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I. Rezumatul etapei:
În cadrul  Etapei  I  (2020),  au fost  efectuate investigatii  preliminare privind determinarea

proprietatilor  opto-electronice  în  perovskiti  3D și  2D (structuri  de benzi,  spectre  de absorbtie),
urmate  de  sinteza  și  caracterizari  structurale  (XRD)  pentru  precursori.  De  asemenea,  au  fost
dezvoltate programe și scripturi pentru efectuare calculelor DFT de tip high throughput computing.  

În cadrul Etapei II (2021) este explorata o gama larga de compusi perovskitici cu mixturi de
cationi și halogeni. Pe lângă proprietatile opto-electronice care rezulta în mod direct din calculele de
tip  DFT,  se  pune  accent  pe  analiza  stabilitatii  compusilor,  urmărind  energiile  de  formare  ale
produsilor  de  reacție  în  baza  unor  mecanisme  de  degradare  probabile.  Pe  baza  informațiilor
structurale, ușor accesibile, sunt dezvoltate technici de invatare automata, prin care se pot prezice,
cu un efort computational semnificativ redus, parametrii fizici de interes pentru sisteme noi dintr-o
clasa pre-stabilită. Astfel, se pot indica candidatii promițători atât din punct de vedere al capacitatii
de absorbtie optica, cât și din punct de vedere al stabilitatii. Din punct de vedere experimental, sunt
sintetizati  perovskiti  cu  mixturi  binare  de  cationi  și  sunt  efectuate  caracterizari  structurale,
morfologice și chimice.

Rezultatele obtinute sunt diseminate prin elaborarea unei lucrări ISI și o participare la o
conferința internațională.   

II. Rezultate și gradul de indeplinire al obiectivelor:

II.1. Simulari DFT pentru perovskiti 3D cu mixturi de cationi și halogeni
Este investigata  o clasa relativ  larga de compusi  perovskitici  3D (>1000 structuri),  care

include  mixturi  de  cationi  și  halogeni,  cu  formula  AxA’1-xPbXyX’zX’’3-z .  Consideram  cationii
organici  A  =  methylammonium (MA),  formamidinium
(FA),  ethylammonium (EA),  guanidinium (GA),
formamidium (FM),  hydroxylammonium (HA),
hydrazinium  (HZ)  și  halogenii  X  =  I,  Br,  Cl.  Sunt
investigate 5 compozitii Ax-A’1-x , cu x = 0, 0.25, 0.5, 0.75,
1  și,  pentru  fiecare  caz  sunt  considerate  16  proportii
diferite  de  halogen:  12  dintre  ele  corespund  mixturilor
binare de halogeni de tip Xy-X’1-y, 3 proportii de mixturi
triple de tip X0.25X’0.25X’’0.50 și cazul cu proportii egale de
halogeni,  I0.33Br0.33Cl0.33 .  Astfel,  sunt  analizate  1120  de
structuri, organizate ca supercelule de tip 2x2x2. Întrucât
spațiul  compozitional  multi-dimensional  introduce  o
dificultate în realizarea unei reprezentari concise, adoptam
schema indicată în Fig. 1, unde fiecare punct reprezintă o
structura,  iar culorile  mapeaza  valorile  marimilor  de
interes (indici de absorbtie, indici de stabilitate).

II.1.1. Analiza stabilitatii structurale
Deși dimensiunea cationilor considerati în acest prim studiu este suficient de mica pentru a

permite realizarea unor structuri 3D de tip ABX3, din punct de vedere experimental, în literatura

Figure 1: Schema pentru reprezentarea 
marimilor de interes in cazul compusilor 
perovskitici de tip AxA’1-xPbXyX’zX’’3-z . 



existenta, s-a constatat ca nu se pot realiza toți compusii,  dificultati existand indeosebi în cazul
cationilor FM, HA si HZ. Stabilitatea structurala este investigata urmărind doi parametri: lungimea
maxima, respectiv, minima a legăturii  Pb-X, in configuratiile atomice relaxate.  Se realizeaza o
analiza statistica a acestor date, indicată în Fig. 2.

Pe baza acestei statistici se realizeaza o
clasificare binara a structurilor perovskitice, în
structuri probabile 3D, respectiv, structuri care
au disorsiuni semnificative. Aceasta clasificare
este  indicată  în  Fig.  3,  urmarindu-se  doua
criterii pentru abaterile de la valorile standard
ale  legăturile  Pb-X:  10%  și,  repectiv  5%.
Valorile referinta sunt obtinute pentru sistemele
MAPbX3.  Interactiile  dintre  cationi  și  cușca
inorganica  Pb-X  pot  induce  efecte  de
destabilizare  seminificative.  Astfel,  deși
cationii  FM,  HA,  HZ  au  dimensiuni
comparabile  cu  MA  și  FA,  calculele  DFT
indica faptul ca FM este cel mai slab candidat
pentru  realizarea  unei  structuri  3D  stabilă,
acest fapt fiind atestat și din punct de vedere
experimental. În cazul cationului HZ, se obțin
structuri  3D  pentru  concentratii  relativ  mici,
similar  cu  situația  raportata  în  literatura
(x<0.3).  Trebuie  menționat,  totuși,  ca  aceste
rezultate  privesc  analiza  abaterilor  structurale
și,  pentru  o  imagine  mai  completă,  este
necesara  investigarea  posibilelor  cai  de

degradare chimica (analiza efectuata în Sectiunea II.1.3).  

Figure 2: Distributia lungimilor minime (a) si maxime (b) pentru legaturile Pb-X in cazul sistemelor cu mixturi de halogeni. 
Codificarea RGB permite vizualizarea dupa proportiile de halogeni: I (rosu), Br (verde), Cl (albastru).

Figure 3: Clasificarea perovskitilor 3D cu formula 
AxA’1-xPbXyX’zX’’3-z in functie de statistica legaturilor 
Pb-X. Cationii A si A' indexeaza liniile si coloanele. 
Trighiul superior (inferior) corespunde unui criteriu 
pentru abateri de 10% (5%).



II.1.2. Analiza performanței la absorbtia optica
Pentru a ordona compozitiile perovskitice după eficiența optica, avem în vedere coeficientul

de absorbtie determinat prin calcule DFT și spectrul solar în condiții standard (AM 1.5G). Fluxul de
fotoni pentru un strat de grosime d, luând în calcul spectrul solar SI (spectral irradience) este dat de
relația:

 
Asltfel, se poate defini un index de absorbtie optica (fa), care măsoară numarul de fotoni absorbiti:

 
Aceasta este o măsura integrala (independenta de lungimea de unda), care indica numărul maxim de
purtatori fotogenerati în condiții ideale.

Dacă în prima etapa au fost investigate spectre de absorbtie mono-cation, mixturile binare
indica un comportament mai complex. După cum e de așteptat, proportiile halogenilor joaca un rol
important prin ajustarea gap-ului electronic. În particular, mixturi  de tipul Br-Cl indica cea mai
scazuta  eficiența  de  absorbtie  optica.  Totusi  așa  cum  se  va  vedea  în  continuare,  halogenii
influențează semnificativ stabilitatea, așa încât un compromis poate fi atins. O inspectie mai atenta a
datelor, prezentate în Fig. 4, indica și mici modificari datorate mixturilor de cationi, candidatii cei
mai  promițători  fiind  bazati  pe  cationii  EA,  GA,  FA,  care  se  dovedesc  mai  performanti  decat
compusii standard MAPbX3. 

II.1.3. Analiza asupra stabilitatii chimice
Pentru a compara stabilitatea relativa a compusilor perovskitici investigati, consideram doua

mecanisme de degradare: (i) mecanism de degradare intrinsec, care poate fi declanșat de factori
precum  temperaturi  ridicate,  iluminare  sau  tensiune  aplicata  în  aplicații  fotovoltaice  și  (ii)
mecanism de degradare extrinsec, care presupune interactia cu o specie externa, în cazul de fata

Figure 4: Eficienta de absorbtie optica masurata prin indicele de absorbtie (fa). Se observa
variatii importante datorate mixturilor de halogeni si, de asemenea, usoare cresteri pentru 
compusi pe baza de FA, EA si GA.



oxigen  molecular.  Studiul  acestor  mecanisme de  degradare  este  mai  relevant  în  comparație  cu
determinarea energiilor de coeziune (descompunere la nivel de elemente), în timp ce un studiu de
spectre fononice și/sau dinamica moleculara ar confirma doar stabilitatea mecanica, analizata deja
prin intermediul statisticii de legături.

Un  posibil  mecanism de  degradare  intrinseca  este  descompunerea  perovskitului  în  faze
gazoase, alcătuite din molecule organice și acizi HX, și o faza solida, PbX2, descris prin reacția:

 
  

reprezintă molecule neutre, care rezulta din de-protonarea respectivilor cationi.   În
cazul în care este implicat oxigen molecular, reacția de degradare conduce către formarea fazelor
gazoase de cationi, halogeni moleculari X2, faze solide de tip PbX2 și molecule de H2O.

Energiile de formare (reacție) corespunzatoare celor doua mecanisme de degradare se pot
calcula cu ajutorul energiilor totale obtinute prin calcule DFT:

în care fractiile molare ale produsilor de reacție corespunzatori celor doua mecanisme, xpi
(i) și xpi

(e),
sunt cele indicate mai sus. Definim un indice de stabilitate scalat la unitate, fs,  în baza energiilor de
formare:   

Ef
min  (Ef

max)  reprezintă  energiile  de
formare  minima  (maxima)  în  setul
considerat. 

În  cazul  mecanismului
intrinsec,  se  obtine  o  creștere  a
stabilitatii  în  secvența
corespunzatoare  proportiilor  de
halogeni Cl -> I  -> Br,  ceea ce este
confirmat  și  de studii  experimentale.
În raport cu mecanismul de degradare
extrinsec, în care este implicat oxigen
molecular,  stabilitatea  mai  mare  se
obtine  în  secvența   I  ->  Br  ->  Cl.  

Așadar,  Br  și  Cl  reprezintă

Figure 5: Evaluarea stabilitatii compusilor perovskitici in baza indicelui de 
stabilitate, fs: mecanims de degradare intrinsec (triunghi superior stanga) si 
mecanism de degradare extrinsec, cu aditie de oxigen (triunghi inferior dreapta).



opțiuni  mai  bune pentru  halogen din  perspectiva  stabilitatii.  Însă,  totodata,  halogenii  cu numar
atomic mai mic (Br și Cl) induc o creștere a gap-ului electronic, ceea ce conduce la o scădere a
coeficientului  de absorbtie.  Așadar,  având în vedere cele  doua trenduri  opuse pentru  indicii  de
absorbtie și stabilitate (fa și fs) în raport cu halogenii, se impune găsirea unui compromis. În acest
sens, în continuare este indicată o perspectiva care include ambele criterii de performanța. Pentru
ambele mecanisme se poate identifica o creștere a stabilitatii pentru compusii pe baza de GA, în
contrast puternic cu cei pe baza de FM. 

II.1.4. O perspectiva combinata: absorbtie și stabilitate
Ca urmare a calculelor de tip DFT, putem identifica candidatii promițători din perspectiva

indicilor fa și fs (pentru mecanismul intrinsec) considerati separat și,  totodata, ambii indici cu valori
> 0.65. Primii 10 candidați sunt indicati în tabelul de mai jos. Valori optime privind ambele criterii
se obțin pentru mixturi de cationi de tip EA-GA și halogeni I-Br, în timp ce compusii pe baza de I
au o absorbtie mai buna, iar cei pe baza de Br-Cl au o stabilitate mai buna.

O alta reprezentare sugestiva este indicată în Fig. 6, în care sunt identificate contributiile
individuale ale cationilor și halogenilor. Deși, în general, nu se pot decupla contributiile individuale,
se poate pune în evidenta  faptul ca, spre exemplu, concentratii mari de FA și GA cresc energiile de
formare, fapt semnalat și pentru proportii mari de Br, în contrast cu compusii cu concentratii mari
de FM.

II.1.5. Implementarea tehnicilor de invatare automata
Explorarea spațiului compozitional devine prohibitiva prin utilizarea aproape exclusiva a

calculelor  de  tip  high  throughput  computing.  Prin  modificarea  proportiilor  cationilor  și  /sau  a
halogenilor se genereaza instante similare cu un grad suficient de ridicat de suprapunere. Astfel, pot
fi utilizate tehnici de invatare automata care pot pune la dispoziție cu o buna acuratete marimile de
interes, cu un efort computational semnificativ redus. 



Pentru predictia marimilor de interes (lungimea minima și maxima a legăturii Pb-X, indicele
de absorbtie fa, indicele de stabilitate fs) utilizam trei metode de regresie: regresie liniara cu metoda
multivariate least squares (MLS) și doua metode de regresie neliniara, random forests (RF) și retele
neurale artificiale (ANN).

Definim vectorii de trasaturi pe baza proportiilor de entitati. O entitate reprezintă un cation
sau un halogen, așa încât avem în total 10 trasaturi (7 cationi + 3 halogeni). Setul de antrenare
conține 50, 100 sau 150 de probe alese aleatoriu din totalul de 1120 și rezultatele pentru cele trei
metode sunt sumarizate în tabelul de mai jos:

Figure 6: Reprezentare fa-fs, indicand proportiile cationilor si halogenilor.



Acuratetea de predictie este evaluata prin intermediul coeficientului de determinare statistica
R2. Metoda de regresie liniara funcționează bine pentru fa și fs (R2 > 077 și R2>0.92), în timp ce
predictia deformarilor structurale, masurate prin lmin și lmax, este îmbunătățită prin metodele neliniare
de tip RF și ANN, în comparație cu regresia liniara.  În Fig. 7 sunt reprezentate datele obtinute prin
regresie cu ANN, pentru seturile de antrenare, validare și test.

Astfel, având ca input 100 probe calculate cu metoda de referinta (DFT), care reprezintă
~10% din totalul de sisteme considerate, metodele de regresie pot oferi predictii suficient de bune,
reducand semnificativ timpul de calcul, în comparație cu un calcul exhaustiv de tip high throughput
computing. 

II.1.6 Simulari DFT pentru perovskiti 2D cu mixturi de cationi
Perovskitii  2D au captat  atenția  în  ultima perioada,  datorită  stabilitatii  imbunatatite  prin

prezenta  cationilor  cu  grupari  hidrofobe,  cat  și  a  mobilitatii  ionice  reduse.  Multimea cationilor
organici  care  pot  intra  în  componenta  perovskitilor  2D  este  mult  mai  mare,  ceea  ce  creeaza
oportunitati pentru creșterea eficientei de absorbtie și stabilitate. În general mixturi binare de cationi
de  dimensiuni  diferite  și  de  halogeni  s-au  dovedit  mult  mai  eficiente  din  punct  de  vedere  al
absorbtiei optice și a stabilitatii chimice în raport cu modificarea cationului Pb.

În  cadrul  Etapei  II  s-au  continuat  studiile  privind  proprietatile  opto-electronice  pentru
perovskiti  2D  având  în  componenta  cationi  de  tip  Alkyl-ammonium  (în  special  BA  =
buthylammonium, PA=pentilammonium, HXA=hexylammonium). Sunt analizate diferite structuri
cu halogeni diferiți (X = I, Br, Cl), și mixturi cu cationi mici (MA, FA, EA, GA) (figurile 8 și 9).  

Structurile de benzi electronice prezentate în Fig. 10 indica în mod sistematic creșterea gap-
ului electronic pentru structurile care contin doar PA sau mixturi MA/PA. Totusi, sistemele de tip X 4

indica gap-uri mai mari comparativ cu X7, datorită efectelor de confinare cuantica în straturile 2D
mai inguste. De aici se reiese faptul ca mixturile sunt benefice pentru optimizarea absortiei optice,
prin reducerea gap-ului.

Figure 7: Date obtinute prin regresie cu metoda ANN pentru marimile de interes. 



Figure 9: Perovskiti 2D: se modifica cationul mic (MA, FA, EA,GA) intr-o 
structura ce include PA.

Figure 8: Perovskiti 2D: se urmareste modificarea halogenului (X = I, Br, Cl) si a 
cationului alkyl-ammonium (BA, PA, HXA).

Figure 10: Structuri de benzi: influenta halogenului asupra gap-ului electronic in cazul structurilor 
care include doar cationul PA si, respectiv, mixturi MA/PA.



Stabilitatea perovskitilor 2D se poate evalua folosind tehnicile utilizate anterior pe sistemele
de tip 3D. Stabilitatea relativa (intrinseca) este indicată în Fig. 11. Se disting câteva concluzii pentru
imbunatatirea stabilitatii: 

1) I e înlocuit cu Br și, într-o măsura mai mica Cl;
2) Sunt folosiți cationi de tip alkyl-ammonium cu catena mai mare (BA<PA<HXA)
3) Mixturi de tip PA/GA, PA/FA, PA/EA cresc stabilitatea comparativ cu PA/MA

II.2.  Sinteza  materialelor  peroskitice  și  caracterizari  (morfologice,  structurale,
compozitionale) 
In cadrul etapei unice din anul 2021 partenerul NIMP a avut de îndeplinit următoarele obiective:

 Sinteza materialelor perovskitice cu mixturi de cationi si halogeni si depunerea de
straturi subțiri.

 Analiza morfologica, structurala si compoziționala a straturilor subțiri perovskitice. 

Sintezele de perovskiti începute in etapa in 2020 au fost continuate si in 2021, folosind într-o
prima faza  mixturi de cationi cu diferiți halogeni. Având in vedere noutatea cercetărilor propuse in
cadrul acestui proiect am decis sa realizam un studiu sistematic si riguros al sintezei de cristale de
perovskiti micsti, concetrandu-ne pe sinteza de cristale si caracterizarea acestora, acest lucru fiind
absolut necesar pentru înțelegerea proceselor chimice care au loc in timpul sintezei. In paralel s-a
realizat  analiza  morfologica,  structurala  si  compoziționala,  dar  si  caracterizarea  optica  a
materialelor  preparate  si  s-a  realizat  o  selecție  in  baza  proprietăților  obținute  pentru  depunerea
perovskitilor in strat subțire. 

II.2..1. Investigarea structurii și proprietăților optice ale cristalelor de perovskit (PA)2PbI4,

(PA)2PbCl4 și (PA)2PbBr4 sintetizate in etapa 2020

Confirmarea structurii bidimensionale a cristalelor de perovskit (PA)2PbI4 obținute a fost 
realizată prin intermediul difracției de raze X. Difractograma descrisă în Figura 12 confirmă 
formarea cristalelor de perovskit (PA)2PbI4 cu structură bidimensională (2D). Aceste rezultate sunt 
în concordanță cu datele raportate în literatura de specialitate [1].      

Lărgimea benzii interzise (Eg) a cristalelor obținute poate fi calculată folosind ecuația Kubelka-
Munk în termeni de reflectanță (R).

Figure 11: Indice de stabilitate relativ: sunt indicate valorile procentuale relative in 
comparatie cu structurile considerate drept referinte.



F ( R )=
(1−R)

2

2 R

unde R este reflectanța difuză a probei examinate, F (R) funcția de remisiune sau Kubelka-Munk. 
Astfel, decalajul de bandă se obține folosind următoarea ecuație:
(F ( R )∗hν )

2
=A (hν−Eg)

Lărgimea benzii interzise estimate este de 2,29 eV (vezi Figura 13).

   

Cristalele  de perovkit  (PA)2PbI4  obținute  prin intermediul  cristalizării  în  soluție  au fost
investigate prin difracție de raze X. Difractograma de raze X a cristalelor obținute este descrisă în
Figura 14 și prezintă predominant PbI2 [ICDD PDF # 00-007-0235]. Acest rezultat indică faptul că
nu am reușit să obținem cristale de perovskit 2D prin această metodă.

Figure 14: Difractograma de raze X a 
cristalelor obținute prin cristalizare în soluție

            

Figure 15: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea 
gap-ului energetic al cristalelor obținute prin 
cristalizare în soluție

Lărgimea benzii interzise a acestor cristale nu a putut fi estimată din diagrama Tauc utilizand
reflectanță difuză (Figura 15).

Structura bidimensională a cristalelor de perovskit  (PA)2PbCl4 și (PA)2PbBr4  obținute in
etapa din 2020 a fost confirmată in cadrul acestei etape prin difracție de raze X. Difractogramele de
raze X ale cristalelor obținute sunt prezentate în Figura 16 și prezintă liniile de difracție specifice
perovskiților 2D la 5,74 °, 11,12 °, 16,68 °, 22,17 °, 27,78 °, 30,60 ° și 36,35 ° în conformitate cu
liniile de difracție raportate în literatură. [1,2]

Figure 12: Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit (PA)2PbI4 cu structură 
bidimensională

Figure 13: Grafic Kubelka Munk pentru 
estimarea gap-ului energetic al cristalelor de 
(PA)2PbI4 cu structură bidimensională



Figure 16: Difractogramele de raze X ale perovskiților (PA)2PbCl4 și (PA)2PbBr4 cu structură 
bidimensională

Lărgimea benzii interzise estimată de funcția Kubelka Munk sunt 3,55 eV și, respectiv, 2,95
eV pentru perovskiții (PA)2PbCl4 și (PA)2PbBr4 (Figura 17).

Figure 17: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea gap-urilor energetic ale cristalelor bidimensionale 
obținute pentru perovskiții (PA)2PbCl4 și (PA)2PbBr4

II.2.2.  Sinteza cristalelor mixte de perovskit (MA0.88PA0.12)2PbI4 și (MA0.12PA0.88)2PbI4 cu
structură bidimensională prin cristalizare anti-solvent asistată de vapori (AVC):

Având în vedere că sinteza cristalelor pe perovskit derivate de la iodura de pentilamoniu a
fost realizată prin cristalizare anti-solvent asistată de vapori,  am continuat prepararea cristalelor
mixte de perovskit pe bază de iodură de metilamoniu și iodură de pentilamoniu folosind aceiași
metodă menționată anterior.
            a).   Sinteza cristalelor mixte de perovskit (MA  0.88PA0.12)2PbI4 cu structură bidimensională

Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.88PA0.12)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a
0,051 g de iodură de pentilamoniu (0,0002 moli), 0,279 g de iodura de metilamoniu (0,0017 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,5 mL de γ-butirolactonă. Recipientul care conținea
amestecul  de  reacție  a  fost  introdus  într-un  flacon  închis  în  care  a  fost  adăugat  in  prealabil
diclorometan  (40mL)  care  are  rol  de  anti-solvent  (Figura  10a).  Cristalele  de  perovskit
(MA0.88PA0.12)2PbI4  cu structură bidimensională au fost obținute după aproximativ 8 zile și au fost
izolate din mediul de reacție prin filtrare la presiune redusă.

Cristalele obținute au fost analizate prin intermediul difracției de raze X. Difractograma de
raze  X  (Figura  18)  prezintă  majoritar  liniile  de  difracție  specifice  perovskitului  cu  structură



tridimensională derivat de la iodura de metilamoniu (ICDD PDF# 01-084-7607). De asemenea, o
parte dintre liniile de difracție sunt ușor deplasate ceea ce indică prezența cristalelor de perovskit
2D. 

Figure 18: Difractograma de raze X a cristalelor 
de perovskit (MA0.88PA0.12)2PbI4 (amestec de 
faze cristaline 2D și 3D)

      

Figure 19: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea
gap-ului energetic al  cristalelor de perovskit 
(MA0.88PA0.12)2PbI4 (amestec de faze cristaline 2D și 
3D)

Lărgimea benzii interzise a acestor cristale nu poate fi estimată prin reflectanță difuză 
(Figura 19).

Sinteza perovskitului mixt 2D (MA0.88PA0.12)2PbI4  a fost repetată folosind aceleași cantități
ale  precursorilor  în  amestec  de  solvenți  dimetilformamidă  (1  mL)/dimetilsulfoxid  (0,5  mL).
Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un flacon închis în care a fost
adăugat în prealabil diclorometan (40mL) care are rol de anti-solvent (Figura  20). Cristalele de
perovskit cu structură bidimensională au fost obținute după aproximativ 8 zile și au fost izolate din
mediul de reacție prin filtrare la presiune redusă.

Figure 20: Sinteza cristalelor cu structură bidimensională ale perovskitului mixt 
(MA0.88PA0.12)2PbI4

Difractograma înregistrată (Figura 21) prezintă linii de difracție caracteristice perovskiților
cu structura bidimensională care sunt în concordanță cu datele de literatură [1-4].

Figure 21: Difractograma de raze X a cristalelor
obținute
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Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.88PA0.12)2PbI4  estimată de funcția
Kubelka Munk este 1,91 eV (Figura 22).

            b).   Sinteza cristalelor de perovskit mixt (MA  0.12PA0.88)2PbI4 cu structură bidimensională 

Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.12PA0.88)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a
0,218 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,038 g de iodura de metilamoniu (0,0002 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în amestec de solvenți dimetilsulfoxid (DMSO, 0,5 mL)/
dimetilformamidă (DMF, 1 mL). Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus
într-un flacon închis în care a fost adăugat in prealabil etanol (40mL) care are rol de anti-solvent.
Cristalele obținute după aproximativ 21 de zile au fost izolate din mediul de reacție prin filtrare la
presiune redusă și analizate prin difracție de raze X. Din difractograma de raze X (Figura 23) se
poate observa că liniile de difracție nu corespund cristalelor de perovskit  (MA0.12PA0.88)2PbI4 cu
structură bidimensională. 

Figure 23: Difractograma de raze X a 
cristalelor obținute      

Figure 24: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea 
gap-ului energetic al cristalelor de perovskit 
(MA0.12PA0.88)2PbI4   

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.12PA0.88)2PbI4  estimată de funcția
Kubelka Munk este 2,34 eV (Figura 24).

Sinteza perovskitul mixt 2D (MA0.12PA0.88)2PbI4 a fost repetată folosind aceleași cantități ale
precursorilor în amestec de solvenți  γ-butirolactonă (GBL, 1.25 mL)/dimetilformamidă (1.25
mL)/dimetilsulfoxid (1 mL). Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un
flacon închis în care a fost adăugat în prealabil diclorometan (40mL) care are rol de anti-solvent.
Nu s-au putut obtine cristalele de perovskit (MA0.12PA0.88)2PbI4   cu structură bidimensională prin
aceasta metodă.

c) Sinteza cristalelor de perovskit mixt   MA  0.88PA0.12PbI3   cu structură tridimensională   
Sinteza cristalelor de perovskit mixt 3D MA0.88PA0.12PbI3 a fost realizată prin dizolvarea a

0,0257 g de iodură de pentilamoniu (0,0001 moli), 0,139 g de iodura de metilamoniu (0,0009 moli)
și 0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în amestec de solvenți DMSO (0,5 mL)/ DMF (1 mL).
Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un flacon închis în care a fost
adăugat în prealabil etanol (40mL) care are rol de anti-solvent (Figura 25).

Cristalele obținute după aproximativ 21 de zile au fost izolate din mediul de reacție prin
filtrare la presiune redusă și analizate prin difracție de raze X. Din difractograma de raze X (Figura
26) se poate observa că liniile de difracție nu corespund cristalelor de perovskit MA0.88PA0.12PbI3 cu
structură tridimensională.

Lărgimea benzii interzise pentru cristalele de perovskit obținute estimată de funcția Kubelka
Munk este 2,76 eV (Figura 27).

2 3 4

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

(F
(R

)*
h

ν
)^

2
=

A
(h

ν
-E

_
g

)

hn (eV)

Eg=2.34 eV 



Figure 25: Sinteza cristalelor cu structură tridimensională ale 
perovskitului mixt MA0.88PA0.12PbI3

 

Figure 26: Difractograma de raze X a cristalelor 
obținute        

Figure 27: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea 
gap-ului energetic al cristalelor de perovskit 
(MA0.88PA0.12)2PbI3

d  ) Sinteza cristalelor de perovskit mixte (MA  0.5PA0.5)2PbI4 cu structură bidimensională 
Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a 0,215 g

de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,159 g de iodura de metilamoniu (0,001 moli) și 0,461 g de iodură
de plumb (0,001 moli) în dimetilformamidă (1 mL). Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost
introdus într-un flacon închis în care a fost adăugat in prealabil  clorbenzen (40mL) care are rol de anti-
solvent. Cristalele de perovskit cu structură bidimensională au fost obținute după aproximativ 15 zile, izolate
din  mediul  de  reacție  prin  filtrare  la  presiune  redusă,  uscate  la  temperatura  camerei  și  analizate  prin
intermediul difracției de raze X. Difractograma înregistrată (Fig. 28) prezintă linii de difracție caracteristice
perovskiților cu structura bidimensională care sunt în concordanță cu datele de literatură [J Mater Chem C 7,1584

(2019); Appl Phys Lett 112, 153901 (2018); Nanoscale Res Lett 13, 247 (2018);  Chem Commun 51, 15430 (2015)]. 

Figure 28:  Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit (MA0.5PA0.5)2PbI4                 

Figure 29: Difractogramele de raze X ale 
cristalelor de perovskit (MA0.5PA0.5)2PbI4 uscate 
la temperatura camerei (negru) și respectiv, la 
60oC (albastru)
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În plus, cristalele obținute au fot uscate timp de 48h la  60  oC iar ulterior au fost analizate
prin difracție de raze X unde s-a putut observa dispariția fazelor secundare și creșterea cristalinității
(Figura 29).

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4   estimată de funcția
Kubelka Munk este 1,98 eV (Figura 30).

Figure 30: Grafic Kubelka Munk pentru estimarea
gap-ului energetic al cristalelor de perovskit 
(MA0.5PA0.5)2PbI4         

Figure 31: Difractogramele de raze X ale 
cristalelor de perovskit (MA0.5PA0.5)2PbI4 
(GBL/CB)

De asemenea, sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4 a fost realizată prin
dizolvarea a 0,215 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,159 g de iodura de metilamoniu
(0,001 moli) și 0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,5 mL de γ-butirolactonă. Recipientul
care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un flacon închis în care a fost adăugat in
prealabil  clorbenzen  (40mL) care  are  rol  de  anti-solvent.  Cristalele  de  perovskit  cu  structură
bidimensională au fost  obținute după aproximativ 60 de zile,  izolate din mediul de reacție prin
filtrare la presiune redusă și caracterizate prin difracție de raze X (Figura 31). 

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4   estimată de funcția
Kubelka Munk este 1,75 eV (Figura 32).

Figure 32: Grafic Kubelka Munk 
pentru estimarea gap-ului energetic al 
cristalelor de perovskit 
(MA0.5PA0.5)2PbI4     

Figure 33: Difractograma de raze X
a cristalelor de perovskit 
(MA0.5PA0.5)2PbI4 obținute prin 
cristalizare la temperatura camerei 
(verde)     

Figure 34: Grafic Kubelka Munk 
pentru estimarea gap-ului energetic al  
cristalelor de perovskit 
(MA0.5PA0.5)2PbI4

Cristale  de  perovskit  mixt  2D  (MA0.5PA0.5)2PbI4 au  fost  obținute  și  prin  cristalizare  la
temperatura camerei care a constat în dizolvarea a 0,215 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli),
0,159 g de iodura de metilamoniu (0,001 moli) și 0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,5
mL de dimetilformamidă.  Cristalele  de perovskit  cu structură bidimensională au fost  obținute
după după aproximativ 21 zile. Confirmarea structurii bidimesionale a cristalelor obținute a fost
realizată prin difracție de raze X, unde se pot oberva linii de difracție corespunzătoare  perovskiților
cu structură 2D (Figura 33). 

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4   estimată de funcția
Kubelka Munk este 2,07 eV (Figura 34).
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Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.5PA0.5)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a
0,215 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,159 g de iodura de metilamoniu (0,001 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,5 mL de γ-butirolactonă. Recipientul care conținea
amestecul  de  reacție  a  fost  introdus  într-un  flacon  închis  în  care  a  fost  adăugat  in  prealabil
diclorometan (40mL)  care  are  rol  de  anti-solvent.  Cristalele  de  perovskit  cu  structură
bidimensională nu au fost obținute prin această metodă! 

e  ) Sinteza cristalelor de perovskit mixt (MA  0.75PA0.25)2PbI4 cu structură bidimensională 
Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (MA0.75PA0.25)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a

0,107 g de iodură de pentilamoniu (0,0005 moli), 0,238 g de iodura de metilamoniu (0,0015 moli) și
0,461  g  de  iodură  de  plumb  (0,001  moli)  în  amestec  de  solvenți  dimetilformamidă  (1  mL)/
dimetilsulfoxid (0,25 mL). Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un
flacon închis în care a fost adăugat in prealabil  clorbenzen (40mL) care are rol de anti-solvent.
Confirmarea structurii bidimesionale a cristalelor obținute a fost realizată prin difracție de raze X,
unde se pot oberva linii de difracție corespunzătoare  perovskiților cu structură 2D (Figura 35).

Figure 35: Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit 
(MA0.75PA0.25)2PbI4

    

Figure 36: Grafic Kubelka Munk 
pentru estimarea gap-ului energetic al  
cristalelor de perovskit 
(MA0.75PA0.25)2PbI4        

Figure 37: 
Sinteza cristalelor 
cu structură 
bidimensională ale 
perovskitului mixt 
(MA)PA2Pb7

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (MA0.75PA0.25)2PbI4  estimată de funcția
Kubelka Munk este 1,53 eV (Figura 36).

f  ) Sinteza cristalelor de perovskit mixt   (PA)  2(MA)Pb2I7 cu structură bidimensională 
Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D  (PA)2(MA)Pb2I7 a fost realizată prin dizolvarea a

0,214 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,159 g de iodura de metilamoniu (0,001 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli)  în amestec de solvenți  dimetilformamidă (0,5 mL)/
dimetilsulfoxid (0,5 mL).  Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost introdus într-un
flacon închis în care a fost adăugat in prealabil  clorbenzen (40mL) care are rol de anti-solvent
(figura 37). Cristalele de perovskit cu structură bidimensională nu au fost obținute! 

Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D  (PA)2(MA)Pb2I7 a fost realizată prin dizolvarea a
0,214 g de iodură de pentilamoniu (0,001 moli), 0,159 g de iodura de metilamoniu (0,001 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,5 mL de γ-butirolactonă. Recipientul care conținea
amestecul  de  reacție  a  fost  introdus  într-un  flacon  închis  în  care  a  fost  adăugat  în  prealabil
clorbenzen (40mL) care are rol de anti-solvent. Cristalele de perovskit cu structură bidimensională
nu au fost obținute prin această metodă! 

II.2.3. Sinteza iodurii de hexilamoniu (HAI):

Într-un balon cu fund rotund care conține 4,24 mL de hexilamină (0,032 moli) în etanol
absolut (10,5 mL) plasat într-o baie de gheață (t=0-5oC), se adaugă în picătură 2,17 mL de soluție de
acid iodhidric de concentrație 57% în apă (97 moil). Amestecul de reacție se menține 2 ore sub
agitare, la o temperatură apropiată de 0° C și ulterior se adaugă 200 mL de eter etilic. Cristalizarea

10 20 30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

120

In
te

n
si

ty
 (

a
.u

.)

2q(° ) 2 3
0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

(F
(R

)*
h

ν)
^

2=
A

(h
ν-

E
_

g
)

hn (eV)

Eg=1.53 eV



completă a iodurii de hexilamoniu (HAI) se realizează prin concentrarea amestecului de reacție
folosind rotavaporul, când se observă formarea unui precipitat. Precipitatul obținut se separă din
amestecul de reacție prin filtrare la presiune redusă, se spală cu eter etilic (3x 50 mL) și se usucă la
60°C  peste  noapte.  Structura  compusului  obținut  a  fost  analizată  prin  difracție  de  raze  X.
Difractograma de raze X prezentată  în Figura  38,  arată  că pulberea obținută prezintă  liniile  de
difracție  specifice iodurii  de hexilamoniu conform ICDD PDF#00-002-0356 dar și  alte  linii  de
difracție neidentificate.

Figure 38: Difractograma de raze X a iodurii de 
hexilamoniu sintetizate          

Figure 39: Sinteza cristalelor cu structură bidimensională 
ale perovskitului (HA)2PbI4

Avand  în  vedere  rezultatele  obținute  în  cazul  sintezei  iodurii  de  hexilamoniu,  sinteza
perovskiților  bidimensionali  corespunzători  a fost  realizată  prin intermediul unei  noi metode de
sinteză raportată recent în literatură [Chem Commun 51, 15430 (2015)].

Sinteza cristalelor bidimensionale de perovskit (HA)2PbI4  folosind o metoda descrisa in
literatura (molecule-forward chemical approach)

 Sinteza cristalelor bidimensionale de perovskit (HA)2PbI4  a fost realizată prin dizolvarea a
74 mg de PbI2 în 1,5 ml de acid iodhidric de concentrație 57%. La acest amestec s-au adăugat 5 ml
de metanol astfel încât să se obțină o soluție bifazică. În final s-a adăugat 1 mL de hexilamină (HA)
iar flaconul a fost acoperit cu folie de aluminiu [J Phys Chem Lett 12, 101 (2021)]. Amestecul de reacție a
fost depozitat la temperatura camerei (Figura 39) iar cristalele au fost obținute după aproximativ 21
de zile și izolate din mediul de reacție prin filtrare la presiune redusă.

Confirmarea structurii bidimensionale a cristalelor de perovskit obținute a fost realizată prin
intermediul difracției de raze X. Difractograma descrisă în Figura 40 confirmă formarea cristalelor
de perovskit (HA)2PbI4 cu structură bidimensională (2D). Aceste rezultate sunt în concordanță cu
cele raportate în literatura de specialitate. [J Mater Chem C 7,1584 (2019); Appl Phys Lett 112, 153901 (2018)]

Figure 40: Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit (HA)2PbI4 cu 
structură bidimensională            

Figure 41: Grafic Kubelka Munk pentru 
estimarea gap-ului energetic al cristalelor de 
perovskit (HA)2PbI4

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul 2D (HA)2PbI4 estimat de funcția Kubelka Munk
este 1,27 eV (Figura 41).
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II.2.4. Sinteza cristalelor de perovskit mixt EA0.25GA0.75PbI3 cu structură tridimensională 

Sinteza cristalelor de perovskit mixt 3D EA0.25GA0.75PbI3 a fost realizată prin dizolvarea a
0,043 g de iodură de etilamoniu (0,0002 moli), 0,140 g de iodură de guanidina (0,0007 moli) și
0,461 g de iodură de plumb (0,001 moli) în 0,75 mL de γ-butirolactonă. Recipientul care conținea
amestecul  de  reacție  a  fost  introdus  într-un  flacon  închis  în  care  a  fost  adăugat  în  prealabil
diclorometan (40mL) care  are  rol  de anti-solvent  (figura  42).  Cristalele  au fost  obținute  după
aproximativ 7 zile.

Figure 42: 
Sinteza cristalelor cu
structură 
bidimensională ale 
perovskitului 
EA0.25GA0.75PbI3          

Figure 43: Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit obtinute

    

Figure 44: Grafic Kubelka Munk 
pentru estimarea gap-ului energetic al 
cristalelor de perovskit 

Confirmarea structurii tridimensionale a cristalelor de perovskit obținute a fost realizată prin
intermediul difracției de raze X. Difractograma descrisă în Figura 43 confirmă formarea cristalelor
de perovskit EA0.25GA0.75PbI3  cu structură tridimensională (3D). 

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 3D EA0.25GA0.75PbI3  estimat de funcția
Kubelka Munk este 2,24 eV (Figura 44).

II.2.5. Sinteza cristalelor de perovskit mixt (EA0.25GA0.75)2PbI4 cu structură bidimensională

Sinteza cristalelor de perovskit mixt 2D (EA0.25GA0.75)2PbI4 a fost realizată prin dizolvarea a 0,086 g
de iodură de etilamoniu (0,0004 moli), 0,280 g de iodură de guanidina (0,0014 moli) și 0,461 g de iodură de
plumb (0,001 moli) în  0,75 mL de γ-butirolactonă. Recipientul care conținea amestecul de reacție a fost
introdus într-un flacon închis în care a fost adăugat în prealabil  diclorometan (40mL) care are rol de anti-
solvent (fig. 45). Cristalele de perovskit cu structură bidimensională au fost obținute după aproximativ 7 zile.

Figure 45: 
Sinteza cristalelor 
cu structură 
bidimensională ale 
perovskitului 
EA0.25GA0.75PbI4

        

Figure 46: Difractograma de raze X a 
cristalelor de perovskit obținute

     

Figure 47: Grafic Kubelka Munk pentru 
estimarea gap-ului energetic al cristalelor de
perovskit EA0.25GA0.75PbI4

Confirmarea structurii bidimensionale a cristalelor de perovskit obținute a fost realizată prin 
intermediul difracției de raze X. Difractograma descrisă în Figura 35 confirmă formarea cristalelor de 
perovskit EA0.25GA0.75PbI4  cu structură bidimensională (2D) (fig. 46).

Lărgimea benzii interzise pentru perovskitul mixt 2D (EA0.25GA0.75)2PbI4  estimată de funcția Kubelka
Munk este 2,54 eV (Figura 36) (fig. 47). 
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In urma analizei detaliate pe baza analizei structurale si optice a tuturor probelor preparate, s-a decis
sa  realizam analiza  morfologica  (microscopie  optica)  si  compozițională  (XPS)  pentru  probele  cele  mai
reprezentative.

In  urma  acestui  studiu  s-a  demonstrat  încă  o  data  importanta  solventului  folosit  in  etapa  de
cristalizare. Este bine cunoscut  (https://doi.org/10.1039/D0MA00815J) faptul ca, in soluțiile cu un singur
solvent, in cazul nostru GBL, cinetica de cristalizare este determinată de viteza de evaporare a solventului și
de concentrația de saturație necesară pentru nucleare. În amestecurile de solvenți binari, in cazul nostru DMF
si  DMSO,  rata  de  evaporare  a  soluțiilor  este  dominată  de  solventul  cel  mai  volatil,  ceea  ce  duce  la  o
evaporare inegală a componentelor amestecului.

Astfel,  așa  cum reiese  din analiza  morfologica,  se  observa ca  pentru perovskitii  2D cu formula
moleculara (MA0.88PA0.12)2PbI4 o aranjare aciculara este posibila in prezenta amestecului  DMF si  DMSO
(Figura 48) in timp ce utilizare GBL drept solvent conduce la obținerea unei morfologii mult mai compacte
(Figura 49). Este evidenta ca structura fazelor intermediare în astfel de sisteme depinde în mare măsură de
puterea de coordonare și de disponibilitatea solvenților la nucleare.

      
 Figure 48: Microscopie optica pentru proba (MA0.88PA0.12)2PbI4 in amestec DMF si DMSO

          

 Figure 49: Microscopie optica pentru proba (MA0.88PA0.12)2PbI4 in GBL

Rezultatele obținute ne indica faptul ca este necesară utilizarea amestecurilor de solvenți pentru a
controla cristalizarea materialelor în vederea obținerii unor materiale omogene de înaltă calitate. Perovskitii
hibrizi prezintă o solubilitate adecvată în solvenți aprotici polari adecvați pentru majoritatea metodelor de
depunere.  Prin  urmare,  înțelegerea  și  controlul  interacțiunii  solvent-solut  și  al  cineticii  de  uscare  sunt
esențiale pentru formarea controlată a materialelor în toate tehnicile de procesare în soluție.

Compoziția elementală a suprafeței a fost realizata utilizând tehnica XPS. Rezultatele cantitative si
spectrele generale sunt prezentate in Figurile 50 si 51. 

Figure 50: Analiza compozițională  pentru 
proba (MA0.88PA0.12)2PbI4  in amestec DMF si
DMSO

wide:2(MPPbI4GBL)
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Figure 51: Analiza compozițională pentru 
proba (MA0.88PA0.12)2PbI4 in GBL

wide:2(MPPbI4DSMODMF)
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I 4f
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https://doi.org/10.1039/D0MA00815J


 Din  analiza  compoziției  observam  ca  perovskitul  preparat  folosind  solvenți  binari,  conține  o
cantitate mult mai mare de Pb si I2 pe suprafață fata de cel sintetizat intr-un singur solvent (doar GBL). Acest
lucru poate fi datorat formării unui complex intre PbI2 si DMSO, de tipul Pb2I4x2DMSO. In acest caz este de
așteptat, întrucât DMSO, ca bază Lewis, se leagă covalent de PbI2 pentru a forma un complex 1D. Într-
adevăr acest lucru este susținut si de microscopia optica, unde se observa formarea de structuri 1D (rod-like)
cu diametrul in jur de 0,6 μm si lungimea de 50 μm.

III. Concluzii:
• Calcule DFT de tip high throughput au fost  utilizate pentru a investiga o clasa larga de

compusi perovskitici cu mixturi de cationi și halogeni cu formula  AxA’1-xPbXyX’zX’’3-z .
  -> doar anumite compozitii (pe baza de MA, FA, EA, GA) vor avea structuri 3D nedistorsionate
  -> perovskitii pe baza de EA și GA au absorbtia cea mai buna
  -> perovskitii pe baza de GA și FA au stabilitatea ce mai buna; opusul se găsește în cazul FM, HA, HZ.

• Utilizand tehnicile de invatare automata se obțin predictii cu o acuratete rezonabila 
  -> costul computational al unor calcule exhaustive de tip DFT este redus semnificativ (~10% din setul total
este necesar) 

• Doua trenduri contrare cu privire la utilizarea mixturilor de halogeni sunt puse în evidenta:
 -> compusii pe baza de I au gap-uri mai mici, care conduc la o absorbtie optica mai buna
 -> însă, Br și Cl favorizează stabilitatea 

•  Au fost investigati perovskiti 2D pe baza de alkyl-ammonium:
 -> s-au evidentiat tendinte similare în proprietatile optoelectronice și stabilitate în raport cu tipul halogenului
 -> s-a pus în evidenta efectul de confinare cuantica, specific în straturi subtiri Pb-I (gap-ul crește: I4>I7)
 -> gap-uri mari -> scade absorbtia optica -> sunt necesare mixturi de cationi (MA,FA,EA,GA)
 -> mixturile de cationi ofera, de asemenea, o stabilitate mai buna
 -> creșterea lanțului alkyl-ammonium induce o creștere în stabilitate (BA<PA<HXA) 

• S-a realizat cu succes sinteza de perovskiti 2D cu diferite compoziții, conținând cationi cu 
catena de 5 si 6 atomi de carbon si folosind o metoda de sinteza inovatoare.

• S-a observat ca solventii/amestecul de solventi utilizati in sinteza perovskitilor joaca un rol 
important in morfologia perovskitilor 2D 

• Valorile energetice ale lărgimii benzii interzise sunt încurajatoare, acestea situandu-se in 
domeniul optim utilizat in fabricarea de celule solare. Mai mult decât atât, aceste valori sunt 
in acord cu studiile teoretice realizate de coordonatorul de proiect IFIN-HH.
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