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תצלום של שלושה בקבוקונים של תמיסות ננו־חלקיקי  :1איור 

,  תחת פנס על־סגולX = Cl, Br, Iכאשר , CsPbX3פרובסקיט 

.מתוך המחקר

לאורך זמן המים  , חילוף הלידים באמצעות חומצות מימניות אינו רצוי מאחר שלמרות שהתכונות האופטיות משתנות בצורה הרצויה-

.יחסית, רואים זאת לפי החילוף האיטי; הקוטביים שבחומצות מפרקים את ננו־חלקיקי הפרובסקיט

:  עובד היטב—שמסייעות לשחרר את ההליד—חילוף הלידים באמצעות בנזואילים ובתוספת הליגנדות של הננו־חלקיקים -

.ועברו את השינוי בזמן קצר, החלקיקים פלטו בעוצמה ובאורך הגל הרצויים

אך גם שילוב מאוד לא , (הפולט בעוצמה חזקה בצבע הרצוי)בחילוף הלידים בין פרובסקיטים שונים יכול להיווצר שילוב מאוד יציב -

.יציבות השילוב תלויה בשני הפרובסקיטים המקוריים; (הפולט בעוצמה חלשה בצבע הרצוי)יציב 

אך רובידיום עם חומצה אולאית נמצא כחומר המיטבי לביצוע חילוף קטיונים  , קשה מאוד להחליף את הקטיונים בפרובסקיט-

.מבחינת יציבות ויעילות החלפה, בננו־חלקיקי הפרובסקיט

שבוצע נותן זווית ראייה חדשה על חילוף קטיונים בננו־חלקיקי פרובסקיט ומקדם את המחקר העולמי לכיוון תאים סולריים  המחקר 

נמצאו ממצאים רבים על חילוף ההלידים בפרובסקיט אשר מחזקים מחקרים קיימים והרבה ממצאים חדשים על  . יעילותLEDונורות 

.קטיוניםחילוף 

לאורך זמן הניסוי עוצמת הפליטה עלתה כמעט פי שתיים ואורך גל . ניסוי בו נוספה חומצה הידרוכלורית לננו־חלקיקים(3איור : )מימין

.ניתן להסיק כי חלק מיוני הברום בפרובסקיט הוחלפו ביוני כלור. בשלבים, הפליטה נע לכיוון הכחול

באופן כמעט מיידי אורך גל  . לננו־חלקיקים( אחד הליגנדות של הפרובסקיט)ניסוי בו נוספו בנזואיל כלורי ואולאילאמין ( 4איור : )משמאל

אך היא  , התקבלה בניסוי זה אותה תוצאה באופן כללי. הפליטה נע בחדות לעמדתו הסופית בכחול ועוצמת הפליטה עלתה פי אחד וחצי

.התקבלה במהירות רבה יותר ולכן לחלקיקים שנוצרו יש יציבות גבוהה יותר

ביותרהיעילההדרךמציאתהיאהמחקרממטרותאחת

לתכונותהגעהתוךבפרובסקיטהיוניםלהחלפת
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מיקרוסקופתחתCsPbBr3ננו־חלקיקישלתצלום:2איור
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ובמקרא מצוין הזמן בו נלקחה  , כל עקומה בגרף היא מדידה שונה. לאורך זמןהפרובסקיטמציגים את השינוי בפליטת הגרפים 

.ניתן לראות את השינוי באורך גל הפליטה ובעוצמה. בדקות לאחר תחילת הניסוי, המדידה

4איור 3איור 


