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خالض تهیه شده به  WO3 الیه های نازکبر خواص ساختاری و اپتیکی  محلول ر موالریتهیاثت

 روش اسپری پایرولیسیس
 

 اكغشی، صّشا؛ عـقی، حؼیي

 كٌعتی ؿاّشٍد، ؿاّشٍدُ داًـگا ،فیضیك داًـکذُ
 

 چکیذُ
ًطااى   SEMتصاٍیر . هحلَل اسپری بِ رٍش اسپری پایرٍلیسیس تْیِ ضذًذٍت هتفا اکسیذ تٌگستي بر رٍی زیر الیِ ضیطِ با غلظت ّای ًازکدر ایي هطالؼِ الیِ ّای 

الیاِ   XRDطیف افسایص هی یابٌذ.  با افسایص غلظت هحلَل است کِ هتر هیکرٍ 1 هتر تا ًاًَ 300حذٍد  ازبا قطر ّای هختلف  حلقَی دٌّذُ ضکل گیری رضتِ ّایی

باا   سریغ ًسبتا یکاّط ًطاى دٌّذُ طیف ػبَر اپتیکیپاییي ٍ فاز بس بلَری در غلظت ّای باالتر است.  هحلَلی حاکی از تطکیل فاز آهَرف در ًوًَِ ّای با غلظتّا 

( ًوًَاِ  eV 76/3 تاا  22/3از ) بسرگی گاف ًَاری غیرهساتقین  کِ تغییرات دریافتینسراًجام سازگار است.  افسایص ضخاهت الیِ ّااست کِ با زیاد ضذى غلظت هحلَل 

 باضذ.   ٍ ٍقَع هحذٍدیت کَاًتَهی رضذ یافتِ هادُ در ابؼاد داًِ بٌذی تغییر در تاثر ازههی تَاًذ  ّا
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Abstract 
In this study, tungsten oxide (WO3) thin layers are deposited on glass substrates by spray pyrolysis technique 

using various solution molarities. The SEM images show the formation of various circular strings with different 

diameters that increases from about 300 nm to 1 μm, as the solution molarity increases. The XRD spectra of the 

layers indicate the formations of amorphous phase in samples with lower solution concentrations and 

polycrystalline phase in higher concentrations. The optical transmittance spectra show a relatively rapid 

decrease with solution concentration rise which is consistent with the increment in the thickness of the layers. 

Finally we found that the variation of the indirect band gap of the samples (from 3.22 to 3.67 eV) could be due 

to the variation of the grain size of the grown material and occurrence of the quantum confined effect.  
 

PACS No. : 70 
 

  قذهِه
اکؼیذ تٌگؼتي ًیوشػاًای ًوَ    ،دس هیاى اکؼیذ فلضات ٍاػطِ

n تا  4/2صُ پٌْای ًَاسی دس تا ًَاسی غیشهؼتقین ٍ تا گافeV 7/3 

 .]1[ تغییوش کٌوذ   هی تَاًذ تحت ؿشایط هختلف سؿذکِ هقذاس آى 

 WO3ایي هادُ تا فاص ّای تلَسی هختلف ٍ تشکیثات هتٌَ  )هاًٌذ 

,WO2 ,WO3-x سای خووَاف گًَوواگَى دس صهیٌووِ ّووای   ...( دا

ٍ  اپتَکشٍهیووك ،هختلووف تکٌَژووَطی اص  ولووِ اژکتشٍکشٍهیووك  

 دسفتَکاتاژیؼتی هی تاؿذ. ایي خَاف هٌجش تِ هلواسف گًَواگَى   

كفحات تخت ًوایـگش ّوا، پٌجوشُ ّوای َّؿووٌذ، ؿیـوِ ّوای       

 H2 ,H2 S ,NH3 ,  NOX  ؿواه  حؼگش ّای گاصی  ًیض تضییٌی ٍ

ّوچوَى  ی یسٍؽ ّوا تشای تْیوِ ایوي هوادُ اص    [. 3ٍ  2ؿذُ اػت ]

اژکتشٍاًثاؿووت، ػوو  طس، اػوویشی پووایشٍژیضیض، تثخیووش حشاستووی ٍ   

دس ایي هیاى سٍؽ اػویشی توِ علوت     اػیاتشیٌگ اػتفادُ ؿذُ اػت.

صهاى الیِ ًـاًی کَتاُ، ػادگی تکٌَژوَطی، پواییي    ًظیشهضیت ّایی 

تا تاالی هادُ خال ٍ ػشاًجام چؼثٌذگی ًؼثتَدى ّضیٌِ، عذم ًیاص تِ 

 ذُ اػت. گشدیتِ صیشالیِ اص تَ ِ تیـتشی تشخَسداس 

تا اػتفادُ اص سٍؽ اػویشی پوایشٍژیضیض الیوِ     تحقیقها دس ایي 

 ش غلظوت یاثتو سا تش سٍی صیشالیِ ؿیـِ ًـاًذُ ٍ  WO3ّای ًاصک 

 .هَسد تشسػی قشاس دادُ این خَاف فیضیکی الیِ ّا هحلَس سا تش

 یات کارهای آزمایشگاهیئجس
ػویشی  الیِ ؿیـِ تِ سٍؽ اتش سٍی صیش  WO3الیِ ّای ًاصک

قث  اص الیِ ًـاًی، صیش الیِ ّا اتتذا توا   .پایشٍژیضیض الیِ ًـاًی ؿذًذ
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ؿؼتـوَ دادُ ؿوذُ ٍ دس تـوش حواٍی اػوتَى ٍ آب       آب ٍ كاتَى

دقیقوِ قوشاس گشفتٌوذ.     16هقطش دس دػوتگاُ آژتشاػوًَیك توِ هوذت     

ًَیذُ، ؿؼتِ ؿذُ ٍ تا گاص ًیتوشٍطى  ػشاًجام ًوًَِ ّا تا آب دٍتاس ی

 هحلوووَس تٌگؼوووتات آهوووًَین  ml 50ػووویغ  خـوووك ؿوووذًذ.

((NH4)2WO4)  ( %9/99)تْیِ ؿذُ اص پَدس اکؼیذ تٌگؼتي خاژق

 هطواتق تِ هٌظَس دػتیاتی تِ الیِ ّای اکؼیذ تٌگؼوتي  سا ٍ آهًَیاک 

0تش سٍی صیشالیِ ؿیـِ دس دهای  ٍاکٌؾ ّای صیشتا 
C 400  اػیشی

 :[4] کشدُ این

WO3+2NH3+H2O     →     (NH4)2WO4   (1)    

(NH4)2WO4     →     WO3+H2O+2NH3   (2)    

ٍ  07/0، 05/0، 01/0 دس ایي تحقیق هَالسیتِ هحلَس تِ اصای هقادیش

تِ عٌَاى پواساهتش   ( S4 ,S3 ,S2 ,S1ّای تشتیة ًوًَِتهَالس ) 1/0

 هتغیش هَسد هطاژعِ قشاس گشفتِ اػت .

تَػوط   Xهـخلِ یاتی ًوًَوِ ّوا اص پوشاؽ پشتوَ      تِ هٌظَس

توا   CuKαٍاتؼتِ تِ خط طیفوی   D&Advance – Brukerدػتگاُ 

دس ووِ  10-70دس گؼووتشُ  θ2ٍ صاٍیووِ  nm 15406/0 طووَس هووَ 

 اصهَسفَژوَطی ػوطن ًوًَوِ ّوا     تشای ؿٌاخت  .ُ اػتاػتفادُ ؿذ

تشای ػٌجؾ طیوف ّوای عثوَس ٍ    ٍ  S.4160هذس  SEMدػتگاُ 

اص  nm 1100-300 طوَس هوَ ی  وًَِ ّا دس گؼوتشُ   زب ًَسی ً

اػوتفادُ    UV.Vis.,Shimadzo – 1800دػتگاُ اػویکتشٍفَتَهتش 

 تِ هٌظَس ضخاهت ػٌجی ًوًَِ ّا اص دػوتگاُ  دس ایي کاسکشدُ این. 

 nm 20توا دقوت    ProfilemeterTaylor/Hobson صتشی ػٌج

   .اػتفادُ ؿذُ اػت
 

  نتایج و بحث

 الف( مورفولوشی سطح

تحوت   SEMتَػوط تلواٍیش   ًوًَِ ّوا   یهَسفَژَطی ػطح

ایي تلاٍیش ًـاى دٌّذُ حضَس (. 1ؿک  تشسػی قشاس گشفتِ اػت )

تٌگؼتي تا خَؿِ ّای دٍاس اػت کوِ   ٍ حلقِ ای سؿتِ ّای هـثك

 ضوخاهت  ،دس ّن تٌیوذگی  ضوي افضایؾ ،ؾ غلظت هحلَستا افضای

ِ هیکشٍى  1تا  nm 300ًیض اص حذٍد  سؿتِ ّا توِ  اًوذ.   افضایؾ یافتو

 5/1تلَیش اژلاقی تا تضسگٌوایی  S2دس ًوًَِ  ،هٌظَس ٍضَح تیـتش

 هیکشٍى قشاس دادُ ؿذُ اػت.

 
 

 
 

 
 

 
 ًوًَِ ّای هَسد تشسػی.  SEMٍیش ا: تل1ؿک  

 ( ویصگی های ساختاریب

   َ ّوای   تشای تشسػی ٍیظگی ّای ػاختاسی ًوًَوِ ّوا اص اژگو

ًِ ّوای  ًوَ XRDطیف  2. ؿک اػت ُاػتفادُ ؿذ Xؽ پشتَ پشا

. ًتایج تذػت آهذُ اص ایي طیف حواکی  سؿذ یافتِ سا ًـاى هی دّذ

 دس غلظت ّوای پواییي   ؿذُ تْیِ S1  ٍS2 اص آى اػت کِ دٍ ًوًَِ

10 μm 

10 μm 

10 μm 

10 μm 

S2)) 

S1)) 

S3)) 

S4)) 

1.50 μm 
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 1/0ٍ  07/0تواالتش   تا غلظوت ّوای  تِ كَست آهَسف ٍ دٍ ًوًَِ 

 ِ كوَست توغ  ت اٍس وًًَِ دس تشتیةت (S3  ٍS4)ًوًَِ ّای  هَالس

)کِ تا هشتع ّای تَ خواژی ًووایؾ دادُ ؿوذُ     هکعثی تلَسی دس فاص

)دایوشُ ّوای    هًََکلیٌیكدٍم تِ كَست دٍ فاصی  ًوًَِ ٍ دس اًذ(

توِ   ،سؿذ پیذا کوشدُ اًوذ   پش(تَ )دایشُ ّای  ؿـگَؿیٍ  تَ خاژی(

دس اهتذاد كوفحِ ّوای    S3 ْتگیشی تش یحی دس ًوًَِ  طَسی کِ

تِ كَست تؼیاس ضوعیف دس اهتوذاد كوفحِ     S4دس ًوًَِ ٍ  (220)

 ،ًکِ تا افضایؾ غلظت هحلَسآًکتِ قات  رکش  .( هی تاؿذ200)ّای 

سٍ توِ  تلوَسی تووشٍس    ی تغّاقلِ ّا دس ًوًَِ  دیگش ؿذت ًؼثی

  .گزاسدُ اًذافضایؾ 
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 تحت تشسػی.  ًوًَِ ّای  XRD: طیف2ؿک  

 

تا اػتفادُ اص ًظشیِ ّای ٍاتؼتِ تِ ػاختاس تلَسی الیِ ّا هوی  

تَاى تِ اطالعات هْووی اص  ولوِ اتعواد تلوَسک ّوا، فاكولِ تویي        

یض چگاژی دسسفتگی ّا دس الیِ ّا كفحات تلَسی، هیضاى کشًؾ ٍ ً

 پی تشد کِ دس اداهِ تذاى پشداختِ این.
 

 : تا اػتفادُ اص ساتطِ ؿشس :(Dها ) ابعاد بلورک

(3                                               ) cos9.0D 

تذػوت   ی تلوَسیي سا دس ًوًَوِ ّوا   تلَسک ّاهی تَاى اًذاصُ اتعاد 

تضسگوی تووام پٌْوا دس     X، βطَس هَ  پشتَ  λآٍسد. دس ایي ساتطِ 

. ًتایج تذػت صاٍیِ پشاؽ تشاگ اػت θ( ٍ FWHM)ًیوِ تیـیٌِ 

اسائِ گشدیذُ اػت. تا تَ ِ تِ ایي ًتایج هالحظوِ   1 دس  ذٍس آهذُ

تا افضایؾ غلظت هحلَس اتعاد تلَسک ّا دس ًوًَِ ّای هی ؿَد کِ 

 تغ تلَسی سٍ تِ افضایؾ گزاسدُ اًذ. 
 

 :  d(hkl)فاطله بین طفحات بلوری 

 :ایي کویت سا هی تَاى تِ کوك ساتطِ تشاگ

(4                        )                          d(hkl) = λ/2 sin θ 

هقوذاس  آهوذُ اػوت    1تذػت آٍسد. چٌاًچِ دس ػتَى ػَم  وذٍس  

یافتِ اػت کِ فضایؾ غلظت هحلَس افضایؾ فاكلِ تیي كفحات تا ا

( دس 220، )تا تَ ِ تِ تفاٍت هَقعیت صاٍیِ ای قلِ ّای تش یحوی 

)توِ   ٍ ًیوض ًوَ  ػواختاس تلوَسی     .،S4( دس ًوًَِ 200ٍ ) S3ًوًَِ 

دس ایي دٍ ًوًَِ اهوشی قاتو  اًتظواس     شتیة هکعثی ٍ هًََکلیٌیك(ت

 اػت.
 

 :[5] تِ كَست ایي کویت کِ :εکرنش 

ε = β cosθ/4                                                       (5) 

تعشیف هی ؿَد هیضاى کشًؾ سا دس ًوًَِ ّای تلَسیي تذػوت هوی   

تِ اصای قلوِ ّوای    S3  ٍS4ی دّذ. هقذاس ایي کویت تشای ًوًَِ ّا

آهوذُ اػوت. چٌاًچوِ     1دس ػتَى چْاسم  وذٍس   هشتَطِ تش یحی

ّ  ّای تلَسی پیذاػت تا افضایؾ غلظت هحلَس هیضاى کشًؾ  ؾکوا

   یافتِ اػت. ٍ اتعاد تلَسک ّا افضایؾ
 

ت توِ عٌوَاى طوَس خطوَ      ایوي کویو   : (δ)هاا  دررفتگی چگالی

 :[6] ٍ اص ساتطٍِاحذ حجن تلَس تعشیف هی ؿَد  سفتگی تشدس

(6                                                            )21 D 

ّوا دس   هقادیش هحاػثِ ؿذُ تشای چگاژی دس سفتگوی تذػت هی آیذ. 

. اسائوِ ؿوذُ اػوت    1پٌجن  ذٍس تلَسی دس ػتَى  ًوًَِ ّای تغ

تِ ّوشاُ کوشًؾ  افضایؾ غلظت هحلَس  تا ؿَدچٌاًچِ هـاّذُ هی 

 .ًذگزاسدُ اؾ کاًّیض سٍ تِ سفتگی ّا دس تشاکن ،ّای تلَسی
 

دس ًظش  ًوًَِ ّای تلَسیي تا XRDتحلی  دادُ ّای  ًتایج ٍاتؼتِ تِ: 1 ذٍس 

 . S4( دس ًوًَِ 200ٍ ) S3( دس ًوًَِ 220گشفتي  ْتگیشی تش یحی )

D (nm) d(hkl)(nm) ε (× 10-3 غلظت
) δ (× 10-3

) (nm)
-2

 

S3 86/29  262/0  16/1  12/1  

S4 02/32  365/0  09/1  97/0  

 

 :( ویصگی های اپتیکیج

 سا هوَسد تشسػوی   WO3 الیِ ّای اپتیکی طیف عثَس 3 ؿک 

ًتایج تذػت آهذُ ًـاًگش آى اػوت کوِ توا افوضایؾ     هی دّذ. ًـاى 

ایي  کاّؾ یافتِ اػت. ؼشعتغلظت هحلَس هیضاى عثَسی الیِ ّا ت

اًذ تِ علت افضایؾ ضوخاهت الیوِ ّوا    کاّؾ دس طیف عثَس هی تَ

 ( تاؿذ.nm 300ٍ  220، 145، 100تشتیة ِ )ت
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 : طیف عثَس اپتیکی الیِ ّای هَسد تشسػی.3ؿک  

 

دس ایي ًوًَِ ّا تش  غیشهؼتقین یگاف ًَاستضسگی  يیتشای تعی

 :  [5] ِاػاع ساتط

(7                 )                               gEhvAhv 
21

 

ٍ تعییي هحو  تشًٍیواتی    hνتش حؼة ( hνα) 1/2ٍ تا سػن هٌحٌی 

ایوي  دس دادُ ّا دس ًاحیِ اًشطی تاال توا هحوَس افقوی تذػوت آٍسد.     

) ضشیة  زب α عثاست
t

Tln
 ، کِ دس آىt  ِ  ضخاهت الیو

ٍ ًتوایج   4ػثات دس ؿوک   اػت. ایي هحا هقذاسی ثاتت A(، اػت

تذػت آهذُ هشتَ  تِ تغییوشات تضسگوی گواف ًوَاسی غیشهؼوتقین      

ًـاى  5ًوًَِ ّا تِ اصای غلظت ّای هحلَس اٍژیِ اػیشی دس ؿک  

 .دادُ ؿذُ اػت
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(αhν) : تغییشات4ؿک  

 .WO3تشای الیِ ّای  ّا تش حؼة اًشطی فَتَى  1/2
 

َ ِ تِ ایي ًتایج هالحظِ هی ؿَد کِ تا کاّؾ غلظت هحلَس تا ت

افضایؾ یافتِ  eV 67/3تِ  22/3گاف ًَاسی اپتیکی الیِ ّا اص 

اػت. ایي سًٍذ افضایـی دس تضسگی گاف ًَاسی الیِ ّا هی تَاًذ 

( ٍ ًیض کاّؾ اتعاد 1هتاثش اص سًٍذ کاّـی دس اتعاد داًِ ّا )ؿک  

 يٍقَ  هحذٍدیت کَاًتَهی دس ای ( هثتٌی تش1تلَسک ّا ) ذٍس 

 ًوًَِ ّا تاؿذ.
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 نتیجه گیری
الیوِ  سا توش سٍی صیش  WO3 ًاًَػواختاس الیِ ّای  تحقیقها دس ایي 

اٍت الیِ ًـاًی لظت ّای هتفؿیـِ تِ سٍؽ اػیشی پایشٍژیضیض تا غ

ًـاًگش ؿک  گیشی سؿوتِ ّوای هـوثك توا      SEM تلاٍیش .کشدین

خَؿِ ّای دٍاس تَدُ تِ طَسی کِ تا کاّؾ غلظوت هحلوَس قطوش    

 XRDطیوف   اػوت.  nm 300هیکشٍى تا  1 حذٍد ایي سؿتِ ّا اص

ٍ  01/0دٍ ًوًَوِ توا غلظوت ّوای     آى اػت کِ اص ًوًَِ ّا حاکی 

ی توا غلظوت ّوا   ٍ ًوًَوِ ّوای   ػاختاس آهَسف داسای هَالس  05/0

کشدُ اًوذ.   پیذاسؿذ تلَسی  تغتِ كَست هَالس  1/0ٍ  07/0تاالتش 

طیف عثَس اپتیکی الیِ ّا کاّؾ ػشیعی سا ًـاى هی دّذ کِ هتواثش  

اص افضایؾ ضخاهت الیِ ّا تا افضایؾ غلظت هحلَس توِ کواس توشدُ    

خوَتی هَیوذ ٍقوَ     ِ تؿذُ اػت. تغییشات گاف ًَاسی غیشهؼتقین 

   ثش هحذٍدیت کَاًتَهی دس ایي ًوًَِ ّاػت.ا
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