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مراجع

از نمونه TEMدر تصویربرداری یافته ها نشان می دهند ، در اين تحقيق
ار این تصویر نشان دهنده ساخت. حاصل شد4پروسکایت سنتز شده، تصویر 

که برای استفاده در سلول.باشدمیCsPbBr3مکعبی نانوذرات پروسکایت
.بیشترین کارای  ی را داردخورشیدی

CSPbBr3نمودار پراش پرتو ایکس برای نقاط کوانتومی پروسکایتی: 5شکل

یافته ها مواد و روش ها

عکس برداری با میکروسکوپ الک ترونی از نقاط کوانتومی پروسکایتی. 4شکل 

1عنوان جدول . 1جدول 

ساخت نقاط کوانتومی پروسکایتی:1شکل
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ه در دهد جایگذاری نانوذرات نقره چنان اهمیت دارد کنشان مینتایج 
شتر و در توانند به جذب نور بیصورتیکه در محل مناسب قرار گیرند می

 مشاهده. شددخواهبازده سلول افزایشنتیجه باعث 
 
میخته گردید که ا
ریان قابل شدن سلول خورشیدی پروسکایتی با نانوذرات نقره افزایش ج

بازده . دتوجهی را در مقایسه با سلول خورشیدی بدون نانوذرات نقره دار 
است در حالی درصد 2/65خورشیدی بدون نانوذره نقره در حدود سلول
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CsPbBr3نمودار پراش پرتو ایکس برای نقاط کوانتومی پروسکایتی5شکل

با شکل مکعبی و ساختار CsPbBr3را نشان می دهد که نمایانگر نانوذرات 
.کریستالی با فاز اورتورومبیک هستند


