HF-QCM

SENSORES COM MICROEQUILÍBRIO DE CRISTAL QUARTZO DE ALTA FREQUÊNCIA

A MS Tech desenvolveu uma grande variedade de Sensores HFCQM baseados em uma abordagem multidisciplinar que integra:
tecnologia QCM, gravura em plasma, revestimento químico e
tecnologias
de
deposição
e
processamento de dados
micromecânicos, eletrônicos, algoritmos e digitais.
O desenvolvimento científico inclui um grande banco de
revestimentos químicos finos (polímeros e SAMs) que podem ser
aplicados na superfície ativa dos Sensores HF-QCM. Cada um
destes revestimentos possui uma afinidade específica a substâncias
diferentes e foram feitos para interagir seletivamente com as
moléculas-alvo.
Os sensores são formados em uma estrutura patenteada da Matriz
do Sensor, que oferece alta sensibilidade e seletividade a uma
grande variedade de moléculas (Veja a Figura 1). A sensibilidade de
um sensor HF-QCM é proporcional à frequência quadrada do
ressoador de quartzo e é definida pela expressão na qual a mudança
de frequência do sensor depende da massa absorvida, como a
seguir:
Δf = (-2.3 x 10-6) f2 ΔM/A,
*Onde: Δf[Hz] – mudança de frequência sob a influência da massa
absorvida ΔM;
F (Hz) – frequência de ressonância do sensor de quartzo sensor;
A (cm2) – área dos eletrodos (dois lados) do sensor de quartzo onde
há o acúmulo da massa absorvida ΔM;
Os sensores HF-QCM possuem a capacidade de detectar e
identificar traços de materiais nas fases gasosa, vapor e líquida,
mesmo a concentrações muito baixas. Os sensores podem ser
operados em uma grande variedade de temperaturas (-10°C to
+60°C) e em uma variedade de umidades de 5% a 95% sem
condensação.
Princípio Científico da Operação
A Tecnologia do Sensor HF-QCM é uma amálgama de várias
disciplinas científicas, recriando digitalmente o processo olfatório dos
mamíferos (Ver Figura 2) para o Sensor Matrix interagir com as
moléculas.
Ele é baseado na teoria piezoelétrica onde as moléculas absorvidas
na superfície de revestimentos químicos seletivos criam mudanças
no peso da massa dos Sensores HF-QCM. Este processo afeta sua
frequência de ressonância e fornece uma assinatura digital única ou
impressão digital para cada substância-alvo. As mudanças são
medidas com precisão em segundos por meio de uma combinação
dos sensores HF-QCM e poderosos algoritmos de reconhecimento
de padrões.

Figura 1: Uma visão geral dos sensores HF-QCM
desenvolvidos pela MS Tech

Figura 2: Visão interna dos Sensores HF-QCM

Figura 3: Design do Chip da Matriz do Sensor

Curvas de Respostas Típicas

O alcance dinâmico da frequência de ressonância dos Sensores
HF-QCM está geralmente entre algumas centenas de MHz. Em
cada análise de amostra, as respostas de frequência de todos os
sensores são medidas em intervalos de tempo pré-determinados.
O processo de identificação de amostras ocorre quando os
algoritmos de reconhecimento de padrões processam a assinatura
digital recebida e associam a uma base de dados existente de
substâncias armazenadas no instrumento. As respostas dos
Sensores HF-QCM criam uma assinatura digital caracterizando a
reação da Matriz do Sensor HF-QCM a um material específico
inserido para análise (Veja Figuras 3 e 4). A resposta da Matriz do
Sensor para uma amostra é sistematicamente medida e
consistente, à medida em que os alcances prováveis das
moléculas-alvo e interferentes típicos forem previamente inseridos
à base de dados. A distribuição das respostas da Matriz do Sensor
às amostras

Figura 4:
Assinatura
digital
da
ciclotrimetilenotrinitramina (RDX) mostrando
as curvas de resposta da Matriz do Sensor
HF-QCM a um material explosivo plástico.

analisadas podem ser distribuídas em histogramas. Este conceito
tecnológico permite uma rápida adaptação e flexibilidade no
“aprendizado” para detectar e identificar novas substâncias-alvo ao
mesmo tempo em que mantém baixas taxas de alarmes falsos.

Revisão do Design

A Matriz do Sensor HF-QCM foi feita como um chip “Conecte &
Jogue” que não utiliza nenhuma fonte radioativa ou materiais
perigosos (Veja a Figura 5). Ela pode ser integrada em uma grande
variedade de sistemas e manter sua sensibilidade e seletividade
durante análises de grandes amostras. Cada Matriz HF-QCM pode
registrar e armazenar milhares de amostras feitas desde sua
instalação. Ela também pode ser integrada por meio de Wi-Fi ou
Bluetooth e utilizada para a transmissão de alarmes e/ou
resultados de testes em tempo real para servidores remotos. O
resultado são dispositivos de detecção compactos, com baixo
consumo de energia e resistentes à umidade.

Figura 5:
Assinatura digital do triperóxido de triacetona (TATP). Os peróxidos são comercialmente
utilizados como agentes de branqueamento e catalisadores de polimerização. Devido às
suas fracas ligações O-O, os peróxidos passam por uma fácil decomposição térmica para
produzirem radicais. Muitos peróxidos são sensíveis a choques e sua decomposição geral
é exotérmica, levando-os a detonarem facilmente.

Características Principais
• Tecnologia Ecológica
• Sem fonte radioativa
• Alta sensibilidade & seletividade
• Rápida resposta
• Rápido tempo de recuperação
• Alta estabilidade
• Transmissão em tempo real
• Energeticamente eficiente
• Baixo consumo de energia
• Resistência à umidade
• Resistência a pressões barométricas
• Sensores livres de manutenção
• Baixo custo de manufatura

Aplicações do Mercado
• Materiais explosivos & improvisados
• Narcóticos & contrabando
• Químicos Industriais Tóxicos (TICs)
• Agentes químicos-biológicos
• Agentes patogênicos
• Contaminantes químicos
• Organismos de deterioração
• Automotivo (CO e NO2)
• Qualidade do Ar (CO e VOCs)
• Segurança (CH4, propano)
• Consumidor (VOCs)
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ANTEVORTA
O processador do HF-QCM
automaticamente transfere os dados a
um aplicativo Android ou iOS e inclui
todos os registros de dados, incluindo
hora, data e análise de amostras para
cada alarme. Um histórico completo dos
dados salvos e arquivos de alarmes
podem ser visualizados, analisados,
baixados e impressos a qualquer
momento.
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