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 چکیده
با از نشانی شدند.   اليه  اسپری پايروليزيز ی روش مقرون به صرفهبه  ای های شيشه بر روی زيراليه (WO3) نتنگستاکسيد  نانوساختار های نازک حقيق اليهدر اين ت

 نتايجقرار گرفت.  ها مورد مطالعه يهتاری و اپتيکی الاليه بر روی خواص ساخ دمای زير تغييرات اثر بررسی .استفاده گرديد تنگستات آمونيوم به عنوان محلول اوليه

تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  .باشد آمورف می دارای ساختارها     نمونه نشان داد که اين XRDآناليز  شود. دما باعث افزايش عبور اپتيکی می نشان داد که افزايش
خواص  .باشد می دار های سه بعدی ظريف اليافی ريشه شبکه ها به صورت نمونه یسطح مورفولوژی اد کهدها نيز نشان  نمونه (FE-SEM) ل ميدانیروبشی گسي

 .شد مطالعه گيری و ازهها با استفاده از دستگاه طيف سنج نوری اند اپتيکی نمونه
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Abstract  
 

In this research, tungsten trioxide (WO3) nano-structured thin films were coated on glass substrates using cost- 

effective spray pyrolysis technique. Here, ammonia tungstate was used as a  precursor solution. The effect of 

substrate temperature on the structural and optical properties of the films was studied. Results showed that 

increasing in the substrates temperature causes an increasing in optical transmittance. XRD analysis showed 

that the samples have amorphous structure. The FE-SEM images showed that the samples have micro-fibrous 

reticulated surface morphology. The optical properties of samples have been measured and studied by UV-Vis 

spectrometer. 

  

PACS No. 6, 61, 68 

 

  قدمهم
 است واسطه فلزات اکسيدهای جمله از( WO3) تنگستن اکسيد    

 نوواری  پهنوای  .شوود  می محسوب پهن نواری گاف با نيمرسانايی و

 7/3توا   4/2بوازه   در رشود  مختلوف  شرايط تحت تواند می اين ماده

ازک ايون مواده دارای رسوانندگی    ن اليه .]1[الکترون ولت تغيير کند

ختلفوی  در نهايت به پارامترهوای م  اليهواری گاف ن باشد. می  nنوع

توان بوه شورايط رشود و روش     مهمترين آنها میبستگی دارد، که از 

هوای مختلفوی    از روشاسوتفاده   WO3برای سونتز   رشد اشاره کرد.

 کندوپاش، اسپری پايروليزيز و غيوره  ، سل ژل ،تبخير حرارتیمانند 

يکووی از  زی پووايروليزي افشووانه روش. ]3-5[گووزارش شووده اسووت

هوايی بوا    رشود اليوه  های مقرون به صرفه است که منجور بوه    روش

را  یهای بزرگ سطحتوان  . در اين روش میگردد کيفيت مطلوب می

بردهوای صونعتی روشوی    و از ايون رو بورای کار   نشانی کرد نيز اليه

  .]2[باشد بسيار مفيد می
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ز گزارش شده است. ا تنگستن اکسيدکاربردهای مختلفی برای     

حسگری گازهای قابل استفاده از اين ماده در  جمله اين کاربردها

از ديگر يکی  باشد. می کاتاليستی فوتو کاربردهایانفجار و سمی، 

ارزشمندترين کاربردهای اين ماده در بحث خواص الکتروکروميك 

به خاطر اعمال است که همان تغيير برگشت پذير خواص اپتيکی 

های هوشمند  ه در پنجرهخاصيت به ويژاز اين  خارجی است. ولتاژ

 .]3-11[ شود استفاده می

ی پايروليزيز برای  ی افشانه اين مقاله از روش مقرون به صرفه در   

زيرا يکی از داليل عدم استفاده از  ،شدرشد اکسيد تنگستن استفاده 

. آنهاست سنتز ی باالی يد های فلزی به صورت صنعتی هزينهاکس

ی کمتری مصرف و  های ديگر ماده ه روشسبت بدر اين روش ن

توان با استفاده از آن  ی اين روش با توجه به اين که می هزينه

تر  نشانی کرد بسيار مقرون به صرفه های بزرگ را نيز اليه سطح

 .]11-12[است

در  (WO3) تنگستن اکسيد های نازک نانوساختار اليه در اين مقاله

بر روی ی پايروليزيز  انهافشبه روش  اليه دماهای مختلف زير

 را بر دمای زيراليهو تاثير افزايش  نشانی شد اليههای شيشه  زيراليه

 خواص ساختاری .گرفتمورد بررسی قرار  ها نمونهساختار  روی

 مدل XRDتوسط تحليل الگوی پراش با دستگاه نمونه 

(unisance S300)  آنگستروم در بازه زاويه  54055/1با طول موج

70-20 =θ2 .ها  مورفولوژی سطح نمونهمطالعه  برای انجام گرديد

 FE-SEMاز دستگاه ميکروسکوپ الکترونی اثر ميدانی 

و برای بررسی خواص اپتيکی از طيف  (Hitachi S.4160)مدل

 استفاده شد. (Shimadzu UV-Vis 1800)سنج نوری مدل 

 

 جزییات آزمایشگاهی 

 نمونه تهیه روش
 تنگستن اکسيد پودر تنگستن، اکسيد نازک های يهال تهيه برای     

 .شد حل مقطر آب ليتر ميلی 10 و جوش حال در آمونياک در

 ليتر ميلی 50 حجم به مقطر آب کردن اضافه با حاصل محلول

 برای محلول اين از آمد. دست به آمونيوم تنگستات و شد رسانده

 ومآموني تنگستات محلول افشاندن نتيجه استفاده شد. کردن اسپری

 اليه زير روی بر تنگستن اکسيد توليد زير های واکنش مطابق

  .]9[است

WO3+2NH3+H2O             (NH4)4WO4  (1)                    

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

 یثير دماتا سه نمونه در اين حجم و با اين مشخصات آماده گرديد.

، 300℃نشانی در سه دمای  ها از طريق اليه زيراليه بر روی نمونه

 با شيشه اليه زير مورد مطالعه قرار گرفت. 450 ℃و  400 ℃

mmابعاد
 با ترتيب بهنشانی استفاده شد و  برای اليه 25×  27 2

 مقطر آب با سپس و فراصوتی شستشوی دستگاه در استون و الکل

نشانی به شرح  خی از پارامترهای مهم اليهرب .شدند شسته دقت با

 جدول زير است:

 : پارامترهای اليه نشانی 1جدول                           
  mL/min5    آهنگ اسپری 

M01/0     غلظت      

  mL50  حجم محلول 

  cm35 ارتفاع نازل 

  Mbar5/2     فشار      

  نتایج و بحث

 خواص ساختاری
 1 در شکل تنگستنهای نازک اکسيد  اليه XRDای ه طيف     

ی شاخص به پيك ها در اين شکل محل نشان داده شده است.

ساختار آمورف را تمامی دماها  ها در نمونه. درستی مشخص نيست

های اصلی  رسد برخی از پيك ، اما به نظر میاز خود نشان می دهند

با نتايج  در حال شکل گيری است که اين 450 ℃ماده در نمونه 

 بعدی )اپتيکی و سطحی( سازگار است.

 
در دماهای  نتنگستهای نازک اکسيد  مربوط به اليه XRDهای  : طيف1شکل 

 .450 ℃ و 400 ℃ ،300℃ یدما
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 مطالعه مورفولوژی سطحی

تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی گسيل ميدانی  2 شکل    

FE-SEM شود که ساختار  دهد. مالحظه می مونه ها را نشان مین

 یافيال فيظر یسه بعد یها ها به صورت شبکه تمام نمونهسطح 

م و اين گونه ريخت شناسی را ما در تما کند یدار رشد م شهير

در داخل هر شکل  توانيم ببينيم. سطح نمونه و به طور يکنواخت می

عکس ديگری با بزرگنمايی بيشتر از همان فيلم قرار داده شده 

هايی چند اليه و شبکه مانند تمام سطح فيلم  يشهو گويی که ر است

مشاهده اين شکل از سطح در کارهای ديگران نيز  .را پوشانده است

پيداست  SEMهمانطور که از تصاوير  .]2-5[گزارش شده است

از شکل داخلی کنند.  دما اليافها شروع به خرد شدن می با افزايش

د که با -2و شکل است ج که با مقياس ريزتر گرفته شده -2

مشخص است که سطح از  است گرفته شده nm500مقياس 

تشکيل شده است و اين نشان  nm50د حدود اهايی به ابع نانودانه

ساختار به صورت نانو رشد  اليهی زيردهد با افزايش دما می

      يابد. می

 
 )الف(                                      

 

 
     )ج(                                       

 
 (    د)                                              

اليه  ن با دمای زيرازک اکسيد تنگستهای ن اليه FE-SEM: تصاوير 2شکل

 .450℃( و د )ج و 400℃، )ب( 300℃)الف(

 

 خواص اپتیکی

     مختلف با دمای زيراليه تنگستنهای اکسيد  : طيف عبوری اليه3شکل 

 .450 ℃ و 400 ℃ ،300℃
 

 
 

 (ب)

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                              636
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ℃ ،300℃های اکسيد تنگستن با دمای زيراليه مختلف : طيف جذب اليه4شکل

 .450 ℃ و 400

نوری در بازه طول موج  حاصل از طيف سنج عبور اپتيکی 3شکل 

nm1100-300 توان دريافت  با توجه به نمودار میدهد.  را نشان می

ور و عب اند تر شده شفافبسيار ها  مونهبا افزايش دمای زيراليه ن که

که ميانگين عبور  ، به طوریتاس گيری داشته اپتيکی افزايش چشم

در %   35/19از  (nm 550نور در ناحيه مرئی )طول موج ميانگين 

و  400Tهای  به ترتيب در نمونه%  07/94و  %88به  300Tنمونه 

450T ه با افزايش دهد ک نشان می 4همچنين شکل ،يابد افزايش می

 .يابد دمای زيراليه ميزان جذب به صورت چشمگيری کاهش می

نمودار  رسمبا  
1

2( )h   بر حسبh  در ناحيه خطی و تقاطع

 اها ر نمونه مستقيم غير توان گاف نواری آن با محور افقی می

ها افزايش  گاف نواری نمونه با افزايش دمای زيراليه دست آورد. به

به دست آمده دارند.  با عبور اپتيکیيافته است و تناسب خوبی 

 نمايش داده شده است. 3ها در جدول  مقادير گاف نواری نمونه

مورفولوژی دما  شيبا افزا شد کهمشخص  SEMاز تصاوير 

. از مطالعات رديگ ی)در محدوده نانو( شکل م زتريبا ابعاد ر سطحی

مای زيراليه نمونه ها طيف عبور مشخص گرديد که با افزايش د

رو  شوند. از اين تر می شوند و گاف نواری بزرگ تر می شفاف

پديده محدوديت  و نتايج طيف عبور بر طبق  SEMتصاوير 

ومی سازگاری دارند. بر اساس اين پديده به دليل ايجاد اثرات کوانت

بزرگتر محدوديت کوانتومی در مقياس نانو، گاف نواری ماده 

  شود. می

 
 ،300℃ های اکسيد تنگستن با دمای زيراليه مختلف : گاف نواری اليه5شکل

 .450 ℃ و 400 ℃

  گیری نتیجه
در  (WO3) تنگستن يداکس های نازک نانوساختار اليه در اين مقاله

بر روی ی پايروليزيز  افشانهبه روش  اليه دماهای مختلف زير

 بر دمای زيراليهو تاثير افزايش  نشانی شد اليههای شيشه  زيراليه

ضخامت فيلم ها با  .گرفتمورد بررسی قرار  ها نمونهساختار  روی

دستگاه زبری سنج اندازی گيری شد. نمونه ها به  استفاده از

  nm 210 تا 180دارای ضخامتی در حدود ميانگين صورت 

ها  مشاهده شد تمام نمونه ها نمونه XRDبا بررسی آناليز .باشد می

ها  هنمون FE-SEMهمچنين تصاويرساختار آمورف هستند. دارای 

های ظريف ريشه مانند  نشان دهنده رشد به شکل شبکه

گيری  چشميف عبور اپتيکی افزايش طبا افزايش دما  هاست. نمونه

گاف  ،ی اين افزايش اند و در نتيجه تر شده ها شفاف داشته و نمونه

 .رسيده است 5/3به 91/2از مقدار و نواری نيز بزرگتر شده است
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