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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono nowatorski wielokanałowy, optoelektroniczny 
system pomiarowy i sposób pomiaru stężenia gazów przemysłowych  
i toksycznych. Mierzony analit gazowy może być różny w zależności od 
zastosowanej interferencyjnej nanostruktury sensorowej. Pomiar odbywa 
się w gazowym środowisku pomiarowym. Niniejsze rozwiązanie optoelek-
tronicznego, gazowego systemu pomiarowego wykorzystuje interferencyj-
ne, optyczne nanostruktury sensorowe zawierające w swej konstrukcji 
cienkie warstwy receptorowe z optycznie czynnych materiałów. Zatem, 
optyczna głowica sensorowa zmienia swoje parametry optyczne w wyniku 
oddziaływania z badanym analitem gazowym. 
 
Słowa kluczowe: optyczny czujnik gazu, optoelektroniczny system pomia-
rowy, nanostruktura sensorowa. 
 

The multichannel, optoelectronic gas sensor 
system based on interferometric  
nanostructures with gasochromic thin films 

 
Abstract 

 
In the paper the multichannel, optoelectronic gas sensor system based on 
interferometric, gasochromic nanostructures is presented. The silicon 
colour sensor TCS230 detects the intensity and change of colour coordinates 
RGB of an optical signal resulting from exposure of the sensing structure 
to a specific type of gas. Using multichannel measurement, one can  
simultaneously detect different gas or analyte molecules in the sample by 
immobilizing different optical receptor thin films (nanostructures) at 
different channels. Each optical sensing channel consists of three parts: the 
input port which includes a broadband light source: “warm” white LED, 
multi-layered sensing nanostructure: interferometric and gasochromic,  
the output port including a silicon colour sensor TCS230 detecting the 
intensity and change of colour coordinates RGB of an optical signal resulting 
from the sensing structure exposure to a specific type of gas. At the sensing 
window, on the glass substrate there are immobilized nanostructures being 
chemo-optical, gasochromic and interferometric transducer receptors, 
which can selectively interact with a specific type of gas molecules present 
in the gas mixture. When a physical-chemical binding process takes place 
on the sensing window of the measuring channel, an interferometric colour 
of the sensing element (nanostructure) changes and colour coordinates of 
the measured optical signal change as well. The change of the colour 
coordinates is proportional to the change of the effective refractive index 
of the receptor structure (particularly refractive index of the resonance 
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cavity). By measuring the intensity change of the optical signal RGB, the 
refractive index change Δn taking place in the measuring window can be 
calculated and the concentration of a specific gas in the gas mixture can be 
measured. 
 
Keywords: optical gas sensor, optoelectronic gas sensor system, sensing 
nanostructure, optical interferometric structure. 
 
1. Wstęp 
 

Nieustanny rozwój cywilizacji, wymusza poszukiwanie tanich  
i niezawodnych metod pomiaru stężeń i koncentracji różnych 
mediów toksycznych, biologicznych, przemysłowych i innych. 
Niezwykle ważna w ostatnim czasie stała się problematyka zwią-
zana z monitoringiem stężenia lub koncentracji różnego rodzaju 
gazów, zarówno toksycznych, jak i przemysłowych. W pracy 
przedstawiono nieinwazyjną, optyczną, wielokanałową detekcję 
stężeń gazów na przykładzie wodoru dwutlenku azotu i amoniaku 
z wykorzystaniem optoelektronicznego systemu pomiarowego, 
wyposażonego w optyczne interferencyjne nanostruktury senso-
rowe, pełniące rolę głowicy pomiarowej. 
 
2. Materiały sensorowe interferencyjnych 

nanostruktur czujnikowych 
 

W ostatnich latach w literaturze światowej pojawiło się wiele do-
niesień o warstwach sensorowych wykonanych z tlenków metali w 
różnego typu czujnikach gazów. Jednymi z bardziej interesujących 
materiałów sensorowych są tlenek cynku i niklu (ZnO, NiOx), dwu-
tlenek tytanu (TiO2), trójtlenek wolframu i molibdenu (WO3, MoO3) 
pięciotlenki wanadu i niobu (V2O5, Nb2O5). Są one z powodzeniem 
wykorzystywane do detekcji gazów w czujnikach akustoelektro-
nicznych, elektronicznych (półprzewodnikowych) i optycznych.  

Tlenki metali z jednej strony są doskonale znanymi materiałami 
sensorowymi (np. SnO2 powszechnie stosowany w komercyjnych 
czujnikach półprzewodnikowych), z drugiej natomiast strony 
stanowią wciąż nie w pełni zbadany obszar, ze względu na spore 
możliwości modyfikacji technologii wytwarzania warstw recepto-
rowych (domieszkowania, rozwinięcie struktury, itp.).  
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W niniejszej pracy podjęto próbę skonstruowania matrycy 
optycznych czujników gazu w oparciu o struktury sensorowe,  
w których warstwą czujnikową (receptorową) jest warstwa wy-
tworzona z tlenku chemochromicznego. Tlenki metali przejścio-
wych w większości charakteryzują się właściwościami chemo-
chromicznymi, wskutek oddziaływania z gazami zmieniają swoje 
parametry. Ten fakt jest wykorzystywany do detekcji i pomiaru 
koncentracji gazów w optycznych i optoelektronicznych czujni-
kach gazów. Cienkie warstwy nanostruktur sensorowych wytwa-
rzano technologiami próżniowymi PVD takimi jak parowanie 
termiczne, rozpylanie wiązką elektronów, oraz reaktywne rozpy-
lanie magnetronowe. 

Mechanizmy oddziaływania warstw tlenkowych (również do-
mieszkowanych materiałami o właściwościach katalitycznych) są 
w literaturze dość szeroko opisane. Warstwa receptorowa tlenku 
metalu (bardzo często o bardzo rozwiniętej powierzchni - korzyst-
nie aby stosunek powierzchni do objętości warstwy był duży)  
w obecności powietrza atmosferycznego, adsorbuje cząsteczki 
tlenu i pary wodnej na powierzchni ziaren półprzewodnika (SnO2, 
WO3, itp.) w postaci jonów O- [1,4,5,8]. Molekuły gazów reduk-
cyjnych (CO, H2, H2S, NH3, itp.), oddziaływujące z jonami tlenu 
(zaadsorbowanego wcześniej) na półprzewodniku powodując 
spadek rezystancji warstwy sensorowej. Dobrym przykładem 
ilustrującym to oddziaływanie jest interakcja WO3 – NH3.  
W powietrzu syntetycznym bez amoniaku powierzchnia warstwy 
WO3 pozostaje w równowadze termodynamicznej z tlenem. Gdy 
pojawi się w powietrzu NH3, który jest gazem redukującym, roz-
poczynają się powierzchniowe procesy utleniania, które silnie 
zależą od stężenia amoniaku. Reakcje (1) tych procesów przed-
stawiono poniżej [1, 6, 8, 9]: 
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gdzie ne- są swobodnymi elektronami w warstwie WO3. Zmieniają 
się zatem własności elektryczne i optyczne warstwy w funkcji 
stężenia NH3. Rezultatem będzie zmiana natężenia mini-
mum/maksimum interferencyjnego. W przypadku gazów utlenia-
jących (O3, NO2, NOx) mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, 
czyli rezystancja warstwy sensorowej wzrasta. 

Mechanizm gazochromicznego barwienia chemochromicznych 
tlenków metali w strukturach sensorowych H2-Pd/TMO (Transi-
tion Metal Oxide) optycznych czujników wodoru, funkcjonuje  
w literaturze pod nazwą podwójnej absorpcji/desorpcji kationów 
wodorowych i elektronów [7, 8, 9]. Zmiana optycznych własności 
chemochromicznej warstwy, wykonanej z TMO, następuje na sku-
tek obecności kationów H+. Jony te powstają wskutek dysocjacji 
molekuł wodoru na katalitycznej warstwie wykonanej z palladu.  

Obecność zdysocjowanego na kationy i elektrony wodoru jest 
przyczyną redukcji tlenku metalu do postaci tzw. brązu postaci 
HxMOb-y [2, 7, 8, 9]. Ostatecznie zmienia się zarówno część rze-
czywista współczynnika załamania warstwy TMO, jak i współ-
czynnik ekstynkcji. 
 
3. Idea wielokanałowego systemu  

pomiarowego 
 

Prezentowany wielokanałowy, optoelektroniczny system do 
pomiary stężeń gazów toksycznych i przemysłowych został skon-
struowany w oparciu o zmianę właściwości optycznych odpo-
wiednio zbudowanego sensorowego układu warstwowego. Zmia-
ny własności optycznych układu podlegają detekcji w zaprojekto-
wanym i wykonanym układzie pomiarowym. Ideę pomiaru przed-
stawiono na rys. 1. Układ warstw sensorowych osadzonych na 
płytce szklanej znajduje się w komorze pomiarowej, do której 
doprowadzono badany gaz. Temperatura komory utrzymywana 
jest w stałej temperaturze równej 70ºC.  
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Rys. 1. a) Konfiguracja elementarnego kanału pomiarowego optoelektronicznego 

czujnika gazu; b) Schemat systemu pomiarowego w czterokanałowej  
konfiguracji głowicy pomiarowej 

Fig. 1. a) Configuration of the elementary measurement channel of optoelectronic 
gas sensor system; b) Schematic diagram of the optoelectronic gas sensor 
system based on 4-channel configuration of the gas sensing structure 

 
Układ warstwowy, absorbując gaz, zmienia swoje własności 

optyczne, tj. część rzeczywistą oraz urojoną współczynnika zała-
mania, a także grubość poszczególnych warstw. Grubości warstw 
zostały tak dobrane, aby obserwowane pod kątem 45 stopni dawa-
ły widoczne barwy interferencyjne. Na skutek absorpcji gazu 
następuje zmiana spektralnego współczynnika odbicia, co jest 
manifestowane poprzez zmianę barwy odbijanej przez układ 
warstwowy. W układzie detekcyjnym źródłem światła jest biała 
dioda elektroluminescencyjna LED. Oświetla ona, poprzez szkla-
ną płytkę podłożową, układ warstwowy. Odbite światło, niosące 
informację o właściwościach optycznych układu warstwowego, 
kierowane jest na optoelektroniczny detektor barwy TCS230. 
Zawiera on matrycę 64 fotodiod, połączonych w 4 grupy. Trzy 
grupy spośród nich zostały wyposażone w filtry optyczne: czer-
wone (R), zielone (G), niebieskie (B). Czwarta grupa (W) nie 
została wyposażona w żadne filtry. Układ w swej strukturze za-
wiera odpowiednie wzmacniacze oraz przetworniki, zamieniające 
natężenie światła na częstotliwość, która jest wielkością wyjścio-
wą układu detekcyjnego. Charakterystyki widmowe poszczegól-
nych grup fotodiod w zakresie widzialnym (380 nm – 780 nm) 
odpowiadają charakterystykom widmowym czopków w ludzkim 
oku. Pozwala to na wyznaczenie współrzędnych barwowych: X, 
Y, Z w następujący sposób (1) 

 

 ,
BGR

R
X


  ,

BGR

G
Y


  .

BGR

B
Z


  (2) 

 
Tak zdefiniowane współrzędne barwowe unormowane są do 

jedności, ponadto nie powinny być one wrażliwe na zmiany natę-
żenia oświetlenia, a jedynie na zmiany składu widmowego świa-
tła, docierającego do fotodiody. Na wartość tak określonych 
współrzędnych wpływać będą także spektralne właściwości źródła 
światła. Jako źródło światła w poszczególnych kanałach pomiaro-
wych wybrano szerokopasmową diodę LED. 
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4. Budowa optoelektronicznego systemu 
pomiarowego 

 
Na rysunku 1a przedstawiony został jeden tor (kanał) pomiaro-

wy. W wykonanym urządzeniu znajdują się cztery identyczne tory 
pomiarowe, przy czym komora pomiarowa oraz płytka podłożowa 
jest wspólna dla wszystkich torów. Na płytce podłożowej wyko-
nano jednak 4 różne układy warstwowe – interferencyjne nano-
struktury sensorowe reagujące w różny sposób na mierzone gazy. 

Całością urządzenia steruje mikrokontroler (P) typu ATMEGA. 
Do komunikacji z zewnętrznym środowiskiem wykorzystano 
interfejs szeregowy RS232.  

W układzie stabilizacji temperatury pracuje układ mierzący 
temperaturę oraz układ wykonawczy, zbudowany w oparciu  
o tranzystor mocy pełniący rolę grzejnika i przymocowany do 
komory pomiarowej. Program zaimplementowany w mikrokontro-
lerze mierzy aktualną temperaturę komory oraz steruje odpowied-
nio współczynnikiem wypełnienia sygnału pojawiającego się na 
wyjściu generatora PWM, zapewniając proporcjonalną regulację 
temperatury. 
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Rys. 2. Schemat blokowy optoelektronicznego systemu pomiarowego z układem 

dozowania mieszaniny gazowej i zdjęcie systemu pomiarowego 
Fig. 2. Block diagram of the optoelectronic gas sensor system with gas  

transmission system of measuring gas mixture and photo of the  
measurement gas system 

 
Pomiar współrzędnych barwowych dokonywany jest w każdym 

z czterech kanałów pomiarowych w identyczny sposób za pomocą 
detektorów koloru TCS230. Jako oświetlacz w każdym z kanałów 
pracuje jedna z czterech białych diod elektroluminescencyjnych 
LED. Wszystkie detektory koloru pracują z maksymalną czuło-
ścią. Wejścia sterujące wyborem grup fotodiod (R, G, B) wszyst-
kich detektorów podłączone są do odpowiednich portów mikro-
kontrolera (P). To program zaimplementowany w mikrokontrole-
rze decyduje o tym, jaka grupa fotodiod jest w danej chwili ak-

tywna. Mikrokontroler decyduje także o tym, który z detektorów 
koloru jest w danej chwili aktywny, wystawiając stan niski na 
jednym z portów P podłączonych do wejść wyzwalających de-
tektorów koloru. Jednocześnie, wraz z pojawiającym się na odpo-
wiednim wejściu sygnałem zezwalającym, włączana jest odpowied-
nia dioda LED, oświetlając jedynie właściwy kanał pomiarowy. 

System wyposażono w autonomiczny układ dozujący badaną 
mieszaninę gazową, zatem koniecznym było zaprojektowanie 
pneumatycznego toru, który umożliwi dozowanie i wymianę 
badanej mieszaniny gazowej w komorze pomiarowej. Elementy 
wykonawcze układu dozującego systemu pomiarowego (zawór 
V1, zawór V2, pompa P1) zasilane są poprzez przekaźniki stero-
wane przełącznikami tranzystorowymi, połączonymi z odpowied-
nimi portami mikrokontrolera. Blokowy schemat i zdjęcie wyko-
nanego systemu przedstawiono na rys. 2. 
 
5. Wyniki pomiarów 
 

Metodologia wykonania badań opiera się na analizie parame-
trów optycznych struktur sensorowych, które ulegają zmianie 
podczas oddziaływania struktury z mieszaniną gazową zawierają-
cą badane gazy. Polega ona na rejestracji współrzędnych barwo-
wych interferencyjnej struktury sensorowej. Struktura sensorowa 
jest wykonana w taki sposób, aby charakteryzowała ją barwa 
interferencyjna, która podczas oddziaływania z badanym gazem, 
wskutek zmiany parametrów optycznych struktury, uległa zmia-
nie. Rys. 3 przedstawia schematycznie czterokanałową strukturę 
sensorową, stanowiącą głowicę pomiarową w optoelektronicznym 
systemie pomiarowym w przykładowych dwuwarstwowych kon-
figuracjach. Docelowo, każdy z czterech kanałów optycznych 
może posiadać inną architekturę warstwową. 
 
 

 
 
Rys. 3. Schemat konfiguracji czterokanałowej optycznej struktury sensorowej. 

Struktury sensorowe poszczególnych kanałów wykonano na podłożu  
szklanym ze szkła BK7 

Fig. 3. The four-channel optoelectronic sensing gauge. The sensing structures  
(in each channel) were deposited on the same glass BK7 substrate 

 
 

0.293

0.294

0.295

0.296

0.297

0.298

0.299

0.3

90 290 490 690 890 1090 1290 1490

Time, min.

O
p

ti
c

a
l 

s
ig

n
a

l,
 C

H
1

-G
, 

a
.u

.

H2 in Synthetic Air 
(RH= 4-5%)

NO2 in Synthetic Air 
(RH= 4-5%)

1% H2

2% H2

2.5% H2

60min.

3% H2 3.5% H2

4% H2

1% H2

2% H2 3% H2

2.5% H2

60.5ppm 
NO2

121ppm 
NO2

242ppm 
NO2

484ppm 
NO2

672ppm 
NO2

NO2 in Synthetic Air 
(RH= 4-5%)

3.5% H2

122ppm 
NH3

672ppm 
NO2

484ppm 
NO2

242ppm 
NO2

121ppm 
NO2

NH3 in Synthetic Air 
(RH= 4-5%)

61ppm 
NH3

 

 
Rys. 4. Pomiar stężenia wodoru, dwutlenku azotu i amoniaku w suchej (RH=4.5%) 

mieszaninie gazowej; CH1-G. Gazy dozowano kolejno po sobie. Struktura 
Pd/WO3 wykonane w technologii reaktywnego rozpylania magnetronowego  
i parowania termicznego. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 70C 

Fig. 4. The optical sensor response of the Pd/WO3-based intrferometric sensing 
nanostructure vs. the time exposition for varying concentrations of H2, NO2 
and NH3 at temperature 70C. Experimental conditions: structure Pd/WO3 
was deposited by DC reactive magnetron sputtering (WO3) and thermal 
evaporation (Pd); relative humidity RH=4.5%; channel number - 1,  
colour coordinate – green (CH1-G) 
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Każdy z optycznych kanałów pomiarowych stanowi wielowar-
stwowa struktura, w skład której może wchodzić od jednej do 
kilku nanowarstw, wykonanych z różnych materiałów (odpowied-
nio dobranych do rodzaju badanego gazu) i w różnych próżnio-
wych technologiach cienkowarstwowych PVD na szklanym pod-
łożu ze szkła BK7. Wyjściowy sygnał pomiarowy każdego kanału 
pomiarowego jest rejestrowany w postaci trzech współrzędnych 
barwowych R G B.  

Możliwości pomiarowe systemu zilustrowano na przykładzie 
struktury wyposażonej w kanały sensorowe o poniższej konfigu-
racji: 
-  CH 1: 108nm WO3 (DC rozpylanie magnetronowe.) + 9 nm Pd 

(parowanie) ; (temperatura podłoża w trakcie nanoszenia 75C); 
-  CH 3: 98nm WO3 (parowanie) + 9 nm Pd (parowanie) (tempe-

ratura podłoża w trakcie nanoszenia75C); 
W przypadku obydwu kanałów są to układy dwuwarstwowe 

Pd/WO3. Rys. 4 prezentuje wyniki pomiaru dla kanału 1, demon-
strujące brak selektywności struktury. Możliwe jest jednak, przy 
odpowiedniej konfiguracji struktury optycznej oraz przy zastoso-
waniu systemu rozpoznawania wzorców, uzyskanie jednoznacz-
ności sygnału pomiarowego. Przy czym przez odpowiednią konfi-
gurację struktury należy tutaj rozumieć dobór materiałów senso-
rowych struktury oraz jej konfigurację pod kątem doboru punktu 
pracy w dziedzinie długości fali. Rys.4 demonstruje iż, jest moż-
liwe rozróżnienie działania na strukturę różnych rodzajów gazów. 
Badaną nanostrukturę (CH1) poddano oddziaływaniu na miesza-
niny gazowe zawierające wodór, amoniak i dwutlenek azotu,  
w warunkach ich przepływu przez komorę pomiarową. 

Na rys. 5 przedstawiono wynik oddziaływania wodoru na struk-
turę sensorową w kanale 3. Warstwa WO3, pełniąca rolę chemo-
chromicznej wnęki rezonansowej, została pokryta palladem  
o grubości 9 nm. Struktury poddano badaniu w atmosferze wodoru 
o zmiennym stężeniu w mieszaninie z powietrzem syntetycznym  
o wilgotności względnej 4,5%. 
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Rys. 5. Pomiar stężenia wodoru w suchej (RH=4.5%) mieszaninie gazowej;  

CH3-R. Struktura Pd/WO3 wykonane w technologii parowania  
próżniowego. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 70C 

Fig. 5. The optical sensor response of the Pd/WO3-based intrferometric sensing 
nanostructure vs. the time exposition for varying concentrations of H2 gas 
at temperature 70C. Experimental conditions: structure Pd/WO3 was  
deposited by thermal evaporation, relative humidity RH=4.5%,  
channel number - 3, color coordinate – red (CH3-R) 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że im bardziej rozwinięta 

struktura (lepszy stosunek powierzchni do objętości warstwy –  
a to gwarantuje odmienna technologia nanoszenia warstw WO3), 
tym lepiej jest penetrowana przez badane medium gazowe. Ma to 
decydujące znaczenie dla czasów reakcji i regeneracji struktur. 
 

6. Podsumowanie 
 

System w kilkumiesięcznym okresie ciągłej pracy, poddano ba-
daniom na sztucznie spreparowanych mieszaninach gazowych 
zawierających H2, NO2, NH3. System potwierdził swą przydatność 
użytkową. Optyczny system pomiarowy do detekcji gazów (wodo-
ru, NO2, NH3) może być przeznaczony do pomiarów mieszanin 
gazowych w różnych środowiskach pomiarowych. Niewątpliwą 
zaletą systemu jest zastosowanie optycznej detekcji gazów, co 
podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania i zapewnia odporność 
na zakłócenia elektromagnetyczne. Istotną zaletą systemu jest 
również to, że pracuje on w niskiej temperaturze, równej 70C. 
Jest to parametr ważny ze względu na wielkość poboru mocy 
systemu do pomiaru stężenia gazów. W porównaniu do najczę-
ściej stosowanych półprzewodnikowych sensorów gazowych typu 
MOS lub sensorów katalitycznych jest to istotnie niższa tempera-
tura pracy. Pelistory i sensory typu MOS pracują zwykle w tempe-
raturach rzędu 200-500C. 

Reasumując, opracowano i zbudowano innowacyjny niespoty-
kany dotąd, wg wiedzy autorów, w literaturze naukowej system, 
wykorzystujący unikatową metodę optycznej detekcji gazu, oraz 
wykazano przydatność tego systemu do detekcji i pomiaru stęże-
nia gazów takich jak wodór, NO2 i NH3. 

 
Niniejsza praca powstała przy finansowym wsparciu w ramach projektów badaw-

czych MNiSW o nr N505 374237, R01 0034 06 i R01 039 01. 
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