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 الملخص
غير عضوية كجيل جديد ومواد واعدة يمكن استخدامها في التكنولوجيا الكهروضوئية والتطبيقات الضوئية -البيروفسكايت الهجينة العضويةبرزت مواد 

إما والليزر. تهدف هذه األطروحة إلى زيادة كفاءة تحويل الطاقة لخلية البيروفسكايت الشمسية  (LEDs)مثل الخاليا الشمسية والثنائيات الباعثة للضوء

والبنيوية باستخدام طبقة بيروفسكايت ذات بنية نانوية، أو عن طريق تطعيم طبقة البيروفسكايت الرقيقة بأيون معدني لتعزيز الخصائص المورفولوجية 

 والبصرية لطبقة البيروفسكايت. 

جميع الذاتي بخطوة واحدة. هذه الطريقة مناسبة  باستخدام طريقة الت  CH3NH3PbBr3يعتمد المقترح األول على تصنيع هياكل ميكروية من بيروفسكايت  

في شكل أسالك، ألواح ومكعبات ميكروية. تُظهر هذه الهياكل بنية ذات طور مكعب، وكما ئظهر النتائج ان نمو هذه  CH3NH3PbBr3إلنتاج هياكل 

م انتهاء النمو، ويكون كل مكعب عبارة عن تراكب لعدة الهياكل تبدأ من المحيط ثم تنتشر إلى الوسط، مع إعطاء أشكال من المكعبات المجوفة عند عد 

نانومتر. في حين يعتد المقترح الثاني    537نانومتر وذروة االنبعاث عند    523طبقات من البيروفسكايت. تظهر الخصائص البصرية ذروة امتصاص عند  

. تشير النتائج إلى أن الطبقات الرقيقة من +Ag و  +Cu األحادية التكافؤباأليونات المعدنية  الرقيقة CH3NH3PbI3 على تطعيم طبقة بيروفسكايت  

من خالل زيادة مساحة  البيروفسكايت قد حسنت مورفولوجيا وبنية طبقة   +Agو +Cu المطعمة بكمية صغيرة من أيونات CH3NH3PbI3 بيروفسكايت

 .الخصائص البصرية تحسنا في كثافة االمتصاص واالنبعاث بينما تظهر التغطية السطحية وتحسين عملية تحويل المواد المتفاعلة.

 +Cu المطعم بكمية مختلفة من أيونات CH3NH3PbI3 باستخدام ببيروفسكايت بناًء على النتائج السابقة، تم اختيار تصنيع خاليا بيروفسكايت شمسية

 ن خاليا البيروفسكايت الشمسية التي تحتوي على كمية صغيرة من أيوناتللتحقيق في أثر تغيير تركيز أيونات المعادن على أداء الخلية الشمسية. وجد أ

Cu+  بينما الكمية الزائدة من أيونات18.17٪ إلى 16.33قد زاد كفاءة تحويل الطاقة للخلية الشمسية من ،٪ Cu+   أعطت تأثيًرا مختلفًا تماًما على

 .٪ 4.41إلى  ما أدى إلى انخفاض في كفاءة تحويل الطاقة للخلية الشمسيةم الخصائص المورفولوجية والبصرية لطبقة البيروفسكايت الرقيق

.البيروفسكايت، األغشية الرقيقة، هياكل ميكروية ، خاليا البيروفسكايت الشمسية: كلمات البحث الرئيسية  
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