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I. Rezumatul etapei:

În cadrul Etapei III (2022), sunt investigate în continuare proprietatile opto-electronice și de
stabilitate în perovskiti halizi 3D și 2D. În cazul sistemelor 3D sunt continuate investigatiile din
etapa anterioara,  urmărind de aceasta data influența defectelor punctiforme asupra proprietatilor
electronice și de stabilitate.  Tehnicile de invatare automata dezvoltate anterior, în particular retele
neurale artificiale (ANNs), sunt aplicate pentru determinarea energiilor de coeziune și a energiilor
de  formare a  defectelor  punctiforme (vacanțe de halogeni).  Aceasta  analiza se  adauga studiilor
precedente privind mecanismele de degradare în evaluarea stabilitatii compusilor perovskitici 3D.
Astfel, se pot identifica mixturile de cationi și halogeni optime pentru o buna stabilitate chimica, cât
și pentru o absorbție optica eficienta. 

 O alta clasa de interes este reprezentata de perovskitii quasi-2D, de tip (A)2(A’)n-1PbnX3n+1 în
care A și A’ sunt cationi, n-1 indica numărul de straturi de tip 3D (care inglobeaza cationi de tip A’),
iar X=I,Br,Cl. Continuand studiile din Etapa II (2021) sunt evaluate proprietatile opto-electronice și
de stabilitate în funcție de natura halogenului, lungimea cationului mare (din clasa alchilamoniu),
precum și a combinatiilor de cationi mari și mici. Din perspectiva stabilitatii sunt considerate doua
mechanisme: (i) mecanism de degradare intrinsec în atmosfera inerta (în absenta unor specii străine)
și  (ii)  mecanism de  degradare  extrinsec  în  care  este  implicat  oxigen molecular  (O2).  Utilizand
calcule  de tip  DFT se demonstrează  faptul  ca prezenta  cationilor  mici  de tip  guanidinium și  a
halogenilor Br și Cl conduce la o stabilitate crescuta. Acest aspect a fost prezis în etapa anteriora în
cazul perovskitilor 3D cu mixturi de cationi și halogeni, folosind calcule DFT și modele de tip
ANNs, fiind reconfirmat în mare măsura pentru perovskitii quasi-2D. Pe lângă aspectele legată de
performanța  opto-electronica  și  stabilitate,  este  analizata  și  toxicitatea  în  procesul  de  sinteza,
urmărind toxicitatea solventilor conform normelor ECHA (European Chemicals Agency). 

Din  punct  de  vedere  experimental,  au  fost  sintetizati  perosvskiti  quasi-2D  cu  diferiți
halogeni, de tip (PA)2PbI4, (PA)2(MA)Pb2X7  și (PA)2(GA)Pb2X7, cu X = I, Br, Cl, pentru care s-au
efectuat caracterizari structurale, masuratori de absorbtie optica și experimente de termogravimetrie.
Acestea au confirmat studiile teoretice. De asemenea, au fost fabricate celule solare perovskitice pe
baza  de  perosvkiti  quasi-2D,  urmarindu-se  eficiența  de  foto-conversie  și  stabilitatea  în  timp.
Masuratorile  electrice au  confirmat  eficiența  de  foto-conversie  relativ  scazuta,  tipica  în  cazul
absorberilor de tip perovskiti quasi-2D, dar și o stabilitate sporita.

Rezultatele obtinute sunt diseminate prin elaborarea a doua lucrări, un capitol de carte și o
participare la o conferința internațională.   

II. Rezultate și gradul de indeplinire al obiectivelor:

II.1.1 Analiza defectelor punctiforme în perovskiti 3D cu mixturi de cationi și halogeni

Setul de 1120 compusi perovskiti 3D analizat în Etapa II (2021), cu formula  AxA’1−xPbXyX’zX”3−y−z

a fost construit pornind de la grupul de cationi mici A = methylammonium (MA), formamidinium
(FA),  ethylammonium (EA),  guanidinium (GA),  formamidium (FM), hydroxylammonium (HA),
hydrazinium  (HZ)  și  halogenii  X  =  I,  Br,  Cl.  În  cadrul  acestui  set  au  fost  generate  defecte
punctiforme  (vacanțe  de  halogen)  și  s-a  urmărit  efectul  acestora  asupra  gap-ului  electronic,
efectuand calcule de tip high-throughput DFT. Rezultatele sunt prezentate în Fig. 1 și 2, unde este



pusa  în  evidenta  reducerea  gap-ului  prin  prezenta  starilor  localizate  generate  de  vacanțele  de
halogen. 

Fig. 1: Densitati de stari (DOS) pentru compusi perovskitici 3D selectati din clasa A x  A’ 1−x PbXy X’z X”3−y−z . Sunt
reprezentate DOS pentru 4 sisteme ideale (negru) și  cu vacanțe de iod (roșu).  Efectele  vacantelor sunt vizibile în
vecinatatea benzilor de conductie în fiecare caz.

                (a)                                                                                     (b)

Fig. 2: (a) Distributia densitatilor de stari [a.u.] pentru sistemele ideale (N=1120 compusi perovskitici). (b) Diferența
DOS[VI]  -  DOS[ideal]  pune  în  evidenta  ingustarea  gapul  energetic,  prin  prezenta  starilor  localizate  induse  de
vacantele de halogen.

Având în vedere ca, prin marirea continutului de halogeni Br și Cl, energiile de gap pot crește la
2-3 eV  la care absorbția optica în spectrul solar este drastic diminuata, prezenta vacantelor conduce
la  o  scădere  efectiva  a  gap-ului.  Cu  toate  acestea,  prezenta  acestor  defecte  poate  genera
recombinari  electron-gol  nedorite  în  procesul  foto-voltaic  și  poate  induce  migratia  de  ioni
(halogeni),  ceea ce poate afecta  stabilitatea celulelor  solare perovskitice (PSC) în  timp.  Relația
dintre vacanțele de halogen, stabilitatea perovskitului și consecintele în răspunsul electric dinamic



al celulelor solare perovskitice (histerezis în caracteristica j-V, efecte capacitive și inductive) este o
tema de interes actual, care necesita atenție pe mai departe.  

În  cadrul  etapei  III  (2022)  au  fost  dezvoltate  în  continuare  tehnicile  de  invatare  automata
initiate în etapa precedenta. De aceasta data, sunt investigate energiile de coeziune a sistemelor cu
defecte,  precum  și  energiile  de  formare  a  defectelor,  care  sunt  relevante  pentru  stabilitatea
compusilor perovkisti, conform relațiilor:

Energia  de  coeziune  măsoară  energia  necesara  descompunerii  materialului  perovskitic  în
componente atomice, în timp ce energia de formare a unei vacanțe corespunde energiei de a extrage
un atom de halogen. În acest caz, Esp = 1/2 E(X2), adică jumătate din energia totala a unei molecule
de halogen (X2).

Tehnicile  de  invatare  automata  sunt  implementate  cu  ajutorul  retelelor  neurale  artificiale
implementate în libraria TensorFlow. Structura ANN a fost descrisa în etapa anterioara. O diferența
este data de structura vectorului de trasaturi: pe lângă proportiile celor 7 cationi și a celor 3 halogeni
este indicată vacanța printr-un hard-encoding binar – I=001, Br=010, Cl=100, rezultand în total 13
trasaturi. Au fost utilizate 100 sisteme pentru antrenare, 510 sisteme pentru validare și 510 sisteme
pentru test. Antrenarea s-a efectuat pe un numar de 3000 pași, după care modelul a fost testat, iar
valorile de acuratete obtinute sunt:  R2 = 99.2%  (energiile de coeziune) si R2 = 78.1% (energii de
formare). În cazul energiilor de formare, acuratetea este mai scazuta datorită faptului ca invecinarea
chimica a atomului de halogen extras joaca un rol important și ar trebui inclusa explicit în structura
vectorului de intrare.  

Fig. 3: Predictia energiei de coeziune (a) și a energiei de formare a vacantelor de halogen (b), utilizand retele neurale
artificiale.

Implementarea retelelor ANN s-a realizat pe noul sistem GPU (Graphical Processing Unit) de

tip  NVIDIA® T4 GPU, care este optimizat pentru accelerarea calculelor de tip invatare automata
(machine learning, ML). Acesta permite o etapa de invatare eficienta si un calcul deosebit de rapid
pentru un set extins de sisteme de test. In Fig. 4 este o imagine in care se poate identifica utilizarea
resurselor GPU pe serverul de calcul si rezultatul final privind predictia energiilor de coeziune.



Fig. 4: Antrenarea și testarea ANN pentru predictia energiilor de coeziune pe sistemul GPU: utilizarea resurselor GPU
(stânga) și evaluarea exemplelor de test, cu acuratete R2 = 99.25 .

II.1.2 Proprietăți opto-electronice și de stabilitate ale perovskitilor quasi-2D
Investigatiile privind perovskitii  quasi-2D s-au extins semnificativ în ultima vreme, datorită

posibilităților  de flexibilizare deosebite  prin cationi  de lungime variabila,  structurile  prezentand
proprietăți  de  stabilitate  superioare  perovskitilor  3D,  prin  prezenta  gruparilor  hidrofobe  si
difuzivitate mai mica a cationilor. Pe de alta parte, efectele de confinare au tendinta de a mari gap-ul
electronic ceea ce diminueaza absorbtia optica. Prin urmare, este de interes de interes investigarea
proprietatilor optoelectronice și de stabilitate în cazul acestor compusi, pornind de la metodologia
dezvoltata pentru perovskitii 3D. În continuare este dezvoltat studiul început în etapa anterioara,
pornind de la clasa de perovskiti quasi-2D cu formula  (A)2(A’)n-1PbnX3n+1, în care A = MA, FA, EA,
GA, A’ = BA (butilamoniu), PA (pentilamoniu), HXA (hexilamoniu), iar X=I,Br,Cl.  

În Fig. 5 sunt prezentate densitatile de stari  pentru perovskiti quasi-2D, care pot fi  puse în
directa legătura cu eficiența de absorptie optica. Se observa un trend similar în ceea ce privește
variatia  gap-ului  cu  tipul  halogenului  I->Br->Cl  și,  de  asemenea,  o  variatie  sistematica  cu
dimensiunea cationului  alchilamoniu BA->PA->HXA, care conduce la  o  creștere  a  efectului  de
confinare.

Fig.  5:  Densitati  de  stari  pentru  perovskiti  quasi-2D  de  tip  (PA)2(A’)Pb2X7 (A’=BA,PA,HXA;  X=I,Br,Cl).  Este
evidentiata creșterea semnificativa gap-ului cu modificarea halogenului în secvența I->Br->Cl, dar și o creștere mai
mica datorata cationului mare, în secvența BA->PA->HXA.



Fig. 6: Densitati de stari corespunzatoare perovskitilor quasi-2D de tip (a) (PA)2PbX4 (X=I,Br,Cl) si 
(b)  (PA)2(MA)n-1PbnI7 (n=1,2,3).  Similar cu sistemele (PA)2(A’)Pb2X7,  gap-ul  energetic  variaza  semnificativ  cu tipul
halogenului, în timp ce creșterea numarului de straturi (n) conduce la o scădere a gap-ului.

De asemenea, este prezentata în Fig. 6 dependenta gap-ului electronic de tipul halogenului pentru
sisteme fără cationi mici [(PA)2PbX4] și în cazul modificarii numarului de straturi (n).

Stabilitatea sistemelor este investigata prin prisma mecanismelor de degradare posibile. Dacă în
etapa anteriora s-au efectuat studii preliminare privind stabilitatea intrinseca (în absenta unei specii
străine), conform reactiei:

în  aceasta  etapa  analizăm  și  un  mecanism  de  degradare  extrinsec,  cu  perovskitul  în  prezenta
conditiilor ambientale (oxigen). Reacția chimica aferenta mecanismului extrinsec este:

Cele  doua  mecanisme de  degradare  evidentiaza  rolul  halogenilor  Br  și  Cl  pentru  o  creștere  a
stabilitatii. Dacă pentru mecanismul de degradare intrinsec, stabilitatea crește în secvența 
I->Cl->Br, în cazul mecanismului extrinsec stabilitatea este aproximativ la fel pentru compusii pe
baza de Br și Cl, fiind mai stabili decât cei pe baza de iod.  

Rezultatele sunt indicate în tabelele 1 și 2.  



      Tabelele 1 (degradare intrinseca) și 2 (degradare extrinseca):

Fig. 6:  Stabilitatea este evaluata în baza energiilor de reacție endoterma de descompunere a perovskitilor conform
mecanismelor intrinseci și extriniseci (în prezenta O2). Energiile de formare în cazul vacantelor de halogen pentru

persovskiti quasi-2D (PA)2PbX4.

Sunt determinate spectrele de absorbtie optica pentru clasa de perovskiti quasi-2D cu formula
(A)2(MA)Pb2X7,  cu  A=BA,PA,HXA  si  X=I,Br,Cl  si  pentru  clasa  (PA)2(A’)2Pb3I10,  cu  A’
=MA,FA,EA,GA,  ilustrate  in  Fig.  7.  Acestea  respecta  trend-urile  obtinute  pentru  gap-urile
energetice extrase din densitatile de stari prezentate in Fig. 5 [clasa (A)2(MA)Pb2X7]. Cationii mai
mari  induc  efecte  de  confinare  mai  puternice  in  straturile  quasi-2D,  in  componenta  carora  se
regasesc cationii mici (e.g. MA), prin distantarea acestor straturi.  

Fig.  7:  Spectre  de  absorbtie  optica  pentru  perovskiti  quasi-2D  cu  formula  (A)2(MA)Pb2X7,  cu  A=BA,PA,HXA si
X=I,Br,Cl si pentru clasa (PA)2(A’)2Pb3I10, cu A’ =MA,FA,EA,GA. Se observa o deplasare sistematica către valori de gap
mai mari prin modificarea cationului mare, BA->PA->HXA.



II.1.3 Lista compusilor candidați urmărind eficiența la absorție optica, stabilitate,
toxicitate și cost.

Perovskiti 3D: 
Calculele DFT de tip high throughput desfășurate pe 1120 de compusi perovskitici cu mixturi

de cationi și halogeni au reliefat urmatoarele caracteristici:
(a)  Absorție optica. Candidatii principali contin mixturi de cationi mici precum EA-GA, FA-EA,
spre  exemplu:  EA0.25GA0.75PbI3,  EA0.25GA0.75PbI2.25Br0.75,  EAPbI2.25Br0.25 [Energies  14,  5431
(2021)]. 
(b) Stabilitate. Rolul halogenului / mixturi de halogeni: compusii mai stabili contin Br și Cl, spre
exemplu  GAPbI2.25Br0.75,  FA0.25GA0.75PbI1.50Br1.50,  FA0.25GA0.75PbI0.75Br2.25,  FA0.25GA0.75PbI3,
FA0.25GA0.75PbI3 [Energies 14, 5431 (2021)].
(c) Dacă se iau în calcul ambele criterii (absorbtie și stabilitate), compusii pe baza de GA, EA, FA
sunt cei mai promițători, spre exemplu: EA0.50GA0.50PbI2.25Br0.75, FA0.50GA0.50PbI3.

Predictiile efectuate cu ANNs se incadreaza cu o buna acuratete în valorile de referinta. 

Perovskiti quasi-2D:
Calculele DFT efectuate pe clase de perovskiti quasi-2D, cu cationi mari din seria alchilamoniu

(BA,PA,HXA) și cationi mici din seria MA,FA,EA,GA, indica un comportament în parte similar cu
rezultatele obtinute pentru perovskitii 3D:
(a)  Absorbtie  optica. Gap-urile  cresc  în  secvența  I->Br->Cl,  iar  eficiența  de  absorbtie  scade
corespunzător.
(b)  Stabilitate. Halogenii de tip Br și Cl sporesc stabilitatea intrinseca, cât și extrinseca, fata de
compusii cu iod. Totuși secvența halogenilor Br și Cl poate sa difere intre perovschitii 2D și 3D.
Calculele  DFT  efectuate  pe  perovskitii  quasi-2D  de  tip  (PA)2PbX4 sunt  în  concordanta  cu
experimentele de termogravimetrie. 

În concluzie, o buna stabilitate este asigurata de compozitie mixta a halogenilor, care include Br
și Cl, iar, din punct de vedere al cationilor, de mixturi de tip MA-GA, MA-EA, MA-FA sau FA-
GA. Spectrele de absorbtie sunt influentate semnificativ de natura halogenului și mai puțin de
natura amestecului de cationi. 

Perovskit

Pret (lei)/mol compus (orientativ)
https://www.greatcellsolarmaterials.com

M.W. (g) Solvent folosit

PA2PbI4 33315 891 GBL/DCM

PA2PbBr4 17186 520 GBL/DMF/DCM

PA2PbCl4 24603 703 GBL/DMF/DCM

(MA0.12PA0.88)2PbI4 30726 877 DMSO/DMF

(MA0.88PA0.12)2PbI4 14332 793 DMF/DMSO/DCM

(MA0.5PA0.5)2PbI4 22529 835 DMF/CB

(HA)2PbI4 22703 919 CH3OH

EA0.25GA0.75PbI3 15848 645 GBL/DCM

(EA0.25GUA0.75)2PbI4 28837 828 GBL/DCM

(PA0.88GUA0.12)2PbI4 33273 884 GBL/DCM



PA(2)GA(1)Pb2I7 51225 1539 GBL/DCM

Sunt  indicate  în  continuare  categoriile  de  risc  conform  clasificarii  ECHA.  Spre  exemplu,
solventul  DCM (Dichloromethane), adesea folosit în combinatie cu alți solventi, are categoria de
risc  H351, ceea ce reprezintă potențial cancerigen.  Lista completă a solventilor este indicata în
tabelul de mai jos:

  

Alături de absortie și stabilitate, toxicitatea și costul sunt elemente importante de decizie în
selectarea unei soluții tehnologice, deși țintele fixate pe fiecare din aceste categorii pot sa difere de
la o aplicație la alta.

Tabel 1. Proprietatile solventilor conform ECHA (https://echa.europa.eu/information-on-chemicals). 

BT= temperatura de vaporizare;  
 

Solvent BT (oC) Categorie de risc 
DMF 
dimethylformamide 

153 H360D; H312; H319; H332; H301; H314; H330; H334; H350 

GBL 
gamma-Butyrolactone 

204 H302; H336; H318; H331 

NMP 202 H360D; H315; H319; H335; H370 
DMSO 
dimethyl sulfoxide 

189 Not clasified, H319; H315; H335 

EA  
ethyl acetate 

77 H336; H225; H319; H226 

TEA 
triethylamine 

89 H225; H302; H314; H332; H312; H311; H335; H331; H319;  H336 

CB 
chlorobenzene 

132 H226; H332; H411; H315; H319; H312; H302 

DEE 
diethyl ether 

35 H224; H302; H336; H319; H351 

 

H224, H225, H226: Lichid și vapori foarte inflamabili;  
H301, H302: Nociv în caz de înghițire;  
H312: Nociv în contact cu pielea;  
H314, H315: Provoacă iritarea pielii;  
H318: Provoacă leziuni oculare grave;  
H319: Provoacă iritare gravă a ochilor;  
H330: Fatal în caz de înghițire; 
H332: Toxicitate acuta în caz de inhalare;  
H334, H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii, alergii, astm;  
H336: Poate provoca somnolență sau amețeli;  
H350, H351: Potential cancerigen;  
H360D: Poate afecta fertilitatea sau copilul nenăscut;  
H361f: Suspectat că afectează fertilitatea sau copilul nenăscut; 
H441: toxic pentru mediul acvatic (cronic) pe termen lung; 
H370: provoacă leziuni ale organelor 



II.2.1 Fabricarea si caracterizarea filmelor subtiri și a celulelor solare din seriile PA-MA
si PA-GA (de tip 2D cu formula generală A1(2)A2(n-1)Pb(n)I(3n+1))
Pentru acest studiu au fost stabilite următoarele compoziții:

PA2GAPb2I7;  PA2GA2Pb3I10; PA2PbI4; PA2MAPb2I7; PA2MA2Pb3I10; PA2MA2Pb3I10; 
(PA0.25MA0.75)2PbI4; (PA0.25MA0.75)2PbI4 .

         Cantitățile de precursor utilizate

Depunerea stratului ETL (transportor de electroni) s-a realizat prin aceleași condiții pentru toate
dispozitivele fabricate în cadrul acestei etape. Astfel: 

Suporți:  spălați cu apă și detergent, acetonă și 2-propanol prin ultrasonare 5 min și supuși unui

tratament în plasmă de O2 (0,7 mbar) 5 min;

TiO2c: filme depuse prin sprayere folosind 30 de pulverizări a unei soluții de Ti(iProp)2AcAc2 în

izopropanol (1:10) in N2 (2 bar) pe substraturi la 450°C la 15 cm distanță, tratament 450°C/30 min

pe plită;

TiO2m,: filme depuse prin sprayere folosind 30 de pulverizări a unei dispersii de TiO2nano în

etanol  (1:100),  N2 (p=2) la  120°C si  distanta  substrat-duza de  pulverizare de  15 cm, uscare  la

120°C/10 min pe plită, tratament 500°C/1h;

Depunerea  filmelor de perovskit:
Condițiile pentru fabricarea filmelor de perovskit prin spin coating sunt următoarele:
 Soluția de perovskit care conțin   cantitățile prezentate in Tabel 2.

 Substrat:  FTO/c-TiO2/m-TiO2: FTO (Fluorine doped tin oxide),  c-TiO2– film compact,

m-TiO2– film mezoporos

 Solvent:   amestec DMF/DMSO (8.2:1)

 Antisolvent  : 100 l CB (clorbenzen) 

Parametrii de depunere pentru stratul de perovskit pe FTO/c-TiO2/m-TiO2: a) Spin coating:
100 µl de soluție de perovskit la 2000 rpm/50s, anti-solvent la 35s; b) Tratament termic: 120 0 C
pentru 3 min. Depunerea stratului de perovskit a fost realizată în glovebox, în atmosferă controlată
(presiune: 3,4 mbar; H2O<0.1 ppm; O2<0.1 ppm) pentru toate soluțiile.

Compoziția perovskitului PAI GAI/MAI PbI2 GBL DMF/
DMSO
(8.2:1)

CM

PA2GAPb2I7 0.142 g 0.062 g 0.306 g 0.6 mL ---

 1
,4

 M

PA2GA2Pb3I10 0.142 g 0.124 g 0.461 g 0.7 mL ---

PA2PbI4 0.284 g 0.306 g 0.6 mL ---

PA2MAPb2I7 0.142 g 0.062 g 0.306 g 0.6 mL ---

PA2MA2Pb3I10 0.142 g 0.106 g 0.461 g 0.7 mL ---

PA2MA2Pb3I10 0.142 g 0.106 g 0.461 g --- 0.7 mL

(PA0.25MA0.75)2PbI4 0.053 g 0.119 g 0.230 g 0.53 mL ---

(PA0.25MA0.75)2PbI4 0.053 g 0.119 g 0.230 g --- 0.53 mL



Caracterizarea filmelor de perovskit

1. Difracție de raze X
În urma depunerii soluției de  PA2PbI4,  filmul obținut (culoare galbenă) este prezentat în Fig. 8(a),
împreună cu difracția de raze X înregistrată pentru această compoziție. Culoarea galbenă a filmului
de perovskit indică formarea fazei delta. Similar, filmele de perovskit obținute în urma depunerii
soluțiilor PA2MAPb2I7 și PA2GAPb2I7 sunt prezentate în Fig. 8(b) și pentru compusul PA2GAPb3I10 in
figura 8(c). Difractogramele de raze X ale filmelor confirmă structura 2D a perovskitilor. 

(a)  (b) (c)
Fig. 8: (a) Difractogramele de raza X pentru perovskitii quasi-2D : (a)  PA2PbI4  ;  (b) PA2MAPb2I7  și PA2GAPb2I7 ; (c)
PA2GAPb3I10 .

Filmele de perovskit  PA2MA2Pb3I10 și (PA0.25MA0.75)2PbI4 împreună cu difracțiile de raze X sunt
ilustrate în Fig. 9. Acestea prezintă două unghiuri de difracție principale la ~14.50 ° și 28.7 ° pentru
PA2MA2Pb3I10 și ~14.16 ° și 28.50 ° pentru (PA0.25MA0.75)2PbI4 care corespund planurilor (110) și
(220) ale perovskților RP 2D. Cu toate acestea, unghiul de difracție de la ~13,15° poate fi atribuit
prezenței fazei 3D a perovskitului MAPbI3.  Prepararea soluților de perovskit în solvenți diferiți
poate  conduce,  spre  exemplu,  la  obținerea  de  filme  cu  cristalinitate  diferită.  Filmele
corespunzătoare soluțiilor de PA2MA2Pb3I10 și (PA0,25MA0,75)2PbI4 preparate în amestec de solvenți
DMF/DMSO prezintă cristalinitate mai ridicată comparativ cu cele preparate în GBL. 

Fig.  9:  Difractogramele  de  raze  X  ale  filmelor  de  perovskit  corespunzătoare  compozițiilor  PA2MA2Pb3I10 și
(PA0,25MA0,75)2PbI4, preparate in amestec de solvenți DMF/DMSO și, respectiv, GBL.

2. Microscopie optică
Morfologia  suprafețelor  filmelor  de  perovskit  realizate  a  fost  studiată  prin  microscopie  optică
prezentată  în  Tabelul  3.  Filmele  de  perovskit  obținute  sunt  relativ  omogene  însă  la  suprafața
acestora se pot observa numeroase defecte (găuri sau particule de TiO2) care pot influenta eficienta
dispozitivelor solare.



Tabel 3. Imagini de microscopie optică pentru filmee de perovskit realizate
PA2PbI4 

PA2MAPb2I7

PA2GAPb2I7

PA2GA2Pb3I10

PA2MA2Pb3I10

PA2MA2Pb3I10

(PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL



(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/

DMSO

3. Microscopie electronică de baleiaj
Trei  dintre  filmele  de  perovskit  depuse  (PA2MA2Pb3I10, (PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL,
(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO) au fost studiate și prin intermediul microscopiei electronice de baleiaj,
unde se poate  observa morfologia suprafetelor  filmelor,  omogenitatea dar  și  defectele  prezente.
Tabelul 4 prezintă imaginile SEM corespunzătoare probelor studiate.
PA2MA2Pb3I10

(PA0.25MA0.75)2PbI4

DMF/DMSO

(PA0.25MA0.75)2PbI4

GBL

Ca si in cazul microscopiei optice si in acest caz au fost evidentiate defecte datorate stratului de
TiO2.

II.2.2 Măsurători electrice
Pentru măsurătorile  electrice probele selectate  au fost  realizate  în  duplicat  astfel  încât  eficiența
fiecărui dispozitiv a fost calculată ca medie a celor două probe măsurate. 

Sample
Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

(PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_1 0.846 0.4 76 236 - 0.27
(PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_2 0.882 0.7 75 177 - 0.47
(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_1 0.814 0.3 82 218 - 0.23
(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_2 0.730 0.4 81 397 - 0.23
PA2MA2Pb3I10_1 0.956 1.2 38 475 1742 0.44
PA2MA2Pb3I10_2 0.950 1.4 36 319 1860 0.48



Dispozitivele măsurate prezintă efect fotovoltaic, insa cu valori ale eficienței relativ scazute (<1%),
datorita în special rezistentei serie mare a stratului de  TiO2. Probele corespunzătoare compoziției
PA2MA2Pb3I10 prezintă o curbă I-V de forma triunghiulară indicand prezenta defectelor in stratul de
TiO2,  asa cum s-a observant din microscopia electronica si  de baleiaj.  Parametrii  celulelor sunt
indicati in tabelele de mai jos.

(PA0.25MA0.75)2PbI4

GBL_1

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R FR F R F R F R Med.
    C1 0.906 0.903 0.5 0.5 7869 233 265 - - 0.34 0.33 0.34
    C2 0.879 0.885 0.4 0.5 9267 268 165 - - 0.35 0.31 0.33
    C3 0.920 0.899 0.5 0.6 7661 93 129 - - 0.36 0.30 0.33
    C4 0.708 0.585 0.3 0.2 7474 253 151 - - 0.18 0.16 0.17
    C5 0.775 0.792 0.3 0.2 -- 560 544 - - 0.19 0.15 0.17
    C6 0.873 0.864 0.4 0.3 8492 176 115 - - 0.31 0.28 0.30
    C7 0.884 0.888 0.4 0.4 8171 163 223 - - 0.31 0.28 0.30
    C8 0.888 0.893 0.5 0.4 6771 252 190 - - 0.28 0.26 0.27

Media 0.846 0.4 76 236 - 0.27

(PA0.25MA0.75)2PbI4

GBL_2
Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R FR F R F R F R Med.
    C1 0.874 0.891 0.8 0.8 7980 109 86 - - 0.55 0.55 0.55
    C2 0.867 0.871 1.1 1.1 7079 71 52 - - 0.64 0.75 0.70
    C3 0.865 0.859 0.8 0.7 7080 78 76 - - 0.48 0.51 0.50
    C4 0.917 0.899 0.7 0.7 7967 143 113 - - 0.49 0.42 0.45
    C5 0.893 0.887 0.6 0.6 7872 105 112 - - 0.43 0.36 0.40
    C6 0.853 0.857 0.6 0.6 7671 173 84 - - 0.41 0.39 0.40
    C7 0.875 0.883 0.7 0.6 7974 136 131 - - 0.45 0.42 0.44
    C8 0.902 0.913 0.5 0.5 7677 264 1096 - - 0.37 0.34 0.36

Media 0.882 0.7 75 177 - 0.47

        

(PA0.25MA0.75)2PbI4

DMF/DMSO_1

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

R F R F R F R F R F R Med.

    C1* - - - - - - - - - - - -

    C2 0.851 0.5 0.5 71 87 89 91 - - 0.28 0.35 0.32

    C3 0.841 0.3 0.4 78 66 289 127 - - 0.20 0.21 0.20

    C4 0.706 0.2 0.3 81 81 369 624 - - 0.18 0.18 0.18

    C5 0.800 0.2 0.2 87 87 410 85 - - 0.14 0.27 0.20

    C6 0.795 0.3 0.2 88 88 198 84 - - 0.19 0.22 0.20

    C7 0.832 0.3 0.2 74 74 255 127 - - 0.21 0.22 0.22

    C8 0.849 0.3 0.4 95 95 167 143 - - 0.29 0.31 0.30

Media 0.814 0.3 82 218 - 0.23

(PA0.25MA0.75)2PbI4

DMF/DMSO_2

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R F R F R F R F R Med.



    C1 0.810 0.809 0.2 0.2 96 96 198 346 - - 0.17 0.22 0.20
    C2 0.662 0.816 0.4 0.4 85 76 252 35 - - 0.21 0.22 0.22
    C3 0.836 0.840 0.6 0.7 78 73 214 1112 - - 0.43 0.43 0.43
    C4 0.503 0.555 0.6 0.6 87 76 147 90 - - 0.25 0.27 0.26
    C5 0.670 0.513 0.3 0.3 76 60 892 259 - - 0.16 0.10 0.13
    C6 0.830 0.840 0.4 0.3 86 86 399 691 - - 0.27 0.29 0.28
    C7 0.800 0.754 0.3 0.3 88 83 329 183 - - 0.21 0.21 0.21
    C8 0.768 0.666 0.1 0.3 72 72 301 902 - - 0.13 0.12 0.12

Media 0.730 0.4 81 397 - 0.23

PA2MA2Pb3I10_1
Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R F R F R F R F R Med.
    C1 0.933 0.949 1.1 1.2 33 35 352 449 910 2267 0.35 0.40 0.38
    C2 0.954 0.954 1.1 1.2 33 35 479 501 953 1350 0.35 0.39 0.37
    C3 0.960 0.960 1.2 1.3 43 43 738 388 1434 1476 0.45 0.54 0.50
    C4 0.960 0.960 1.3 1.4 39 37 395 358 819 3633 0.49 0.51 0.50
    C5 0.960 0.960 1.4 1.6 38 38 296 285 937 1843 0.53 0.57 0.55
    C6 0.960 0.960 1.1 1.2 42 47 360 304 1871 4702 0.42 0.53 0.48
    C7 0.960 0.960 1.1 1.2 37 37 568 397 1319 1557 0.37 0.45 0.41
    C8 0.947 0.960 1.2 1.3 32 33 685 1051 828 1968 0.34 0.39 0.36

Media 0.956 1.2 38 475 1742 0.44

PA2MA2Pb3I10_2
Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

R F R F R F R F R F R Med.

    C1 0.946 1.5 1.6 31 36 272 287 710 1504 0.43 0.54 0.48

    C2 0.965 1.3 1.4 32 37 287 404 846 2630 0.41 0.51 0.46

    C3 0.992 1.4 1.5 35 36 431 522 840 3131 0.48 0.54 0.51

    C4 0.996 1.4 1.5 35 35 372 254 977 3335 0.50 0.54 0.52

    C5 0.970 1.3 1.4 36 37 242 247 1254 2789 0.45 0.50 0.48

    C6 0.906 1.4 1.5 37 38 237 293 799 2131 0.46 0.52 0.49

    C7 0.906 1.4 1.5 37 38 237 293 799 2131 0.46 0.52 0.49

    C8 0.938 1.2 1.3 35 42 395 332 1192 4695 0.39 0.50 0.44

Media 0.950 1.4 36 319 1860 0.48

Caracteristicile I-V pentru cele 6 dispozitive sunt prezentate în continuare:

               

Fig. 9: Caracteristici I-V pentru structurile (PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_1 si (PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_2.



                

Fig. 10: Caracteristici I-V pentru structurile (PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_1 si (PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_2.

                 

Fig. 11: Caracteristici I-V pentru structurile PA2MA2Pb3I10_1 si PA2MA2Pb3I10_2 .

II.2.3 Stabilitatea in timp a celulelor fotovoltaice
Verificarea stabilitații dispozitivelor descrise anterior a fost evaluată prin realizarea de noi

măsuratori  electrice după aproximativ 570 de ore de la  fabricare.  Doar  trei  dintre  dispositivele
realizate au mai fost funcționale. 

Pentru dispozitivele măsurate (compozițiile stratului de perovskit: (PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_2,
(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_2,  PA2MA2Pb3I10_2) nu au fost observate diferențe majore în ceea ce
privește eficiența acestora, fapt care denotă stabilitatea destul de ridicată, desi valorile de eficienta
nu sunt atat de mari pe cat ne asteptam.

Sample
Time Voc

(V)
Jsc

(mA/cm2)
FF
(%)

Rs
(Ω

cm2)

Rsh
(Ω

cm2)

PCE
(%)

(PA0.25MA0.75)2PbI4_GBL_2

Initial 0.882 0.7 75 177 - 0.47
După  570

h 0.859 1.0 73 122 - 0.63
Dupa

1100 h 0.873 0.9 74 145 0.68

(PA0.25MA0.75)2PbI4_DMF/DMSO_2

Initial 0.730 0.4 81 397 - 0.23

După  570
h 0.783 0.5 74 301 - 0.29

Dupa
1100 h 0. 753 0.5 74 320 0.31

PA2MA2Pb3I10_2

Initial 0.950 1.4 36 319 1860 0.48

După  570
h 0.963 1.1 40 384 1645 0.42

Dupa
1100 h 0.965 1.2 41 325 1750 0.45



In tabelele de mai jos sunt prezentate masuratorile pe fiecare contact dupa 570 h.

(PA0.25

MA0.75)2

PbI4_GBL

_2

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R F R F R F R F R Med.

    C1 0.956 0.967 1.8 1.8 67 76 55 66 - - 1.19 1.35 1.27
    C2 0.900 0.889 1.5 1.5 71 71 170 87 - - 0.94 0.92 0.93
    C3 0.918 0.912 1.4 1.3 68 73 68 68 - - 0.85 0.90 0.88
    C4 0.860 0.839 0.8 0.7 81 71 150 133 - - 0.55 0.44 0.50
    C5 0.723 0.795 0.9 0.9 83 44 76 64 - - 0.55 0.33 0.44
    C6 0.855 0.815 0.7 0.7 80 75 270 98 - - 0.46 0.41 0.44
    C7 0.853 0.807 0.6 0.6 77 72 213 125 - - 0.38 0.33 0.36
    C8 0.834 0.823 0.3 0.5 90 63 142 165 - - 0.26 0.24 0.25
Media 0.859 1.0 73 122 - 0.63

(PA0.25

MA0.75)2

PbI4_DMF

/DMSO_2

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R F R F R F R F R Med.

    C1 0.833 0.836 0.3 0.3 - 88 326 685 - - 0.22 0.23 0.22
    C2* - - - - - - - - - - - - -
    C3 0.746 0.811 0.8 0.8 78 60 89 222 - - 0.47 0.37 0.42
    C4* - - - - - - - - - - - - -
    C5* - - - - - - - - - - - - -
    C6 0.840 0.813 0.6 0.5 69 74 190 235 - - 0.35 0.32 0.34
    C7 0.624 0.763 0.2 0.1 - - 395 266 - - 0.18 0.16 0.17
    C8* - - - - - - - - - - - - -
Media 0.783 0.5 74 301 - 0.29

*necorespunzător

PA2MA
2Pb3I10_

2

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Rs
(Ω cm2)

Rsh
(Ω cm2)

PCE
(%)

F R F R F R F R F R F R Med.
    C1 0.949 0.966 1.2 1.3 35 39 275 518 969 - 0.42 0.50 0.46
    C2 0.955 0.953 1.0 1.0 39 47 350 459 1519 - 0.35 0.46 0.40
    C3 0.977 0.984 1.1 1.2 38 39 404 438 1056 - 0.40 0.47 0.44
    C4 0.998 0.987 1.1 1.2 43 38 357 459 1539 - 0.45 0.46 0.46
    C5 0.982 0.968 0.9 1.0 41 43 313 235 2397 - 0.38 0.41 0.40
    C6* - - - - - - - - - - - - -
    C7 0.944 0.953 1.1 1.2 37 38 454 395 1174 2723 0.38 0.44 0.41
    C8 0.916 0.945 0.8 0.9 40 45 462 255 1784 - 0.31 0.36 0.34
Media 0.963 1.1 40 384 1645 0.42

*necorespunzător



II.2.4 Masuratori termogravimetrice pentru stabilirea efectului halogenilor în stabilitatea 
compusilor perovskitici

Simularile DFT pe clasa de perovskiti quasi-2D de tip (PA)2PbX4 (X=I,Br,Cl) au indicat rolul 
halogenilor în degradare: (i) stabilitatea intrinseca I<Cl<Br și (ii) stabilitatea extrinseca I<Br≈Cl , 
conform tabelelor 1 și 2.

În Fig. 12 sunt indicate difractiile de raze X care atesta structura 2D a perovskitilor. 
Caracterizarile structurale sunt urmate de caracterizari optice, prezentate în Fig. 13. Aici se observa 
influența halogenului asupra gap-ului electronic concordanta cu simularile numerice. 

            

   

Fig. 12: Difractie de raze X confirmand structura 2D a perovskitilor  (PA)2PbX4 (X=I,Br,Cl).

Fig.  13: Spectre de absorbtie  optica pentru perovskitii   (PA)2PbX4 (X=I,Br,Cl).  Se observa cresterea gap-ului
electronic in secventa de halogeni I<Br<Cl.

Analiza termogravimetrica a compusilor perovskitici s-a efectuat folosind un echipament Themys
One 1150 TGA in atmosfera controlata de azot, cu o rata de încălzire de 10 K/min. Rezultatele sunt
indicate pentru cei trei compusi, (PA)2PbI4, (PA)2PbBr4, (PA)2PbCl4, în Fig. 14.



Fig. 14: Masuratori termogravimetrice efectuate pentru preovskiti din clasa  (PA)2PbX4 (X= I, Br, Cl)  în atmosfera
inerta (N2 ), indicand creșterea stabilitatii în secvența Br>Cl>I. Acest rezultat este în concordanta cu calculele DFT
prezentate în Tabelul 1. 

III. Concluzii:

 Efectul defectelor punctiforme (vacanțe de halogen) au fost investigate folosind calcule DFT
tip high throughput pe o clasa larga de compusi perovskitici (1120 sisteme) cu mixturi de
cationi  și  halogeni  cu formula  AxA’1-xPbXyX’zX’’3-z ,  analizata  în etapa anteriora pentru
sisteme ideale:
  -> S-a pus în evidenta modificarea structurii electronice în prezenta vacantelor de halogen
  -> Au fost determinate energiile de coeziune a cristalelor cu defecte și energiile de formare a vacantelor 
 -> Analiza a  scos în  evidenta posibilitatea utilizarii  unor mixturi  de perovskiti  3D/3D pentru a satisface
conditiile de stabilitate (e.g. cu continut de Br) și absorbtie optica (e.g. MA-FA);  

 Au  fost  implementate  tehnici  de  invatare  automata,  respectiv  retele  neurale  artificiale
folosind  libraria  TensowFlow  pentru  a  efectua  predictii  eficiente  privind  energiile  de
coeziune în cristalele cu defecte punctiforme și energiile de formare a vacantelor. 
  -> Este demonstrata eficiența implementarii ML: calculele de tip DFT se pot rezuma la  ~10% din setul total
de sisteme pentru o buna acuratete de predictie. 
   -> Retelele neurale artificiale au fost implementate pe serverul înzestrat cu acceleratorul de inferente pentru

ANNs de tip NVIDIA® T4 GPU. 

 Sunt  indicate  costuri  orientative  și  toxicitatea  perovskitlor  sintetizati  conform normelor
ECHTA.

 A fost continuat studiul teoretic perovskitilor quasi-2D pe baza de alchilamoniu:
 -> Sunt analizate densitatile de stari în funcție de tipul halogenului, indicand implicatiile în absorbția  optica.
 -> Este indicată o creștere sistematica a gap-ului electronic în secvența de cationi mari (BA<PA<HXA)
 ->  Este  extinsa  analiza  stabilitatii,  adaugand  mecanismul  de  degradare  extrinsec,  pe  lângă  cel  intrinsec
investigat anterior
 ->  Atât  mecanismul  de  degradare  intrinseca  și  extrinseca  indica  rolul  halogenilor  Br  și  Cl  în  creșterea
stabilitatii
 -> Studiul defectelor punctiforme confirma, prin energiile de formare ale vacantelor, faptul ca halogenii Br și
Cl determina o stabilitate mai mare
 -> Au fost deteminate spectre de absorție optica, pentru clasa (A)2(MA)Pb2X7, cu A=BA,PA,HXA si X=I,Br,Cl
si pentru clasa (PA)2(A’)2Pb3I10, cu A’ =MA,FA,EA,GA, care reflecta tendintele obtinute din analiza densitatilor
de stari. 
  -> sunt  identificate trasaturile  generale ale  compusilor  perovskitici  quasi-2D pentru o buna eficiența de
absorbție optica și stabilitate: utilizarea mixturilor de halogeni (I,Br) și (I,Cl) pentru stabilitate și gap adaptat



spectrului solar, utilizarea mixturilor de cationi mari-mici (e.g. PA-MA, PA-GA) pentru reducerea gap-ului în
comparație cu structurile de tip  (PA)2PbX4.

 Din punct de vedere experimental, au fost realizate filme subtiri din compusi perovskitici 
quasi-2D, cu formula generala A1(2)A2(n-1)Pb(n)I(3n+1), unde A1=PA și A2=MA,GA. Acestea au 
fost caracterizate din punct de vedere structural și morfologic, evidentiind structuri de 
perovskiti 2D sau amestecuri de faze 2D-3D în unele cazuri.

 Filmele subtiri cu continut de tip PA-MA au fost utilizate in fabricarea celulelor solare 
perovskitice. S-au efectuat masuratori electrice de tip I-V sub iluminare. Desi eficientele 
masurate sunt scazute, celulele au dovedit o buna stabilitate in timp, fiind re-evaluate pe o 
perioada de 1100 ore. 

 Au fost efectuate masuratori termogravimetrice pentru compusi de tip (PA)2PbX4 
(X=I,Br,Cl). Aceste rezultate au scos din nou in evidenta rolul halogenilor Br si Cl in 
cresterea stabilitatii intrinseci, fiind in deplina concordanta cu simularile numerice de tip 
DFT.

IV. Diseminarea rezultatelor:
În cadrul Etapei III (2022), desfasurata în perioada ianuarie-octombrie 2022, rezultatele au fost
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