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Сензор или датчик наричаме тази част от измервателната техника
(прибори на ЕЛЕКТРОНИКАТА), която преобразува физически (или
химически) сигнали (физични или химични величини) в удобен за
измерване и използване сигнал.
Принципна схема на сензор:

Тези прибори представляват неизменна част от системите за
автоматизирано управление. Сензори са интегрирани в множество устройства,
които използваме всеки ден, като например електроуреди, телекомуникационни
устройства, мобилни телефони и т.н. Сензорите могат да бъдат класифицирани
по: измеряемата физична величина ( маса/концентрация на хим. вещество
(''електронен нос'', ''електронен език''), налягане, температура,
движение/отместване, ...); областта им на приложение (напр. химични,
медицински, радиометрични, ...); използвания преобразувателен физичен
принцип/метод (електрични, електрохимични, оптични/спектрални,
акустомеханични, магнитни, ...); производствената технология и материали
(микроелектронни, наносензори, полупроводникови, пиезоелектрични, биосензори,
...). Почти всички разработки в областта на наносензорите до сега са достигнали
до нивото на реализация като лабораторни прототипи, които по редица причини
все още нямат пазарна реализация. В света, в който живеем, електрониката (и в
частност сензориката) се базира на добре познатата полупроводникова
микроелектроника. Безспорно доказан факт е, че преходът към наноелектроника
ще доведе до качествено нови продукти.
Основните технико-експлоатационни (метрологични) характеристики на сензорите
като ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ (макро, микро или нано) са:
чувствителност, селективност, линейност, стабилност, праг на чувствителност,
време на отговор, обратимост...

Наносензор:
- Може да бъде сензор, който сам по себе си е с размери в областта от 10 до 100
nm.
- Може да бъде сензор, който детектира присъствието на наночастици (или
молекули). Наносензорите доставят информация за нанообектите към
макроскопичния свят.
Науката за наноматериалите се сблъсква с нови явления като новите
сензорни устройства (наносензорите) се конструират и работят, използвайки
предимствата на тези явления. Чувствителността им може да нараства поради
подобряване на проводящите свойства, праговете на чувствителност могат да
бъдат по-ниски, могат да бъдат анализирани много малки количества от пробата,
възможна е директна детекция без използване на маркери като освен това могат
да бъдат избегнати и някои реагенти.
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Най-интересните и най-съществените области на приложения на
сензорите са тези, които касаят лично нас – човека, т.е. медицината и екологията.
Детекцията на биологични и химични вещества (например, откриване и
диагностициране на различни болести, детекция на различни замърсители) е от
съществено значение. Затова в последните години най-бурно развиващата се
област в сензориката е свързана с дизайна и изработването на сензорни
устройства, приложими именно в тези две области. Сред тях са и акустичните и
оптичните наносензори. Както вече отбелязахме наносензорите се различават от
конвенционалните сензори по чувствителност и праг на детекция, които могат да
стигат до няколко молекули от специфичен неорганичен, органичен или
биологичен материал.
Наносензорите могат да предават в реално време информация за
различни клетъчни процеси. Могат да се произвеждат и във вид на масив от
наносензори (електронен нос).
Предимства пред конвенционалните сензори:
• По-малки по размери (миниатюризация)
• Консумират по-малко електрическа мощност
• По-голяма чувствителност
• По-нисък праг на чувствителност

При изработването на наносензорите се използват следните
технологии: top-down литография и bottom-up асемблиране:
А) Top-down литография:
Стартиране с големи блокове и изрязване до избраната форма и размери.

Б) Bottom – up асемблиране (Self-Assembly):
Стартиране с нанокомпоненти като молекули и атоми, които се разпознават
и разполагат един по един до достигане на желаната форма и размери под
действието на специфични взаимодействия ( Ван дер Валсови, магнитни,
електростатични ). Това е подобно на подреждането на пъзел. От гледна
точка на термодинамиката тези процеси са едно противоентропийно
изключение, което се наблюдава само при отворени термодинамични
системи.
Наносензорите могат да се вграждат във микрофлуидни установки.

Някои от най-интересните (модерни) материали:
А) Наночастици: неорганични и органични атомни и молекулни образувания с
характерни размери 10-100 nm (силиций, метални окиси, ...)
Характерни за наночастиците са нови свойства, които зависят от размера. Когато
размерът на структурите намалява, значително нараства отношението площ/обем
и повърхностните явления преобладават спрямо тези в обема. Намаляването на
размера на чувствителната част и/или на преобразувателя в сензора е важно с
оглед на миниатюризацията на устойствата.
Б) Порьозен силиций: идентичен на стандартния силиций, но повърхността му
съдържа дребни пори (<2 nm до микрони), които абсорбират и излъчват светлина
Класификация:
• нанопорьозен силиций (<5 nm)
• мезопорьозен силиций (5 nm-100 nm)
• макропорьозен силиций (>100 nm)
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В) Наножички: твърдотелен материал във форма на
жичка с диаметър по-малък от около 100 nm ( Si,
метални окиси, полупроводникови полимери,
електропроводящи молекулни ансамбли,...).
Наножичката е пред човешки косъм

Nanosensors: A Quick Look
Gerald Dykstra Gerald Dykstra, Buckman Laboratories

Г) Хексагонални въглеродни структури – фулерени
• плоски слоеве – графен
Графенът е единичен равнинен лист
от sp²-свързани въглеродни атоми.
Той е една от алотропните форми на въглерода,
двумерен вариант на тримерния графит.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Graphen.jpg

• Тръбовидни структури – нанотуби (нанотръбички)
Наподобява куха наножичка, обикновено с дебелина на
стените от порядъка на молекулните размери.
Пример: нанотръбичка с единична
въглеродна стена, съставена от
единичен графенов лист, завит
под формата на тръба.

http://www.nature.com/news/2008/081118/full/news.2008.1238.html

С какво са интересни в научно отношение наножичките и нанотръбичките:
• могат да се настройват оптичните им и електрични свойства чрез подходящи
химически модификации
• топлопроводност: провеждат много по-добре топлината в сравнение с почти
всички конвенционалните материали
• химични свойства: доминирани от голямото съотношение площ/обем
Диаметрите на тези наноструктури са сравними с размерите на изследваните
химични и билогични компоненти и по този начин интуитивно представляват
отлични първични преобразуватели за произвеждане на сигнали. Електрично
променяните свойства на полупроводниковите наножици осигуряват директно и
освободено от маркери измерване.
Тези материали имат и някои недостатъци. Въглеродът се влияе от околната
среда. Въглеродните нанотръбички променят електричните си свойства когато са
изложени на кислород. Поради голямата си площ те лесно встъпват във
взаимодействие със заобикалящата ги среда. Въглеродните нанотръбички в
зависимост от условията на получаване могат да притежават метални или
полупроводникови свойства. Поради това условията за получаването им трябва да
бъдат строго контолирани. Графенът също притежава сложни електропроводящи
свойства.

Размер и съвместимост:
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I. АКУСТИЧНИ НАНОСЕНЗОРИ:
НАНОСЕНЗОРИ
Техният преобразувател е изграден от пиезоелектричен материал (кварц
и др.). Принципът им на действие се основава на ефекти върху процесите на
разпространение на механични вълни, причинени от непосредственото
въздействие на изследвания аналит (основно масата на аналита, която се е
отложила върху преобразувателя). Основните конструктивни конфигурации на
тези сензори са следните:
• сензори, работещи чрез обемни акустични вълни (BAW)
• сензори, работещи чрез повърхнинни акустични вълни (SAW)
• конзолни (cantilever)

∆f - изменението в честотата в Hz
∆m - изменението на масата в g
fo - резонансната честота в Hz

∆f = −

2 f02
A ρq µq

A - пиезоелектрична активна повърхност (площта
на електродите,cm2)

∆m

ρq - плътност на кварца (ρq =2.648g/cm3)
µq - напречен модул при АТ-срез кварц (µq=
2.947x1011 g/cm.s2)

Насрещногребеновиден преобразувател в класическата си двуфазна
конфигурация, нанесена върху повърхността на пиезоелектричен кристал ( редица
метални електроди с редуваща се полярност):
Периодът на тази решетка съответства на дължината на
акустичната вълна
Когато размерите на тези устройства са от порядъка на нанометри те
представляват истински наносензори, т.е. наноелектромеханични системи
(NEMS), които обединяват електрична и механична функционалност по
наноскалата. NEMS, логически, са следващата миниатюризационна стъпка след
микроелектромеханичните системи (МEMS) устройства. Името NEMS произлиза
от типичните за устройствата размери (в нанометровия диапазон), водещи до
ниска маса, високи механични резонансни честоти, голямо съотношение
площ/обем, необходими за повърхнинно базираните сензорни механизми. NEMS
сензорите могат да измерват физичните величини: маса (сила, концентрация на
химични и биохимични вещества) и отмествания в наномащаби.

Резонансни масочувствителни NEMS сензори
Съставени са от следните основни елементи:
Електрично възбуждан наномеханичен NEMS резонатор и химично активен тънък
слой, разположен върху повърхността на NEMS резонатора. Резонансната
честота на наномеханичня резонатор е много чувствителна към промени в масата
на устройството . За това много малко количество маса върху резонатора ще
породи сравнително голямо честотно отместване.

http://nano.caltech.edu/research/nems-olfaction.html

Physical Principles of Nanoelectromechanical Devices
Robert Shekhter
University of Gothenburg, Sweden

NEMS сензор за газове
NEMS резонатор е подложен на
действието на газови молекули (зелени
и червени сфери).
При адсорбцията на молекулата се
променя резонансната честота. Когато
се използват специални химични
покрития, може да се реализира
взаимодействие само с определени
типове молекули. Измерената промяна
в честотата е индикация за
присътсвието на даден газ. Размерът
на гредата е около 600 nm ,
приблизителнно 10 пъти по-малка от
червените кръвни телца. Този NEMS
осцилира с честота около 120 милиона
цикъла за секунда.

Масив от NEMS (“Електронен нос”). Всеки сензор е с различно покритие и
от всеки сензор идва различен сигнал.Този метод е подобен на начина, по който
работи обонятелната ни система. NEMS сензорите играят ролята на естествените
химични рецептори в човешкия нос. Ако натрупаме маса върху резонатора ще
намалее резонансната му честота. За стандартните резонатори може да е
необходима маса от порядъка на грамове за да се намали значително честотата.
Тук резонаторите са толкова малки, че може да настъпи промяна в честотата при
отлагане на няколко хиляди атома. Повърхността на отделните резонатори може
да се модифицира така, че да се детектират само определен вид газови молекули.
Такива “електронни носове” могат да се използват за детекция на химикали,
токсини, за биомедицински цели, например при диагностициране на дихателни
заболявания. Наличието на определени вещества в човешкия дъх могат да бъдат
детектирани в ранен етап – ранна диагностика на заболяването.

http://nano.caltech.edu/research/nems-olfaction.html

Чувствителните елементи при AFM
микроскопите се изработват на базата
на NEMS сензорни устройства.
Увеличената чувствителност на NEMS
води до по-малки и по-ефективни
сензори за детекция на деформации,
вибрации и химични сигнали. Типични
материали за NEMS технологията са
въглеродните нанотръби и графена
(ниска плътност, голяма здравина,
електрични свойства).

Изследвания в лабораторията по Акустични вълни към Физическия факултет на
СУ „Свети Климент Охридски“.
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Слой с дебелина около 30 nm, изграден от наножички от ZnO. Силна
чувствителност към амоняк, пиридин, хексаметиленимин и оцетна киселина.

Конзолни наносензори
Представляват гъвкави греди като дъски за гмуркане в басейн.
Изработват се чрез използване на полупроводникови литографски техники.
Могат да бъдат покрити с молекули, способни да свържат специфично други
такива.

Детекция на биомолекули чрез просто механично преобразуване:
-Повърхността на лоста е покрита с рецепторен слой (функционализиране)
-Биомолекулно взаимодействие между рецептора и изследваните молекули
(молекулно разпознаване)
-Взаимодейстието между адсорбираните молекули поражда напрежение на
повърхността, като води до огъване на лоста.
Пример: Раковите клетки отделят молекулни продукти. Гредите на лоста могат да
бъдат покрити със специфични антитела , способни да свържат така отделените
протеини. Тези антитела се изработени за да свържат един или повече различни
специфични молекулни продукти от тези клетки. Физичните свойства на лоста се
променят в резултат на това свързване. Изследователите могат да разчетат тази
промяна в реално време и да осигурят информация не само за присъствието и
отсъствието , но също така и за концентрацията на различни молекули.
конзолен сензор за газови
молекули
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II. ОПТИЧНИ НАНОСЕНЗОРИ:
НАНОСЕНЗОРИ
Оптичните сензори предлагат голям брой разновидности. Голямо тяхно
предимство е способността им да сондират повърхности и слоеве без да ги
разрушават. Други предимства са свързани със скорост, безопасност и
здравина. Oсвен това те позволяват измервания ”in situ” и в реално време.
Различните видове оптични преобразуватели използват явления като
абсорбция, отражение, Раманово разсейване, промяна в показателя на
пречупване, повърхнинни плазмони ...

Схема на оптичен биосензор
Source: file/stcut = New Insights on Optical Biosensors; INTECH, 2013.

Физичните принципи, съгласно които работят преобразувателите на
оптичните сензори, както и техните коструктивните варианти, са много
разнообразни. Формално тези сензори могат да бъдат класифицирани като:
-спектрални (луминисцентни (флуoресцентни), Раманови)
- рефрактометрични
- фиброоптични
- оптични сензорни сонди (PEBBLEs) и др.
Следват няколко примера на оптични сензори от гореизброените видове:
Флуоресцентни наносензори
Луминисценицията (по-специално флуоресценцията) със своята голяма
чувствителност е широко използван метод при изработването на оптичните
сензори. Поради малките размери на сензорите рaзмерите на
изследваните проби са с около 6 порядъка по-малки спрямо тези на
конвенционалните сензори, което ги прави идеални за клетъчни измервания.
Устройствата са достатъчно малки за да бъдат внедрени в живи клетки с
минимална физична пертурбация.
В общия вид флуоресцентните химични сензори са молекули, съставени от поне
една свързваща се за субстрата единица (и) и фотореактивна (и) компоненти.
Луминисценцията настъпва когато флурофорът абсорбира светлина с определена
дължина на вълната, последвана от емисия на фотон с енергия, съотвестваща на
разликата в енергиите между основното и възбуденето състояние. Типично
отразената светлина променя цвета си, когато рецепторът се свърже с аналита.
Това е свързано с промяна във вибрационните състояния.

Типичен пример за оптичен наносензор - молекулна багрилна проба вътре в
клетка, което по същество е директно клетъчно натоварване с флуоресциращо
багрило.

A Conceptual Review of Nanosensors
Teik-Cheng Lima and Seeram Ramakrishnaa,b, c
a Nanoscience and Nanotechnology Initiative, National University of Singapore, Singapore

Отразената светлина променя цвета си (дължината на вълната), когато
рецепторът се свърже към аналита.

Б) Плазмонни наносензори
Едни от най-ефективните оптични сензори са тези, основани на явлението
повърхнинен плазмонен резонанс (Surface Plasmon Resonance (SPR)).
Повърхнинните плазмони (Surface Plasmons (SPs) ) са повърхнинни
електромагнитни вълни, които възникват на границата на две среди - метал и
диелектрик с различни диелектрични проницаемости.

Те се възбуждат чрез падаща под определен ъгъл електромагнитна вълна (ЕМ) и
затихват експоненциално, отдалечавайки се от границата. В резултат на
взаимодействието на възбуждащата ЕМ вълна със системата от свободни
електрони в проводящия повърхнинен слой възниква повърхнинен плазмонен
резонанс. Резонансният ъгъл Θpl е ъгълът, при който цялата енергия на ЕМ вълна
се задържа в проводящия слой под формата на плазмони. Той зависи както от
диелектричните проницаемости на слоевете метал/диелектрик, така и от
дължината на възбуждащата вълна. SPR техниката не изисква маркиране на
молекулите.

Схематично
представяне на
SPR биосензор.
Лигандът се
имобилизира
върху
сензорната
повърхност.
Когато аналитът
в течната проба
се свързва към
лиганда, се
променя
показателят на
пречупване.
Това води
отместване на
ъгъла на
пречупване.
Source: file cr0300...pdf =
Carbohydrate Biosensors;
Jelinek, Staedler Minerva Center
for Mesoscopic Macromolecular
Engineering, Ben Gurion
University of the Negev, Israel.

Пример:

Разсейването на разпространяващия се по металната повърхност плазмон от
отделни вируси създава образи на индивидуланите частици, което дава
възможност да се детектира свързването на вирусните частици към
повърхности, функционализирани с или без антитела. Методът не изисква
прикачане на багрила. Интензивността на образа е свързана с масата на
частичката, от където се определя масата и разпределението на масата. По
този начин се измерват масите на отделните частици и се изследва активността
им да се свързват. Детекцията се осъществява с CCD камера.

Label-free imaging, detection, and mass measurement
of single viruses by surface plasmon resonance
Shaopeng Wang, et al, Center for Bioelectronics and Biosensors, Biodesign Institute, Arizona State
University.

Label-free imaging, detection, and mass
measurement
of single viruses by surface plasmon resonance
Shaopeng Wang, et al, Center for Bioelectronics
and Biosensors, Biodesign Institute, Arizona State
University.

SPRM images of H1N1 influenza A virus and three different sized silica nanoparticles in PBS buffer. (Insets)
Nanoparticle images generated by numerical simulation. (B and C) The SPR intensity profiles of selected particles
along X and Y directions (indicated by dashed lines in A, respectively. Corresponding profiles from simulated
images.

В) Сензори на оптични влакна
Конструктивно се реализират чрез вграждане на сензорния
преобразувател в оптични влакна и вълноводи, чиито характерни размери са
микро до нано (м).

Използва явлението пълно
вътрешно отражение.
Локализираното
електрично поле възбужда
само молекули по
периферията на пробата
(разстояния <0.5λ)

Наносензор със син лазерен лъч прониква в жива клетка за
детекция на продукт - индикатор за раково заболяване. Това е
оптично влакно със сребърно покритие с диаметър около 50 nm.
Прикачени към него са антитела, които се свързват с продукта,
формирайки комплекс. Лазерната светлина (325nm) възбужда този
комплекс,при което той флуоресцира. Новогенерираната светлина
минава през влакното до оптичния детектор.Сребърното покритие
възпрепятства излизането на светлината от влакното.

Г) Повърхностно усилена Раманова (SERS)
Техника за изследване на повърхности, която усилва Рамановото
разсейване при молекули, адсорбирани върху твърди метални повърхности или от
наноструктури. Факторът на усилване може да бъде 1010 до 1011, което означава
детекция на ниво молекули. Това увеличаване на сигнала се дължи на
усилването от електричното поле на повърхността. Падащата светлина възбужда
локализирани на повърхността плазмони. Усилването на полето е по-голямо,
когато плазмонната честота е в резонанс с излъчването. За да настъпи
разейването плазмонните осцилации трябва да са перпендикулярни на
повърхността, в противен случай не настъпва разсейване. За тази цел се прилагат
специални обработки на повърхността например чрез специална подредба на
наночастици на повърхността.
Д) PEBBLE (Photonic Explorers for
Bioanalysis with Biologically Localized Embedding) сензорни сонди
- малки наносензори с голяма чувствителност
- състоят се от полимерна матрица , в която има индикаторни багрила,
референтни багрила и катализатори
-позволяват се да правят вътрешно-клетъчни измервания
-могат да бъдат внедрявани в клетките без да ги увреждат
- кратко време на сензорен отклик
- биосъвместими, обратими

-поради малкия си размер (20-600 nm диаметър) са подходящи за
изследвания на калциеви, калиеви и други йони в клетъчното обкръжение,
кислород, pH,...
- обикновено откликът е базиран на отношението на интензитетите от
индикаторното и референтното багрило, чрез което се преодоляват
флуктуации на сигнала (не поради концентрационни промени) поради
разсейване на светлината или флуктуации в източника на светлина.

Някои приложения на оптичните наносензори:
-диагноза и проследяване на заболяванията
- детекция на замърсители и биологични агенти
- количествени измервания на клетъчните среди включително измерване на
химични сигнали, свързани с клетъчната деградация
- оптичните наносензори са отлични средства за отдалечен in situ мониторинг

ПРИЛОЖЕНИЯ
Вече има наносензори, внедрени в производството при това някои от тях
с достаъчно сложен дизайн. Изключително актуални са сензорите за детекция на
различни биологични материали, по-специално на такива свързани с различни
заболявания. Праговете на детекция са сведени до няколко молекули за някои
биомаркери.
- отбрана
- космически технологии
- комуникации
- транспорт
-медицина
-и др.

наносензори могат да “предупредят“ за
пристъпи на астма 3 седмици
предварително

Наносензорите са
съвместими с
безжичните
комуникации.

Nanosensors: A Quick
Look
Gerald Dykstra
Buckman Laboratories

С наночастици се се
пренасят лекарства до
повърхността на ракови
клетки. Върху
наночастиците могат да
бъдат закачени различни
молекули. Наночастиците
са като бус, който
безопасно може да превози
пътници до различни
дестинации. За да се
атакуват раковите клетки
наночастиците се
„декорират“ с аптамери
(късчета генетичен
материал). Аптамерите се
държат като сензори като
разпознават молекулите на
повърхността на раковите
клетки и не засягат
нормалните клетки.

Сензорен чип, съставен от 64
наносензора и е по-малък от 1 cm2.

http://www.nasa.gov/centers/ames/news/features/2009/cell_phone_sensors.html

Друг пример: Електронен нос (масив от наносензори) може да детектира
малки количества замърсявания във въздуха. Използва нанотръбички и детектира
токсини в областта на ppb диапазона. Всяка нанотръбичка се залавя за
метализирана силициева подложка за едния си край и се функционализира
химично отдругия си край за да се свърже със специфична молекула. Настъпва
намаляване на честотата, когато допълнителна маса се закача за
фукционализирания край.

http://edition.cnn.com/2014/05/02/tech/innovation/molecular-sensor-fits-in-your-hand/index.html

Този молекулен сензор прочита вашата храна и обещава да даде
моментална информация за хранителния състав на вашето меню.
Хранителните стойности се изобразяват на екрана на вашия
смартфон.
Наносензори могат да детектират много рано промени в качеството на
водата.Те намират приложение за контрол на производствените процеси,
осигурявайки много чувствителна обратна връзка. Тези устройства могат
да оперират и в течни среди.

Използването на наносензорите ще
осигури голям напредък в
измерванията на безкрайно малки
отмествания и екстремно малки сили.

наносензори за движение при въздушните възглавници

Physical Principles of Nanoelectromechanical Devices
Robert Shekhter
University of Gothenburg, Sweden

телефони на бъдещето: NEMS
устройствата в диапазона 1-5GHz се
очаква се да заменят елементи в
съвременните gsm апарати

Бъдещето на наносензорите
•
развитието на наносензорите се очаква да бъде бързо
•
очаква се много лабораторни прототипи да бъдат внедрени
в производството
•
очаква се наносензорите да бъдат използвани широко в
ежедневието

