PVDF) és a triglicin-szulfát (TGS). Kimagaslóan nagy a PVDF
piroelektromos állandója, amelynek különösen előnyös tulajdonsága, hogy könnyen
előállítható belőle nagy felületű réteg. A piroelektromosság az ún. Curie hőmérsékleten
megszűnik, ezért a piroelektromos hőmérsékletmérő szenzorok csak ez alatti hőmérsékleten
használhatók (a Curie hőmérséklet pl. PVDF-re 170-180°C). Ezen anyagok egy másik, a
szenzor konstrukcióját befolyásoló tulajdonságuk, hogy piezoelektromos sajátságokat is
mutatnak, ezért működésüket a kristály deformációi (rezgések) is befolyásolják. Mindezek
miatt a piroelektromos hőmérsékletmérő konstrukciókban mindig kettő kristályt helyeznek
el: az egyik a tényleges érzékelő, amelyet a tokozáson az IR tartományban transzmisszív
ablak alatt helyeznek el és IR elnyelő bevonattal látnak el, míg a másik ezzel elektromosan
sorba kapcsolt, azonos méretű piroelektromos elem referenciaként szolgál („duál”
elrendezés). Mivel a két kristálydarabon a közös tokozás miatt a deformációk/rezgések
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azonos mértékűek lesznek, ezért az ebből származó töltések kioltják egymást, nem
befolyásolják a szenzor kimeneti jelét.
A

piroelektromos

érzékelőket

hőmérsékletmérésen

kívül

biztonságtechnikai

alkalmazásokban is gyakran alkalmazzák mint mozgásérzékelőket, amikor a testek által
kibocsátott IR sugárzást érzékelik. Ilyenkor legtöbbször egy tokban fenti kettős elrendezésből
kettőt helyeznek el (innen származik a „quad PIR sensor” kereskedelmi elnevezés), hogy az
elektronika a két érzékelő elemre eső, a mozgás miatt időben eltérő IR expozíciót
figyelhesse). Mivel a testek hőkibocsátása a testtömegtől (és testfelülettől) függ, ezért még
kisállatok és felnőtt emberek között is különbséget tud tenni egy ilyen szenzor.
A Golay cella lényegében egy opto-akusztikus működési elvű hőmérsékletmérő szenzor.
Ez egy IR transzmittáló (pl. KBr, polietilén, stb.) ablakkal lezárt pneumatikus cella, amelyben
pl. Sb merev hőelnyelő réteget alkalmaznak. A cellát nemesgáz (főként Xe) tölti ki. Az IR
sugárzás okozta felmelegedés miatt a gáz kitágul, nyomása megnő, ami a cella egyik falát
alkotó rugalmas, kívülről tükröző bevonattal ellátott membránt kifelé deformálja. A
membránra kívülről egy külső, vékony kollimált nyalábot kibocsátó fényforrás fényét
bocsátják, ami a deformáció miatt az alaphelyzethez képest eltérő irányban reflektálódik.
Pozíció érzékeny fotoérzékelővel (pl. fotodióda sorral) megállapítható az eltérülés mértéke,
ami arányos lesz a cellagáz nyomásával, ami viszont a beérkező IR sugárzás intenzitásával
arányos. Nagyobb méretű fénynyaláb és fotoszenzor alkalmazásakor folytonos kimeneti jelet
lehet kapni (a visszavert fénynyaláb „lemászik” a fotoszenzor felületéről). Ez a konstrukció
tehát szintén egy indirekt szenzor, ami könnyen érthető okokból kifolyólag szintén érzékeny
a mechanikai deformációkra, rezgésekre is. Az alábbi ábra a Golay cella elrendezést
egyszerűsített formában mutatja be.
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6.2. FÉNYINTENZITÁSMÉRŐ SZENZOROK
Fénynek – tágabb értelemben - az elektromágneses spektrumnak az UV tartomány elejétől
az IR tartomány végéig terjedő részét nevezzük. Szenzorikai szempontból az ebbe a
tartományba eső fotonok érzékelésének alapjául kvantum- vagy termikus effektusok
szolgálnak. Amint az már elhangzott, a kvantum érzékelők, amelyek félvezetőkből készülnek,
az UV-től a közép IR tartományig működnek jól, míg a hőérzékelők (amelyekről a
hőmérsékletmérésnél ejtettünk szót) a közép- és távoli IR tartományban használatosak
inkább. Az alábbiakban a félvezető kvantum érzékelőkről lesz szó.
A vezetők és félvezetők elektromos viselkedését a sávelmélet szerint szokás leírni. Az
alsó, vegyérték sávban (valence band) azon elektronok tartózkodnak, amelyek a kristályrács
rácspontjaihoz kötöttek (pl. Ge és Si esetén a kovalens kötésű atomrács kialakításában
vesznek részt). Alapállapotban az összes elektron ebben a sávban tartózkodik, mivel az
elektronok száma éppen arra elegendő, hogy ennek a sávnak a szintjeit teljesen kitöltsék. A
magasabb energiájú vezetési sáv (conduction band) a rácsban szabadon mozgó elektronokat
jelképezi; ide csak gerjesztéssel (pl. feszültség, megvilágítás) juthatnak elektronok. A két
sávot elválasztja egymástól a „ tiltott sáv”

(band gap) – az ennek megfelelő többlet

energiára van szüksége egy elektronnak ahhoz, hogy a vezetési sávba jusson. Az anyagok
elektromos kategóriába sorolása éppen a tiltott sáv szélessége szerint történik; ha ez nem
létezik (átfed a vegyérték és vezetési sáv), akkor vezetőről van szó, ha a tiltott sáv szélessége
kb. 3 eV feletti, akkor szigetelőről, alatta pedig félvezetőről beszélünk. A tiltott sáv
szélessége dópolással, a tiltott sávban akceptor (a vezetési sáv alatti, üres) és donor (a
vegyérték sáv feletti, betöltött) szintek kialakításával módosítható.
A fotonérzékelés szempontjából érdekes, hogy a félvezetők vegyérték sávjában
elhelyezkedő elektronjai megvilágítás hatására elegendő energiára tehetnek-e szert, hogy a
vezetési sávba gerjesztődjenek, vagyis ezzel a mobilis töltéshordozók mennyisége megnő, így
nő az elektromos vezetőképesség (fotoelektromos hatás). Ehhez a fotonoknak a tiltott sáv
szélességét elérő energiával kell rendelkezniük. Ha a fotonenergia erre nem elegendő, akkor
energiájuk hővé alakul. A tiltott sáv szélességéből az ehhez szükséges küszöb hullámhossz
értéke könnyen kiszámítható, de fontos megjegyezni, hogy ez nem éles határvonal, hiszen az
elektronok impulzusa a vegyérték sávban és a vezetési sávban is egy eloszlásfüggvény
mentén, folytonosan változik, ezért a gyakorlatban a gerjesztés a tiltott sáv szélességénél
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valamivel kisebb és nagyobb energiájú fotonokkal is megvalósulhat. Ezt tükrözik a
fotoszenzorok kísérletileg felvett érzékenység görbéi (a hullámhossz függvényében). A
fotoszenzorok érzékenysége az érzékelő felületük méretével arányos. Az alábbi táblázat
néhány félvezető anyag releváns tulajdonságait mutatja be.

Félvezető fotoszenzor
alapanyag

A tiltott sáv
szélessége (eV)

A leghosszabb érzékelt
hullámhossz (nm)

ZnS

3,6

0,345

CdS

2,41

0,52

CdSe

1,8

0,69

CdTe

1,5

0,83

Si

1,12

1,10

Ge

0,67

1,85

PbS

0,37

3,35

InAs

0,35

3,54

Te

0,33

3,75

PbTe

0,3

4,13

PbSe

0,27

4,58

InSb

0,18

6,90

A fotoellenállások (fotorezisztorok, light dependent resistors, LDRs) olyan félvezető
anyagok, amelyek elektromos ellenállása sötétben igen nagy és tiltott sávszélessége az
érzékelni kívánt hullámhossz tartományba esik. Fénybesugárzás hatására ezen félvezetők
elektromos ellenállása jelentősen lecsökken, mégpedig a fényintenzitással fordítottan
arányosan. Mint minden ellenállás kimeneti jelű szenzor, így a fotoellenállások is aktív
szenzorok, vagyis külső feszültségforrás alkalmazását igénylik. A látható tartományban
előszeretettel alkalmaznak CdS vagy CdSe alapú fotoellenállásokat, az IR tartományban pedig
Ge, PbS, InSb, stb. alapúakat. A legjobb érzékenységet természetesen minél nagyobb felületű
szenzorokkal, illetve minél hosszabb ellenálláscsíkokat tartalmazó szenzor kialakítással lehet
elérni. Az alábbi egyik ábra egy ilyen konstrukciót mutat be.
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A fotodióda (photodiode, PD) elektromos szempontból megfelel a szokásos félvezető
dióda kialakításának, csak a p-n átmenetet olyan tokozásban helyezkedik el, ami a fénnyel
történő megvilágítást lehetővé teszi. Fényintenzitásmérő eszközként való működése a
félvezetők fotoeffektusáról elmondottak alapján értelmezhető. Könnyen belátható az is,
hogy a nyitó irányban előfeszített fotodióda nem alkalmas fotoérzékelőnek, mivel az ilyenkor
átfolyó nagy nyitóirányú áramerősséghez képest a fotoáram csak nagyon kis hozzájárulást
jelent. A fotodiódákat ezért mindig előfeszítés nélkül (fotovoltaikus üzemmód, PV) vagy záró
irányú előfeszítéssel (fotokonduktív üzemmód, PC) alkalmazzuk. A fotodiódák kimeneti jelét
egy műveleti erősítős I/U átalakító kapcsolással olvashatjuk ki, a katódját a műveleti erősítő
invertáló bemenetére kötve, míg a fotodióda anódját PV üzemmódban földeljük, PC
üzemmódban pedig negatív feszültségre kötjük.
Fotovoltaikus üzemmódban a fotodióda passzív szenzorként működik. Mivel a sötétáram
szintje itt kicsi, nagy érzékenységű szenzorhoz jutunk, de hátrányos, hogy a fotodióda
működési sebessége is kicsi lesz (azt saját kapacitása korlátozza) és hogy a kimeneten kapott
feszültségjel nem lineárisan változik a fényteljesítménnyel (fényintenzitással), bár szűk
tartományban annak tekinthető. Érdekesség, hogy a napelemek is PV üzemmódban működő
nagy felületű fotodiódák.
Fotokonduktív üzemmódban a fotodióda aktív szenzorként működik. Ennek az
üzemmódnak előnye, hogy ilyenkor a fotodióda igen gyors működésű és a válaszjel lineárisan
változik a fényteljesítménnyel (intenzitással), hátránya viszont az, hogy kisebb az
érzékenysége a termikus zaj (sötétáram miatt), valamint hogy külső feszültségforrást igényel.
Az alábbi illusztrációk néhány példát mutatnak a fotodiódák megjelenésére, illetve egy
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sematikus ábrát a karakterisztika görbéikről (a fényteljesítmény P1  P4 irányban nő, i0 a
sötétáram).

Két különleges fotodióda típusról is érdemes itt említést tenni. Az egyik az ún. PIN
fotodióda, amelyben a p és n rétegek közé egy vastag, nagy tisztaságú, intrinsic
(szennyezetlen, I) félvezető réteget iktatnak be, amelynek nagy a kvantumhatékonysága.
Mivel a lyuk-elektron pár képződése a megvilágítás hatására mindig a kiürített rétegben
(depletion layer) valósul meg a p-n átmenetnél, ahol most éppen a vastag, nagy
hatékonyságú intrinsic réteg helyezkedik el, emiatt a fotodióda érzékenysége sokat javul.
Emellett a p-réteget is elvékonyítják, hogy a fotonok könnyebben bejussanak a határrétegbe.
A PIN konstrukciónak ráadásul az a kellemes tulajdonsága is megvan, hogy csökkenti a dióda
saját kapacitását (a kiürített réteg szélességének növekedése miatt), ezért ez a fajta a
leggyorsabb fotodióda (pl. gyors lézer fényimpulzusok detektálására különösen alkalmas).
A másik különleges típus a lavina fotodióda (avalanche photodiode, APD), amit úgy
alakítanak ki, hogy az nagyon magas záróirányú feszültségeket (több száz V) is elviseljen. A
zárirányú feszültség alkalmazásának az az előnye, hogy a fotonok által keltett töltéshordozók
az ellentétes potenciálú elektród felé haladva a nagy elektromos térerősség hatására annyira
felgyorsulnak, hogy ütközési ionizáció révén másodlagos töltéshordozókat generálnak. Ez
jelsokszorozáshoz vezet, amivel akár ezerszeresére is növelhető az érzékenység.
A fotodióda sor (photo diode array, PDA) a legegyszerűbb felépítésű, összetett
fényintenzitás mérő szenzor. Ahogy a neve is mutatja, egymás mellé, lineárisan rendezve
nagyszámú (pl. 256, 1024, 2048, 4096, stb.) individuális fotodiódát tartalmaz („pixelek”),
amelyek által mért fényintenzitás egyesével kiolvasható a hozzákapcsolt elektronikával. A
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kivitelezés általában mikroelektronikai méretű, vagyis az egyes fotodiódák mérete néhány tíz
µm, a teljes fotodióda sor hossza pedig 1-2 centiméter. Ez a kis méret az érzékenységet
csökkenti, de az alkalmazhatóságot nagymértékben növeli. A fotodiódasorok egyik gyakori
alkalmazási területe a pozíció érzékelés fénynyaláb kitérülés követése révén (lásd pl. Golay
cella, tükrös galvanométerek, mikrokonzolok, stb.), a másik pedig a mozgó alkatrész nélküli
spektrométerek fényérzékelője. Az utóbbi esetben a diszperzív elemen (rács, prizma) kissé
eltérő irányokban haladó, eltérő hullámhosszúságú fénykomponsek intenzitásának
érzékelése a feladata. Ezekben az alkalmazásokban a kis pixelméret a nagy térbeli illetve
hullámhossz-felbontás elérését szolgálja. Az érzékenység és a felbontás közötti
kompromisszumot abban szokták megtalálni, hogy a pixelek nem négyzetes, hanem keskeny,
de hosszú téglalap alakúak, így több fényt tudnak befogadni, esetleg mikrolencséket (pl.
hengerlencsét) helyeznek el minden egyes fotodióda felett.

Természetesen elvben 2D fotodióda mátrixok is kialakíthatók, amelyekkel képalkotás
lenne végezhető, azonban sok pixel esetén komoly technikai akadályt jelent a nagyszámú
fotodióda azonos időpillanatban való kiolvasása, hiszen nem képesek tárolni a keletkezett
töltésmennyiséget, így ehhez nagyon sok kivezetés/kiolvasó áramkör lenne szükséges
(minden diódához egy-egy). Mindezek miatt sokáig nem is léteztek nagy pixelszámú 2D
fotodióda mátrixok. Mára azonban olyan olcsóvá vált a mikroelektronika, hogy megoldható
minden egyes pixel önálló áramkörrel való kiolvasása is. Az ezen koncepció mentén készült
fotodióda mátrixok a nem túl fantáziadús APS (active pixel sensor) elnevezésű összetett
fotoszenzorok.

Mivel

ezek

a

szenzorok

olyan

mikroelektronikai

technológiával

(complementary metal-oxide semiconductor, CMOS) készülnek, amelyek különösen
kisfogyasztású eszközök kialakítását teszik lehetővé és nagyon gyorsak, ezért ma ezeket az
képalkotó szenzorokat találjuk meg a digitális kamerákban, laptopokban, mobiltelefonokban.
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A fotonok generálta töltések tárolásának problémáját, ami a fotoszenzor mátrixok
kialakítását lehetővé tevő másik koncepció, a töltéscsatolt eszköz (CCD, charge coupled
device) érzékelők oldották meg. Ezek lényegében félvezető típusú kondenzátorok, amelyek
egy p-n határréteget tartalmaznak dielektrikumként. A p-n átmenet n-rétege nincs
közvetlenül fémesen kivezetve, hanem egy szigetelő SiO2 réteg van közbeiktatva. A fotonok
áthaladását segítendő, PS kapu elektródot alakítanak ki felette, amire pozitív potenciált
kapcsolnak. A negatív előfeszítésű p-n határrétegben a fotonok hatására generálódó
elektronok a felső PS elektród alatt, az n rétegben gyűlnek össze, tárolódnak. Mivel ennek a
kondenzátornak az elektron tárolási képessége véges (electron well depth), ezért a CCD
eszközöket mindig csak egy adott integrációs időig (expozíciós időig) működtetik, majd a
kapu (gate) elektród feszültségét megszüntetik és kiolvassák a töltésmennyiséget; ez arányos
a szenzort ért (megfelelő energiájú) fotonok számával. Az érzékenységet azzal lehet fokozni,
hogy a rétegszerkezetet megfordítják, a p-Si szubsztrátot nagyon vékonyra maratják, és a
fotonokat arról engedik be (back-illuminated CCD).
Egy képalkotó 2D CCD szenzor chip kiolvasása összetett és viszonylag lassú művelet,
mivel ezt oly módon végzik, hogy a mátrix soraiban és oszlopaiban található pixeleket
egymás után,

szekvenciálisan

megcímzik és hullámszerűen változó kapuelektród

feszültséggel tartalmukat kiléptetik a sorok (majd az oszlopok) szélére, ahol egyetlen kiolvasó
áramkörrel kiolvassák az egyes kondenzátorok (pixelek) töltéstartalmát. Emiatt a teljes
mátrix kiolvasása hosszú időt igényel (pl. ha egy pixel megcímzése, kiléptetése és kiolvasása
1 μs alatt zajlik le, akkor egy megapixelnyi információ kiolvasása kb. 1 s idő vesz igénybe). A
CCD eszközök gyártása drágább, mint az APS szenzoroké, fogyasztásuk és kiolvasási
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sebességük kisebb, azonban az érzékenységük jobb és sok alkalmazásban nagy előny az
expozíciós idő elektronikus szabályzási lehetősége is.

6.3. NYOMÁSMÉRŐ SZENZOROK
Gázok és folyadékok nyomásának mérésére gyakran van szükség a fizikai vagy kémiai
folyamatok követésére mind az iparban, mind a laboratóriumban. A nyomás definíció szerint
az az erő, amit egy nyugalomban lévő fluid közeg (gáz vagy folyadék) a tárolóedény falának
egységnyi területére kifejt (pl. 1 Pa = 1 N/m2). A nyomás természetéből eredően lehetetlen
erőt kifejteni egy fluid közegre más irányban, mint a határoló felületre merőlegesen és
fordítva: a közeg által kifejtett erő is mindig a felületre normális. A nyomás értéke nem függ
a tároló edény alakjától sem. Mindezek miatt a nyomásmérő szenzorok lényegében
erőhatást, erőt mérnek. Méretük és kialakításuk változatos.
Az egyik legegyszerűbb ide tartozó szenzor a kapacitív nyomásmérő. Egy membrán
nyomás (erő) hatására történő elmozdulása/deformációja kapacitív úton könnyen
érzékelhető, amennyiben az adott flexibilis, elektromosan jól vezető (fémes) membrán egy
kondenzátor egyik (vagy mindkettő) fegyverzetét alkotja (lásd az alábbi ábrát).
Természetesen mikroszkopikus méretben, mikrofabrikációs módszerekkel is elkészíthetők.
Érdekesség, hogy kapacitív nyomásmérők az ún. electret mikrofonok is; a mikrofonok a
hanghullámok okozta nyomásingadozást érzékelik.
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Minden anyag többé-kevésbé ellenáll a deformációnak, deformáló erőnek. Ez
elektromosan vezető anyagoknál az elektromos vezetőképesség megváltozásával is jár: az
elektromos ellenállás fajlagos megváltozása pedig a feszítés/deformáció mértékével arányos
(piezorezisztív effektus). A nyomás tehát mérhető olymódon, hogy az erőhatásnak kitett
elektromosan vezető (vagy félvezető) csík vagy membrán ellenállását mérjük. A
piezorezisztív effektus nagysága az anyagi minőség függvénye és kristályos anyagoknál
anizotróp. Szilícium egykristály (SCS) esetében például az effektus kb. ötvenszer nagyobb,
mint fémeknél vagy ötvözeteknél, vagyis érzékeny mérést tesz lehetővé. A szilícium
membránok ráadásul nagyon jól bírják a nagy statikus nyomásokat is és nem mutatnak
hiszterézist sem, így belőlük nagyon jó nyomás szenzor készíthető. Ügyelni kell azonban arra,
hogy alkalmazzunk hőmérséklet kompenzációt, mivel az SCS piezorezisztivitása erős
hőmérsékletfüggést mutat. A szilícium membrán alapú piezorezisztív nyomásmérő szenzorok
igen elterjedt, megbízható eszközök, amelyeket abszolút és relatív (differenciális) nyomások
mérésére is alkalmassá lehet tenni a megfelelő tokozással: míg az utóbbi esetben a
membránhoz mindkét oldalon gázbevezetés készül, addig az előbbiben a membrán
deformációja a másik oldalon bezért referencia gáznyomás ellenében következik be.
Kézenfekvő módon, a piezorezisztív nyomásmérők működési elve tömegmérésre is
használható: ilyenkor a mérleg tányérjára nehezedő erő deformálja az ellenállás felületét
(„nyúlásmérő bélyeg”); ma ezen az elven működik a legtöbb digitális mérleg.
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A kapacitív és piezorezisztív nyomásmérő szenzorok általában nem eléggé érzékenyek
ahhoz, hogy széles nyomástartományban használhassuk őket (túl vastag membránok
kellenek nagy nyomásokhoz, amelyek viszont kis erők hatására nem deformálódnak eléggé),
ráadásul jelentős hőmérséklet-érzékenységet is mutatnak.
Az egyik lehetőséget a dinamikus tartomány kiterjesztésére az optoelektronikus
(interferometrikus) nyomásmérő szenzorok jelentik. Ezek működése azon alapul, hogy két
Fabry-Perot (FP) interferométert (két részlegesen fényvisszaverő vékonyréteg/határfelület
által határolt kavitás, amelyen a fény számottevő mértékben akkor tud átjutni, ha
hullámhossza rezonáns a kavitás hosszával) tartalmaz; az egyik FP interfométer falai
deformálódni képesek (a mérendő fluid közeg hozzávezetése miatt), míg a másiké nem.
Ezeket az FP interferométereket egy beépített fényforrás (pl. LED, LD) mnokromatikus fénye
világítja meg és a szintén integrált fotodiódák érzékelik az interferencia hatására kialakuló
eredő fény intenzitását. A két interferométer különbségi jele a hőmérséklet változások miatti
zavaroktól is nagymértékben mentes és jó linearitású, a nyomás mérésére használható.
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A nagyon alacsony nyomásértékek (vákuum és ultranagy vákuum, pl. 10-6 Pa)
tartományában a gázok hővezetőképességének mérésén alapuló Pirani nyomásmérő
szenzorok alkalmazhatók. Ezekben a szenzorokban egy fallal elválasztott két térrész van
kialakítva, amelyek közül az egyik bezárt gázt (referencia nyomáson) tartalmaz, a másik pedig
a mérendő gázközeget. A két térrészben egy-egy elektromosan fűtött NTC termisztort
helyeznek el. A két termisztor hőmérséklete eltérő lesz, mivel a körülötte elhelyezkedő gáz
nyomásának eltérése miatt annak hővezetőképessége is eltérő lesz. Részletesebben, a
mérendő gázközegben elhelyezett termisztor hőmérsékletét a szenzor szilárd elemeinek
hővezetése, a sugárzással átadott hő, valamint a gáz hővezetése emeli. Az utóbbi tag (gáz
hővezetése) értékét a gáz nyomása és anyagi minősége befolyásolja az alábbi képlet szerinti
módon:
𝐺 =𝑎∙𝑘∙

𝑝∙𝑝
𝑝+𝑝

ahol a két térrészt elválasztó lemez (fal) felülete, k a gáz(ok) anyagi minőségére jellemző
konstans, p a mérendő és pmax a maximális mérhető nyomás. A kiolvasáshoz a két termisztor
ellenállása közötti különbséget mérik érzékenyen, hídkapcsolásban. Vegyük észre, hogy ez a
működési elv hasonló a gázkromatográfok hővezetőképességi detektorának (TCD,
katharometer) működési elvéhez; csak míg ott közel állandó nyomáson a gázok anyagi
minősége

közötti

különbséget

igyekszünk

érzékelni

(k

változása

okozza

az

ellenállásváltozást), addig itt a gáz anyagi minősége állandó és a nyomás változik.
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6.4. ÁRAMLÁSMÉRŐ (TÖMEGÁRAM MÉRŐ) SZENZOROK
Az áramlási sebesség pontos mérése (és szabályzása) gyakori és fontos méréstechnikai
feladat az iparban és az analitikai kémiában is. Az áramlásmérő szenzorok által szolgáltatott
adatok teremtik meg a lehetőséget a gáz és folyadék közegek áramlási sebességének pontos
szabályzására (nagyméretű, átlátszatlan csövekben és közegekben is), továbbá sok esetben
közvetetten más információkat is szolgáltatnak a mintáról (pl. viszkozitás, sűrűség, stb.).

6.4.1. Frekvenciamérésen alapuló áramlásmérők
A turbina alkalmazásán alapuló áramlásmérő működése hasonló a rotaméterekéhez,
azonban átlátszatlan csővezetékekben/folyadékokban is alkalmazható. Működésének
lényege nem más, mint hogy az áramló közeg egy turbinát (propellert) forgat meg, amelynek
egyik lamellájába (lapátjába) permanens mágnest építettek. A csőfalba épített indukciós
tekercsben áram indukálódik a mágnes elhaladásakor, és így keletkező áramcsúcsok
(másod)percenkénti számát számolja meg egy számláló elektronika. Az áramlási sebesség
mérése tehát itt a turbina forgássebességének mérésére van visszavezetve. Az áramlási irány
megváltozását az indukált áram irányának megfordulása indikálhatja.

A hullámterjedés sebessége egy fluid közegben a közeg áramlási sebességétől függ, ha
az áramlásnak van a megfigyelés tengelyével párhuzamos komponense. A hullámterjedés
sebességének meghatározása pedig frekvenciamérésre vezethető vissza, ha kihasználjuk a
Doppler effektust. A hullámterjedés sebességének méréséhez ezért a cső falára ferdén
mechanikai hullámokat (rezgéseket) keltő adókat, velük szemben a cső másik falára pedig a
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rezgésérzékelőket helyezünk el. Az áramlási irány ellenében sugárzott hanghullám
késedelmet fog szenvedni, terjedési sebessége lecsökken, ami az érzékelt rezgési frekvenciát
lecsökkenti az áramlás nélküli esethez képest. Az ellenkező irányban sugárzott hullámok
ellentétesen viselkednek. A mért frekvenciaváltozás alapján a közeg áramlási sebessége
meghatározható. A módszer nagy előnye, hogy semmilyen szűkület, akadály elhelyezését
nem igényli a csőben, sőt akár kívülről, utólag is telepíthető. A rezgéskeltő (jeladó) és rezgés
érzékelő (vevő) nagyon hasonló kialakítású, hiszen mindkettő piezoelektromos anyagból
készült eszköz.

A zavarmentes mérés érdekében az alkalmazott hullámok frekvenciáját két fontos szempont
figyelembevételével érdemes megválasztani: 1.) az essen távol a csővezeték anyagában
terjedő mechanikai háttér vibrációk frekvenciájától, 2.) viszonylag magas frekvencia legyen a
frekvenciamérés érzékenysége érdekében. Mindezek miatt a legtöbbször az ultrahangok
tartományába eső frekvenciát (> 20 kHz) alkalmaznak, ezért ezt a szenzortípust ultrahangos
áramlásmérőnek nevezik. A szenzor (jeladó és –vevő együttes) felszerelése többféle
konfigurációban megvalósítható, adott esetben használva azt is, hogy a cső falának
belsejéről visszaverődnek a hullámok.

6.4.2. Nyomásmérésen alapuló áramlásmérők
Fluid közegek áramlása szűkületben nyomásesést generál (Bernoulli törvény). Ebből
következően egy fluid közeg áramlási sebességének mérése visszavezethető pl. egy szűkület
(Venturi cső) előtt és után mérhető nyomások közötti különbség mérésére, vagyis csak
nyomásmérő szenzor elhelyezésére van szükség a differenciális nyomásmérésen alapuló
áramlásmérő szenzorok kialakításához. Ezen szenzorok kalibrációja azért is szükséges, mert
valós (részlegesen összenyomható és/vagy viszkózus közegekre az effektus kissé eltérően
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jelentkezik). Az áramlás irányának érzékelését a differenciális nyomás előjelének
monitorozása teszi lehetővé.

Egy

közegben

elhelyezett,

nem

áramvonalas

akadály

mögött

az

áramlás

következményeként örvényhullámok fognak keletkezni (Kármán-féle örvénysor), amelyek
periodikus nyomásingadozásokat okoznak. Ez a nyomás ingadozás az akadály mögött
elhelyezett gyors nyomásmérő szenzorral (pl. piezoelektromos kristállyal) érzékelhető. A
nyomásingadozás frekvenciája közvetlenül arányos lesz az áramlási sebességgel, ha minden
más körülmény (az áramló közeg anyagi minősége, hőmérséklete, stb.) állandó. Ezek az ún.
örvény szenzorok (vortex flow sensors) pontosak és jó linearitásúak, de az alacsony és magas
viszkozitások tartományában nem működnek jól. Az áramlási sebesség irányának
detektálására két ilyen szenzor konstrukciót ellenkező irányban (vagy egy akadályt a két
oldalán egy-egy nyomásmérő szenzorral) kell beépíteni.

Megemlíthető még, hogy egyes cégek kombinált szenzorokat is készítenek; pl. létezik
olyan örvény szenzor, amelyben az örvények nyomásváltoztató hatását nem közvetlen
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nyomásméréssel, hanem az ultrahangos áramlásmérő elve szerint, a cső két átellenes falára
elhelyezett piezoelektromos adó/vevő elrendezéssel érzékelik.

6.4.3. Speciális elven működő áramlásmérők
Ha a folyadék legalább minimális elektromos vezetőképességgel rendelkezik (vannak benne
töltéshordozók), akkor az áramlási sebesség mérhető a mágneses térben mozgó töltésekre
fellépő erő (a Lorentz erő) miatt a töltéshordozók létrejövő szeparációja, illetve az ez által
indukált feszültség mérése révén is. Az elektromágneses áramlásmérő szenzorokban két
elektródot építenek cső falába (a cső falától elszigetelten), és az áramlási irányra merőleges
irányú mágneses teret hoznak létre egy mágnessel (permanens vagy elektromágnes), majd
az elektródok között mérhető feszültséget mérik. Természetesen ennek a szenzornak a
kalibrációja addig lesz csak használható, amíg a töltéshordozók mennyisége vagy minősége
nem változik a fluid közegben; ha ugyanis például az ionizációfok (gázokban) vagy
disszociáció (elektrolitokban) mértéke megváltozik, akkor a mérhető feszültség nagysága is
változni fog állandó áramlási sebesség mellett is.

A Coriolis-erő olyan tehetetlenségi erő, amely akkor lép fel, ha a test egy forgó
rendszerben mozog a forgástengelytől eltérő irányban. Az erő nagysága a test tömegétől,
sebességétől, stb. függ, így felhasználható mozgó közegek áramlási sebességének mérésére
a közeg tehetetlensége folytán. Az effektuson alapuló Coriolis áramlásmérő egy összetett,
aktív szenzoregyüttes, ami egy lazán felfüggesztett, U-alakú flexibilis csőszakaszból áll, amely
oldalirányú kilengéseinek fázisát két közelségi szenzor érzékeli (pl. egy indukciós tekercs, ami
a csövön rögzített permanens mágnes mozgását figyeli). A cső kilendüléseit egy mozgató
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elem (aktuátor) periodikusan idézi elő. Ha a csőben nem áramlik a folyadék, akkor a
csőszakasz szimmetrikusan lendül ki, nincs fáziskésés a két szenzor jele között. Ha van
áramlás, fáziskésés fog fellépni, amelynek nagysága az áramlási sebességtől függ. A
kilendülés detektált frekvenciája a folyadék sűrűségére vonatkozó információt szolgáltat.

Termikus effektusok alapján is lehet áramlási sebességet mérni (termikus áramlásmérő).
Ehhez a fluid közeg egy apró (laminárisan áramló) részét egy kapillárisba vezetik, ahol két
miniatűr hőmérsékletmérő szenzor (általában Pt RTD, amit vékony platina drótnak a
kapillárisra csévélésével alakítanak ki) között egy kis fűtőelem helyezkedik el. Szimmetrikus
elrendezés esetén áramlás hiányában a két szenzor által érzékelt hőmérséklet egyforma lesz,
mivel a hőterjedés (konvekció) mindkét irányban azonos mértékű. Ha azonban a közeg
áramlik, akkor az áramlás irányába a fluid közeg részecskéi elszállítják a hő egy részét, és így
aszimmetria alakul ki a két hőmérsékletmérő szenzor által mért hőmérsékletekben. A
különbségi jel arányos lesz az áramlási sebességgel, így annak mérésére használható.
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6.5. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


Sorolja fel azt a hét fontos effektust/folyamatot, amelyek kihasználásával
hőmérsékletmérő szenzorok készíthetők!



Ismertesse az RTD rendszerű hőmérsékletmérő szenzorok fontosabb lehetséges
felépítési/alapanyag módozatait, jellegzetességeit, elvárható pontosságát!



Mely fontosabb jellemzőikben térben el egymástól az RTD és a termisztor típusú
hőmérsékletmérő szenzorok?



Ismertesse a termoelem rendszerű hőmérsékletmérő szenzorok felépítését,
jellegzetességeit!



Mi a működési elve a termokromatikus anyagok alkalmazásán alapuló hőmérsékletmérő
szenzoroknak?



Magyarázza el a fotodiódák működésének lényegét és a kiolvasásuk két fő módozata
közötti különbségeket!



Hogyan működnek, milyen előnyös és hátrányos tulajdonságokkal bírnak a töltéscsatolt
eszköz (CCD) rendszerű összetett fotoszenzorok?



Magyarázza el, miért jelent kihívást az extrém alacsony nyomások mérése és milyen
elven működő szenzorral lehet azt megvalósítani?



Mi a működési elve a termikus áramlásmérő szenzornak?



Hogyan működik az ultrahangos áramlásmérő szenzor?
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7. KÉMIAI SZENZOROK

7.1. ELEKTROKÉMIAI SZENZOROK
Az elektrokémiai szenzorok a legalapvetőbb kémiai szenzorok közé tartoznak, lényegében a
szenzorok archetipusát jelentik. Ma sok esetben félvezető rétegeket alkalmaznak bennük,
sőt közvetlenül aktív félvezető alkatrészekre (pl. FET) épülnek, részben azért, mert kimeneti
jelük mindig elektromos, vagyis áram, feszültség vagy ellenállás (vezetőképesség) jellegű és a
kiolvasáshoz és/vagy meghajtáshoz félvezető elektronikai elemekre (pl. a már megismert
műveleti műveleti erősítős alapkapcsolásokra) van szükség. Szelektivitásuk kialakítása
érdekében mind az egyensúlyi, tömegtranszport és katalitikus megközelítés módokat
bevetik. Az elektrokémiai szenzorok kimondottan kis méretű, kis elektronikus fogyasztású
változatban is megépíthetők, ezért előszeretettel alkalmazzák azokat egyszer használatos
lab-on-a-chip eszközökben is.
Az elektrokémiai szenzorok mindig egy elektrokémiai cellaként foghatók fel és legalább
két elektronvezető fázist (elektród) tartalmaznak, a legtöbbször legalább egy ionvezető
(folyékony vagy szilárd) fázis mellett. Az elektron és ionvezetők határfelülete lehet ún.
blokkolt és nem blokkolt. A nem blokkolt esetben a határfelületen a töltéshordozók
folyamatosan

átléphetnek,

áramolhatnak

és

egyensúlyok

szabályozzák

a

beálló

potenciálkülönbségeket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ebben az esetben „ohmikus
kapcsolatban” állnak a szenzor elemei (az elektromos ellenállás jól mérhető, közepes vagy
kicsi). Nem blokkolt elektrokémiai határfelületekre mutatnak be példát az alábbi ábrák: a.)
két elektronvezető, b.) két ionvezető azonos ionnal, c.) ionvezető és elektronvezető, d.) két
ionvezető, de nem azonos ionnal; (Nasicon: Na+ vezető üvegszerű szilárd anyag), amelyek
közül az a) eset nem alkalmas szenzor kialakítására, de a többi igen. Az ábrákon µ a kémiai
potenciált jelöli.
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A blokkolt határfelületeken folyamatos töltésátvitel nem lehetséges, azonban ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne kölcsönhatás a fázisok között. Így például különböző szilárd
kristályos anyagok felületén kötőhelyek léteznek egyes ionok számára, ami azok
felhalmozódását eredményezi, potenciál különséget hoz létre a mintaoldatban és a felületen
kötött ionok között beálló elektrokémiai egyensúlyok miatt. Ohmikus kapcsolat tehát nincs a
fázisok között, de kapacitív kapcsolat igen; ezt használják ki például a FET alapú
elektrokémiai szenzorok.

7.1.1. Potenciometrikus szenzorok
A potenciometrikus szenzorok egy galváncella elektromotoros erejét (feszültségét, a két
elektród közötti potenciálkülönbséget) mérik, vagyis ezen eszközök kimeneti jele feszültség.
Amint az az elektrokémiából ismeretes, a potenciometriában a galváncella egyik félcelláját
egy referencia elektród (közel állandó potenciál!) alkotja, így a tényleges érzékelést a másik
elektród végzi, amelyet indikátor elektródnak is neveznek. Referencia elektródként a
leggyakrabban

Hg/Hg2Cl2,

Ag/AgCl

vagy

Hg/Hg2SO4

elektródot

alkalmaznak.

Az

elektromotoros erő definíciójából következik, hogy a potenciometrikus mérés során (közel)
nulla áramerősség mellett mérjük a kimeneti jelet (feszültséget), amikor a töltésátviteli és
kémiai folyamatok egyensúlyban vannak. A kiolvasó elektronikának tehát nagyon nagy
bemeneti ellenállásúnak kell lennie.
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A Nernst egyenlet miatt a potenciometrikus szenzorok kimeneti jele logaritmusos
kapcsolatban áll a mérendő komponens oldatbeli koncentrációjával, illetve gáz szenzoroknál
a mérendő komponens parciális nyomásával. Mindez azt is jelenti, hogy ezen szenzorok
érzékenysége (kimutatási határa) nem túl jó, hiszen az analit koncentrációjának változása a
logaritmus függvény miatt elnyomottan jelentkezik a kimeneti jelben. Előnyös viszont, hogy
dinamikus tartományuk széles, vagyis több koncentráció nagyságrenden keresztül
alkalmazhatók.

Szelektivitásuk

általában

nem

kimagasló,

és

azt

egyensúlyi

és

tömegtranszport jellegű folyamatok (pl. membránok) biztosítják.
Klasszikus példát jelentenek a potenciometrikus kémiai szenzorokra az ionszelektív és az
oldott gázok koncentrációját mérő elektródok. Az ionszelektív elektródok esetében további
csoportosítás alapját a szelektivitást biztosító membrán jellege szolgáltatja, így példaként
érdemes megemlíteni a speciális összetételű üveg membránt alkalmazó üvegelektródot (pHmérés), a kristályos anyagot (pl. LaF3 fluorid ionok méréséhez, AgX halogenid vagy
pszeudohalogenid ionok méréséhez) membránként alkalmazó szilárdtest elektródokat, az
ioncserélő gyantákat alkalmazó „folyékony” (lágyított polimer, pl. PVC) membrán
elektródokat (pl. valinomycin alapú káliumion méréshez). Az oldott gázokat (NH3, HF, SO2,
H2S, stb.) érzékelő membrán elektródok általában egy ionszelektív elektród (pl. pH elektród,
szilárdtest membrán elektród, stb.) köré épülnek, amelyekben a kismolekulás érzékelendő
gázok át tudnak diffundálni egy transzport membránon, majd egy belső elektrolitban
elnyeletődve a ténylegesen érzékelt ionokat hozzák létre. Az ilyen felépítésű elektródokat
kompozit (compound) elektródoknak is szokták nevezni. Az ilyen elven működő, gázérzékelő
potenciometrikus membrán elektródokra vonatkozóan az alábbi táblázat mutat be pár
példát.
Mérendő
CO2
HCN
HF
H2S
NH3
NO2
SO2

A belső oldatban lejátszódó reakció
+
CO2 + 2 H2O  HCO3 + H3O
+
HCN + H2O  CN + H3O
+
HF + H2O  F + H3O
+
H2S + H2O  HS + H3O
+
NH3 + H2O  NH4 + OH
+
2 NO2 + 3 H2O  NO3 + NO2 + 2 H3O
-

SO2 + 2 H2O  HSO3 + H3O

+

A belső oldat összetétele
0,01 M NaHCO3, 0,01 M NaCl
0,01 M KAg(CN)2
+
1 M H3O
pH= 5 citrát puffer
0,01 M NH4Cl, 0,1 M KNO3
0,02 M NaNO2, 0,1 M KNO3

Ionszelektív elektród
üvegelektród (pH)
Ag2S membrán elektród
Fluorid elektród
Ag2S membrán elektród
üvegelektród (pH)
üvegelektród (pH)

0,001 M NaHSO3, pH 5

üvegelektród (pH)
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Analóg koncepció mentén potenciometrikus enzim elektródok („bioszenzorok”) is
létrehozhatók, ha a külső membrán és a belső ionszelektív elektród között egy megfelelő
enzim réteget immobilizálunk (néhány potenciometrikus bioszenzorokra vonatkozó példa az
alábbi táblázatban látható).
A fent említett klasszikus potenciometrikus szenzorokat azonban itt nem tárgyaljuk,
mert ezek minden bevezető műszeres analitikai kémiai és fizikai kémiai kurzus során
ismertetésre kerülnek.
Mérendő komponens
L-arginin
asparagin
L-cisztein
L-glutamin
penicillin
karbamid
L-fenilalanin

Bioaktív rész
argináz + ureáz (enzim)
asparagináz (enzim)
Proteus morganii (baktérium)
Sarcina flava (baktérium)
penicillináz (enzim)
ureáz (enzim)
L-aminosav oxidáz + torma peroxidáz (enzim)

A detektált komponens
NH3
+
NH4
H2S
NH3
+
H3O
+
NH3 vagy H3O
I

A korszerű potenciometrikus szenzorok közé tartoznak a térvezérlésű tranzisztorra épülő,
ún. ChemFET konstrukciók. A ChemFET szenzor koncepció lényege, hogy a FET
kapuelektródján speciális, az analitot szelektíven megkötni képes bevonatot hozunk létre. Az
analit (pl. ionok) megkötődésekor a kapuelektród potenciálja megváltozik, ami a FET sourcedrain áramerősséget (ISD) befolyásolja; az áramerősség pedig arányos lesz a megkötődött
analit mennyiségével (blokkolt határfelület). Az érzékelő réteg jellege alapján többféle
altípus megkülönböztethető:


ionszelektív membrán alkalmazása; ionszelektív szenzor (ISFET)



"lebegő" fém kapuelektród (pl. Pd) alkalmazása gázok mérésére (GasFET)



gélben, polimerben immobilizált enzim alkalmazása (ENFET)

Esetlegesen vita tárgyát képezheti, hogy ezeket az eszközöket akkor amperometriás vagy
potenciometriás szenzoroknak kell-e tekinteni, de vegyük észre, hogy itt valójában potenciál
(feszültség) érzékelése történik, csak azt U/I átalakítás követi. Az alábbiakban a FET alapú
szenzorok működését részletezzük.
Az ISFET konstrukció viszonylag gyakori, évtizedek óta kereskedelmi forgalomban is
kapható – például „félvezető pH mérő elektród” néven (amelynél az érzékelt ion
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értelemszerűen a hidrogénion/oxóniumion). Az ISFET konstrukció lényeges eleme, hogy –
mivel elektrolit oldatba kell mártani a FET tranzisztort – a forrás és nyelő elektród
kivezetéseket elektromosan el kell szigetelni egymástól és az elektrolit (minta) oldattól, amit
általában SiO2 és/vagy Si3N4 vékonyrétegekkel érnek el (az utóbbi kémiai ellenállóképessége
jobb). A kapuelektród szerepét olyan érzékelő réteg tölti be, ami a mérendő ionok számára
kötőhelyeket tartalmaz; ennek révén a mintaoldattal fennálló egyensúly révén töltéstöbblet
alakul ki az érzékelő rétegen, ami a fázishatáron potenciálkülönbséget hoz létre. Érzékelő
rétegként vizes közegben nagyon rosszul oldódó csapadékokat (pl. oxidok, halogenidek,
szulfidok) alkalmaznak, amelyek viszonylag szelektíven képesek megkötni egyes ionokat.
Például pH érzékelése esetében az oxidok (pl. Al2O3, SiO2, Ta2O5, TiO2) alkalmazhatók,
amelyek a H+ és OH- ionok megkötésére alkalmasak; halogenid vagy Ag+ ionok érzékelésekor
ezüst-halogenid (pl. AgCl, AgBr, stb.) rétegek, és így tovább. Mivel potenciometrikus
mérésről van szó, ezért a mintaoldatba egy (miniatür kivitelű) referencia elektród is
belemerül. Az ISFET kimeneti elektromos jelének kiolvasása úgy történik, hogy a
meghajtó/kiolvasó elektronika a forrás és a referencia elektród közötti potenciál különbséget
úgy változtatja, hogy a forrás és nyelő közötti áramerősség állandó maradjon; a kimeneti jel
tehát feszültség, ami az elektrolitoldat ionkoncentrációjának negatív logaritmusával lesz
arányos (nem feltétlenül „nernsti meredekséggel”).
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Az ISFET-ek főbb előnyei a hagyományos ionszelektív elektródokkal összehasonlítva:


nem igényelnek előzetes nedvesítést és szárazon is hosszú időn keresztül tárolhatók



elektrolit mentesek



kis méretűek (lokális mérések, több ISFET egymás mellé integrálásának lehetősége)



gyors beállásúak



robusztusak (nem törékenyek, könnyen tisztíthatók)



hőmérséklet kompenzáció céljából integrált hőmérsékletmérő szenzorral is elláthatók

El kell azt is mondani ugyanakkor, hogy ezeknek a szenzoroknak a méréstartománya
általában szűkebb (a lineáris tartomány kb. 4-5 koncentráció nagyságrend) mint a
hagyományos ionszelektív elektródoké. A kémiailag érzékeny réteg szelektivitása és kémiai
ellenállóképessége szabja meg alapvetően a szenzor szelektivitását és élettartamát is,
hasonlóan a hagyományos elektródokhoz. Így például erősen savas vagy lúgos közegben,
vagy komplexképző ligandumok jelenlétében az érzékelő csapadékréteg feloldódhat, illetve a
sajátionok zavaró hatásával is számolni kell. Az ISFET szenzorok egyik alapvető problémája az
alkalmas tulajdonságokkal rendelkező, miniürizálható, megfelelően stabil referencia elektród
megtalálása (reference FET; REFET); az egyik próbálkozás alapja egy további, olyan FET
beépítése, ami a mérendő ionra érzéketlen kapuelektróddal van ellátva.
Gázok mérése is lehetséges FET alapú potenciometrikus szenzorral (GasFET). A gáz anyagi
minőségétől függően többféle megoldás lehetséges, de ezek között leggyakoribbak azok,
amelyek

a megfelelő gázok jelenlétében egy fém kapuelektród kilépési munkájának

változását érzékelik. Ez történhet oly módon, hogy 1.) a fémréteg közvetlenül a kapuelektród
szerepét tölti be és a gáz rajta keresztül diffundál be az alatta található szigetelő
oxidréteghez (pl. Pd fémréteg SiO2 rétegen hidrogén mérésére, vagy irídium réteggel SiO2
rétegen ammónia mérésére; lásd alábbi bal oldali ábra), illetve hogy 2.) egy
„lebegő/felfüggesztett” (suspended gate FET, SG-FET) kapu elektródot alkalmaznak, amelyen
a gáz adszorbeálódni tud (lásd az alábbi, jobb oldali ábra). Mindkét esetben állandó
feszültséget kapcsolnak a kapu elektród és a tranzisztor alaprétege közé, amihez a mérendő
gáz hatására létrejövő néhány tíz mV feszültség (U) hozzáadódik és ez fogja modulálni a
forrás-nyelő közötti áramerősséget. Az SG-FET konstrukció nyilvánvalóan több flexibilitást ad
a szelektivitás kialakítására, de érzékenysége kisebb lesz amiatt, hogy a kapu elektród
távolabbra kerül a másik két elektródtól (az elektromos térerősség kisebb lesz). Ezen
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gázérzékelők ppm térfogati koncentációk mérésre alkalmasak. Érzékenyítés lehetséges
például az SG-FET konstrukciónál katalitikus réteg alkalmazásával, amit főként redukáló
gázok (pl. CH4, CO, H2) érzékelésére demonstráltak.

Az

enzim

FET

(ENFET)

bioszenzor

konstrukciók

könnyen

elképzelhetők

(és

megvalósíthatók) a hagyományos enzim elektródoknak megfelelő kialakítással, egy pH-mérő
ISFET szenzor kapu elektródján immobilizált enzimtartalmú érzékelő réteggel, ami pH
változtató hatású komponenseket termel. Többek között penicillin, glükóz és karbamid
érzékelésére építettek már ezen az elven ENFET szenzort, penicillináz, glükóz oxidáz és ureáz
enzim segítségével.
Gyakorlati szempontból fontos esetet képviselnek azok a potenciometrikus szenzorok is,
amelyek szilárd fázisú elektrolittal működnek, és ezért magas hőmérsékleten is
alkalmazhatók. A szilárd elektrolitok ionvezetők, amelyekben – szemben a folyékony
elektrolitokkal – általában csak egy ion vesz részt az áramvezetésben. Az egyik ide vonatkozó
alap példa a stabilizált ZrO2 (cirkónia) szilárd elektrolit alapú oxigén szenzor, ami pl.
belsőégésű

motorok

kipufogógázainak

("λ-szonda")

vagy

fémolvadékok

oxigén

koncentrációjának vizsgálatára használatos. A működéshez elengedhetetlen a szennyezett
cirkónia kristály, ami oxidion vezető. Ez annak köszönhető, hogy a szennyezéskor néhány
százaléknyi ittrium-oxidot (Y2O3) juttatnak a rácsba, ami lokálisan a Zr4+ ionok Y3+-ra való
cserélődésével és fémion körül négy helyett három oxidion jelenlétével jár; ez az oxidion
hiányos állapot lehetővé teszi, hogy oxidionok belépjenek a kristályba és azon belül
elmozduljanak, vagyis a szennyezés hatására a nagyon rossz vezető cirkónia egészen jó
elektromos vezetővé válik. Az Y2O3 szennyezés másik hozománya, hogy stabilizálja a cirkónia
kristályrácsot, ami egyébként termikus kezelés hatására a monoklin  tetragonális  köbös
átrendeződés okozta térfogatváltozás miatt egyszerűen szétesne (stabilizáló adalékként
egyébként a MgO, CaO, Al2O3, Ce2O3, stb. is megteszi). Amennyiben egy ilyen stabilizált
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cirkónia kristályt egyik oldalán egy oxigéntartalmú referencia gázzal (pl. atmoszférikus
levegő), míg a másik oldalán a mérendő oxigéntartalmú gázeleggyel hozunk kontaktusba,
akkor a kristály két oldala között eltérő oxigén koncentráció esetén potenciálkülönbség fog
kialakulni, amit az ott elhelyezett porózus Pt elektródok révén meg is tudunk mérni.
Lényegében egy koncentrációs elemről, galváncelláról van szó, amelyben az anódon 2 O2- 
O2 + 4e- reakció és a katódon ennek fordítottja játszódik le. Egyensúlyban a cella
elektromotoros ereje az oxigén parciális nyomásától függ:
𝐸

=𝐸 +

𝑅∙𝑇
𝑝
∙ 𝑙𝑛
4∙𝐹
𝑝

Ez a szenzor csak emelt hőmérsékletű (pl. 600-800°C) környezetben, vagy fűtött
kemencében fog működni, mivel az oxidionok mozgékonysága a kristályrácsban alacsonyabb
hőmérsékleten nagyon kicsi. Ez éppen megfelel a már említett alkalmazásoknak. A szenzor
hasznos mérési tartománya kb. három nagyságrend (10-2 … 101 Pa), két lehetséges kialakítást
pedig az alábbi ábra képei mutatnak.

A beépített hőmérsékletmérőre a működési hőmérséklet állandó értéken tartásához
és/vagy a kompenzációhoz van szükség. A jobb oldali ábrán látható változat alacsonyabb
hőmérsékleten (< 400°C) is működik, mivel vékonyrétegként alkalmazva a cirkónia
vezetőképessége kellően megnő már alacsonyabb hőmérsékleteken is. A Pd-PdO2 rendszer a
referencia elektród (állandó O2 parciális nyomást biztosít), a Pt réteg itt is porózus. Hasonló
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elvek mentén például klórmérő szenzor (SrCl2 szilárd elektrolittal) vagy SO2 mérő szenzor
(fémszulfát szilárd elektrolittal) is készíthető.

7.1.2. Amperometrikus szenzorok
Amperometriás mérési koncepció esetén a kémiai rendszert kibillentjük egyensúlyából külső
energiaforrás (feszültség) segítségével; itt tehát a töltésátviteli folyamatok sebessége nem
nulla, éppen ezt érzékeljük az szenzoron átfolyó áramerősség mérésével. Az elektrokémiai
(töltésátviteli) folyamatok sebességét a reakciósebesség helyett az azzal arányos
áramsűrűséggel (a vezető egységnyi felületén a felületre merőleges irányban áthaladó
elektromos áram nagysága) írjuk le:
𝑗 =𝜈 ∙𝑧 ∙𝐹∙𝑟
ahol ji az i-edik reaktáns áramsűrűsége, i a sztöchiometriai együtthatója és zi a töltésszám
változása az i-edik reaktánsnak a reakcióegyenletben, F a Faraday állandó, r pedig a
reakciósebesség. A tapasztalat szerint az áramsűrűség exponenciálisan függ az egyensúlyi
redoxpotenciáltól való eltérés mértékétől, vagyis a túlfeszültségtől (amit a külső
feszültségforrásból biztosítunk). Ez a függés azonban csak addig maradhat fenn, amíg a
reagáló anyagok koncentrációja állandó, és mivel az elektrokémiai reakció fogyasztja a
reaktánsokat az elektród (szenzor) felszínén, ezért a reakció sebessége attól is fog függni,
hogy milyen sebességgel jutnak el oda anyagtranszport folyamatok révén a reaktánsok. Ha
az anyagtranszport lassú, akkor a reakciósebességet, vagyis a mérhető áramsűrűséget ez
határozza meg, az áramsűrűség egy határértéket ér el. Analitikai célokra ez a kívánatos
állapot, ugyanis a szóba jöhető transzport folyamatok (konvekció, migráció, diffúzió) közül a
diffúzió esetében ismeretes, hogy annak sebessége a koncentráció gradienssel arányos (lásd
Fick törvények). Ha tehát olyan körülményeket teremtünk az amperometriás érzékelésre,
amikor a diffúziós réteg vastagsága állandó, akkor az áramsűrűség határértéke
𝑗,

= −𝑧 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷

𝑐
𝛿

ahol Di az i-edik reaktáns (a mérendő kémiai komponens) anyagi minőségtől függő diffúziós
állandója, ci ennek koncentrációja,  pedig a diffúziós réteg vastagsága. Vegyük észre, hogy
ilyenkor tehát az áramsűrűség (ami a gyakorlatban állandó vezető keresztmetszet miatt az
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áramerősséggel, az amperometriás szenzorok kimeneti jelével arányos) a koncentrációval
lineárisan változik, ellentétben a potenciometriával, ahol logaritmikus volt az összefüggés. Ez
azt jelenti, hogy az amperometriás szenzorok érzékenysége sokkal jobb, mint a
potenciometrikusaké, a dinamikus tartományuk viszont kisebb.
Hogyan lehet diffúzió-kontrollált helyzetet teremteni? Ennek többféle kísérleti módja
van, ezek közé tartozik: 1.) a mintaoldat erős kevertetésével a diffúziós réteg csak az
elektród felszínén megtapadt vékony, álló réteget jelenti, ami a diffúziós réteg vastagságát
rögzíti (ilyenkor a diffúzió a konvencióval együtt működik!), 2.) membrán alkalmazásával az
elektród felszínén, ami adott diffúziós gátat szab (a diffúziós réteg vastagságát rögzíti) és
egyúttal a szelektivitást is javítja, 3.) mikroelektródos elrendezésben gömbi diffúziót
alkalmazunk. A gömbi diffúzió kihasználásakor arra alapozzuk a határáram mérését, hogy egy
mikroelektród (mikrokorong, mikrogyűrű, stb.) körül a diffúzió nem lineáris, hanem félgömbi
szimmetriájú lesz, vagyis bár az idő függvényében növekszik a rétegvastagság (a pillanatnyi
félgömb sugara), azonban a félgömb felülete a sugár négyzetével fog nőni, a diffúzió
sebessége pedig szintén a sugár négyzetével arányos (Fick második törvényének
alkalmazása):
𝑑𝑐
𝑑 𝑐
=𝐷∙
𝑑𝑡
𝑑𝑟
Mindez azt jelenti, hogy a határáram egy rövid átmeneti időszak után beáll (a
körszimmetrikus mikroelektród sugara a) a következő határértékre
𝑗 =𝑧∙𝐹∙𝐷∙𝑐∙

+ ∙

∙√



𝑗

=𝑧∙𝐹∙𝐷∙

A mikroelektródos konstrukció a szenzorok méretbeli kialakítási igényeinek megfelelő.
Bár ilyenkor az elektród kis felülete miatt nagyon kis áramerősségeket fog a szenzor
szolgáltatni (pA, nA), azonban ezek jel-zaj viszonya és alkalmazhatósága jobb lesz, mint a
makro elektródoké. Ezt több körülmény is okozza, például kisebb lesz az elektród saját
kapacitása (gyorsabb válaszjel), kisebb ohmikus potenciálesés fogja torzítani a mért jelet és
rosszul vezető közegekben is kis feszültség mellett alkalmazható lesz az elektród.
A fentiek alapján amperometriás szenzoroknál a szelektivitás kialakítására az
anyagtranszport befolyásolása (pl. membránok használata) illetve az elektrokémiai
reakciónak megfelelő redoxi potenciál megválasztása ad lehetőséget. Miként a
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potenciometria, úgy az amperometria sem kiemelkedő szelektivitású méréstechnika, de ez
itt nem feltétlenül probléma, hiszen a szenzorok esetében csak korlátozott, egy adott
alkalmazásnak megfelelő szelektivitást várunk el. Az amperometria gyakorlati alkalmazása
során a rögzített potenciálon való áramerősség mérési igénye miatt nem két elektródos
(referencia és munkaelektród), hanem három elektródos (referencia, munka- és segéd
elektród) cella elrendezést alkalmazunk, aminek megvalósítására szolgál a potenciosztát
kapcsolás (lásd az interfész áramkörökről szóló fejezetet). A referencia elektródhoz képest
állandó munkaelektród feszültséget tudunk biztosítani, de az áram nem a referencia, hanem
a segéd elektródon fog átfolyni. A diffúzió limitált kondíciók miatt az amperometrikus
szenzorok nem túl gyorsak, amin a mikroelektródos kivitel javít valamelyest.
Ide vonatkozó példa konstrukcióként említhető az alább látható Clark-féle oldott oxigén
elektród. Ebben a szenzorban -0.6 V feszültségen tartanak egy Pt elektródot a referencia
Ag/AgCl elektródhoz képest. A féligáteresztő fluoropolimer membránon át tud diffundálni a
külső vizes oldatban oldott oxigén a belső elektrolitba és a Pt katódon elreagál:
O2 + 4 H+ + 4 e-  2 H2O
A két elektródon átfolyó áramerősség tehát az oldott oxigén koncentráció függvénye lesz. Az
eszköz mérete kisebb lehet, mint 1 mm, ezért orvosi katéterekbe is beépíthető (pl.
újszülöttek légzésfunkcióinak ellenőrzése).

Egy nagy jelentőségű további példát jelent az amperometrikus glükóz bioszenzor,
aminek különböző változatait vércukorszint mérésre elterjedten használják. Ezen szenzorok
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működése azon alapszik, hogy az immobilizált glükóz oxidáz enzim a β-D-glükóznak a vérben
oldott molekuláris oxigén általi glükonsavvá (glükonolakton) történő oxidációját katalizálja.
Az enzim működéséhez egy kofaktorra is szükség van, ami a flavin adenin dinukleotid (FAD).
A FAD kezdeti elektron akceptorként szolgál, FADH2 formává redukálódik, amit viszont az
oxigén regenerál, és ekkor hidrogén-peroxid képződik. A bruttó reakció tehát

A keletkező H2O2 aztán egy redoxi munkaelektródon oxidálható (pl. Pt vagy üvegszén,
+0.6 V feszültségen egy Ag/AgCl referencia elektróddal szemben) és a mérhető áramerősség
a glükóz molekulák kocentrációjával lesz arányos:
H2O2  O2 + 2 H+ + 2 eA fenti bioszenzor gyakorlati megvalósítása során azonban több problémát is le kellett
küzdeni. A vér szűrésére egy membránt építenek be (pl. PC vagy cellulóz-acetát), ami
egyúttal el is teríti az enzimmel bevont munkaelektród felszínén a folyadékot. Az is
belátható, hogy az oldott oxigéntől is függni fog a szenzor kimeneti jele és a redoxi
elektródon esetleg más jelenlévő komponensek (pl. aszkorbinsav, acetaminofén) is
oxidálódhatnak – ez a két körülmény a mérés pontosságát ronthatja. Az oldott oxigén
problémáját ma úgy küszöbölik ki, hogy egy mediátor molekulát (pl. dimetil-ferrocén) is
tesznek az enzim mellé a munkaelektródra. Az enzimreakciót oxigén helyett a mediátor
molekula kationos formája segíti, amely a reakció során redukálódik a neutrális formává. A
mediátor molekula ugyakkor a munkaelektród potenciálján ismét oxidálódni fog a kationná;
ezért mindig újratermelődik.
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Az oxidábilis zavaró komponensek jelenlétének problémájára pedig különbségi áramjelet
képeznek oly módon, hogy két cellát (munkaelektródot) alkalmaznak; az egyik tartalmaz
enzimet, vagyis aktív, míg a másik nem – így a két áramjel különbsége már valóban a glüköz
koncentráció függvénye lesz. A fenti finomításokkal ellátott korszerű glükóz szenzor
felépítését az alábbi ábra mutatja be. A meghatározási határ 2 fM, 30 L oldatban, vagyis kb.
36000 glükóz molekula.

Az amperometrikus bioszenzoroknak (amelyek többsége enzimek használatát alapul) sok
változata ismert; néhányat az alábbi táblázat mutat be.
Mérendő komponens

Enzim

Detektált komponens

kolin

kolin oxidáz

H2O2

etanol

alkohol oxidáz

H2O2

formaldehid

formaldehid dehidrogenáz

NADH

glutamin

glutamináz, glutamát oxidáz

H2O2

szervetlen foszfor

nukeozid foszforiláz

O2

fenol

polifenol oxidáz

kinon
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7.1.3. Elektromos vezetőképességi szenzorok
A harmadik elektromos mennyiség, amely érzékelési információt képes szolgáltatni, az
elektromos vezetőképesség (G), az ellenállás reciproka. Az ellenállás kiszámítása az Ohm
törvény alapján lehetséges, a feszültség és az áramerősség felhasználásával (R= U/I).
Amennyiben a mérést váltóárammal végezzük, az elektromos ellenállás (amit ilyenkor
impedanciának hívunk, jele Z) és a vezetőképesség a frekvencia függvénye lesz. Az
elektromos ellenállás felírható a fajlagos ellenállás (), a vezető hossza (L) és
keresztmetszete (A) függvényeként:
𝑅 =𝜌∙

𝐿
𝐴

A fajlagos vezetőképességet (), ami a fajlagos ellenállás reciproka, a felületre, potenciál
gradiensre normálják, és az áramsűrűséggel, valamint az elektromos térerősséggel fejezik ki:
𝜎=

𝑗
𝐴

Fizikai kémiából ismeretes, hogy a (fajlagos) vezetőképesség a mozgékony
töltéshordozók anyagi minőségétől, töltésétől, koncentrációjától függ. Additív sajátság,
vagyis a jelenlévő töltéshordozók önálló vezetése összeadódik. Ebből adódóan a
vezetőképességi szenzorok (amelyek népszerű neve „kemirezisztor”) szelektivitása általában
nagyon korlátozott. Elrendezésük leggyakrabban az alábbi egyszerű formában valósul meg (a
bal oldali ábra oldalnézetet, a jobb oldali felülnézetet mutat); a szelektív réteg
vezetőképességét változtatja meg a mérendő komponens kötődése.

A gyakran alkalmazott, fésűszerű elektród elrendezést (a fenti ábra jobb oldalán) a
mérendő mintával való, minél nagyobb felületen történő érintkezés miatt célszerű. A
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kemirezisztorok jól vezető elektrolit oldatok mérésére nem alkalmasak, hiszen ilyenkor
lényegében rövidzár létesülne a két kontaktus (elektród) között. Leggyakrabban DC
(egyenáramú) üzemmódban használatosak. A szigetelő hordozó általában üveg, kvarc vagy
alumina, az elektródok fémből készülnek.
Az egyik legegyszerűbb, fém vékonyréteg érzékelőt tartalmazó vezetőképességi szenzor
egy szigetelő hordozóra leválasztott igen vékony (7-40 nm) arany film. Ennek a
vékonyrétegnek a fajlagos ellenállása 300 és 1500 ·cm közé esik. Egyenfeszültség
rákapcsolása hatására elektronok fognak vándorolni a két elektród között. Ha viszont az
aranyhoz nagy affinitással bíró gőzök (pl. Hg vagy H2S) adszorbeálódnak kis koncentrációban
az arany rétegen, akkor ezek jelenlétükkel részlegesen akadályozni fogják az elektronok
mozgását

(„az elektronok szóródnak”). Az érzékenységet a film vastagságával lehet

szabályozni (a vastagság növelése csökkenti az érzékenységet) és a dinamikus tartományt a
gőzök adszorpciós izoterma befolyásolja. A szenzor higanyra kb. 1-1000 pg/m3, míg
kénhidrogénre kb. 3–500 ppb tartományban működik, a válaszidő kb. 10 s. A tapasztalat
szerint nem zavarja a mérést a vízgőz, oxigén, kéndioxid vagy a szénhidrogének. Az érzékelő
regenerálása 150°C-ra való impulzusszerű felfűtéssel lehetséges.

A félvezető fém-oxid szemcsékre épülő vezetőképességi szenzorokban (kereskedelmi
nevük: Figaro szenzor) 200-600 °C-ra melegített, egymással érintkező SnO2 vagy ZnO
szemcsékből álló réteg található, amely félvezető. Levegővel érintkezve a szemcsék felületén
oxigén adszorbeálódik, ami elektronokat von el a szemcsék felületi rétegéből (oxigén ionok
képződnek). Ez a folyamat a szencséken egy elektronszegény felületi réteget hoz létre
(másképpen: potenciál gátat, „Schottky-gát”); így az elektronok a szemcsehatáron
nehezebben fognak tudni átlépni, vagyis a szemcsék elektromos ellenállása megnövekszik az
oxigénmentes állapothoz képest. Ha viszont redukáló hatású („éghető”) gázok (pl. NH3, CO,
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CH4) adszorbeálódnak a felületen, amelyek fogyasztják a szorbeálódott oxigén mennyiségét,
akkor az elektronok elvonásának mértéke a felületi rétegben lecsökken, aminek
következtében csökken a potenciál gát magassága és az elektromos ellenállás is. Oxidáló
gázok hatására (pl. NO2) az ellenállás növekedik. Ennél a szenzornál a szemcsék mérete
fontos, ugyanis ha az túl nagy, a potenciálgát nem jön létre (egy átlagos, „tömbi” ellenállás
alakul ki, amit a szemcsehalmaz belső részén található szemcsék határoznak meg). A jó
érzékenység elérésére ezért jellemzően 5-10 nm-es vagy kisebb szemcséket használnak. A
kimutatási határok jellemzően pár ezer ppm (kb. 0.1%) körül mozognak, ami számos
gyakorlati alkalmazáshoz megfelelő. A legjobb kimutatási határ ezzel a szenzorral a metilmerkaptán mérésekor érhető el (kb. 10 ppm). A szenzor alapanyagának és a hőmérséklet
módosításával egyes gázokra némi szelektivitás alakítható ki.

Félvezető polimerek segítségével is készülhet kemirezisztor gázok mérésére. Gyengén
vezető polimerek (pl. polipirrol származékok vagy grafit, ezüst részecskékkel adalékolt más
polimerek) ugyanis megfelelő gáz expozíció hatására megduzzadnak és a gáz
152

koncentrációjától, anyagi minőségétől függően megváltozik elektromos vezetőképességük. A
szerves félvezető filmekből 0,01-1 µm vastagságú vékony filmet visznek fel a fésűszerűen
elrendezett, 100-500 µm távolságban elhelyezett elektródokra (közé), spin-coating vagy
rápárologtatás módszerével. Az érzékelő felülete kb. 0,5-1 cm2. Az elektródok legtöbbször
Au, Ag vagy Pt anyagúak. A polimer félvezető típusának vagy összetételének változtatásával
(adalékolással) némi szelektivitást lehet elérni az érzékelendő gázok tekintetében;
elfogadható szelektivitást azonban mátrixszerű elrendezésben több (pl. 8-32), különféle
polimer csíkból kialakított kemirezisztorral lehet olyan összetett szenzort készíteni, aminek
összetett válaszjele (adatvektor) megfelelő statisztikai kiértékeléssel (pl. neurális hálók),
mintázatként teszi lehetővé a gázösszetétel kimutatását/felismerését. Egy ilyen eszköz az
„elektronikus orr” szerepét is be tudja tölteni pl. biztonságtechnikai, kozmetikai ipari
minőségbiztosítási, környezetvédelmi vagy orvosdiagnosztikai alkalmazásokban.

7.2. OPTOKÉMIAI SZENZOROK
Definíció szerint optokémiai szenzor alatt olyan szenzort (esetleg detektort) értünk, ami egy
kémiai komponens (csoport) mennyiségét (vagy küszöb feletti koncentrációban való
jelenlétét) érzékeli és a kimeneti jele optikai. Az optikai jel itt azt jelenti, hogy a kémiai
érzékelő réteg valamilyen optikai tulajdonsága változik meg. Az optokémiai szenzorok régi
elnevezése optróda (optrode = optical electrode) volt, de ez már nem használatos.
Az optokémiai szenzorok - bár nem a legegyszerűbb felépítésűek - igen népszerűek.
Kimeneti jelük többféle is lehet a spektroszkópiai és optikai mérési üzemmódok miatt (pl.
abszorpció,

emisszió,

fotolumineszcencia/fluoreszcencia,

törésmutató,

polarizáció,

interferencia, stb.). Különlegességük, hogy valódi távoli mérések is kivitelezhetők velük,
mivel a fényvezetés könnyen megoldható nagy távolságokra akár száloptikákkal, akár direkt
optikákkal, ráadásul ezen közben nagyfokú zavarmentesség is biztosítható. Az optokémiai
szenzorok, spektroszkópiai elvüknek köszönhetően, a legszelektívebb kémiai szenzorok közé
tartoznak. Legtöbbjük aktív szenzor a gerjesztő fényforrás (LED, DL, stb.) szükségessége
miatt, de azért előfordulnak passzív konstrukciók is (pl. napfénnyel működők,
kemilumineszcens típusok, stb.)
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Tárgyalásuk előtt érdemes ismét megjegyezni, hogy azok a molekulák (pl. fluorofórok,
kromofórok), amelyek a révén a szelektív jelképzés egy optokémiai szenzorban megvalósul,
nem önálló szenzorok, hanem molekuláris érzékelő rétegek (molekuláris szondák).
Egy másik, ide tartozó eszköznév az optikai szonda (optical probe), amely azokra az
eszközökre vonatkozik, amelyek csak a fény hozzá- és elvezetésében, esetleg a minta
prezentációjában (pl. rögzítésében, mérőcella biztosításában) játszanak szerepet, de nem
játszanak szerepet a szelektív érzékelésben. Ilyen eszköz például sok száloptikás mérőfej (pl.
bemerülő transzmisszós szonda vagy reflexiós szonda, stb.).
Jegyezzük meg azt is, hogy a spektrométerek, még ha kis méretűek is, nem nevezendők
optokémiai vagy optikai szenzornak. A spektrométerek komplett mérőműszerek, amelyek
többféle szenzort (főként fotoszenzorokat) és természetesen több más, kiegészítő eszközt
tartalmaznak. A spektrométerek, a többi mérőműszerhez hasonlóan, abban térnek el a
szenzoroktól, hogy megfelelő manuális beállítással nagyon sokféle kémiai komponenst
képesek mérni; ezzel szemben az optokémiai szenzorok egy-egy érzékelési feladatra optimált
eszközök; felépítésük mindig egy komponens vagy komponens csoport mérésére megfelelők.
Említésre méltó tény az is, hogy a mintatartó (hordozó) sokszor fontos szerepet játszik
az optokémiai szenzorok teljesítőképességének kialakításában, működési körülményeinek
behatárolásában is. Példa lehet erre a mintahordozó felületének nanorészecskékkel vagy
nanométeres vékonyrétegekkel való borítása, amely plazmonikai effektusok révén a
szenzorban mérhető jel nagyságát növelheti – ilyen például a „felületerősített” Raman
spektroszkópia (SERS) megvalósítására alkalmas szubsztrát. Egy ilyen konstrukció sem
szenzor, de még csak nem is érzékelő réteg, hiszen önmagában semmiféle szelektivitással,
érzékelési képességgel nem bír, mindössze a jel nagyságát növeli.
Az optokémiai szenzorok népes családja sokféleképpen csoportosítható (pl. kontakt vagy
távoli mérésre képesek, az optikai jel típusa, stb.) – az alábbiakban csak néhány példát
ismertetünk a lehetőségekből, amelyek között különleges tulajdonságaik miatt kiemelt
szerep jut a száloptikáknak.
Széles körben elterjedtek a száloptikás spektrométerek (száloptikás fényvezetéssel
működő, kompakt spektrométerek), amelyek mérőfejei tipikus példát mutatnak az optikai
szondákra. Az alábbi ábrán például egy bemerülős rendszerű transzmissziós szonda látható.
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Ez a konstrukció lehetővé teszi, pl. az iparban, hogy egy nagyobb reaktorban, tároló
tartályban, keverő edényben transzmissziós/abszorpciós spektroszkópiai monitorozást
lehessen fluid közegekben (elsősorban folyadékokban) végrehajtani. Ezek a száloptikás
szondák bifurkált, kétfelé elágazó (Y alakú), száloptikát tartalmaznak. Az egyik szálon
keresztül egy fényforrás fénye jut be a közegbe, a másikon pedig a mérőfejben elhelyezett
tükörről visszaverődve visszajut egy spektrométerbe. A mérőcella úthosszát a száloptika
közös vége és a tükör közötti távolság határozza meg; ennek beállítása a legtöbb ilyen
szondában például úgy történhet, hogy a tükröt tartalmazó, menetesen rögzülő fejrészt
szükség esetén másikra cserélik. A kereskedelmi forgalomban hasonló elrendezésben (tükör
nélkül) kaphatók reflexiós/fluoreszcenciás szondák (száloptikás mérőfejek) is, amelyekben a
fénygyűjtés hatékonyságát úgy biztosítják, hogy nagyobb térszög alatt gyűjtik a visszafelé
haladó (emittált) fényt több szálú száloptikával (pl. 6+1 magot tartalmazó szál, amelynek 6
magja a fénygyűjtésért, a középső magja pedig a gerjesztésért felel).
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Megjegyezzük, hogy a fenti száloptikás szondák átalakíthatók olymódon, hogy valódi
szenzorrá váljanak. Ehhez hullámhossz szelektív fényforrás és fotoszenzor kell, valamint a
minta felületére (belsejébe) alkalmas hordozón (pl. kerámia vagy fémoxid pasztillán) egy
szelektív fluorofór/kromofór vegyületet kell immobilizálni. Erre a konstrukcióra példaként
említhető 1.) a Ca(II) szelektív Oregon-Green BAPTA fluorofór ligandum (exc 488 nm, em=
520 nm), amivel oldatok szabad Ca(II) koncentrációjának mérése oldható meg, 2.) a Ru(II)difenil-fenantrolin komplex, aminek fluoreszcenciáját az oldott oxigén kioltja, így az oldott
oxigéntartalom mérésére lesz alkalmas, 3.) vagy indikátor színezékek, amelyek fényelnyelése
a pH függvényében változik (optokémiai pH szenzor).

Abszorpción vagy fluoreszcencián alapuló szelektív optokémiai érzékelőket oly módon is
lehet készíteni, hogy egyszerre többféle, külön-külön egy-egy komponens csoportra szelektív
színezékeket alkalmazunk mátrix elrendezésben és ezek optikai tulajdonságainak
megváltozását a mérendő kémiai elegy (gázok vagy folyadékok) expozíciója hatására egy
színes kamerával olvassuk ki. Az expozíció előtt készült felvétel pozíció-függő szín és
intenzitás adatai a háttérjeleket szolgáltatják. Ennek a konstrukciónak két előnye, hogy 1.) az
egyes színezékek „jeleit” egy mintázattá kombinálja, ami sokkal szelektívebb érzékelést tesz
lehetővé, mint a színezékek külön-külön, 2.) az eszköz készítésekor az egyes színezék
féleségek egzakt pozícióját sem szükséges előre eltervezni, hiszen ezt az adatokat kiértékelő
algoritmus betanítása szükségtelenné teszi (az eszköz elkészülte után ismert, tiszta kémiai
komponensekkel trenírozhatjuk a rendszert). Az alábbi képek erre a koncepcióra
vonatkozóan mutatnak be egy-egy példát. A bal oldalon apró gödröcskékben (csepptálca)
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elrendezett színezék cseppekkel, míg a jobb oldalon színezékkel átitatott nanopórusos
gömbökkel (jobbra) készült konstrukciók láthatók. A baloldali eszköz kissé nagyobb (kb.
25x25 mm) méretű, míg a jobboldali mikrométeres nagyságrendbe eső méretű szorbens
gömbökkel dolgozik, amelyek egy száloptika mag végfelületébe mikrofabrikált gödrökben
foglalnak helyett, így az sokkal kisebb (akár szub-milliméteres) eszköz lehet. A tálcás
elrendezésnél a tálca anyaga (vagy hátoldala) reflektív (pl. fehér színű), így külső
megvilágítással kontrasztos képek készíthetők. A száloptikás elrendezés értelemszerűen a
hátoldali megvilágítás lehetőségét hordozza. A képek még kontrasztosabbá tehetők, ha a
megvilágításhoz (gerjesztéshez) nem spektrálisan folytonos fényt, hanem csak az alkalmas
hullámhosszakat használjuk. Ezek az optokémiai eszközök a kiolvasáshoz a vizsgált anyagi
rendszerből való kiemelést, és kamerához illesztést igényelnek, használati élettartamuk
korlátozott, sőt sokszor csak egyszer használatosak.

Két eltérő törésmutatójú közeg határán, ha a fénynyaláb megfelelő szögben érkezik a
nagyobb törésmutatójú közeg irányából a határfelületre, teljes visszaverődés (szekuláris
reflexió) következik be. Ugyanakkor a sugárzás kis része behatol a kisebb törésmutatójú
közegbe is, ahol intenzitása exponenciálisan csökken a távolsággal (evaneszcens hullám(tér)).
A behatolási mélység igen kicsi, általában néhány tíz nm (ez az a távolság, ami alatt 1/e
részére csökken az elektromágneses sugárzás intenzitása). A nagyobb törésmutatójú közeg a
fény nagyobb hányadát tovább vezeti (ezt hullámvezetőnek is nevezik), így a behatolási
folyamat sokszor megismétlődik a hullámvezető hosszirányában.
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Az evaneszcens tér kihasználásával optokémiai szenzor úgy készíthető, hogy a sima
felületű hullámvezetőt kívülről az övénél kisebb optikai törésmutatójú, a mérendő
komponensre szelektív abszorberrel (molekuláris érzékelő réteggel) vonják be, aminek
fényelnyelése a mérendő komponens megkötése hatására megváltozik. A hullámvezető
egyik végén az abszorber érzékelő réteg kiolvasásához szükséges hullámhosszú fényt (pl.
LED, DL fényforrások fényét) csatolunk be, ami a hullámvezetőn továbbhaladva
intenzitásából veszít (ezt a hullámvezető másik végén egy fotoszenzorral mérjük); az
intenzitás csökkenés egy része pedig az abszorbertől fog származni. Megfelelő geometriai
kialakításnál (pl. több tízezer reflexió a hullámvezetőben) az evanszencens tér
abszorpciójától származó rész számottevő lesz és érzékeny szenzorhoz jutunk. Egyes anyagok
(pl. PMMA) a levegő nedvességtartalmát jól adszorbálják, ezért légnedvességmérő optikai
szenzor készíthető belőle az evaneszcens tér kihasználásával akár érzékelő réteg nélkül is
(természetesen a szelektivitás romlása árán).
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Ugyanezen elven működnek az IR spektrométerek vékonyrétegek mérésére szolgáló ATR
(attenuated total reflection) szondái is, amelyek nem állank másból, mind nagy
törésmutatójú felpolírozott kristályokból, ami hullámvezetőként szolgál (pl. a gyémánt
törésmutatója a látható fény hullámhosszain kb. 2,4). Az ATR szondák önmagukban nem
optokémiai szenzorok, mivel nem tartalmaznak érzékelő réteget: az abszorber szerepét
éppen a vizsgálandó vékonyréteg minta (pl. polimer vagy folyadékfilm) tölti be. Ha viszont a
kristály felszínére szelektív abszorbert viszünk fel, akkor optokémiai szenzorhoz jutunk. Az
alábbi ábra egy ilyen konstrukciót mutat be, ahol kationcserélő gyanta (PAN, 1-(2-piridilazo)2-naftol) a szorbens; pl. Cu2+ ionok megkötődésekor azok koncentrációjával arányos
fényelnyelés következik be. Az evaneszcens teret kihasználó optokémiai szenzorokat főként
száloptikán lehet előnyösen kialakítani, pontosabban az érzékelő réteg felvitele céljából egy
szakaszon lecsupaszított száloptika magon, hiszen a száloptika távoli kiolvasást és igen
nagyszámú reflexiót is biztosít. Az evaneszcens tér alkalmazása a száloptikás optokémiai
szenzorok egyik igen kedvelt kialakítási módja. Érdemes megjegyezni, hogy a fentieket
tovább gondolva az érzékelő bevonatnak nem csak fényabszorpció változására, hanem a
törésmutató változására is lehet alapozni ilyen működési elvű kémiai érzékelést, hiszen ez is
befolyásolja az evanszencens tér intenzitását. Sőt, fluorofór érzékelő réteg esetén a
fluoreszcenciás emisszió is szolgálhat kimeneti jelként. Ezek alkalmazására a következő
fejezetben, a mikrostrukturált száloptikás szenzorok között látunk példákat.

Optokémai szenzor készíthető a fényinterferencia (koherens fény hullámfrontok fáziseltolódásának) érzékelése révén is. Többféle interfométer is építhető erre a célra, de
példaként tekintsük a Mach-Zender interferométert az alábbi ábra bal oldalán. Ebben
koherens lézerfényt nyalábosztóval két egyenlő részre osztanak, majd tükrök segítségével
később ismét egyesítik őket; ilyenkor az Iki/Ibe arányt csak a két ág fáziskülönbsége
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befolyásolja. Ha most az egyik ágban egy abszorbert (molekuláris érzékelőt) helyezünk el,
akkor az ennek a mérendő kémiai komponens megkötése miatt bekövetkező törésmutató
változása (a fényterjedési sebességének csökkenése) fáziskésést fog eredményezni, ami
megváltoztatja Iki/Ibe értékét (a kimeneti jelet). A tükrök és a nyalábosztó pontos
pozicionálása és elrendezése természetesen elég körülményessé teszi az interferométerek
használatát, azonban szerencsére ezek nagyon praktikusan megépíthetők száloptikával (lásd
az ábra jobb oldalát). A száloptikás elágazás könnyedén betölti a nyalábosztó szerepét, a
fénynyaláb terelésére pedig természetesen sincs szükség. Az érzékeléshez mindössze ismét
csak az evaneszcens teret kell kihasználni; a burkolat lecsupaszítása után az abszorber
réteget a magra kell felvinni.

Mikrostrukturált optikai szálaknak (microstructured optical fiber, MOF) nevezik azokat a
száloptikákat, amelyek anyagukban kapillárisokat tartalmaznak a hosszuk mentén. A
kapillárisok jellemző belső átmérője az 1-10 µm tartományba esik. Ezeket a szálakat
évtizedekkel ezelőtt alkották meg először, azon törekvés során, hogy a körülményes dópolási
(CVD) folyamat helyett egy egyszerűbb eljárással tudják a száloptikák magja körül a kisebb
törésmutatójú burkolat (cladding) réteget kialakítani. Erre a célra a levegővel megtöltött
kapillárisok jól megfelelnek, hiszen a szilika kb. 1,45 értékű törésmutatójához képest a
levegőé tényleg kisebb (kb. 1) a látható fény tartományában, ráadásul graded-index
(folytonosan változó törésmutatóval rendekező burkolatú) száloptikák is könnyen
megvalósíthatók így. Jóval később fedezték fel, hogy ez a konstrukció fotonikában és
szenzorikában is jól alkalmazható.
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A MOF optikai szálak a szenzorikában jó lehetőséget kínálnak arra, hogy az optikai szál
teljes hossza mentén kémiai érzékelés valósulhasson meg; ehhez csak a vizsgálandó
gázeleggyel vagy híg vizes oldattal (törésmutató kb. 1,33) kell a kapillárisokat megtölteni. A
kapillárisok folyadékkal való megtöltése nem egyszerű vagy gyors, de megoldható akár
pumpa, akár nedvesítő folyadékok kapillaritásának felhasználásával.
A MOF szenzorok kialakításának egyik legegyszerűbb módja, amikor a mag helyén
kapilláris található, és ebbe töltjük a minta folyadékot. Ilyenkor a törésmutató megváltozása
hatására a szálon transzmittált fény intenzitása (transzmisszójának hatékonysága) fog
megváltozni.

Egy másik elrendezésben, amelyben a mag szilárd anyagú (pl. szilika vagy polimer), a
burkolat helyén elhelyezkedő kapillárisba töltjük a fluoreszcens érzékelő molekulákat
(molekuláris szondát). A magon keresztül vezetjük be a gerjesztő fényt, ami az evaneszcens
tér segítségével fogja gerjeszti a fluorofórokat; ezek emittált fénye becsatolódik a magba
(kisebbtől a nagyobb törésmutató irányában ez hatékony), amely hullámvezetőként működik
és ezen keresztül a száloptika mindkét végére eljut az emittált fény. Az emittált fény más
hullámhosszú, mint a gerjesztő fény, így könnyen elválasztható és intenzitása detektálható
(az ábrán a zöld színnel jelölt a gerjesztő fény, a piros az emittált fény).
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A fluoreszcenciás érzékelés MOF esetén oldalirányú gerjesztéssel is megoldható, pl. a
gerjesztő fényforrás nyalábját keskeny vonallá alakítva (columniform optikai lencsével), hogy
jobban idomuljon a száloptika geometriájához. A rövid, üreges száloptika magja itt is kivezeti
az emittált fény a szál végére, ahol az fotoszenzorral detektálható.

7.3. TÖMEGÉRZÉKENY KÉMIAI SZENZOROK
Tömegérzékeny szenzorokban közös elem, hogy az érzékelés során a szenzor érzékelő
rétegének tömegváltozása következik be (pl. szorpciós folyamatok révén, csapadék vagy
fémbevonat leválása eredményeképpen, stb.), ami a szenzor valamilyen mérhető fizikai
(elektromos, mechanikai, stb.) paraméterének változását idézi elő; ezt alkalmazzuk kimeneti
jelként. A leggyakrabban ezeknél a szenzoroknál a hordozó rugalmas, mechanikai rezgésekre
képes szilárd anyag (lapka vagy vékony rúd alakúra metszett kristály), amelynek a rezgési
frekvenciáját követi a kiolvasó elektronika. A frekvencia ugyanis – impulzusok számlálására
visszavezetett módon – elektronikusan igen nagy pontossággal (pl. milliomod rész, ppm)
mérhető,

így

a

rezgő

eszköz

kismértékű

elhangolódása,

amit

a

szelektíven

megkötött/leválasztott analit okoz, is jól észlelhető. Általában már 10 pg anyag leválása is jól
érzékelhető változást okoz a kisméretű hordozó rezgési frekvenciájában, ami akár ppb szintű
kimutatási határok elérését is lehetővé teszi. A tömegérzékeny szenzorok többsége
piezoelektromos alapanyagra (pl. kvarc, Si3N4) épül, de ez nem kizárólagos.
Világos, hogy kémiai szenzorrá ezeket az eszközöket a szelektív érzékelő/receptor réteg
közreműködése teszi (egy érzékeny mikromérleg kis méretben sem kémiai szenzor!), bár
vannak próbálkozások például aeroszol tömegkoncentráció érzékelésére egyszerű, ragadós
felületű tömegérzékeny szenzorokkal. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a legtöbb
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tömegérzékeny szenzor egyszer használatos konstrukció, mivel az apró eszköz hatékony
regenerálása oly módon, hogy annak kiindulási tömegét (amire vonatkozóan a kalibrációját
előzetesen elvégeztük) pontosan, picogramm pontossággal visszakapjuk, nagyon nehéz,
főként folyadék fázisban.
Szelektív (megkötő) rétegként enzimek, molekuláris lenyomatú polimerek, szorbensek,
csapadékképzők vékony rétegét alkalmazzák. A szenzor érzékenységét azzal lehet fokozni,
hogy megnövelik a receptorral bevont felületét, amit például nanostrukturált kialakítással
(pl. nanorészecskékkel való borítással) lehet elérni. Szelektivitásuk és érzékenységük
különösen akkor jó, ha viszonylag nehéz molekulákat kell könnyebbektől szelektíven
megkötni és gravimetriásan érzékelni.
Általános tulajdonságuk közé tartozik még, hogy főként egyensúlyban lévő rendszerek
vizsgálatára alkalmasak, mivel viszonylag lassúak (a mérési idő több percig is eltarthat).
Legjobban gáz fázisban (vagy felcseppentett folyadékban) eloszlatott komponensek
érzékelésére alkalmasak, mert bár elvben lehetséges az áramló folyadék fázisban kivitelezett
mérés is, azonban ez csak erős korlátokkal lehetséges. Ennek egyik oka az, hogy a hordozó
rezgési frekvenciáját folyadék közegben már nem csak a tömegváltozás fogja módosítani,
hanem az áramló folyadék viszkozitása, a kristály súrlódása, vagy szolvatációja is.
Mindemellett a kristály felületén elhelyezett elektródokat (amelyekkel gyakran a frekvencia
kiolvasása történik) is el kell szigetelni az elektrolittól. A rezgések monitorozása, kiolvasása
történhet akár fénysugárral is, ami a rezgő lapka reflektív részéről visszaverődve a rezgések
hatására irányt vált és egy pozíció érzékeny fotoszenzorban váltja ki a kimeneti jelet. Ez a
megoldás elektromos szigetelés problémájával már nem küzd, azonban a folyadék alatt
szintén korlátozottan használható a fényterjedés nehézségei miatt.
A mikrokonzol (cantilever) alapú tömegérzékeny szenzorok vékony, a támasztó
konstrukcióból tüske/újjszerűen kinyúló micromechanikai szerkezetek, amelyek egyik
(általában felső) oldalát a szelektív receptorokkal vonják be. A mikrokonzolt egy oszcillátor
segítségével vezérelt megoldással (pl. elektromos melegítéssel periodikus hőtágulásra vagy,
ha piezoelektromos anyagból készült a mikrokonzol akkor elektrosztatikus gerjesztéssel)
rezgésre késztetik. A rezgés frekvenciáját a mikrokonzol tömege befolyásolja, ami
megváltozik, ha a mérendő komponensből detektálható mennyiség megkötődik a
receptoron. A mikrokonzolt kémiai maratással állítják elő a legtöbbször Si3N4, SiO2 vagy Si
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alapanyagból. A rezgések kiolvasása történhet elektromosan, vagy optikai úton. Többféle,
ezen az elven működő szenzort is leírtak már, például mezopórusos szilika szilanizálásával
funkcionalizált receptorral ammónia, széndioxid, trinitrotoluol, Hg ionok, stb. detektálására.
A kimutatási határok ppb szintűek voltak és egészen jó reprodukálhatóság (pár % RSD)
jellemezte az eszközöket.

A tömegérzékeny szenzorok két további, elterjedt típusához piezoelektromos
alapanyagra van szükség. A piezoelektromos kristályos anyagok tulajdonsága, hogy a
kristályra kifejtett mechanikai hatásra válaszul egyes kristályos anyagok feszültséget hoznak
létre oldallapjaik között. Ezt a rács deformációja miatt a töltésekben bekövetkező
elmozdulások hozzák létre. Az effektus ellentettje is létezik; feszültséget kapcsolva a kristály
lapjaira a kristály deformálódik. A torzulás relatív mértéke mindössze 0.1% nagyságrendű. A
pieozelektromos anyagok közé tartozik a kvarc, az ólom-cirkónium-titanát Pb[Zr(x)Ti(1-x)]O3,
bárium-titanát, K,Na-tartarát, stb. Egy meghatározott kristálytani irányokban kimetszett
kristály szelet a tömegétől, méretétől és a metszési iránynak megfelelő, meghatározott
sajátfrekvenciával tud rezegni, ha váltófeszültséget kapcsolnak lapjaira. Többféle
rezgésforma (rezgési módus) is kialakulhat. A tömegérzékeny szenzorok leggyakoribb
alapanyaga a kvarc, amelynek többnyire az ún. AT-metszésű (AT-cut) szeleteit használják a
leggyakrabban, mégpedig vastagsági nyíró rezgések (thickness shear mode) kihasználására.
Az alábbi grafikonon az is látható, hogy a sajátrezgés frekvenciájának hőmérsékletfüggése is
van; ezért olyan irányú szeleteket készítenek kvarcból, amelyek f0(T) görbék közel nulla
meredekségűek azon az alkalmazás hőmérsékletén. Az AT metszet például a kvarckristály
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tengelyével 25°10’ irányt zár be és 20 °C környékén használatos. Példaképpen: egy 330 μm
vastag, AT metszésű kvarclap kb. 5 MHz sajátfrekvenciával bír.

A kvarckristály rezonátor/mikromérleg (quartz crystal microbalance, QCM) szenzor
arany vékonyrétegből álló elektródokat hordoz egy AT-metszésű kvarckristály lap két
oldalán. A lapka felülnézeti kialakítása általában (közel) kör alakú, részben a rezgések minél
kevesebb módusban való tartása miatt, részben a mintaoldat kényelmes és egyenletes
felvitele miatt (pl. rácseppentéssel vagy spin-coatinggal). A frekvencia megváltozását kvarc
alapanyagnál a Sauerbrey egyenlet írja le közelítőleg (de kalibrációra mindig szükség van!):
∆𝑓 = −2,3 ∙ 10 ∙ 𝑓 ∙

∆𝑚
𝐴

Számos területen bizonyították már a QCM szenzorok az alkalmazhatóságukat. Ide
tartozik aeroszolok, organofoszfor vegyületek (pl. növényvédőszerek) mérése ppb szintű
koncentrációban, szénhidrátok, fehérjék, nukleinsav oligomerek, polimerek, baktériumok,
stb. detektálása és mérése. A QCM szenzorok előre funkcionalizált felszínű lapkákkal
kereskedelmi forgalomban is kaphatók, elsősorban orvosdiagnosztikai célú, rutin mérésekre.
Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek az eszközök szinte mindig ”assay” (teszt) módban,
egyszer használatos eszközként működnek, vagyis szigorúan véve nem szenzorok.
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A surface acoustic wave (SAW) szenzorokat is egy piezoelektromos hordozón, többnyire
kvarc kristályon alakítják ki. A szenzor lapka felületének két végén interdigitális (fésűszerű)
elektródokat helyeznek el (lásd ábra), melyből az egyik készlet adóként, a másik vevőként
működik. Az adóra 30-300 MHz frekvenciájú váltófeszültséget adva a piezoelektromos
hordozó periodikus lokális összehúzódása-kiterjedése miatt egy akusztikus (mechanikus)
hullám jön létre, amely a hordozó felületén terjed, a kialakítás miatt főként a vevő irányába.
A vevő elektródon a piezoelektromos effektus miatt a hullám (rezgések) visszaalakulnak
feszültség jellé. A terjedési sebesség kiszámítható az alkalmazott frekvencia és az
interdigitális elektródon belüli lemezek távolságából. Érzékelésre mindezt úgy lehet
kihasználni, hogy az adó és a vevő között lévő térrészben azonban szelektív abszorber
réteget helyezünk el, ami a felszíni hullám terjedését befolyásolja. Ennek következtében a
hullám frekvenciája (de amplitúdója, fázisa is) megváltozik, mégpedig a szorpcióval
megkötött anyag tömegével arányosan.

166

Az alábbi ábra ezt a működési elvet illusztrálja egy egyszerű, palládium film szorbenssel
kivitelezett hidrogén érzékelés esetében. A gyakorlatban az itt látható, szimmetrikus
elrendezést alkalmazzák (a jeladóval középen), és egy szorpciónak nem kitett, referencia
csatorna

frekvenciájához

képest

bekövetkező

frekvencia

változásból

(vagy

fáziskülönbségből) számítják ki a megkötött analit tömegét. Az SAW szenzorok érzékelő
rétegeként már sokféle anyag használhatóságát demonstrálták, például szupramolekuláris
host-guest struktúrákat (pl. ciklodextrineket, kalixaréneket), fémoxid szorbenseket, szén
nanocsöveket és kompozitjaikat, molekuláris lenyomtú polimereket, biológiai anyagokat, stb.
Megjegyezzük még, hogy az SAW szenzorok valójában ritkán működnek „akusztikus”
frekvencián, az elnevezés ezen része inkább mechanikai hullámokra utal és történelmi okok
miatt őrződött meg.

7.4. TERMOKÉMIAI SZENZOROK
A termokémiai szenzorok a kémiai reakciók lejátszódását kísérő hőátadást (leadott vagy
felvett hőmennyiséget) mérik; mivel a reakcióhő arányos a reakcióban résztvevő
anyagmennyiséggel, ezért ezen az úton mennyiségi analitikai információ nyerhető ki a
vizsgált mintáról/anyagi rendszerről. A reakcióhő nem jellegzetes mennyiség, ezért csak úgy
lehet szelektív szenzort készíteni, hogy az eszközt kinetikai szelektivitással ruházzuk fel.
A termokémiai szenzorok felépítésüket tekintve mikrokaloriméterek, éppen ezért
kalorimetrikus szenzoroknak is szokták őket nevezni. A kaloriméterek a környezettől
hőszigetelt cellából állnak, amelyben az abban lejátszódó reakció eredményeképpen
bekövetkező hőmérséklet változást (nem izoterm kaloriméter) vagy hőfluxust (izoterm
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kaloriméter) követik figyelemmel. Az utóbbi rendszer esetében arra törekszünk, hogy a cella
hőmérséklete állandó maradjon és azt a hőmennyiséget mérjük, aminek bejuttatása vagy
elvonása az izoterm állapot fenntartásához szükséges. Az elmondottak alapján világos, hogy
a termokémiai szenzorok készítéséhez egy hőmérsékletmérő szenzorra mindenképpen
szükség van, vagyis mindig indirekt (vagy összetett) szenzorról beszélünk.
Egy egyszerű, nem izoterm kaloriméter egy hőszigetelt cella, amelyen átvezetik
(szakaszosan, injektálással, vagy folyamatosan) a vizsgálandó fluid közeget. A cellába épített
hőmérsékletmérő szenzor kimeneti jelének követésével lehet az átalakult anyagmennyiséget
meghatározni, hiszen állandó nyomáson
∆𝑇 = −

𝑛 ∙ ∆𝐻
𝐶

vagyis a termék móljainak számával (np), a reakcióhővel (H) és a rendszer hőkapacitásával
(Cs) lesz arányos a mérhető hőmérsékletváltozás. A szelektivitást úgy lehet biztosítani, hogy
például egy alkalmas katalizátorral (pl. Al2O3 hordozóra felvitt Pd vagy Rh metán méréséhez,
vagy glüköz oxidáz enzim a vércukorszint méréséhez, stb.) vonják be a hőmérsékletmérő
szenzor felületét. A következő megfontolásokat érdemes egy ilyen termokémiai szenzorral
kapcsolatban tenni: 1.) gáz közegben érzékenyebben fog működni egy ilyen eszköz, mivel a
folyadék a nagyobb fajhője miatt (főként áramló rendszerben) elszállítja a hő nagy részét, így
a mérendő hőmérsékletváltozás nagyon kicsi (pl. mK nagyságú) lesz; 2.) nem mindegy, hogy
milyen típusú hőmérsékletmérő szenzort alkalmazunk, hiszen pl. az ellenállásváltozáson
alapulók (mint pl. a Pt RTD vagy a termisztorok) maguk is számottevő Joule hőt fognak
generálni a működésük során, aminek hőmérséklet változtató hatását korrekcióba kell venni;
3.) a minél kisebb hőkapacitás érdekében miniatűr kivitelű hőmérsékletmérő szenzort
érdemes alkalmazni, illetve vékony katalizátor/hordozó réteget.
Az izoterm kalorimetriás elrendezésben éppen ellenállás hőmérőket (főként
termisztorokat) alkalmaznak hőmérsékletmérő szenzorként, mégpedig két okból: 1.) a
működésük során keletkező Joule hő jól felhasználható arra, hogy a rendszer hőveszteségét
kompenzálják (itt azt feltételezzük, hogy a reakcióhő endoterm, és a környezet hőmérséklete
alacsonyabb, mint kaloriméter belsejének hőmérséklete); 2.) a szelektivitást itt is a
hőmérsékletmérő szenzor katalizátorral való bevonásával érik el, és a termisztorok
jellemzően fémoxid alapanyaga kiváló katalizátor hordozó is egyben.
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Ennek a szenzornak a koncepciója tehát az, hogy a kiolvasó elektronika az ellenállás
hőmérő ellenállását (vagyis az által érzékelt hőmérsékletet) állandó értéken igyekszik tartani
azáltal, hogy a rajta átfolyó áramerősséget változtatja (egy áramgenerátorral) a szükséges
irányban. Az ellenállás mérése az ellenálláson eső feszültség mérésével történik. A
meghajtó/kiolvasó elektronika tehát az ellenálláson eső feszültséget méri (R= U/I), és ha úgy
találja, hogy az kisebb, mint a referencia (kiindulási) érték, akkor növeli az áramerősséget.
Mivel az ellenállás által a környezetének leadott hőteljesítmény (hőfluxus) U·I, másképpen
I2·R szerint alakul, így az időegység alatt leadott hőmennyiség nő, a rendszer hőmérséklete
növekszik. Hasonlóan, ellenkező irányú ellenállás (T) változásnál az áramerősség csökkentése
viszi a rendszert a referencia hőmérséklet irányába. Ilyen kialakításnál tehát áramerősség
kimeneti jelet kapunk. El is választhatjuk egymástól a hőmérsékletmérő és rezisztív fűtési
funkciót (külön fűtőelem beépítésével); egy ilyen megvalósítást mutat be az alábbi ábra (az
Au réteg a hőmérsékletmérést, a Pt réteg a fűtést szolgálja).
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Gyakran találkozhatunk olyan elnevezésekkel is a termikus szenzorok között, mint az
enzim termisztor, illetve pellisztor. Az előbbi értelemszerűen a termokémiai szenzorok egy
olyan altípusa, amelyben termisztor ellenállás hőmérőt alkalmaznak és enzimatikus
bevonatot. Sokféle bioszenzort készítettek ezen az elven, amelyek közül az alábbi táblázat
illusztrál néhányat.
Mérendő komponens

Immobilizált enzim(ek)

Hasznos koncentráció tartomány (mM)

Aszkorbinsav

Aszkorbát oxidáz

0,05 – 0,6

ATP

Apiráz

1–8

Koleszterol

Koleszterol oxidáz + kataláz

0,03 – 0,15

Kreatin

Kreatinin iminohidroláz

0,01 – 10

Etanol

Alkohol oxidáz/kataláz

0,01 – 2

Glükóz

Glükóz oxidáz/kataláz

0,001 – 0,8

Laktóz

-galaktozidáz + glükóz oxidáz/kataláz

0,05 - 10

Oxalic acid

Oxalát oxidáz

0,005 – 0,5

Penicillin

+laktamáz

0,01 - 500

A pellisztor kifejezés gáz komponensek mérésére alkalmas termikus szenzort jelöl,
amelyben apró korong alakú kerámia hordozós katalizátor szerepel ellenállás hőmérőként (a
név a katalizátor pellet és a resistor nevek ötvözéséből alakult ki). Mivel a gyakorlatban a
legtöbbször éghető/robbanásveszélyes (oxidálható) gáz komponensek mérésére van szükség
(pl. metán, hidrogén, CO), ezért oxidatív katalizátorokat alkalmaznak. A katalizátorok
működését a halogénezett szénhidrogének és kénhidrogén gátolják (inhibiálják, „mérgezik”).
Érdemes azt is megemlíteni, hogy sok alkalmazásban minimális kémiai szelektivitás is
elegendő, mivel az éghető/robbanásveszélyes anyagok összes koncentrációját akarják
érzékelni (küszöbérték feletti jelenlétét detektálni), ezért a pellisztorok egyszerű, de elterjedt
konstrukciójú eszközök, amelyek olyan elavult érzékelési technikákat váltott ki, mint pl. a
szénmonoxid kanári madaras érzékelése.
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7.5. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK



A kémiai szenzorok milyen főbb csoportokba sorolhatók a működésük alapjául szolgáló
effektusok szerint?



Adjon általános jellemzést az elektrokémiai szenzorok határfelületeire vonatkozóan!



Ismertesse az ionszelektív potenciometrikus FET szenzor konstrukció működését és
fontosabb használati tulajdonságait!



Milyen módokon lehet FET-alapú potenciometrikus gázszenzort kialakítani?



Ismertesse a stabilizált cirkónia szilárd elektrolit alapú oxigén szonda szenzor felépítését,
működési elvét, alapanyagának jelentőségét!



Magyarázza el, hogyan lehet diffúzió-kontrollált mérési körülményeket teremteni és
hogy ez miért fontos az amperometrikus rendszerű kémiai szenzorok esetében!



Magyarázza el az amperometrikus glükóz szenzor működésének koncepcióját,
felépítésének egyik lehetséges típusát, analitikai jellemzőit!



Ismertesse a főként éghető gázok mérésére alkalmas, félvezető fém-oxid szemcsékre
épülő vezetőképességi szenzorok (Figaro) felépítését, működési elvét, analitikai
jellemzőit!



Magyarázza el a különséget a molekuláris szondák, az optokémiai szondák és az
optokémiai szenzorok között!



Hogyan lehet kihasználni a hullámvezetők bukolatában létrejövő evanszcens teret
(hullámot) optokémiai szenzorok kialakítására?



Milyen lehetőség rejlik a mikrostrukturált optikai szálak alkalmazásában a szenzorika
területén?



Ismertesse a kvarckristály mikromérleg (QCM) rendszerű, tömegérzékeny kémiai
szenzorok felépítését, működési elvét és analitikai tulajdonságait!



Ismertesse az izoterm termikus kaloriméter rendszerű kémiai szenzorok működési elvét,
tipikus felépítését, analitikai jellemzőit!
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8. A SZENZORIKA JÖVŐJE

Nem kérdés, hogy a szenzorika fényes jövő előtt áll. Új szenzorok kifejlesztésére illetve a
régiek

tökéletesítésére

folyamatos

és

intenzív

az

igény

az

ipar,

egészségügy,

környezetvédelem, és a kémiai/fizikai tudományok minden területén. Az alábbiak csak egy
rövid áttekintést, ízelítőt kívánnak adni a fejlődés azon lehetséges irányaiból, amelyekben
elsősorban kémiai szenzorok, detektorok, érzékelő konstrukciók játszhatnak szerepet.
A fogyasztói ipar azon szegmenseiben, amelyek az emberi érzékszervekre - elsősorban
az ízlelésre és szaglásra – apelláló termékeket állítanak elő, régóta nagy szükség van olyan
automatizált, összetett érzékelő rendszerekre, amelyek a humán érzékeléshez hasonló
eljárással, de objektíven tudnák értékelni a termék bizonyos jellemzőit a minőségbiztosítás
számára (pl. a parfümök illata, élelmiszerek íze, stb.). Erre a célra „mesterséges nyelv”
(artificial/electronic tongue) és „mesterséges orr” (artificial/electronic nose) néven jó ideje
fejlesztenek már összetett szenzorokat, amelyek folyadék illetve gázfázisban működnek.
Ezen szenzorok, amennyiben megbízhatóan működnek majd, alkalmas protézisként
(augmentációs eszközként) akár be is ültethetők lesznek majd emberek hiányzó
érzékszerveik helyére, vagy azok segítésére. Ezek a biomimetikus összetett szenzorok több
tucattól akár százig terjedő számú, egyenként kis szelektivitású és kereszt-érzékenységet
(egyféle közeghatást) mutató individuális szenzorokból állnak, amelyek stabilak és gyorsan
regenerálódnak. Biológiai mintára az individuális szenzorok sztereo szelektivitást kell
mutassanak. Együttes kimeneti jelük egy adatmátrix, aminek kiértékelése fejlett statisztikai,
kemometriai eljárások – például neurális hálók – alkalmazását igényli. A mesterséges orrok
egy lehetséges kiviteli példája a vezető polimerekből kialakított érzékelő mátrix (lásd 7.1.3.
fejezet). Mesterséges nyelvek már több éve a kereskedelmi forgalomban is kaphatók (pl.
„Astree II”, Alpha MOS, Franciaország; „SA402B” és „TS-5000Z”, Intelligent Sensor
Technology, Japán; ), amelyek általában potenciometrikus lipid-polimer membrán elektródok
vagy ionszelektív FET (ISFET) szenzorok alkalmazásán alapulnak.
A „smart packaging” vagy „intelligent packaging” marketing néven ismert, egyre
népszerűbb csomagolástechnikai megoldások is érzékelők alkalmazásán alapulnak. A
koncepció lényege, hogy olyan passzív fizikai vagy kémiai érzékelőket (valójában egyféle
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fizikai/kémiai teszteket) építenek be a csomagba (csomagolóanyagba), amelyek a lehetővé
teszik a végfelhasználó számára, hogy a megfelelő stimulusok hatására irreverzibilis
színváltozást szenvedő érzékelők állapotát rápillantással kiolvasva megállapítsa, vajon a
terméket megfelelően kezelték, szállították, tárolták-e, stb. Ebbe a kategóriába tartoznak
például a törékeny küldemények merevfalú csomagolásán régóta alkalmazott gyorsulásérzékelők, a fagyasztott vagy hűtött élelmiszerek csomagolásán elhelyezett termokróm
foltok (amelyeket az élelmiszeripari szakirodalom „time temperature indicator, TTI”-nak
nevez), továbbá az élelmiszerek frissességét jelző indikátorok (fressness indicators). Az
utóbbi eszközök a romló ételből/italból származó gázhalmazállapotú bomlástermékeket,
metabolitokat (pl. aminok, széndioxid, kénhidrogén, stb.) érzékelik színváltozással. A
frissesség indikátorokat sok esetben a csomagolás belsejében kell elhelyezni (egy átlátszó
réteg/ablak mögött), ezért kiemelten fontos, hogy önmagukban ne jelentsenek egészségügyi
kockázatot. A kémiai TTI eszközök kivitele általában polimerizációs, fotokróm vagy oxidációs
reakción alapulnak. A polimerizációs TTI eszközök működési elve például az lehet, hogy egy
szerves monomer szilárdfázisú polimerizációs reakciója (pl. acetilén származék monomerből
1-4 addícióval polidiacetilén vegyület képződése) során, ami irreverzibilis és a hőmérséklet
növekedésével vagy fénybesugárzás hatására felgyorsul, olyan szerkezeti változások
következnek be az anyagban, ami a fényelnyelési sávot a látható tartományba tolja. Ahhoz,
hogy ezek az indikátorok jól működjenek, a használat előtt fénytől elzárva és alacsony
hőmérsékleten kell őket tárolni. A frissesség indikátorok működése pH indikátor színezék (pl.
kurkuma, lakmusz, stb.) színváltozásán vagy enzimreakciókon (pl. amin oxidáz, laktáz oxidáz,
stb.) alapulnak.
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A szenzorok egy további, fejlett alkalmazási területe a mikrofluidikai lab-on-a-chip (LOC)
eszközökbe való beépítés. Ezek az olcsó, polimer vagy üveg anyagból kialakított LOC
eszközök automatikus kémiai analízis megvalósításának lehetőségét ígérik nagyon kis minta
térfogatokon, kevés reagens felhasználásával és hulladékkal, zárt rendszerben (ezáltal
veszélyes mintákra is alkalmazhatóan). Az ilyen mikrofluidikai analitikai rendszerekhez olyan
kisméretű, átáramló fluid közegekben működő érzékelőkre van szükség, amelyek az 10-100
mikrométer szélességű csatornákba beleférnek és amelyekkel jól követhetők a lejátszódó
változások. Erre a célra a szenzorok, de legfőképpen az elektrokémiai és optikai fajták
kiválóan megfelelnek. Újabban már mikroplazma források beépítésével is kísérleteznek,
amivel mikroszkopikus kivitelű atomspektroszkópiai mérőrendszerek is kialakíthatók.
A szenzorok nanofabrikációs eljárásai is folyamatosan bővülnek. A legutóbbi
években, az additív gyártástechnológiák gyors fejlődésével egyre közelebb kerülünk ahhoz,
hogy 3D nyomtatással lehessen szenzor struktúrákat kialakítani. A 3D nyomtatás nagy előnye
ezen a területen az, hogy nagyon könnyen integrálható más mikrofabrikációs eljárásokkal és
a struktúrák sokszorosítása, másolása is könnyen megoldható. Ma már nem csak a
„hagyományos” műanyag nyomtatás megoldható, hanem fémek, kerámiák, élő sejtek, stb. is
nyomtathatók, és az elektromosan vezető/szigetelő struktúrák kialakítása sem jelent gondot.
A két legsokoldalúbb nyomtatási eljárás a DIW (direct ink writing) és SLI/SLM (selective laser
sintering/melting). 3D nyomtatással már többféle szenzort készítettek, de elsősorban fizikai
szenzorokat,

például

hőmérsékletmérő,

nyomásmérő,

áramlásmérő

vagy

optikai

szenzorokat. Újabban azonban kémiai szenzorok készítésére is akad már példa, amelyek
főként

elektrokémiai

elven

működnek.

Természetesen

a

3D

nyomtatás,

mint

mikrofabrikációs eljárás fejlődése közvetetten is elő tudja segíteni a szenzorika fejlődését,
hiszen segítségével mikrofluidikai chipek, illetve plazmonikai struktúrák (pl. felületi plazmon
rezonanciával erősített Raman spektroszkópia számára) is készíthetők.
Az intelligens szenzorok elterjedését is könnyű megjósolni, hiszen a mikroelektronika és
számítástechnika

fejlődésével

egyre

több

és

egyre

összetettebb

jelfeldolgozási,

adatkiértékelési funkciót lehet a szenzor mellé integrálni, azonos szubsztrátra építve,
ugyanabban a tokban elhelyezve. Erre a célra nagyon alkalmasak a mikrocontrollerek (MCU),
digitális jelfeldolgozó processzorok (DSP), terepen programozható logikai integrált
áramkörök (FPGA) vagy az applikáció specifikus integrált áramkörök (ASIC), amelyekről a
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4.4.1. fejezetben esett szó. Az intelligens szenzorok azokban az alkalmazásokban
használhatók előnyösen, amelyek a szenzor információk bonyolult számításokkal való
kiértékelését igénylik. Ilyenek például az ultrahangos szenzorok jelmintázatai, amelyek
kiértékelésével pl. áramlásokat érzékelő, orvosdiagnosztikai vagy földrengés előrejelző
készülékek szerkeszthetők. Az összetett szenzorok, például az elektronikus orr és nyelv, a 2D
fotoszenzor mátrixok (képalkotó eszközök) vagy akár az agyi EEG hullámokat kiolvasó
szenzoregyüttesek is mind nagy adatmátrixokat adnak ki a kimenetükön, amelyeket
adatbányászattal, gépi tanulási algoritmusokkal, neurális hálókat szimuláló eljárásokkal kell
kiértékelni. Mikroprocesszorok beépítésével a szenzorok öndiagnosztikája is megoldható,
vagy akár kimeneti adataiknak olyan kódolása, ami megakadályozza, hogy illetéktelenek
kiolvassák a szenzor adatait (pl. katonai vagy üzleti alkalmazások).
A szenzorok „intelligenciájának” egyik jellegzetes alesete a kommunikáció, vagyis olyan
elektronikai és szoftver funkcióknak a szenzorral való integrációja, amelyek révén a
szenzorok távolról kiolvashatók, utasíthatók vagy a szenzorok egymással információt
cserélhetnek. A kommunikáció egész szenzor hálózatok kiépítését is lehetővé teszi. A
szenzorok egymással való kommunikációja számos gyakorlati előnnyel jár: az érzékelők
például kompenzációs vagy kalibrációs adatokat oszthatnak meg egymás között, egyes
érzékelők meghibásodása esetére redundáns funkciókat vagy redundáns tárolási kapacitást
kínálhatnak egymásnak. A további előnyök közé tartozik az is, hogy vezeték nélküli adó-vevő
áramköreiknek egy messze elhelyezkedő központi adatgyűjtő egységgel nem közvetlenül,
nagy hatótávolságú és így nagy energiaigényű kommunikációs csatornákat kell fenntartaniuk,
hanem relé (ismétlő) vagy útválasztó állomásként működve egymás adatainak kistávolságú
közvetítésével is megoldhatják ezt a feladatot. A legújabb IEEE 1451 nemzetközi
kommunikációs szabványt kimondottan a szenzorok kommunikációjának szabályzására
hozták létre. A ZigBee nevű kommunikációs protokoll pedig kimondottan a kis fogyasztású,
kis adatforgalmú szenzorok biztonságos vezeték nélküli kommunikációjára irányuló
fejlesztés. A távolról kiolvasható szenzorok ma már közönségesnek nevezhető példájaként
említhetők az önálló IP címmel rendelkező webkamerák és időjárás állomások. A szenzorok
vezeték nélküli kommunikációjához többféle megoldást kipróbáltak már, amelyek mind
rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal. Így például az optikai kapcsolat a csomópontok
közvetlen rálátását igényli egymásra, ami nem mindig biztosítható; az akusztikus kapcsolat
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hatékonyságát környezeti hatások (eső, páratartalom, zajok) nagyon leronthatják; a
rádiófrekvenciás elektromágneses kapcsolathoz pedig (a szenzorokhoz képest) nagyméretű
antennákra van szükség. A lehetséges technikai megvalósításra vonatkozó további
információkkért érdemes például a „List of wireless sensor nodes” nevű, állandóan frissülő
Wikipedia listát olvasgatni.
A

szenzor

hálózatok

koncepciója

még

viszonylag

új,

azonban

már

több

környezetvédelmi, agrokémiai vagy biztonságtechnikai alkalmazásban is bizonyították
hasznosságukat. Példaképpen említhető a Microsoft által 2008 óta üzemeltetett
SenseWeb/SensorMap, ami a bolygónkon megtalálható, nyilvános vezeték nélküli szenzorok
(szenzor csomópontok) adatkiolvasását és koordinált, térképszerű megjelenítését lehetővé
tevő kezdeményezés. Egy másik, működő rendszer a 2000-es évek közepén három évig
követte gleccserek mikroklíma adatait és mozgását Alaszkában (SEAMONSTER project =
South East Alaska MOnitoring Network for Science, Telecommunications, Education, and
Research). Egy további példát szolgáltat a a University of California (Berkeley, USA) által
megvalósított, jelenleg is futó „Common sense” nevet viselő közösségi projekt. Ez kisméretű
(pendrive

vagy

kulcstartó

méretű)

szenzorokat

alkalmaz,

amelyet

az

emberek

táskájukra/hátizsákjukra erősítve hordozhatnak. Az eszközökbe néhány, levegőminőség
paramétert mérő szenzor (pl. NOx, CO, O3, hőmérséklet, páratartalom) és GPRS
kommunikációs modul van beépítve. Az eszköz az emberek mobiltelefonján futó
applikációval is képes kommunikálni Bluetooth kapcsolaton keresztül, ami a mért adatokat a
GPS koordinátákkal együtt egy központi számítógépbe továbbítja, ahol a levegő aktuális
szennyezettségi térképe megjeleníthető.
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A fejlettség egy újabb szintjét képviselhetik a mai funkcionalitással bíró, de még kisebb
méretű ( köbmilliméter térfogatú) intelligens szenzorok, amelyeket angol kifejezéssel
„mote”-nak (porszemecske) szoktak nevezni. Ezek jövőbeli elérhetőségét, tömeggyártását és
lehetséges kialakításukat Kristofer Pister professzor (University of California, Berkeley, USA)
vetítette elő még 1997-ben, látva a szenzorok fejlődésének már akkor is jelentős ütemét. A
koncepció szerint akár autonóm, mozgásra/helyzetváltoztatásra, kommunikációra és
adatkiértékelésre képes intelligens érzékelők is létre hozhatók, sőt olyan kivitelek is
elképzelhetők, amelyek önálló tápellátássál is bírnak. Bár a mai, cm körüli méretekhez képest
történő további méretcsökkentés első hallásra nem tűnik jelentősnek, azonban valójában ez
a lépés nagyon is fontos, mert a tárgyakba, épületekbe, stb. beépíthető szenzorok
(„embedded sensors”), illetve ezek hálózatának létrehozását teszi lehetővé, amelyek
számára egy sor újabb alkalmazás képzelhető el, például:


az épületek, építmények vázába építésével: strukturális problémák előrejelzése



irodák és otthonok falában: jelenlét érzékelés alapú adaptív klimatizálás/világítás



csővezetékekbe vagy festékrétegek alá szerelve: korróziós problémák előrejelzése



talajban szétszórva: mikroklíma érzékelése, öntözésvezérlés, talajkémiai adatok



közlekedési útvonalak mentén: forgalomfigyelés/irányítás, akár katonai célokkal



bőr alá ültetve: személyazonosító rendszerek, interaktív reklámok, stb.



környezetben szétszórva: erdőtüzek jelzése/nyomonkövetése, földrengés előrejelzés

Mivel sokak számára vonzó volt ez a vízió, az elmúlt két évtizedben jelentős
erőfeszítéseket is tettek a mote-ok megvalósítására, azonban azt lehet mondani, hogy még
mindig csak az út elején járunk. A mikroelektronika és az érzékelő felületek ilyen
kisméretben való megépítése nem is jelent problémát, azonban jól körvonalazható, hogy hol
lesz még jelentős fejlesztésekre szükség. Ezek a területek elsődlegesen az egyedi
azonosíthatóság, a kommunikáció, a mozgás/helyzetváltoztatás és a tápellátás kérdése. Itt
jegyezzük meg, hogy a komplexitás növekedésével és ezen funkciók megvalósításával egyre
inkább a mikrobotok (mikro robotok) alkalmazása felé tart a fejlődés.
Az egyedi azonosíthatóságra vonatkozóan a passzív rádiófrekvenciás címkék („RFID tag”;
ilyen eszközök találhatók például már régóta például az autók lopásgátlását biztosító
közelség érzékelős indító kulcsok) vagy fotonikai kristályok alkalmazására születtek
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javaslatok. Az utóbbi megoldás azon alapul, hogy alkalmas alapanyagok elektromos
maratásánál az alkalmazott áramsűrűséggel szabályozható a létrejövő pórusok mérete; ezt
vonalkódszerűen modulálva olyan pórusmintázatok hozhatók létre, amelyek optikai reflexiós
mérések révén kiolvashatók és a mélység-porozitás függvény Fourier transzformálásával a
vonalkódszerű azonosító kinyerhető. A kommunikáció megoldásával, amelyről fentebb már
szó esett, és mikroprocesszor integrálásával a kimenő adatok egyedi szoftveres kódolása is
egy további lehetőség az azonosításra.
A mozgás és/vagy helyzetváltoztatás képessége sok, fentebb említett alkalmazásban
nem alapfeltétel, de ez a problémakör alaposan megmozgatta a kutatók, fejlesztők
fantáziáját. Javaslatok születtek például mikroelektromechanikus (MEMS), elektrosztatikus
elven

működő

hidrofil/hidrofób

motorok
felszíni

beépítésével

lineáris

mozgásának,

folyadékok

bevonatokkal

ellátott

konstrukciók

orientáció

felszínén
változtató

mozgásának, vagy akár rovarszárnyak csapkodását imitáló miniatür rezgő szárnyakkal való
repülés megvalósítására.

Az energiaellátás kérdése is nyilvánvalóan sarkallatos. Míg utólag telepített, intelligens
„makro” szenzorok esetében megoldható, hogy (gomb)elemek révén akár több évre
biztosítsuk a tápellátást, vagy napelemek formájában akár tartós megoldáshoz is juthatunk,
azonban a még kisebb méretű, vagy akár mozgó szenzoroknál ezek nem reális opciók. A
mote-ok esetére gondolva két érdekesebb tápellátás javaslatot érdemes megemlíteni. Az
egyik a lakott környezetben mindenütt előforduló elektromágneses háttérsugárzás (pl. TV,
rádió és mobiltelefon hálózatok) megcsapolása egy antennával; pár cm méretű drót
„farokkal” a tapasztalatok szerint akár 100 µW elektromos teljesítmény is kinyerhető, ami
már bőven elegendő a szenzor funkciók tápellátására. A másik eredeti megoldás a környezeti
mechanikai energia (pl. a szenzort befogadó szilárd tárgyak rezgéseinek) felhasználása
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piezoelektromos kristályok beépítésével; ez az energia tényleg „ingyen van”, hiszen
egyébként veszteségként disszipálódna a környezetbe. Ilyen lehetőség kihasználására pedig
sok közlekedési vagy ipari környezetben nyílik lehetőség, gondoljunk csak csővezetékek
szivattyúira, járművek hajtásrendszereire, mindenféle forgó/mozgó ipari gépre, stb. A
kutatások azt mutatják, hogy ezen az úton mJ nagyságrendű energia könnyen hozzáférhető a
„mote” méretű eszközök számára is.

8.1. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


Ismertessen néhány korszerű csomagolástechnikai megoldást, amelyben szerep juthat a
szenzoroknak („intelligens csomagolás”)!



Vázolja fel a lehetséges működési elvét és alkalmazási területeit az ún. elektronikus orr
és elektronikus nyelv típusú összetett szenzoroknak!



Ismertesse a szenzorok hálózatba szervezésének előnyeit, módjait és alkalmazási
lehetőségeit!



Magyarázza el a porszemcse (mote) szenzor koncepciót, a megvalósításban rejlő
kihívásokat és lehetőségeket!
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9. FÜGGELÉK

A jelen függelék néhány, sorozatgyártott, kereskedelmi forgalomban beszerezhető fizikai és
kémiai szenzor publikus, gyártói adatlapját mutatja be (angol nyelven). Ezek az adatlapok
azon túl, hogy konkrét információkat – kiviteli adatokkal, teljesítményjellemzőkkel,
felhasználási lehetőségekkel – szolgáltatnak példaként, arra is alkalmasak, hogy illusztrálják a
jegyzetben ismertetett koncepciók, elméleti összefüggések gyakorlati megvalósíthatóságát.
Az itt szereplő információk segíthetik a jelen jegyzethez kapcsolódó kurzusokon gyakorlati
feladatok végrehajtását is.
A következő adatlapok kerültek bele ebbe a válogatásba:
 Szilícium PIN fotodióda (Vishay BPV10NF)
 Szilícium piezorezisztív nyomásmérő szenzor (Freescale MPX4250A)
 Hőmérsékletet és páratartalmat mérő, digitális jelkimenetű szenzor (Sensiron SHT1x)
 Piroelektromos, széndioxid-mérő optikai szenzor (Alphasense NDIR A)
 FET tranzisztoros ionszelektív szenzor (Microsense MSFET 3310/3320)
 Illékony anyagok mérésére szolgáló elektromos vezetőképességi szenzor (Figaro 2600)
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