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Abstract
For the first time, tin dioxide (SnO2) have been one-step synthesized as thin films by microwave
method and used as gas sensor. These films were characterized using X-ray diffraction (XRD)
and field emission scanning electron microscopy (FESEM) to study their ctystal structure and
morphology. The X-ray diffraction study confirm that all the synthesized SnO2 thin films have
tetragonal cassiterite structure, with lattice constants (a = b = 4.738Å and c= 3.187Å). The FESEM
imges shows that the surface morphology of the samples were homogeneous and have regular grain
distribution. The sensing performance of SnO2 thin films were examined under the presence of
ammonia (NH3) gas. The experiments were inducted in a wide range of operating temperatures
(300–500)°C. The performance of the sensor prepared at (70%) microwave power exhibited the
highest sensitivity of (5.44) when exposure to (1000) ppm NH3 at (350) °C. The lowest response
time achieved by the SnO2 nanoparticles prepared in (70%) microwave power was (18) s against
(100) ppm ammonia. These results indicated that a modification in the morphology of sensing device
may strongly affect the sensitivity and optimum operating temperature as well as the respond time.
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اخلالصة

ألول مرة ،ثاين أوكسيد القصدير ( )SnO2تم حتضريه بخطوة واحدة كأغشية رقيقة بطريقة املايكرويف ومن ثم أستخدم كمتحسس

للغازات .لقد تم فحص هذه األغشية بأستخدام حيود األشعة السينية و ﺍﻤﻟﺠﻬﺭ ﺍأللكرتوين ﺍﻤﻟﺎﺴﺢ ﺫﺍﺕ ﺍألﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻤﻟﺠﺎﻲﻟ لدراسة تركيبها البلوري
و مورفولوجيا سطحها .أن دراسة حيود األشعة السينية أكدت أن مجيع األغشية الرقيقة  SnO2املحرضة هلا تركيب رباعي الزوايا (tetragonal
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 .1املقدمة

حالي ًا حياول العلامء بالتحكم باملورفولوجيا و الرتكيب

أن ازدياد احلاجه اىل الكشف املبكر عن ترسب الغازات البلوري ألكاسيد املعادن عند حتضريها لتحسني ادائها [.]5

سواء يف املنازل أو املصانع دفع الباحثون لألهتامم بتطوير

لقد كرس الباحثني الكثري من جهودهم لتحضري

 ،)cassiteriteمع ثوابت الشبيكة البلورية ( Å 4.738 = b = aو  .)Å 3.187 = cلقد أوضحت صور ﺍﻤﻟﺠﻬﺭ ﺍألﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ بأن سطوح العينات

متحسسات الغاز لتكون ذات كفاءة عاليه وكلفه زهيدة .وقد جسيامت ثاين أوكسيد القصدير SnO2النانوية وحتويرها
تكون هذه الغازات إما قابله لالشتعال ( Combustibleمن حيث املورفوجلي و َطور البنية الرتكيبية بأستخدام

حساسية وهي ( )5.44عند التعرض إىل ( )1000جزء يف املليون من غاز  NH3عند ( )350درجة مئوية .وكان أقل زمن مستغرق لألستجابة لغاز

أو االشعه حتت احلمراء .أو قد تكون غازات سامة (،]6[ )hydrothermal( Toxic

متجانسة وذات توزيع حبيبي منتظم .تم فحص أداء األغشية الرقيقة من  SnO2للتحسس بوجود غاز األمونيا ( )NH3حتت مدى واسع من

درجات حرارة التشغيل( )500 - 300درجة مئوية .أن أداء أجهزة التحسس ألتي أعدت يف ( )70%من قدرة املايكرويف قد أبدت أعىل

األمونيا برتكيز ( )100جزء يف املليون بواسطة  SnO2والتي حرضت يف ( )70%من قدرة امليكروويف هو ( )18ثانية .وأشارت هذه النتائج إىل
أن التغيري يف املورفولوجيا للعينات قد تؤثر بشدة عىل احلساسية ،درجة حرارة التشغيل املثىل وزمن االستجابة.

 )gasوالتي يكشف عنها باستخدام تقنيات العامل املساعد طرق حتضري خمتلفة ،مثل طريقة التحضري اهليدروحرارية
 )gasيكشف عنها بالطرق االكرتوكيميائيه او باستخدام

حملول-هالم

()sol–gel

[ ،]7األنودة( ]8[ )anodizationوطريقة القالب ]9[.

أكاسيد املعادن شبه املوصله [ .]1إن متحسسات الغازات ( )templateيف هذا البحث ،تم ألول مرة حتضري أغشيه

املصنعة من أشباه املوصالت و حتديد ًا أكاسيد املعادن ثاين اوكسيد القصدير  SnO2النانويه الرقيقه مبارشتا

الكلامت املفتاحية

طاقة املايكرويف ،أمونيا ،ثاين أوكسيد القصدير ،املتحسس ألغازي

(عىل سبيل املثال SnO2 ، ZnO ، In2O3 ، WO3 ، ،بخطوة واحدة و بواسطة بأستخدام فرن املايكرويف ،وقد

 )TiO2متتاز بالعديد من املزايا منها صغر احلجم ،واحلساسية تلقت هذه الطريقة بشكل عام أهتامم خاص بسبب سهولة
العالية وإمكانية الرتسيب عىل خمتلف الركائز كام وتعد ذات التحكم بظروف التحضري ورسعه األنجاز لغرض احلصول

تكلفة زهيدة [ .]2إن اعتامد املقاومة الكهربائية عىل احلدود عىل جسيامت  SnO2النانوية املنتظمة الرتكيب البلوري.
احلبيبية( )grain boundaryيف املتحسسات يؤدي إىل تأثر

أدائها باحلجم [ .]3لذا فقد ركز العلامء والباحثني جهودهم  .2اجلزء العميل
يف السنوات األخرية عىل حتضري املواد بأبعاد النانومرت و  .2.1طريقة التحضري
تطوير أستخدام هذه املواد يف خمتلف التطبيقات وذلك

لكوهنا مواد ذات مواصفات مميزه .من بني هذه املواد هو

متت عملية حتضري أغشية ثاين أوكسيد القصدير SnO2

ثاين أوكسيد القصدير SnO2وهو مادة شبه موصلة ذو فجوة باستخدام فرن املايكروويف كمصدر حراري ذو مواصفات

طاقه واسعة النطاق .)3.6.( e.Vوقد تم أستخدامه بشكل ( )Sharp model R-369Tو طاقه قصوى مقدارها
كبري كمتحسس للغازات كونه ذو حساسية عالية جتاه أنواع ( .W )1100ويتم التحضري أوالً بإعداد املحاليل املائية
خمتلفة من الغازات [ .]4ومن العوامل األخرى التي تؤثر لكل من كلوريد القصدير املائي ( )SnCl4.5H2Oوسرتات

عىل أداء املتحسسات هو زيادة املساحة السطحية للطبقة الصوديوم (Na3C6H5O7

citrate,

)Trisodium

الفعالة أذ أهتم العديد من الباحثني بتحضري مواد بلورية و بورهيدريد الصوديوم  .NaBH4وقد جهزت هذه

ذات مساحة سطحية كبرية ،حيث تكون خصائص وأنشطة املواد بنقاوة عالية ( )99.9%من رشكة سيكام (Sigma

املواد البلورية حساسة جدا عىل سطح الرتاكيب الذرية  .)Aldrichتتم إذابة كل من هذه املواد يف  ml10من

وخاصة يف التطبيقات التي تشتمل عىل تفاعالت سطحية املاء منزوع األيونات( )DIWكل عىل حدة للحصول

مثل متحسسات الغازات واخلاليا الشمسية .فلهذا السبب عىل تركيز .M 1ختلط مجيع املحاليل مع التحريك املستمر
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بدرجة حرارة الغرفة .بعدها توضع الركائز الزجاجية املنظفة ُأستخدمت املنظومة املوضحة بالشكل (ُ .)1يبني أملخطط

( )100للمدة نفسها (هواء-أمونيا) ثم يطرد األمونيا بتمرير

ثم يسكب املحلول املحرض داخل القارورة و توضع يزود الغاز املرغوب بأستخدامه من أسطوانات خاصة.

ويتم ذلك يف حجرة األختبار ملدة زمنية مقدارها ( .)300sذات توزيع حبيبي منتظم و متجانس حيث أن هنالك

سلف ًا داخل قارورة حمكمة مصنوعة منزليا من التفلون ،أن املنظومة مؤلفة من حجرة تتم فيها األختبارات حيث
القارورة داخل املايكروويف وملدة عرش دقائق من زمن ُيضخ الغاز من األسطوانة ويتم التحكم بتدفق الغاز بواسطة

تشغيل املايكروويف .لقد أستخدمت تباع ًا ثالث طاقات صاممات خاصة بحيث يمكن احلصول عىل الرتكيز املطلوب

لتحضري العينات وهي ( )07% ,% 30 ,10%من طاقة بواسطة مقياس تدفق الكتلة ( .)Mass Flow Meterكام

ويحُ سب وقت األستجابة واألستعادة( response andطبقة خفيفة من  SnO2تغطي الركيزة بالكامل تعلوها

 )recovery timeعىل أساس مقدار الوقت الذي يستغرقه تراكيب نمت مكونة أشكال متناظرة .يوضح مسح العينة
املتحسس لتحقيق ( )90%من التغيري الكيل للمقاومة عند ( )Sn10%بان طاقة املايكرويف الواطئة إدت إىل نمو

املايكروويف الكلية لغرض دراسة تأثري طاقة املايكرويف أن املنظومة مزودة بدائرة كهربائية خارجية لقياس ورصد

رس حتت
عىل طاقة املايكرويف املستخدمة .بعد أنتهاء زمن تشغيل باحلاسوب .أن حتسس العينات بغاز األمونيا قد ُد َ

 .3النتائج واملناقشة
 .1.3اخلواص الرتكيبية

الفرن ،ترتك العينات حتى تربد ،وتستخرج و يتم غسلها ضغط ثابت .يف البدء كل العينات تُسخن بدرجة

عدة مرات باإليثانول ثم باملاء منزوع األيونات وجتفف يف
درجة حرارة الغرفة.

 .2.2اخلواص الرتكيبية واملورفولوجية

حرارة  )250( °Cملدة ( )30دقيقة قبل التشغيل.

الشكل ( )3يبني دراسة سطح العينات بواسطة املجهر

اهلواء جمدد ًا (أمونيا  -هواء) .وتكرر العملية ثالث مرات األلكرتوين املاسح .يتضح من الشكل بأن سطوح العينات

دخول الغاز وعند خروجه.

عىل تركيب وأداء العينات .وقد أطلقت تسمية ( Sn70%,التغريات باملقاومة الكهربائية .حيث ُيستخدم لقراءة
 )Sn30%, Sn10%عىل العينات املحرضة وذلك أعتامد ًا وتسجيل املقاومة عدادات رقمية ذات دقة عالية مرتبطة

طبقة رقيقة من ( )SnO2thin filmوتتناثر فوقها جسيامت
متباعدة .بينام عندما ُأستخدمت طاقة املايكرويف املتوسطة

تكون SnO2عىل هيئة تراكيب تشابه
كام يف العينة (ً )Sn30%

وريقات نبات الفراولة نمت فوق  .thin film SnO2وعند

ُيب�ين حي��ود األش��عة السيني��ة للعين��ات يف الش��كل ( )2إستخدام طاقة مايكروف عالية كالعينة ( )Sn70%فقد

ب��أن الطيف املنعك��س عنها مطاب��ق لثاين أوكسي��د القصدير نَمت فوق  thin film SnO2شبكة متفرعة ذات هنايات

ُدرست مقاومة املتحسسات للحصول عىل معلومات

 SnO2النق��ي .الش��بيكة البلورية رباعية األوج��ه ذات طور ُحرة مشاهبه ألغصان األشجار املتشابكة الكثيفة .إن هذه

القياسات تم تكرارها عدة مرات للحصول عىل نتائج دقيقة.

تطاب��ق النتائ��ج الت��ي ت��م احلص��ول عليه��ا م��ن بطاق��ة كمتحسس للغاز ،حيث إن تفاعل العينة مع الغاز يعتمد عىل

عن درجة حرارة التشغيل ،احلساسيه و زمن األستجابه .أن

متت دراسة اخلواص الرتكيبية للعينات بأستخدام تقنية لدراسة وإجياد درجه حرارة التشغيل املثىل ُيمرر غاز األمونيا

الكاس�ترايت رباعي الزوايا ( )Tetragonal Cassiteriteالتضاريس السطحية تؤثر بشكل كبري عىل أداء هذه العينات

( .)JCPDS 041-1445وق��د ت��م إجي��اد ثوابت الش��بيكة مساحة اجلزء املتعرض للغاز بالنسبة للحجم الكيل للعينة

حيود األشعة السينية  XRDبواسطة جهاز NH3 Bruker D8برتكيز ثابت  )1000( ppmو يتم تُغيري درجة احلرارة

( .)a=b=4.738Å) (c= 3.187 Åو بصورة عامة أن إتساع (.)surface to volume ratio

( .)1.5406Ǻوقد أستخدم برنامج  X’Pert Highscoreتُقاس مقاومة املتحسس عند درجات احلرارة املتغرية بوجود

القمم املنعكسة من العينة ( )Sn10%تكون أقل شدة من  .2.3أداء متحسسات الغاز

 Discoverذي هدف من نوع  Cu-Kαوذي طول موجي من  )230( °Cأىل  )500( °Cبفاصل حراري  .)10( °Cثم
لتحليل نتائج حيود األشعة السينية وهو برنامج مرفق مع غاز  NH3مره و بوجود اهلواء النقي اجلاف مرة أخرى .وقد
جهاز األشعة السينية ،يقوم بتحليل ألنتائج أومتاتيكي ًا ُ
حيث تم أعتامد املعادلة التالية حلساب حساسية العينات []10

يأخذ بنظر األعتبار إضافة عامل تصحیح أألتساع عند
حساب احلجم البلوري للعينات املحرضة .أما الصفات

املورفولوجية فقد شخصت بواسطة ﺍﻤﻟﺠﻬﺭ ﺍألﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﻤﻟﺎﺴﺢ ذو ﺍألﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻤﻟﺠﺎﻲﻟ  FE-SEMموديل (SUPRA

. )55VP

 .2.3إختبارات أداء متحسسات الغاز

)(1

القمم إنام يدل عىل صغر قطر البلورات .أظهرت النتائج أن

تلك التي إنعكست من العينتني ( )Sn30%و ( .)Sn70%للتحقيق ومقارن��ة خصائ��ص  SnO2كمتحسس لغازNH3

ويمكن أن ُيعزى ذلك إىل أن ألعينة األوىل ذات كثافة قليلة جي��ب أوال حتدي��د درج��ة ح��رارة التش��غيل املثىل وك�ما ُم َبني
وهذا يتفق مع ما توصل أليه باحثون أخرون [ .]12,11يف الش��كل ( .)4لق��د ت��م أختب��ار س��لوك العين��ات الثالث

نالحظ أيض ًا إن زيادة قدرة املايكرويف عملت عىل حتويل ( ،)Sn70% Sn30%, Sn10%أجت��اه تغي�ير درج��ات
املستويات البلورية السائدة من( )110اىل ( .)211كذلك احل��رارة وذلك بقياس حساس��يتها عند تعرضه��ا لغاز NH3

أذ أن  Sمتثل احلساسية Ra ,ترمز ُملقاومة أملتحسس يف

تم حساب احلجم البلوري للعينات املحرضة وكام مدرج برتكي��ز ثاب��ت  )1000( ppmيف درج��ات حراري��ة خمتلف��ة

يمكن دراسة رسعة أستجابة العينات للغاز عن طريق

 )5( nmاىل  )7.4( nmوبذلك نجد إن حجم البلورات ( .)C° 10و يتض��ح جلي�� ًا م��ن الش��كل ( )4ب��أن لدرجات

اهلواء اجلاف و  Rgهي مقاومته بوجود غاز األمونيا.

مترير الغاز واهلواء بالتناوب عىل العينة .أوالً يمرر اهلواء

لدراسة حتسس العينات بمرور غاز األمونيا ،فقد اجلاف النقي ثم يتم مترير غاز األمونيا برتكيز معني ppm
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يف اجلدول ( .)1ونالحظ إن احلجم البلوري يرتاوح من ت�تراوح ب�ين ( °C)500 - 230بفاص��ل ح��راري مق��داره

املحرضة يف هذا البحث صغري عند مقارنته مع األبحاث احلرارة تأث�ير ًا قوي ًا ع�لى منحنى إس��تجابة املتحسسات لغاز

املنشورة سابق ًا حيث ترتاوح بني .]13[ )8-10( nm

 NH3أذ ت��زداد األس��تجابة بأرتف��اع درجات احل��رارة لتبلغ
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أع�لى قيم هل��ا عن��د ( °C )350 ,380 ,450وهذه القيم متثل

بع��د حتديد درجة حرارة التش��غيل املثىل ت��م أختبار أنامط

الرتكيب املورفولوجي حيث إن العينة  Sn70%ذات تركيب إنتقال حامالت الشحنة وتوفري مواقع أكثر نشاطا للتفاعل

درجة حرارة التش��غيل املثىل لكل من ) Sn30%, Sn10%أس��تجابة العين��ات لرتاكي��ز خمتلفة م��ن غ��از األمونيا NH3

متشعب مما يسهل عملية أنتقال حامالت الشحنة برسعة مع الغاز .وهكذا فأن حتضري  SnO2بشكل نانوي متشعب

درجات احلرارة ليتخذ املنحنى ش��كل جرس ويمكن تفسري األختب��ار حتت درج��ة احلرارة املثىل لكل منهم .من الش��كل

البحث جيدة مقارنة بالدراسات التي اجريت سابق ًا.

عىل ذلك ،فان هذا العمل يطرح طريقة بسيطة وجديدة

احل��رارة املنخفض��ة وذل��ك لقل��ة حامالت الش��حنة يف حني  ،(Sn70%زيادة احلساسية مع زيادة تركيز غاز NH3

 .4األستنتاجات

املركبات املحرضة و التي يمكن أن تطبق عىل املواد األخرى

 ,(Sn70%عىل التوايل .ثم تبدأ باالنخفاض تدرجيي ًا بأزدياد ( )1000، 500، 100ج��زء بامللي��ون ( ،)ppmحي��ث ت��م

ه��ذا السلوك ب��أن مقاومة  SnO2تكون عالي��ة عند درجات ( )5تُبني منحنيات إس��تجابة العينات )Sn30%, Sn10%

عن��د أرتفاع درجات احلرارة تقل ه��ذه املقاومة بسبب أزدياد

وكام كان متوقع ًا .ويمكن مالحظة أن العينه (Sn (70%

فتزداد التوصيلة نسبي ًا .من اجلدول ( )3نالحظ ان نتائج هذا أظهر إمكانيات كبرية يف تطبيقات التحسس بالغاز .وعالوة
متكن الباحث من السيطرة والتحكم عىل أشكال وتراكيب

لقد متت تنمية ثاين أوكسيد القصدير  SnO2بنجاح من أكسيد املعادن  ،مثل  ،ZnO ، In2O3، ، WO3و.TiO2

حامالت الش��حنة .كذلك نالحظ أن أداء العينات متباين أذ لدهيا أعىل إستجابة إجتاه تراكيز غاز  NH3و يمكن أن يعزى

عىل ركائز زجاجية لتعمل كمتحسسات لغاز األمونيا.

ويعزى ذل��ك للمساحة السطحية الصغ�يرة للعينة ولذا فان عىل أن األستجابة هي ذات إعتامد مبارش عىل مورفولوجيا

املايكرويف هي أغشية رقيقة تتكون من ثنائي أوكسيد [1] Mondal B, Meetei M, Das J, Chaudhuri
القصدير  SnOالنقي ذات الشبيكة البلورية رباعية األوجه C R, Saha H. Quantitative recognition of

ان حساس��ية العينة ( Sn (10%منخفضة ومل يتجاوز ( )2.1هذا السلوك إىل الرتكيب املورفولوجي هلذه العينة مما يدل
اجل��زء املتعرض للغ��از من املادة الفعاله للعين��ة قليل .وبام أن العينة .وجدنا من الشكل ( )6أن إستجابة العينات لغاز

ميكانيكي��ة التحسس للغ��از تعتمد عىل أمت��زاز االوكسجني  NH3تبدي عالقة طردية مع تركيز الغاز .

لقد أظهرت هذه الدراسة إن العينات املحرضة بواسطة
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الشكل ( :)6إستجابة العينات ملرور غاز األمونيا عند درجة احلرارة
املثىل لكل منهم.

الشكل ( :)7زمن األستجابة واألسرتداد للعينات عند مرور

( )100ppmمن غاز األمونيا عند درجة احلرارة املثىل لكل عينة.

جدول ( :)1يبني نتائج حتليل حيود االشعة السينية للعينات ( )Sn70%, Sn30%, Sn10%اذ يشمل قيم زوايا االنعكاس ومعامالت ميلر
شكل ( :)3صور املجهر األلكرتوين املاسح لثاين أوكسيد القصدير  SnO2املحرض بواسطة املايكرويف حيث ( )A,Bيمثالن التكبري الواطئ
والعايل الدقة عىل التوايل ملورفولوجيا

العينة ( )C,D(، )Sn 10%يمثل مورفولوجيا العينة ( )Sn30%و ( )E,Fيمثل مورفولوجيا العينة (.)Sn70%

واملسافات البينية بني السطوح العاكسة واحلجم البلوري للعينات.

Average
Crystal
)size, (nm
5.8

7.4

الشكل( :)4إستجابة العينات عند تغري درجة حرارة التشغيل من C°
 230اىل C ° 500بوجود( )ppm 1000من غاز ( NH3حتديد

الشكل ( :)5إستجابة العينات ملرور تراكيز متباينة من غاز األمونيا

درجة احلرارة املثىل).
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عند درجة احلرارة املثىل لكل منهم.

5

Crystal size,
)D (nm

Lattice
% strain

FWHM

5.8

2.618

Ɵ2
()degree

)d-spacing (Å

()hkl

Ɵ2
()degree

1.417

3.36
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26.446
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.) بالنسبة للتغري يف تراكيز الغازSn70%, Sn30%, Sn10%(  يبني احلساسية و زمن االستجابة واالسرتداد للعينات:)2( جدول
)Sensitivity (Ra/Rg
ppm 100

ppm 500

ppm 1000

Respond time
)s(

Sn10%

1.16

1.68

2.13
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Sn30%
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24
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3.05

5.44
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السلوك الديناميكي لنموذج رياضي يبين تأثير البيئة على
مستوى النجاح لطلبة المدارس
. العراق، وزارة الرتبية،مديرية تربية بغداد الرصافة االوىل
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Abstract
There are many factors that affect on the educational process behaviors as the one of these

. برتاكيز و درجات حرارة تشغيل متباينة، وحتسسه بغاز االمونياSnO2  يبني نتائج مدرجة يف الدراسات السابقة ملورفولوجيا متباينة من:)3( جدول
Morphology SnO2

Response
(Ra/Rg)

NH3 concentration
(ppm)

Operating temperature °C

Reference

nanofiber

1.75

50-500ppm

225-400

]15[

nanowire

1.64

ppm 1000

250

]16[

nanoparticle

1.5

4500

400

]17[

factors is the environment in which the students live. The main objective of this paper is to study
and find out the extent of the effect of the environment and interact it on the dynamic behavior of
the proposed model. Assume that the student populations are divided into three levels: the first level,
namely the success students, the second level the lazy students and the last level namely surrounding
environment for students. The existence, uniqueness and boundedness of the solution of this model
are investigated. The local and global dynamical behaviors of the model are studied. Finally, in
order to confirm our obtained results and specify the effects of model’s parameters on the dynamical
behavior, numerical simulation of the XYV model is performed.

Key words

Mathematical model, Local and Global Stability, Effect of Environment.
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