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АНОТАЦІЯ 

 

Сєрик М.М. Процеси молекулярної організації в напівпровідникових 

плівках на основі монометинових, мероцианінових та скварилієвих 

барвників. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – Інститут 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота Сєрика М.М. присвячена дослідженню 

закономірностей молекулярної організації спряжених сполук поліметинового 

типу у твердому стані за допомогою співставлення даних оптичної спектроскопії 

та моделювання, визначення структури молекулярних агрегатів в залежності від 

хімічної структури молекули, природи підкладки та інших факторів, таких як 

температура підкладки, товщина плівки, а також дослідження можливості 

керованого формування молекулярних шарів вибраних органічних сполук. 

В рамках дисертаційної роботи було розроблено технічне рішення 

осадження тонких плівок органічних сполук поліметинового типу слабкої 

температурної стійкості для уникнення їх розкладу в процесі утворення плівки. 

Були досліджені спектральні властивості ультратонких плівок сполук в процесі 

їх формування, проаналізовано спектральні особливості молекулярних 

комплексів, умови виникнення та розвиток агрегації молекул. Виконані 

квантово-хімічні розрахунки геометрії окремої молекул а також енергій 

електронних переходів, визначено енергію їх утворення. Проведено 

моделювання процесів фізсорбції сполук на підкладки різних типів, визначено 

принцип формування молекулярних шарів, енергію їх взаємодії з поверхнею. 

Показано, що поведінка молекул мероціаніну на протязі всього етапу росту 

плівки на скляній підкладці, з якою сили взаємодії відносно малі, визначається 

надмолекулярною організацією ялинкового типу, натомість у випадку двох 

інших сполук на початковому етапі росту спостерігається фаза росту у вигляді 

твердого мономолекулярного розчину з невеликим відсотком Н-димерів. 

Подальший ріст плівки призводить до змін в надмолекулярній організації плівки. 
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В той же час, процес адсорбція молекули на поверхні Au(111) свідчить про 

досить сильну енергію взаємодії, яка для молекул мероціаніну в 3-4 рази вища за 

міжмолекулярну, що на перших етапах визначає характер поведінки 

адсорбованих на поверхню таких молекул у вигляді агрегатів J-типу. При цьому 

у випадку основи монометину самоорганізація плівок на поверхні золота 

характеризується зворотніми процесами.  

Встановлено можливість керованого формування молекулярних шарів в 

процесі створення плівок за допомогою температури підкладок. Так у випадку 

адсорбції полярних молекул мероцианіну підвищення і зниження температури 

підкладки відносно кімнатної призводить лише до невеликих змін концентрації 

ялинкових структур в загальному складі плівки та в цілому не впливає на 

компонентний склад плівки протягом всього процесу її формування. Натомість 

для скварилієвого барвника температура підкладки дозволяє в більш широких 

межах варіювати типи молекулярних асоціатів та їх відносну концентрацію в 

твердій плівці в процесі її створення. Визначено, що зростання температури 

скляної підкладки сприяє формуванню молекулярних структур J-типу для 

вказаних барвників. Виявлено, що основною особливістю формування плівок 

основи монометину при підвищеній температурі підкладки є здатність 

утворювати плівки на основі як Н- так і J-структур.  

Проведено вивчення можливості керування надмолекулярною організацією 

плівок вибраних сполук шляхом прикладення зовнішнього електричного поля в 

процесі їх виготовлення. Для випадку молекул з вбудованим дипольним 

моментом виявлено зростання провідності плівки осадженої під впливом 

електричного поля. Для сквараїну навпаки спостерігається зниження провідності 

плівки, отриманої за даних умов, майже в 2,5 рази. 

Методами квантово-хімічного аналізу розраховано залежність конформації 

молекул вибраних сполук та структури їх молекулярних димерів залежно від 

хімічного складу, оточення та умов формування плівки. Показано, що 

конформація молекули може залежати від взаємодії з підкладкою та 

міжмолекулярною взаємодією в агрегаті. Проведені квантово-хімічні обрахунки 
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для окремих молекул сполук у вакуумі показали певні особливості їх 

стереометрії. Зокрема виявлено, що молекули всіх сполук у енергетично 

найстабільнішій формі представлені планарними транс-ізомерами, дипольні 

моменти яких розташовані в площині центрального хромофору, але під різним 

кутом до центральної вісі поліметинового ланцюга. Особливістю молекули 

скварилієвого барвника є майже повна відсутність вбудованого дипольного 

моменту, тому його надмолекулярна організація загалом визначається 

дипольними моментами вищих порядків. Зокрема, визначено структуру 

аномального Н-димеру скварилієвого барвника, що призводить до батохромного 

зсуву спектральної кривої та тушіння флуоресценції.  

Проаналізовано характер інжекції носіїв заряду в плівки залежно від 

структури агрегату та положення енергетичних HOMO і LUMO рівнів, та 

показано, що мономолекулярна рекомбінація домінує у плівках мероціаніну, де 

переважає J-тип агрегації, а бімолекулярна – у плівках сквараїну, де переважає 

Н-тип агрегації. 

Ключові слова: спряжені сполуки поліметинового типу, агрегація, 

термовакуумна сублімація, самоорганізація, адсорбція, мономер, димер, 

конформація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Серик Н.Н. Процессы молекулярной организации в 

полупроводниковых пленках на основе монометиновых, мероцианиновых и 

скварилиевых красителей. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и 

диэлектриков. – Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа Серика Н.Н. посвящено исследованию 

закономерностей молекулярной организации сопряженных соединений 

полиметинового типа в твердом состоянии с помощью сопоставления данных 
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оптической спектроскопии и моделирования, определения структуры 

молекулярных агрегатов в зависимости от химической строения молекулы, 

природы подложки и других факторов, таких как температура подложки, 

толщина пленки, а также исследования возможности управляемого 

формирования молекулярных слоев выбранных органических соединений. 

В рамках диссертационной работы было разработано техническое решение 

осаждения тонких пленок органических соединений полиметинового типа 

слабой температурной устойчивости во избежание их разложения в процессе 

образования пленки. Были исследованы спектральные свойства ультратонких 

пленок соединений в процессе их формирования, проанализированы 

спектральные особенности молекулярных комплексов, условия возникновения и 

развития агрегации молекул. Выполнены квантово-химические расчеты 

геометрии отдельных молекул, а также энергий электронных переходов, 

определена энергия их образования. Проведено моделирование процессов 

физсорбции соединений на подложки разных типов, определены принципы 

формирования молекулярных слоев, энергии их взаимодействия с поверхностью. 

Установлена возможность управляемого формирования молекулярных слоев в 

процессе создания пленок с помощью температуры подложек. 

Методами квантово-химического анализа рассчитаны зависимость 

конформации молекул выбранных соединений и структура их молекулярных 

димеров в зависимости от химического строения молекулы, окружения и 

условий формирования пленки. Показано, что конформация молекулы может 

зависеть от взаимодействия с подложкой и межмолекулярного взаимодействия в 

агрегате. 

Исследовано, что значение дипольного момента для данного типа 

соединений являются основополагающим фактором в формировании структуры 

агрегата. Роль других факторов в формировании и перестройки структуры 

агрегата, такие как температура и природа подложки, уменьшается с 

увеличением дипольного момента молекулы.  
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Ключевые слова: сопряженные соединения полиметинового типа, 

агрегация, термовакуумная сублимация, самоорганизация, адсорбция, мономер, 

димер, конформация. 

 

SUMMARY 

Sieryk M.M. Processes of molecular organization in semiconductor films on 

the monomethyne, merocyanine and squaraine dyes. – Manuscript. 

A thesis for candidate’s degree, specialty: 01.04.10 – Physics of semiconductors 

and dielectrics. V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Thesis of Sieryk M.M. is devoted to the study of the regularities of the molecular 

organization of conjugated polymethine type compounds in solid state by comparing 

data of optical spectroscopy and simulation, determining the structure of molecular 

aggregates depending on the chemical structure of the molecule, the nature of the 

substrate, and other factors such as the substrate temperature, film thickness, and the 

possibility of controlled formation of molecular layers of the selected organic 

compounds. 

In the framework of the thesis, a technical solution was developed for depositing 

thin films of organic compounds of polymethine type of weak temperature resistance 

to avoid their decomposition during the formation of a film. The spectral properties of 

ultrathin films of compounds in the process of their formation were investigated, 

spectral features of molecular complexes, conditions of origin and development of 

aggregation of molecules were analyzed. Quantum-chemical calculations of the 

molecular geometry of individual molecules as well as the energies of electronic 

transitions are performed, the energy of their formation is determined. The simulation 

of the processes of adsorption of compounds on substrates of different types was 

carried out, the principle of formation of molecular layers, the energy of their 

interaction with the surface was determined. The possibility of controlled formation of 

molecular layers in the process of film deposition via temperature changes of substrates 

is established. 
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The methods of quantum-chemical analysis have shown the dependence of the 

conformation of the molecules of the selected compounds and the structure of their 

molecular dimers, depending on the chemical composition, environment and 

conditions of the film formation. It is shown that the conformation of a molecule may 

depend on interaction with the substrate and intermolecular interaction in the 

aggregate. 

It was found that the magnitude of the dipole moment for this type of compounds 

is the determining factor in the formation of the structure of the aggregate. The role of 

other factors in the formation and rearrangement of the structure of the aggregate, such 

as the temperature and nature of the substrate, decreases with increasing dipole moment 

of the molecule. 

Key words: conjugated polymethine type compounds, aggregation, thermo-

vacuum sublimation, self-organization, adsorption, monomer, dimer, conformation. 
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Список умовних позначень та скорочень 

 

СПТ – сполуки поліметинового типу; 

DFT – density functional theory; 

ММ – молекулярна механіка; 

ВВ – сили Ван-дер-Вальса; 

КТ – критична точка; 

ВТ - 2-[(3-Метил-3Н-бензотіазол-2-ілідене)метил]бензо[c,d]індол; 

Qu-Me - 2,6-Ди(трет-бутил)-4-[2-(1-метил-1H-хінолін-4-іліден)-етиліден]-

циклогекса-2,5-дієнон; 

In - 2-[1,3,3-Триметил-1,3-дигідро-2Н-індол-2-іліден)метил]-4-[(1,3,3-

триметил-1Н-індол-2-іл)метилен]-3-оксо-циклобут-1-ен-2-олат; 

ВАХ – вольт-амперна характеристика; 

НОМО - highest occupied molecular orbital; 

LUMO - lowest unoccupied molecular orbital; 

АСМ – атомно-силова мікроскопія; 

SEM – скануюча електронна мікроскопія; 

КР – комбінаційне розсіювання; 

QTAIM (AIM) - quantum theory of atoms in molecules; 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Органічні молекулярні сполуки із π-електронними 

системами, плівки яких виявляють напівпровідникові властивості, викликають в 

останні десятиріччя значний інтерес як перспективний клас матеріалів для 

електроніки. Розвинені системи колективізованих π-електронів мають резонанси 

у видимій та ближній інфрачервоній області, тобто є барвниками, і забезпечують 

високу поляризованість молекул. Ці особливості молекулярної будови суттєві 

для застосування в лазерах, детекторах випромінювання, сенсорах, оптичних 

реєструючих середовищах. Вже продемонстровано прототипи або комерційно 

виробляються прилади на органічних напівпровідниках, такі, наприклад, як 

світловипромінюючі дисплеї, польові транзистори, фотовольтаїчні комірки. 

Структурна та просторова організація таких мономерних молекул в 

надмолекулярні системи, їх зв'язок із оптичними та електронними властивостями 

тонких плівок є надзвичайно актуальним питанням як для побудови електронних 

приладів, так і для розуміння процесів самоорганізації молекулярних систем і 

може бути використана в технології молекулярної електроніки.  

На відміну від сильного зв’язку атомів в неорганічних кристалах, молекули 

в конденсованому стані мають набагато менші величини сил взаємодії, що 

обумовлює плинність і варіабельність структури їх плівок, яка вразлива до дії 

різних факторів, таких як хімічний склад поверхні підкладки, спорідненість 

матеріалу підкладки до електрону, швидкість осадження молекул на поверхню, 

температура оточуючого середовища та ін. Всі ці фактори, а також конкуренція 

між взаємодією з підкладкою та взаємодією молекул одна з іншою будуть 

визначати формування структури плівки, особливо її першого шару на поверхні. 

У свою чергу, структура молекулярної плівки значною мірою визначає її 

електронні властивості, такі як збудження та транспортування заряду, спектр 

електронного поглинання, квантовий вихід фотолюмінесценції тощо. Відомо, що 

спектр оптичного поглинання молекулярних плівок певною мірою корелює зі 

структурою молекулярних агрегатів, які утворюються внаслідок 
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міжмолекулярної взаємодії, але аналіз структури агрегатів через оптичні 

особливості до сих пір значною мірою базується на моделі Каша, яка була 

розроблена півсторіччя тому та описує найпростіші випадки організації димерів 

молекул. Але структури молекул, які застосовуються в сучасній молекулярній 

електроніці, є досить складними та потребують нових підходів для аналізу 

співвідношень між структурою агрегатів та оптичними властивостями. Тому 

дуже важливим є розробка нових моделей і уявлень щодо структури агрегатів на 

поверхні твердої підкладки, а також розуміння їх еволюції в залежності від 

відстані до поверхні, і впливу інших факторів. Поліметинові барвники є 

найпоширенішим класом зазначених сполук, в котрому яскраво проявляються 

описані особливості електронних взаємодій, які вже знайшли використання як 

сенсібілізатори срібногалоїдних фотографічних середовищ та фотовольтаїчних 

перетворювачів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до напрямків наукової 

діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  

та Інституту високих технологій, Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та в період 2010-2018 років у рамках проектів та програм: 

- № 01БФ052-07 „Дослідження генераційно-рекомбінаційних процесів та 

електронного транспорту в напівпровідниках та напівпровідникових 

структурах як основи для створення елементної бази новітніх засобів 

комплексної автоматизації та інформатизації, дослідження властивостей 

інформаційних середовищ і полів та їх практичного застосування” 

- №01ДФ052-10 „Дослідження механізмів транспорту та рекомбінації носіїв 

заряду у структурованих наносистемах на основі електропровідних 

полімерів” 

- №01ДФ052-10 „Дослідження механізмів транспорту та рекомбінації носіїв 

заряду у структурованих наносистемах на основі електропровідних 

полімерів” 
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- № 14БП07-01 „Розробка принципів нових технологій на основі досліджень 

оптичних, електронних та атомарних явищ в фізичних і біологічних 

об’єктах та низьковимірних структурах”. 

- Тема ІІІ-02-16. „Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ 

наноструктурованих/ нанокомпозитних  середовищ та розробка технології 

функціональних матеріалів і структур оптоелектроніки”. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

закономірностей молекулярної організації спряжених сполук поліметинового 

типу у твердому стані за допомогою аналізу даних оптичної спектроскопії та 

моделювання взаємного молекулярного упорядкування, визначення структури 

молекулярних агрегатів в залежності від просторової структури та  дипольного 

моменту молекул, природи та температури підкладки, товщини плівки, а також 

дослідження можливості керованого формування молекулярних шарів із 

заданою структурою та властивостями та їх застосування. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні наукові задачі: 

- розробка способу, технічні рішення для сублімації у вакуумі органічних 

сполук поліметинового типу слабкої температурної стійкості та 

конденсації тонких плівок із одночасним контролем їх оптичних 

властивостей; 

- дослідження спектральних властивостей тонких плівок сполук в процесі їх 

формування, прояв надмолекулярної організації та умови її виникнення; 

- виконання квантово-хімічних розрахунків молекулярної геометрії окремої 

молекул а також енергій переходів; 

- виконання квантово-хімічних розрахунків геометрії молекулярних 

комплексів, визначити енергію їх утворення, положення електронних 

переходів; 

- проведення моделювання методом молекулярної динаміки процесів 

фізсорбції сполук на субстрати різних типів, визначення принципу 

формування молекулярних шарів, енергію їх взаємодії з поверхнею; 
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- встановлення можливості керованого формування молекулярних шарів в 

процесі створення плівок за допомогою температури підкладок; 

- визначення інжекційних властивостей структур на основі вибраних сполук 

поліметинового типу. 

Об’єкт дослідження – розчини сполук поліметинового типу з різною 

величиною та просторовим розташуванням диполів, тонкі плівки та структури 

на їх основі.  

Предмет дослідження – просторова надмолекулярна організація (агрегація) 

вибраних сполук у розчині, їх спектральні характеристики, процеси 

молекулярної організації на твердій поверхні різної природи, процеси інжекції у 

структурах на основі вибраних сполук.  

Методи дослідження – оптична спектроскопія, атомно-силова мікроскопія, 

квантово-хімічне моделювання, метод безрозмірної чутливості. 

Наукова новизна отриманих в дисертаційній роботі результатів полягає у 

наступному: 

- Розроблено оригінальну методику вакуумного випаровування органічних 

сполук зі слабкою температурною стійкістю без розкладу молекул, що 

дозволяє формувати тонкі плівки термовакуумним методом з мінімальним 

вмістом домішок. 

- Методами квантово-хімічного аналізу розраховано залежність 

конформації молекул вибраних сполук та структури їх молекулярних 

димерів залежно від хімічного складу, оточення та умов формування 

плівки. Показано, що конформація молекули поблизу поверхні металу 

змінюється на більш пласку.  

- Показано, що зростання температури адсорбуючої підкладки сприяє 

формуванню структур J-типу. 

- Встановлено, що конкуренція міжмолекулярних взаємодій та взаємодії 

молекула-підкладка у певних випадках призводить до зміни типу 

упорядкування молекул залежно від відстані до поверхні підкладки. 
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Визначено характерну товщину (~ 4-10 умовних моношарів), вище якої 

молекулярна плівка зазнає такої реорганізації. 

- Показано що величина дипольного моменту є визначальним фактором у 

формуванні структури агрегату. Роль інших факторів у формуванні та 

перебудови структури агрегату, таких як температура та природа 

підкладки, зменшується зі збільшенням дипольного моменту молекули. 

Встановлено, що структурний тип агрегату зі збільшенням величини 

дипольного моменту молекул стає більш стійким до зміни температури та 

товщини плівки. 

- Застосовано модель молекулярної організації плівки для визначення 

зв'язку між структурою агрегату та типом інжекції носіїв заряду в плівку.  

Практичне значення отриманих результатів. Продемонстровані у роботі 

структурна організація тонких плівок, а також їх реорганізація в процесі 

формування під дією різних факторів дозволяє прогнозувати керованість 

структури плівок даних сполук. 

Отримані результати можуть бути застосовані для моделювання 

властивостей електронних та оптоелектронних структур на основі молекулярних 

сполук, зокрема для контрольованого формування та оптимізації структури 

молекулярної плівки, яка безпосередньо впливає на процеси переносу енергії та 

заряду та є визначальною для ефективної роботи таких пристроїв як 

фотовольтаїчна комірка та світловипромінюючий діод. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному виконанні 

експериментальної частини роботи, аналізі та обробці отриманих результатів, 

виконанні квантово-хімічних розрахунків та їх інтерпретації, формулюванні 

основних висновків дисертаційної роботи.  

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися: 

- 12-th International Young Scientists Conference Optics and Hight 

Technology Material Science SPO 2011, - Kyiv, Ukraine, October 27-30. 

- VII International Conference “Electronics and Applied Physics”, - Kyiv, 
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Ukraine, October 19-22, 2011. 

- International meeting clusters and nanostructured materials (CNM-3), - 

Uzhgorod, Vodohraj, Ukraine, October 14-17, 2012. 

- 2014 IEEE 34th International Scientific Conference on Electronics and 

Nanotechnology (ELNANO), - Kyiv, Ukraine, April 15-18, 2014. 

- International Scientific Conference “Nanotechnology and nanomaterials”, 

- Chernivtsi, Ukraine, 23-26 Aug. 2016. 

- 17th International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology Material Science, SPO 2016, - Kyiv, Ukraine, October 27-30, 

2016. 

- International research and practice conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2017), - Kyiv, Ukraine, 23-26 August 2017. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 праць, з них 6 в 

українських та зарубіжних наукових журналах, 8 у матеріалах та тезах 

конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Структура та об’єм роботи. Дисертація складається із вступу, 

літературного огляду та 4-х оригінальних розділів, висновків та списку 

використаних літературних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 148 

сторінок, з яких 136 сторінок основного тексту; 63 рисунки, які вмонтовано в 

текст, та списку використаної літератури в кількості 125 найменувань на 12 

сторінках.  

Зміст роботи. Дисертація присвячена присвячена дослідженню 

закономірностей молекулярної організації спряжених сполук поліметинового 

типу у низьковимірних напівпровідникових структурах, зокрема нано-

структурах, за допомогою співставлення даних оптичної спектроскопії та 

моделювання структури молекулярних агрегатів в залежності від хімічної 

будови молекули, природи підкладки (діелектрик, метал, або напівпровідник), та 

інших факторів, таких як температура підкладки, товщина плівки, а також 

дослідження можливості керованого формування багатошарових структур 

вибраних органічних сполук. 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6869130
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6869130
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У першому розділі представлено огляд основних фізико-хімічних 

властивостей спряжених сполук поліметинового типу. Зокрема акцентовано 

основну увагу на напівпровідникових властивостях матеріалів цих класів, 

вказано основні переваги і недоліки порівняно з традиційними неорганічними 

матеріалами. Наголошується на актуальності дослідження молекулярних 

агрегатів, які є основною структурною одиницею органічних конденсованих 

плівок та визначають основні фізичні характеристики елементів органічної 

електроніки зокрема, оптичні та електричні. 

В другому розділі наведено основні особливості досліджуваних сполук 

поліметинового типу та матеріалів, що застосовуються в якості твердих 

субстратів, описано методику вивчення особливостей їх спектральних 

властивостей у розчинах, технологію виготовлення твердих тонкоплівкових 

структур на їх основі та спосіб визначення оптичних характеристик 

безпосередньо у процесі формування плівок. Додатково наведено опис основних 

квантово-хімічних підходів, застосованих для обчислень міжмолекулярних 

взаємодій спряжених сполук та їх надмолекулярної організації на межі поділу 

субстрат/вакуум. 

В третьому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень оптичних характеристик розчинів вибраних сполук поліметинового 

типу. Визначено, що для всіх речовин властиве формування молекулярних 

асоціатів у гідрофільному оточенні, котрі проявляють себе через зміщення або 

розщеплення основної смуги поглинання на гіпсо- та батохромну складові. 

Варто також відзначити, що для всіх сполук у гідрофільному переважною по 

інтенсивності є гіпсохромні складові спектру поглинання, що, за правилом Каша, 

свідчить про формування агрегатів Н-типу Розрахунок найбільш вірогідної 

геометрії надмолекулярних систем, показав, що для молекул найбільш 

оптимальним є формування димерів з великим відсотком перекривання π-

систем. Визначено структуру аномального Н-димеру скварилієвого барвника, що 

призводить до батохромного зсуву спектральної кривої та тушіння 

флуоресценції.  
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Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей процесів 

надмолекулярної організації твердих конденсованих шарів спряжених сполук 

залежно від умов формування. 

Було досліджено оптичні явища в тонких напівпровідникових плівках 

сполук в процесі їх формування, а саме, проаналізовано залежність спектрів 

поглинання від характеру взаємодії молекул. Виконано квантово-хімічні 

розрахунки молекулярної геометрії окремої молекул, а також енергій 

електронних переходів, визначено енергію утворення агрегатів. Проведено 

моделювання ефектів пов’язаних з переходом напівпровідникової системи до 

низьковимірності, зокрема процесів фізсорбції сполук на субстрати різної 

природи, залежність структури від товщини багатошарових плівок, енергію їх 

взаємодії з поверхнею. Встановлено можливість керованого формування 

молекулярних шарів в процесі створення плівок за допомогою контролю 

температури підкладок.  

П’ятий розділ присвячений дослідженню електрофізичних характеристик 

плівок та застосуванню моделей структурної організації для пояснення їх впливу 

на особливості інжекції носії заряду в плівки досліджуваних сполук. Додатково 

показано можливість керування надмолекулярною організацією плівок вибраних 

СПТ шляхом прикладення зовнішнього електричного поля в процесі їх 

виготовлення. Визначено питому провідність отриманих плівок (~10-7-

10- 5См/см). Для випадку молекул з вбудованим дипольним моментом виявлено 

зростання провідності плівки осадженої під впливом електричного поля. Для 

сквараїну навпаки спостерігається зниження провідності плівки, отриманої за 

даних умов, майже в 2,5 рази. Виявлено кілька спільних рис у поведінці ВАХ усіх 

досліджених структур: мономолекулярна та бімолекулярна рекомбінація 

домінують у більшості розглянутих характеристик; при освітленні інжекція 

завжди зменшується, відносно до об’ємної провідності, що призводить до 

сублінійної ВАХ.
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РОЗДІЛ 1. СПРЯЖЕНІ СПОЛУКИ ПОЛІМЕТИНОВОГО ТИПУ, ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ В НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ 

ЕЛЕКТРОНІЦІ. 

 

В даному розділі представлено огляд основних фізико-хімічних 

властивостей спряжених сполук поліметинового типу. Зокрема акцентовано 

основну увагу на напівпровідникових властивостях матеріалів цих класів, 

вказано основні переваги і недоліки порівняно з традиційними неорганічними 

матеріалами. Наголошується на актуальності дослідження молекулярних 

агрегатів, які є основною структурною одиницею органічних конденсованих 

плівок та визначають основні фізичні характеристики елементів органічної 

електроніки зокрема, оптичні та електричні. 

 

1.1. Особливості фізико-хімічних властивостей спряжених сполук з 

точки зору можливості застосування в напівпровідниковій 

електроніці. 

В останні роки для вирішення ряду фундаментальних і прикладних задач 

фізики, а також конструювання нових приладів все ширше використовуються 

органічні матеріали, які все частіше знаходять застосування в нетрадиційних для 

себе сферах [0-10]. Наприклад, у фізиці напівпровідників і мікроелектроніці 

ведуться інтенсивні дослідження, спрямовані на розширення кола 

напівпровідникових матеріалів з новими властивостями, зокрема на розвиток 

такого напрямку, як молекулярна електроніка [11]. Однією з різновидів 

напівпровідникових матеріалів є органічні (молекулярні) напівпровідники - 

широкий клас речовин, що відносяться за типом зв'язку до молекулярних сполук 

і володіють помітною електропровідністю [12-14]. До них відносяться, 

наприклад, молекулярні кристали, полімери, молекулярні комплекси з 

переносом заряду, біологічні речовини (хлорофіл, бета-каротин), а також 

органічні барвники, див. рис. 1.1.  
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Рис. 1.1. Приклади типових органічних (молекулярних) напівпровідників. 

 

Роботи в даному напрямку стимулюються успіхами в синтезі органічних 

матеріалів із заданими добре відтворюваними параметрами в силу їх 

різноманіття, технологічності і відносної дешевизни. Спеціальні методи 

синтезу,а також подальшої модифікації дозволяють варіювати провідність 

органічних сполук в широкому діапазоні від величин, характерних для 

діелектриків (нижче 10-10 См/см), до значень майже металевої провідності (понад 

103 См/см) [13]. Такі можливості стимулюють все більш широке застосування їх 

в електроніці, не тільки в якості ізоляторів, а й для формування функціональних 

елементів, таких як резистори, світлодіоди, транзистори, сонячні елементи, 

акумуляторні батареї, міні-дисплеї і т.п. Важливість розвитку даного наукового 

напрямку була підтверджена присудженням Нобелівської премії з хімії 2000 А. 

Хігеру, А. МакДіарміду і Х. Шіракава за відкриття і створення провідних 

полімерів. Їх підхід полягає в спростуванні загальноприйнятої думки, що 

пластмаси можуть бути тільки ізоляторами. Вони показали, що при певних 

умовах спряжені системи можуть володіти провідністю, близькою до металевої 

[15]. 

антрацен 

пентацен рубрен 

перилен фталоціанін 

поліпіррол 

політіофен 

n-хлораніл 
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Молекули зі спряженими зв'язками характеризуються чергуванням 

одинарних і подвійних зв’язків в ланцюгу [16]. Цим сполукам властиві висока 

реакційна здатність, фото- і/або електро-хромізм, відносно висока 

електропровідність (напівпровідники), а також сильний вплив замісників на 

геометричну структуру молекули (кути і довжини зв'язків) [17, 18]. З фізичної 

точки зору, спряжені подвійні зв'язки утворюють узагальнену електрону хмару 

для π-електронів, які можуть пересуватися по всій спряженій системі в цілому і, 

як наслідок, мають досить велику рухливість π-електронів. В результаті 

властивості подібних молекул великою мірою визначаються їх π-електронами, 

які і надають спряженим молекулам всі їхні специфічні властивості [19-24].  

Відповідно до теорії твердого тіла для металів характерно наявність 

суцільної частково заповненої зони. Якщо збільшувати регулярним чином число 

спряжених зв’язків в молекулі, то ми отримаємо систему, в структурі 

енергетичних зон якої зменшується ширина забороненої зони, а перехід до 

двовимірної структури спряжених зв’язків у випадку графену веде до її 

зникнення і утворення металу. При цьому, як уже було зазначено, одномірні π-

системи (макромолекули з спряженими зв'язками) завжди є напівпровідниками 

[25]. 

До теперішнього часу теорія електронної будови спряжених молекул є 

однією з найбільш розвинених областей квантової хімії. Велика кількість робіт з 

теорії будови молекул з π-електронами відображає значну роль сполук зі 

спряженими зв'язками в хімії, біології та фізиці. Для структури надмолекулярних 

систем, що формуються з спряжених молекул, найбільш важливе положення 

квантово-хімічного підходу полягає в тому, що молекули з спряженими 

зв'язками є, як правило, плоскими. Атоми, які постачають 2рz-електрони в 

загальну π-електронну систему, мають ядра, розташовані в одній площині. У цій 

же площині локалізовані і σ-зв'язки, які зв'язують атоми і утворюють так званий 

σ-остов молекули. Електрони σ-остова займають повністю заповнені зони, і тому 

відповідні їм одноелектронні функції можна локалізувати на зв'язках між 

атомами. При цьому всі 2рz-орбіталі ортогональні всім одноелектронним 
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функціям σ-зв'язків. Ця ортогональність є основною причиною того, що 

електрони молекули можна розділити на електрони σ-остова і π- електрони. π-

електрони слабше зв'язані з молекулою, ніж σ-електрони, так що майже всі 

властивості молекул зі спряженими зв'язками визначаються π- електронами. Це 

припущення і лежить в основі так званого π-електронного наближення теорії 

спряжених систем [26]. 

Функціональні властивості та експлуатаційні параметри електронних 

пристроїв, виготовлених з π-спряжених систем, буде визначатися ефективністю 

міжмолекулярних електронних взаємодій, яка, в свою чергу, залежить від 

хімічної структури і надмолекулярної організації одержуваних матеріалів. Ця 

залежність не є унікальною характеристикою напівпровідникових матеріалів, 

однак, для таких систем вона проявляється найбільш значимо [27-33]. Очевидно, 

що успішні розробки в області напівпровідникових органічних матеріалів 

можливі лише при поєднанні інженерії органічного синтезу з контролем 

молекулярної архітектури матеріалу на всіх рівнях їх формування. Наприклад, 

тільки за рахунок зміни морфології плівок можна підвищити мобільність носіїв 

заряду на 3-4 порядки [33-35]. 

 

1.2. Особливості будови молекул нейтральних спряжених сполук 

поліметинового типу (СПТ). 

Спряжені системи поліметинового типу є окремим класом органічних 

молекул, головним складовим елементом яких є ланцюжок метинових груп 1.1 

[36-38]: 

[R1⎯(CH)m⎯R2]z,  z = 0, 1, 2    1.1 

де R1 і R2 кінцеві групи, m – число метинових груп, z – загальний заряд 

системи. 

Атоми карбону СПТ знаходяться в sp2-гібридному стані, їх 2pz-електрони 

утворюють єдину колективну -електронну систему, яка і визначає основні 

електронні властивості даного класу органічних сполук. Симетричні системи (R1 

= R2) з непарним числом атомів карбону (m) зі стабільною закритою 
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електронною оболонкою існують у вигляді моноіонів: катіонів у випадку 

донорних кінцевих груп R1 чи аніонів – у випадку акцепторних залишків R2. 

Кінцевими групами R1 і R2 можуть бути залишки довільної хімічної будови: 

ациклічні або карбо- чи гектероциклічні ядра. Як правило, кінцеві залишки 

мають власну -електронну систему. Вважається, що ступінь спряження між 

кінцевими групами та поліметиновим ланцюгом такий же, як і в самих ядрах чи 

ланцюгу; таким чином -електрони всіх фрагментів молекули утворюють 

спільну спряжену систему.  

В залежності від загального заряду - z, СПТ можуть бути нейтральними: 

симетричні та несиметричні ,-дизаміщеніполієни (z = 0, m = 2k), донорно-

акцепторні спряжені системи, наприклад, мероціаніни та основи ціанінів; а 

також йонними сполуками: катіонні та аніонні поліметинові барвники (z = 1, 

m= 2k+1), катіони чи аніони полієн-радикалів (z = 1, m = 2k), та дикатіони чи 

дианіони полієнів (z = 2, m = 2k). 

Серед вказаних систем найбільш відомими є поліметинові барвники 

(ПМБ). У загальному вигляді їх можна представити формулою: 

[R+/- – (СН = СН)n – CH = R] В-/+    1.2 

де В – відповідний противойон. В розчинах молекули ПМБ дисоціюють на 

катіонну та аніонну частину. Як правило, тільки один з іонів є спряженою 

системою і відповідає за спектральні властивості. Історично першими та 

найбільш дослідженими є катіонні поліметинові барвники (див. наприклад, 

огляд [39]). Якщо кінцеві залишки містять атом нітрогену, такі поліметинові 

барвники традиційно називають “ціаніновими”. Свою назву вони отримали від 

першого барвника, який мав інтенсивне темно-синє забарвлення ( - синій) 

[40]. Згодом загальна назва “ціанін” закріпилася за цілим класом поліметинових 

барвників, хоча їхнє поглинання може змінюватися від УФ до ближньої ІЧ 

області спектра. Головна особливість ПМБ, на якій грунтується їхнє широке 

застосування – інтенсивне поглинання світла та флуоресценція. Для них 

характерною є вузька й інтенсивна смуга поглинання, максимум якої регулярно 
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зміщується у довгохвильову область приблизно на 100 нм при подовженні 

поліметинового ланцюга на 1 вініленову (-СН = СН-) групу [17]. 

Серед усього типу поліметинових барвників виділяють три основні класи 

нейтральних сполук (z=0), застосування котрих можливе у вакуумній технології. 

Зокрема це основи ціанінових барвників, мероцианіни та скварилієві барвники 

[17, 18]. 

Основи ціанінів можуть розглядатися як дезалкіловані по одному з атомів 

нейтральні похідні катіонних симетричних і несиметричних ціанінових 

барвників. Хоча нейтральні основи за хімічною будовою відрізняються від 

відповідних іонів ціанінів, з точки зору електронної будови обидва класи 

спряжених систем мають одну й ту ж π-оболонку (однакове число π-електронів). 

Принципові відмінності між ціанінами та їх основами в зміні координаційного 

числа одного з атомів нітрогену, а отже і в зміні його електронної будови: з 

N(trtrtrπ2) в донорній кінцевій групі на N(tr2trtrπ2) в гетероциклі, що служить 

акцепторною кінцевою групою та відсутність заряду в π-електронній системі 

основи, на відміну від іонних ціанінів. Основи ціанінових барвників також 

інтенсивно поглинають світло у видимій області спектра. Проте існує ряд 

відмінностей між спектрами симетричних ціанінових барвників та спектрами їх 

нейтральних основ. Крім самої форми смуг поглинання та флуоресценції, це 

стосується, насамперед, залежності розташування максимуму спектральної 

смуги від довжини хромофора, впливу топології кінцевих груп та чутливості 

смуг поглинання і флуоресценції до полярності розчинника [41]. Відмінність 

спектральних властивостей основ та ціанінових барвників пояснюється тим, що 

в основах існує значне чергування довжин вуглець-вуглецевих звязків у 

поліметиновому хромофорі, на відміну від вирівнювання довжин звязків у 

симетричних катіонних барвників. У збудженому стані, як відомо, ступінь 

асиметрії зменшується внаслідок вирівнювання довжин звязків, тому 

вініленовий зсув смуги флуоресценції суттєво зростає [17, 42]. 

На противагу основам ціанінів, молекулу іншого типу нейтральних 

донорно-акцепторних похідних ціанінових барвників, так званих мероціанінів, 
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можна сконструювати з відповідних катіонного та аніонного материнських 

барвників. Дослідження показали, що основи ціанінів і мероціаніни значно 

відрізняються за їхніми спектральними властивостями. Так, нейтральні основи 

зазвичай забарвлені вище на 100-150 нм, ніж відповідні катіонні барвники, в той 

час як перехід від катіонних ціанінів до нейтральних мероціанінів 

супроводжується значним батохромним зсувом довгохвильової смуги 

поглинання [18]. На відміну від гіпсохромного зсуву максимуму смуги 

поглинання при переході від катіонного барвника до основи, перехід до 

мероціаніна супроводжується значним зміщенням спектральної смуги в 

довгохвильову область; це явище виявилось типовим для мероціанінів [17, 18, 

43]. 

Скварилієві барвники (сквараїни) - це сімейство нейтральних похідних 

катіонних поліметинових барвників, що являють собою дві донорні групи 

сполучені між собою електронно-дефіцитним ядром оксоциклобутенолата та 

зазвичай мають симетричну структуру донор – акцептор – донор (D-A-D) [44]. 

Завдяки їх планарній будові і цвіттеріонним властивостям, дані барвники 

демонструють сильне поглинання (ε > 105 л/моль*см) та флуоресценцію у 

видимій і ближній ІЧ-області [45, 46]. Модифікуючи ароматичну або 

гетероциклічну донорну частину (наприклад, такими групами, як феноли, 

піроли, індоли, бензотіазоли та хінолони), можна за потреби легко змінювати 

структуру хромофору та варіювати їх оптичні характеристики в діапазоні від 550 

до 850нм [47]. Завдяки інтенсивному поглинанню з регульованою довжиною 

хвилі, скварилієві барвники є дуже хорошими кандидатами для різноманітних 

застосувань, таких як колориметричні датчики [48, 49], нелінійні оптичні 

пристрої [7, 50, 51], і органічні сонячні елементи [52]. Крім того підвищена 

схильність сквараїнів до самоорганізації роблять ці барвники придатними для 

застосування в оптоелектронних пристроях, властивостей, зумовлених їх 

агрегацією [53-56]. 
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1.3. Самоорганізація (агрегація) спряжених сполук. 

Агрегація органічних барвників є одним з найбільш яскравих проявів сили 

їх міжмолекулярних взаємодій [29, 30, 33, 57]. Одна з перших моделей, за 

допомогою якої було описано основні фотофізичні властивості молекулярних 

агрегатів, була введена М. Каша майже шість десятиліть тому [58, 59]. У роботі 

[58] МакРей і Каша описали модель «карткової колоди» для лінійних 

молекулярних агрегатів на основі кулонівського зв’язку між сусідніми 

хромофорами молекул, як наслідок взаємодії їх дипольних моментів. Згідно 

даної моделі, у найпростішому випадку димера імовірність електронного 

переходу з основного стану (G) в розщеплений за рахунок міжмолекулярної 

взаємодії збуджений стан (E) залежить від кута α між напрямком дипольних 

моментів переходів та віссю агрегату, яка пов'язує центри молекул в агрегаті, 

див. рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Діаграма енергетичних рівнів мономеру барвника та його димерного 

стану залежно від кута між напрямком дипольних моментів переходів та віссю 

агрегату [57, 58]. So – основний стан, S1 – збуджений стан. 

 

У випадку, якщо α = 90°, найбільш ймовірний спектральний перехід на 

вищий розщеплений рівень, що відповідає пакуванню димерів по типу «сендвіч» 

і, як наслідок, супроводжується гіпсохромним змішенням основної смуги 

поглинання відносно мономерної. Перехід на нижній розщеплений рівень у цій 

ситуації – заборонений. Для випадку α = 0°, навпаки, при збудженні молекул 

димери 
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характерним є електронний перехід на нижній розщеплений рівень, що 

відповідає батохромному зсуву смуги поглинання димеру. Для проміжних 

значень кута α димеру дозволеними для переходу залишаються обидва 

розщеплені рівні, але при α > 54° залишається більш ймовірним перехід на вищий 

розщеплений рівень (гіпсохромний зсув поглинання), характерний для першого 

випадку, а при α < 54° навпаки –перехід на нижній розщеплений рівень, що 

супроводжується батохромним спектральним зсувом. 

Ця модель була поширена на випадок більш складного типу 

молекулярного пакування Н- і Ј-агрегатів. На підставі рентгеноструктурних і 

розрахункових даних для агрегатів ціанінових барвників зроблено загальний 

висновок, що визначальним у їх спектральній поведінці є структурний параметр 

- кут α упаковки молекул в агрегаті [60, 61]. 

 

Рис. 1.3. Схематичне зображення структури Н-, J-агрегатів та «ялинкового» типу 

пакування барвників [65, 66]. α, β–кути пакування агрегату. 

 

Для наочності будова агрегату можна розглянути в вигляді колоди карт, 

див. рис. 1.3. Кут зсуву карт в «розпущеній» колоді і є той самий кут упаковки, 

що визначає спектральне поглинання агрегату. Відповідно до літературних 

даних [65], для Н-агрегатів характерний кут α складає близько 60°, а у випадку 

Ј-агрегації оптимальними є кути α = 30° і 19°. Вважається, що Ј-агрегат являє 

собою полімолекулярний стан, в якому плоскі молекули барвника упаковані по 

типу «площина до площини». При цьому в агрегаті виникає узагальнена система 

π-електронів, що проявляється в батохромному зсуві смуги поглинання, 

зменшенні її ширини та збільшенні інтенсивності. Поглинання в області Ј-смуги 

Н-агрегат J-агрегати агрегат типу «ялинка» 
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обумовлено кооперативним вкладом всіх молекул, що утворюють агрегат, а як 

наслідок поглинена енергія розподіляється по всьому агрегату. Такий процес 

типовий для руху ексітона, коли при поглинанні світла однієї молекулою в 

щільно упакованому агрегаті енергія переноситься від молекули до молекулі за 

час, менший, ніж період коливань барвника [67-69]. 

Необхідно також зауважити, що для деяких барвників при їх агрегації 

характерним є формування подвійної смуги поглинання – один з максимумів якої 

гіпсохромно зміщений відносно мономерної смуги поглинання, а другий, 

приблизно рівної інтенсивності, зміщений батохромно. Для таких агрегатів 

характерною є «ялинкова» структура пакування, див. рис. 1.3, де основним 

структурним елементом виступає /\ - подібний димер барвника, що багатократно 

транслюється. Внаслідок розщеплення рівнів в димері, згідно теорії Давидова 

[70, 71], виникають два дозволених переходи, співвідношення інтенсивностей 

яких визначається кутами α та β [66].  

 

Рис. 1.4. Енергетична діаграма індивідуальної (мономерної) молекули з 

врахуванням вібронних підрівнів. Горизонтальна вісь відповідає зміщенню ядра 

відносно положення рівноваги. Молекулярні орбіталі зображені з правого боку, 

де електрони представлені точками [57, 72]. 

 

Незважаючи на загальний успіх моделі Каша у поясненні основних 

фотофізичних властивостей більшості молекулярних агрегатів, їй притаманні 

два основні недоліки, що були визнані самим Каша, зокрема модель не враховує 

тонку вібронну складову, що присутня в більшості хромофорних систем 
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схильних до агрегації, див. рис. 1.4, та обмеження зв’язку між молекулами в 

агрегаті на рівні кулонівських взаємодій. В роботах останніх років [72-76] 

висвітлено теоретичні досягнення з додатковим врахуванням вище наведених 

недоліків. Вони включають в себе більш детальний розгляд вібронних зв’язків, 

головним чином коливальних, а також додатковий розгляд перекривання 

хвильової функції та міжмолекулярного переносу заряду в агрегатах з 

кулонівським зв’язком. Так було показано, що вібронний зв'язок веде себе по-

різному в J- та Н-агрегатах [72]. Для більшості π-спряжених систем основний 

електронний перехід S0→S1 сильно пов'язаний з коливальною складовою, що 

відповідає зміщенню максимуму поглинання на ~ 0.15-0.18 eV [76]. 

 

1.4. Причини надмолекулярної організації спряжених сполук 

поліметинового типу. 

Основними факторами, що визначають процеси надмолекулярної 

організації в тонких плівках органічних сполук виступають міжмолекулярні 

взаємодії та взаємодії молекула-підкладка (фізична адсорбція) [27, 29, 30, 77-79]. 

Міжмолекулярна взаємодія - взаємодія між електро-нейтральними 

молекулами, що не приводить до розриву або утворення нових хімічних звязків. 

Сили міжмолекулярної взаємодії вперше спробував ввести Ван-дер-Вальс у 

1873р з метою пояснення властивостей реальних газів та рідин. Основу таких 

Ван-дер-Вальсових (ВВ) взаємодій складають кулонівських сили, що виникають 

між електронами і ядрами однієї молекули і ядрами і електронами іншої. Вони 

вважаються досить слабкими (10-20 кДж/моль), проте вносять істотний вклад в 

поведінку деяких систем [79]. ВВ взаємодії складаються з трьох типів слабких 

електромагнітних взаємодій: 

1) Сила Кеезома (орієнтаційна взаємодія) - електростатичні сили 

притягання або відштовхування між постійними диполями. 

2) Сила Дебая (індукційна взаємодія) - поляризаційна сила притягання між 

постійним і наведеним диполями. 
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3) Лондоновскі сили (дисперсійна взаємодія) - електростатичні сили 

притягання між миттєвим і наведеним диполями нейтральних атомів або 

молекул. 

Слід зазначити, що сили ВВ мають анізотропію і залежать від відносної 

орієнтації молекул [77, 78]. Для наближеного опису взаємодій ВВ між 

нейтральними частинками часто використовують потенціал Леннард-Джонса 

[80]: 

𝑉𝑏𝑏 = 𝑉відштовхування + 𝑉притягання = 4𝜀 {(
𝜎

𝑟
)

12
− (

𝜎

𝑟
)

6

},  1.3 

де ε - глибина потенційної ями, 𝜎 - відстань при якому енергія взаємодії 

приймає нульове значення, r - відстань між частинками. Величину цих 

параметрів можна отримати за допомогою квантово-хімічних розрахунків або 

шляхом підбору та порівняння з експериментом. 

Ще одним представником міжмолекулярних взаємодій є водневий зв'язок. 

Він часто зустрічається в біологічних системах, наприклад ДНК. Воднева зв'язок 

схематично можна представити у вигляді X-H---Y, де група X-H називається 

донором, а Y - акцептором. Зазвичай, сила водневої зв'язку залежить від 

електронегативності X і Y. Залежно від хімічної структури взаємодіючих 

молекул сила водневої зв'язку може бути як досить слабкою (CH4---FCH3 = 

0,8 кДж/моль), так і дуже сильною ([F-H-F]- = 163 кДж/моль) [81, 82]. 

Фізична адсорбція – екзотермічний обернений процес збільшення 

концентрації адсорбованої речовини на поверхні твердого тіла без утворення 

хімічного зв’язку. У випадку, якщо поверхня хімічно активна, то після фізичної 

адсорбції між адсорбованою молекулою та поверхнею може виникнути хімічний 

зв'язок. На відносно нейтральних поверхнях (SiO2, золото, графіт і т.п.), 

домінуючими є фізичні взаємодії Ван-дер-Вальсової (ВВ) природи. Однак, на 

відміну від ВВ взаємодії, де сила притягання пропорційна r-6, притягання 

адсорбованих молекул до поверхні пропорційно r-3, згідно узагальненого 

наближення Лондона, щодо впливу дисперсійних сил, тобто така взаємодія 

впливає на більших відстанях [29, 30]. 
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Рис. 1.5. Схематична діаграма потенційної енергії молекули, як функція відстані 

до поверхні. 

 

На рис. 1.5. продемонстровано загальний приклад зміни потенціальної 

енергії при фізичній адсорбції (крива 1). Як можна бачити, існує мінімум, що 

знаходиться відносно далеко від поверхі (<3Å). В разі, коли між адсорбованими 

молекулами відсутні сильні міжмолекулярні зв’язки, то при підвищених 

температурах (кімнатна і вище) вони володіють значною мобільністю і на 

поверхні спостерігаються дифузійні процеси. З іншого боку, підвищення 

температури  призводить до зменшення періоду перебування молекули на 

поверхні підкладки. 

В разі, якщо адсорбовані молекули утворюють з поверхнею ковалентні або 

іонні зв’язки, то такий процес називається хімічною адсорбцією або 

хемосорбцією. Відповідно, в цьому випадку значно зростає енергія зв’язку 

молекула-поверхня, що можна бачити з рис. 1.5 (крива 2). Хемосорбція має більш 

глибокий мінімум потенціальної енергії, що знаходиться ближче до поверхні 

підкладки. В реальних системах доволі часто спостерігаються відразу обидва 

типи адсорбції [30]. 
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Рис. 1.6. Ідеалізовані моделі росту молекулярних тонких плівок. а) 

квазіперпендикулярна структура на основі міжмолекулярних взаємодій (Eм-м > 

Eм-п). Надмолекулярні організації у випадку сильної взаємодії молекула 

підкладка (Eм-м < Eм-п): b) випадок кардинальної різниці типів упаковки на основі 

міжмолекулярних взаємодій і планарної організації молекул під впливом 

підкладки. c) випадок співпадіння обох типів молекулярної організації [30]. Eм-м 

– енергія міжмолекулярної взаємодії, Eм-п – енергія взаємодії молекула-

підкладка. 

 

Перший мономолекулярний шар сполуки на поверхні підкладки може 

відігравати вирішальну роль у визначенні всієї надмолекулярної структури 

плівки залежно від типу адсорбату. У випадку, коли молекула погано «змочує» 

поверхню, перший шар може бути орієнований перпендикулярно до площини 

межі поділу плівка/підкладка. В такій ситуації, де домінуючими виступають 

міжмолекулярні взаємодії, такий тип надмолекулярної самоорганізації може 

бути визначальним на протязі всього процесу формування молекулярної плівки, 

див. рис. 1.6.а. З іншого боку, як було показано [28, 30, 88], значна взаємодія між 

адсорбованими молекулами та підкладкою сприяє до формування перших 

моношарів, де молекули орієнтуються паралельно до площини межі поділу, що 

може в подальшому сприяти надмолекулярній організації заданим шляхом, або 

навпаки, зміні молекулярної орієнтації в наступних шарах (рис. 1.6. b-c). Який з 

цих режимів буде домінуючим залежить від того, енергетично вигідне пакування 

сполуки заданим чином чи ні, що призведе до продовження організації заданим 

шляхом чи зміні типу пакування, відповідно. Вказані механізми 
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надмолекулярної самоорганізації визначають в подальшому один з класичних 

принципів росту тонких плівок: Франка – Ван-дер-Мерве, Странского – 

Крастанова або Вольмера – Вебера. 

Формування плівок органічних сполук включають в себе нерівноважні 

процеси, тому висновки зроблені на основі рівноважного/квазірівноважного 

стану системи не можуть в повній мірі описати всі ефекти пов’язані з ростом 

плівок. Модифікація та хімічна «функціоналізація» поверхні підкладки може 

призвести до зміни енергії зв’язку адсорбат-адсорбент в процесі росту плівки, що 

напряму впливає не лише на орієнтацію, а й на розміри утворюваних 

молекулярних доменів та зв'язок між ними і може бути визначальним фактором 

у формуванні матеріалів із заданими властивостями [83]. В наступних розділах 

описано ріст тонких плівок органічних матеріалів з акцентом на ті, в яких 

супрамолекулярні процеси, як було зазначено, відіграють вирішальну роль в 

організації молекулярних шарів. 

 

1.5. Дослідження надмолекулярної організації органічних сполук за 

допомогою сучасних квантово-хімічних підходів 

Дослідження електронної будови молекулярних кристалів (агрегатів) і 

поверхні розділу фаз за допомогою розрахункових методів, в основі яких лежать 

теорія функціоналу густини (Density Functional Theory (DFT)), метод 

молекулярної динаміки (МД) та квантово-топологічний аналіз (Quantum Theory 

of Atoms in Molecules (QTAIM)) – важливий інструмент аналізу властивостей 

речовин та матеріалів на їх основі [84-88].  

В основу методу DFT покладено дві теореми Хоенберга-Кона [89]. Дані 

теореми дають обґрунтування можливості опису досліджуваної системи у 

вигляді функціоналу електронної густини. В них стверджується наступне: всі 

властивості електронної структури системи в невиродженому основному стані 

повністю визначаються її електронною густиною. При цьому існує взаємно 

однозначна відповідність між густиною основного стану багатоелектронної 

системи, що знаходиться в зовнішньому потенціалі та самим потенціалом. Повна 
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енергія системи, записана у формі функціоналу електронної густини, має 

мінімум, рівний енергії основного стану при густині рівній електронній густині 

основного стану. Це дозволяє визначати точні величини електронної густини 

основного стану мінімізуючи енергію системи. Передбачається, що енергія 

системи є функціоналом електронної густини:  

[ ] [ ] [ ] [ ]ne eeE V K V   = + + ,    1.5 

де [ ] ( ) ( )ne nV r r dr  =   - описує взаємодії електронів з атомними ядрами, 

[ ]K   - кінетична енергія і [ ]eeV   - взаємодії між електронами, що складається з 

кулонівського взаємодії 
1

2 12 1 2

1
[ ] ( ) ( )

2
J dr r r r  −=   та вкладу обмінного і 

кореляційного взаємодій [90]. 

Найбільшою проблемою є те, що невідомий внесок обмінно-кореляційних 

взаємодій і обчислити його, виходячи з перших принципів, поки не вдається. У 

сучасних розрахунках користуються наближеннями, вважаючи, що дана енергія 

залежить тільки від локального оточення і її можна уявити як функціонал 

локальної електронної густини. Найпростішим способом є представлення 

залежності обмінного потенціалу від кубічного кореня локальної густини. Такий 

спосіб називається наближенням локальної густини (Local Density 

Approximation). Він має малу точність, але при цьому є найменш вимогливим до 

обчислювальних потужностей. Більш точними є функціонали узагальненого 

градієнтного наближення (GGA), такі як PW91, PBE, PBO та гібридні 

функціонали B3lyp, Cam-B3lyp [84]. Слід зауважити, що дані функціонали є 

вельми вимогливими до обчислювальних ресурсів і дослідження великих 

органічних систем з їх допомогою дуже ресурсоємне. До недавнього часу були 

помітні труднощі в описі міжмолекулярних сил в рамках DFT. Зараз для 

вирішення цієї проблеми використовуються різні напівемпіричні методи DFT-D 

корекції [91]. 

Моделювання методом молекулярної динаміки (МД) являє собою 

інтегрування рівнянь руху елементів системи по часу з метою розрахунку їх 

траєкторій. Інтегрування здійснюється за допомогою різних чисельних методів. 
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Сила взаємодії між елементами системи і їх потенційна енергія визначається 

молекулярно-механічним потенціалом. Метод МД безпосередньо не враховує 

квантові ефекти, хоча і існують потенціали, засновані на квантово-механічних 

розрахунках. Використання принципів класичної механіки, без врахування 

квантової природи речовини, автоматично передбачає два припущення. Перше 

називається наближенням Борна-Оппенгеймера і полягає в тому, що ядра атомів 

щодо електронів можна розглядати як нерухомі. Друге припущення полягає в 

тому, що ядра, так як вони значно важчі, можна описувати рівняннями руху, а 

наявність електронів враховується за допомогою потенціалів. Від вибору 

конкретного потенціалу в основному і залежать одержувані результати. З 

зазначеними припущеннями пов'язані основні обмеження методу. В ході 

моделювання не може відбуватися хімічних перетворень, що необхідно 

враховувати при моделюванні [87, 92]. 

Алгоритмічна реалізація методу МД може бути різною. Оскільки він 

заснований на інтегруванні рівнянь руху, великий вплив на поведінку системи і 

швидкість розрахунків надає обраний спосіб чисельного інтегрування. 

Найчастіше використовуються такі методи як інтегрування Верле, сімейство 

методів Рунге-Кутта, симплектичне інтегрування і алгоритм Біма [92]. Потенціал 

Леннард-Джонса та інші параметри Ван-дер-Вальсових взаємодій беруться з 

загальнодоступного CFF (Consistent Force Field) потенціалу. Параметри Ван-дер-

Вальсових взаємодій коригуються для більш точного опису поведінки 

конденсованих фаз. У разі органічних сполук це досягається шляхом 

перевірочного моделювання динаміки різних рідин методом молекулярної 

динаміки [93]. Метод МД, як і метод DFT, є вельми універсальним, тобто 

можливе написання програми, яка буде застосована для дослідження практично 

будь-якої системи. 

Теорія атомів в молекулах (QTAIM), розвинена в 70-80-і роки XX століття 

Р. Бейдером та співробітниками [86, 94], заснована на топологічному аналізі 

електронної густини ρ(r), яка може бути визначена як експериментально так і 

теоретично. Основою теорії служить поняття про існування межі нульового 
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потоку градієнту електронної густини ∇ρ(r)n(r)=0, яка виділяє в молекулі області, 

описувані тими ж фізичними законами, що і молекула в цілому. Ця область 

називається басейном атома. Значення фізичної величини, що характеризує 

молекулу, може бути представлена як сума окремих атомних складових, 

визначених по басейнах всіх атомів. Топологічний аналіз розподілу електронної 

густини дозволяє виділяти в молекулах положення ядер атомів, шляхи хімічних 

звязків та інше [86, 94-96]. 

 

1.6. Висновки до першого розділу 

1. Структура молекулярної плівки значною мірою визначає її електронні 

властивості, такі як збудження та транспортування заряду, спектр електронного 

поглинання, квантовий вихід фотолюмінесценції тощо.  

2. На відміну від сильного зв’язку атомів в неорганічних кристалах, молекули 

в конденсованому стані мають набагато менші величини сил взаємодії, що 

обумовлює плинність і варіабельність структури їх плівок, яка вразлива до дії 

різних факторів. 

3. Спектр оптичного поглинання молекулярних плівок певною мірою 

корелює зі структурою молекулярних агрегатів, які утворюються внаслідок 

міжмолекулярної взаємодії, але аналіз структури агрегатів через оптичні 

особливості до сих пір значною мірою базується на моделі Каша, яка була 

розроблена півсторіччя тому та описує найпростіші випадки організації димерів 

молекул.  

4. Структури молекул, які застосовуються в сучасній молекулярній 

електроніці, є досить складними та потребують нових підходів для аналізу 

співвідношень між структурою агрегатів та оптичними властивостями.  

5. Поліметинові барвники є відомим класом сполук, в котрому яскраво 

проявляються особливості електронних взаємодій, які вже знайшли 

використання як сенсібілізатори срібногалоїдних фотографічних середовищ та 

фотовольтаїчних перетворювачів. 
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РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

В даній главі наведено основні особливості досліджуваних сполук 

поліметинового типу (СПТ) та матеріалів, що було використано в якості 

підкладок. Описано методику вивчення особливостей спектральних 

властивостей СПТ у розчинах, технологію виготовлення твердих тонкоплівкових 

структур на їх основі та спосіб визначення оптичних характеристик 

безпосередньо у процесі формування плівок. Додатково наведено опис основних 

квантово-хімічних підходів, застосованих для обчислень міжмолекулярних 

взаємодій спряжених сполук та їх надмолекулярної організації на межі поділу 

субстрат/вакуум. 

 

2.1. Об’єкти досліджень. 

В якості об’єктів досліджень в роботі було вибрано донорно-акцепторні 

системи поліметинового типу трьох типів, що характеризуються різною 

електронною будовою, а також величиною і напрямком вбудованого дипольного 

моменту. Зокрема представники класів мероціанінових барвників, основ 

монометинів та сквараїнів було обрано з огляду на їх електрохімічну 

нейтральність, в зв’язку з тим, що класичні представники поліметинів – іонні і 

молекули ціанінів можуть існувати лише в парі з противойоном, що виключає 

можливість їх високотемпературної сублімації у вакуумі [43]. 

В табл. 2.1. наведено структурні формули, назви сполук поліметинового 

типу, що були обрані в якості об’єктів досліджень дисертаційної роботи, та 

відповідні умовні позначення, під якими дані сполуки вказано в тексті роботи. 

Сполуки було синтезовано при Інституті органічної хімії НАН України (відділ 

кольору та будови органічних сполук). Деталі їх синтезу та очищення детально 

описано в роботах [18, 97]. 
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Таблиця 2.1 

Тип, умовні скорочення, структури та назви сполук поліметинового типу, 

надмолекулярну організацію яких було досліджено в дисертаційній роботі 

Тип / ум. 

скорочення 

Структура Формула Назва 

Основа 

монометину 

(ВТ) 
 

C20H14N2S 2-[(3-Метил-3Н-

бензотіазол-2-

ілідене)метил]бензо[c,d]інд

ол 

Мероціанін 

(Qu-Me) 

 

C26H31 NO 2,6-Ди(трет-бутил)-4-[2-(1-

метил-1H-хінолін-4-

іліден)-етиліден]-

циклогекса-2,5-дієнон 

Сквараїн 

(In) 

 

C28H28N2O2 2-[1,3,3-Триметил-1,3-

дигідро-2Н-індол-2-

іліден)метил]-4-[(1,3,3-

триметил-1Н-індол-2-

іл)метилен]-3-оксо-

циклобут-1-ен-2-олат 

 

В якості матеріалу підкладок було обрано метал (Au – оптично 

напівпрозора плівка), неполярний напівпровідник (C60 – оптично напівпрозора 

плівка) та полярний діелектрик – оптичне скло крон К8. Всі матеріали підкладок 

були вибрані з наступних міркувань:  

1. Хімічна інертність щодо молекул барвника. 

2. Прозорість (напівпрозорість) в видимому діапазоні хвиль, що дозволяє 

застосувати оптичну спектроскопію. 
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3. Різна природа та фізико-хімічні властивості речовин застосованих в 

якості підкладок.  

4. Хімічна інертність щодо досліджуваних барвників, атмосферостійкість. 

5. Хороша технологічність (можливість вакуумного термічного осадження 

без застосування специфічного устаткування), температурна стабільність.  

6. Висока ступінь застосування разом з органічними сполуками в 

промисловості та дослідженнях (в якості контактів, активних шарів, підкладок). 

7. Очікування різних варіантів упаковки молекул барвника залежно від 

типу підкладки. 

Такий вибір об'єктів дослідження дозволив виявити особливості 

надмолекулярної організації широкого спектру двовимірних систем різної 

поляризованості і взаємного розташування донорно-акцепторних груп молекул, 

а також визначити роль окремих функціональних модулів у формуванні 

надмолекулярної архітектури, що володіють тими чи іншими фізико-хімічними 

характеристиками.  

 

2.2. Технологія вакуумного випаровування органічних 

молекулярних сполук 

Процес випаровування молекулярних сполук у вакуумі та їх конденсація 

на підкладці розглядається як один із перспективних напрямків синтезу тонких 

плівок нанокомпозитних матеріалів. Перспектива практичного застосування 

молекулярного дизайну для конструювання наноприладів потребує розробки 

методик випаровування органічних молекулярних сполук у вакуумі для 

створення ефективних газофазних технологій  тонкого маніпулювання 

молекулами та молекулярними пучками. Певні властивості матеріалів 

досягаються за рахунок вибору електронної будови матриці/функціональної 

домішки, концентрації домішки, форми та розмірів нанокластерів. Існує 

можливість додаткового регулювання властивостей нанокомпозитних плівок в 

процесі росту шляхом впливу на такі технологічні параметри як швидкість 

випаровування речовини, матриці та функціональної домішки, стан поверхні, 
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температура підкладки та додаткове збудження продуктів випаровування або 

конденсату [98-100]. 

Для отримання і дослідження тонких плівок  згаданих вище сполук в роботі 

було використано вакуумну установку ВУП-5М. Осадження барвників 

проводилось термічним способом при остаточному тиску всередині камери 

близько 10-4Па. Товщина осаджених плівок становила в середньому 80-100нм. 

Швидкість осадження складала близько 0.05нм/с. В якості підкладок було 

використано скляні пластини. Перед процесом осадження підкладки були 

очищені в ізопропанолі с використанням ультразвуку, з наступним промиванням 

в дистильованій воді та просушкою в сушильному шкафу. 

Випаровування органічних молекулярних сполук має суттєві відмінності 

від аналогічних процесів для традиційних неорганічних речовин [98, 101]. Для 

них характерні суттєве газовиділення під час випаровування, пов’язане з 

частковим хімічним розкладом деяких барвників та руйнуванням хромофорів. 

Швидкості випаровування та газовиділення багатьох органічних молекулярних 

сполук зменшуються з часом, при сталій температурі випарника, практично до 

припинення випаровування. Швидкість випаровування сполук не контролюється 

безпосередньо температурою випарника. Існує суттєвий гістерезис швидкості 

випаровування в залежності від його температури. Для деяких сполук характерні 

спонтанне газовиділення та зміни швидкості випаровування. Застосування 

ізотермічної комірки Кнудсена та аналогічних вдосконалених методик, які є 

традиційно ефективними для термічного випаровування складних неорганічних 

речовин, наприклад халькогенідів, призводить до розпаду органічних 

молекулярних сполук. Після припинення випаровування у відкритому човнику 

нерідко знаходять смолистий залишок, що свідчить про суттєвість процесів 

термічного розпаду. Часто подібні за хімічною будовою органічні молекулярні 

сполуки мають якісні відмінності у кінетиці випаровування. 

В зв’язку з цим нами було розроблено та застосовано технічне рішення 

котре дозволило в значній мірі скоротити частку продуктів розкладу в 
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отримуваних плівках [102, 103]. Так на рис. 2.1 наведена принципова схема 

створеного низькотемпературного випарника ціанінових барвників.  

При розжаренні спіралі (5) відбувається нагрів кварцевого тигля (4) та 

завдяки теплопередачі органічний матеріал в тиглі нагрівається і випаровується. 

Додаткове ввімкнення механічного активатору (7) під час розігріву призводить 

до перемішування органічного барвника всередині тигля, і як наслідок до більш 

рівномірного прогріву барвника в товщі шару, що сублімується. Як відомо, 

молекули барвників мають значний статичний дипольний момент та 

поляризованість. Сублімація супроводжується виникненням значних локальних 

електричних полів, які утримують молекули барвника від переходу в газову 

фазу. Додаткове освітлення барвника викликає фотогенерацію носіїв заряду. Ці 

додаткові носії мають концентрацію значно більшу за власні теплові носії  і тому 

значно ефективніше сприяють компенсації локальних зарядів та локальних 

полів. В результаті зменшується робота виходу молекул барвника при сублімації 

і як наслідок знижується температура необхідна для випаровування. 

 

 

Таке збалансоване поєднання фізичних факторів, стимулюючих 

випаровування барвника приводить до значного покращення якості та чистоти 

створюваних плівок [103]. 

Для контролю маси конденсату використовувався кварцовий резонатор з 

чутливістю 6,6*10-8 кг/м2 Гц. Температура випарника вимірювалась 

термопарою, яка калібрувалась за термометричними точкам твердіння свинцю та 

плавлення льоду з точністю 0,5 ºС. 

Рис.2.1. Принципова схема  

низькотемпературного випарника  

ціанінових барвників. 
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Очевидно, що з точки зору дослідження та управління фізико-хімічними 

властивостями плівок барвників в процесі їх формування найбільшу цікавість 

представляють методи, котрі дозволяють in situ контролювати стан і структуру 

плівки на всіх стадіях цього процесу. Розвиток в останні два десятиліття техніки 

оптоволоконної електронної спектроскопії у видимій області надає можливості 

для дослідження як хімічних так і фізичних взаємодій між молекулами в процесі 

росту плівки барвника.  

Застосоване нами технічне рішення дозволяє спостерігати безпосередньо 

при рості плівки за процесами взаємодії молекул барвника з підкладкою, їх 

агрегацією. 

 

Рис.2.2. Принципові схеми  підковпачного простору вакуумної камери [105]. 

 

Так на рис.2.2 наведено два застосовувані варіанти принципової схеми 

підковпачного простору вакуумної камери. Варіант а) розроблений для 

спостереження спектральних характеристик плівок барвника в процесі її росту 

[104, 105]. Основним елементом даної системи є скляний диск 7, який в 

технологічному процесі обертається з невеликою швидкістю, близько 1-2 об/хв. 

З одного боку котрого розташовано випарники 4, 5, а з іншого фібри 8 

спектрометра 10. Обертання диску з поступово наростаючим шаром барвника 

дозволяє спостерігати in situ спектральні властивості плівки або композиту, що 

осаджується. 

б) а) 
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Варіант б) застосовується для дослідження спектральної динаміки плівок в 

процесі їх осадження на підкладки різної температури. Так блок 19 на схемі може 

виступати як нагрівальний або охолоджувальний елемент. В ньому зроблено 

невеликий отвір для фібри, знизу теж розташовано фібру спектрометра. Нижня 

фібра розташовується оптимальним способом, для мінімізації затінення зразка 

під час осадження. Така конструкція має декілька недоліків, зокрема складність 

оптимального розташування нижньої фібри при осадженні композитних систем, 

гірша «чутливість» спектрометра до товщини плівки, із за її більшої швидкості 

осадження. Натомість така конструкція надає можливість регулювати 

температуру підкладки у широких межах. 

 

2.2.1. Методологія створення зразків та основні параметри 

проведених вимірювань 

Спектральні властивості мономерного стану досліджувались у розчині 

діоксану за концентрації досліджуваних сполук 10-5 моль/л. Також було 

проведено штучну стимуляцію агрегації молекул сполук шляхом формування 

1% водно-діоксанового розчину даних речовин з подальшою фіксацією 

спектральних характеристик. 

Тверді плівки речовин отримували шляхом сублімації і конденсації у 

вакуумі згідно оригінального способу та технічної реалізації випарника. Залежно 

від потреб варіювались умови формування молекулярних шарів шляхом зміни 

типу підкладки або температури останньої. 

 

Рис. 2.3. Принципова схема отримуваних зразків. 

 

Осадження проводилось в середовищі вакууму при постійному тиску 

(10- 5Торр) та постійній швидкості випаровування молекул. З метою мінімізації 

контакту з атмосферним повітрям та можливими забрудненнями, зразки 
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виготовлялись наступним чином: за основу зразків у всіх випадках було обране 

очищене оптичне скло К8 на яке, відповідно до поставленого завдання, 

термічним шляхом у вакуумній камері було нанесено золото або фулерен-С60. 

Після нанесення шарів товщиною близько (золото ~ 30нм, С60 ~ 100нм), 

осадження даних матеріалів припинялось і розпочиналось осадження барвника. 

Варто також зазначити, що перед осадженням барвника зразки витримувались 

певний час у вакуумі для проходження процесів стабілізації шарів золота та С60 

та нормалізації температури зразків. Осадження барвника проводилось до 

товщин 100-120нм. Принципова схема отримуваних зразків наведено на рис. 2.3. 

Безпосередньо в процесі осадження проводилась реєстрація оптичних 

спектрів в режимі реального часу (in sity), таким чином ми могли спостерігати за 

зміною спектральних властивостей плівки в процесі її росту і відповідно 

фіксувати початок утворення молекулярних комплексів, динаміку їх росту та 

стабільність.  

 

2.3. Основні методи досліджень тонкоплівкових структур 

2.3.1. Експериментальні методи 

Електронні спектри поглинання плівок в процесі росту реєструвались за 

допомогою оптоволоконного спектрофотометра Polytec ETA-SD30 (Німеччина) 

(400-800нм). Вимірювання проводились по описаній вище схемі. В якості базової 

лінії використовувався сигнал, з якого автоматично вираховувалось поглинання 

скляного диску перед нанесенням плівки барвника.  

Спектри поглинання розчинів барвників в діапазоні довжин хвиль від 200 

до 900нм були записані з допомогою спектрофотометра 3100 UV «Shimadzu» 

(Японія). Похибка вимірів складала ±0,3 нм. 

Стаціонарні спектри поглинання отриманих плівок та композитів в 

діапазоні довжин хвиль від 350 до 1100нм було записано з допомогою UV-VIS 

спектрофотометра UNICO-432 (в-ство. США). 
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Для отримання стаціонарних спектрів флюоресценції розчинів 

досліджуваних барвників був використаний  спектрофлуориметр СМ 2230, 

виробницта Білорусь. 

Морфологія отриманих зразків була досліджена за допомогою атомно 

силового мікроскопу (АСМ) NanoScopeIIIa (в-во фірми DigitalInstruments, 

VeecoMetrologyGroup, США) та скануючого електронного мікроскопу ZEISS 

1540XB (в-во фірми Carl Zeiss, Німеччина). Крім того на різних етапах роботи 

використовувались такі методи дослідження, як раман-спектроскопія, оптична 

мікроскопія.  

Вимірювання вольт-амперних характеристик плівок проводилося на 

приладі HP 4140B (в-ство США). Вимірювання проводилось після осадження 

плівок, при кімнатній температурі в атмосфері повітря. При зніманні даних 

характеристик підключення проводилось до контактів, які яких в процесі 

осадження були під електричним потенціалом. 

 

2.3.2. Квантово-хімічні методи дослідження міжмолекулярних 

взаємодій 

Оскільки в роботі проводилось дослідження ультратонких плівок 

товщиною в декілька молекул достатньо складної конфігурації, то для обробки 

та адекватної інтерпретації експериментальних даних застосування 

молекулярного моделювання набуває особливої актуальності. Молекулярне 

моделювання дозволяє зробити припущення про укладку молекул в моношарі та 

утворення молекулярних комплексів виходячи зі структурної формули 

відповідної молекули [19-22].  

Квантово-хімічні розрахунки окремих молекул проведено з 

використанням програмного пакету Gaussian 09W. Оптимізація геометрії у 

вакуумному наближенні проводилась з використанням трьох-параметричного 

гібридного методу Бекке з кореляційним функціоналом Лі, Янга і Парра, котрий 

включає локальні та нелокальні терми (B3LYP). В якості базису був 
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використаний стандартний набір 6-311G, з додатковими поляризаційними p- і d-

орбіталями. 

Наявність можливих конфірмаційних станів молекул досліджувалось 

методом молекулярної динаміки з використанням програмного комплексу 

Materials Studio 8.0 (Модуль Conformers). Розрахунки проводились з 

використанням пропріетарного ab initio потенціалу COMPASS. 

З метою теоретичного дослідження міжмолекулярних взаємодій та 

взаємодії молекул з поверхнею підкладки, нами був також використаний метод 

молекулярної динаміки (МД), реалізованого в складі Materials Studio 8.0 (Модуль 

Forcite). Даний метод має меншу точність в порівнянні з DFT-методами , але при 

цьому здатний моделювати поведінку систем, котра складається з великої 

кількості атомів, причому на відміну від DFT розмір атому значення не має . 

Енергія зв’язку між молекулами та поверхнею було розраховано за 

формулою: 

( )зв комп мол повE E E Е= − +     2.1 

Де, Eзв- відносна міжмолекулярна енергія зв’язку, Екомп- розрахована вільна 

енергія системи адсорбат-адсорбент, Емол- розрахована вільна енергія однієї 

молекули у вакуумі,  Епов- розрахована вільна енергія поверхні. 

Топологічний аналіз функції розподілу електронної густини ρ(r) в 

оптимізованих структурах було проведено в рамках теорії Бейдера «Атоми в 

молекулах» QTAIM. Наявність міжмолекулярних π-стекінг взаємодій фіксували 

за наявністю критичної точки (3,-1) між двома валентно-незвязаними атомами, 

котра являється «індикатором» існування міжатомної взаємодії. Пошук і аналіз 

критичних точок Лапласіану зарядової густини проводилися за допомогою 

програми AIMQB, реалізованої в рамках обчислювального комплексу AIMAll 

[106], котрий активно використовується дослідниками в сфері аналізу 

надмолекулярної будови. Важливою перевагою методу QTAIM є можливість 

кількісного опису взаємодій між валентно-незв’язаними атомами. На основі 

достатньо широкої вибірки розрахункових даних для систем з слабкими 

зв’язками був зроблений висновок [107], що значення ρ(r) в критичній точці (3,-
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1) повинні бути в діапазоні 0.002-0.035а.о., причому між величиною енергії таких 

зв’язків та значеннями ρ(r) можна побудувати достатньо точну кореляцію. Так, в 

роботах Еспінози та співавторів [108, 109] наводиться лінійна залежність енергії 

міжатомної взаємодії E від величини густини потенційної енергії у відповідній 

критичній точці (v(r), а.о.): 

1
, . . ( ) , / 313 754 ( )

2
E a o r E ккал моль б r = =

  2.2 

В роботі [109] показано, що формула Еспінози (2.1) справедлива як для 

слабких взаємодій типу Н---Н, СН---О, так і для міцних (і середньої сили) 

водневих звязків. 

 

2.3.3. Диференційний підхід аналізу механізму інжекції 

Обробка ВАХ проводилась згідно диференційного підходу [110, 111], який 

полягає у визначенні безрозмірної чутливості ВАХ : 

,       2.3 

Для кінцевих збільшень аргументу і функції вираз (2.3) може бути 

записано у вигляді: 

    2.4 

Процедура мінімізації помилки безрозмірної чутливості була розвита для 

збільшення точності визначення величини (x) [112]. Ця процедура оптимізує 

зміну кроку напруги V під час виміру струму I та забезпечує найнижчу похибку 

визначення (x). Прикладом застосування диференційного підходу є роботи 

[113, 114].  

У роботі [115] проаналізовані механізми інжекції та рекомбінації основних 

неосновних носіїв струму, а також показана відповідність між цими механізмами 

та певними значенням безрозмірної чутливості . Для полегшення подальшого 

( )
( )
( ) dx

dy

y

x

xd

yd
x ==

lg

lg


nn

nn

nn

nnnn

yy

yy

xx

xxxx

+

−


−

+
=







 +

+

+

+

++

1

1

1

11

2




52 
 

аналізу ВАХ структур з барвниками значенням безрозмірної чутливості  та 

відповідні механізми інжекції та рекомбінації зведено у таблиці 2.2 [115]. 

 

Таблиця 2.2. 

Значення безрозмірної чутливості та механізми інжекції та рекомбінації [115]. 

Value 

of  

I-V characteristic 

approximation 

Recombination and injection 

peculiarities 

0<<1 

Min 

 Regime of constant field between 

contacts 

1 j(V)=enOV/L  Ohm’s law 

1 j(V)=enK(V-VK)/L   Contact limited current 

1<<1.5 V(j)=[1-j/ji] jL/  Low injection 

1.5 
 

Double injection in semiconductor, 

bimolecular recombination of carriers 

2 
  

Monopolar injection in semiconductor 

or dielectric without traps 

2 
  

Monopolar injection in semiconductor 

or dielectric with traps 

2 
 

Double injection in ideal dielectric, 

bimolecular recombination of carriers 

2  Double injection in ideal dielectric, 

monomolecular recombination of 

carriers 

>2 

max 

 

- 

Traps field limited (monopolar 

injection) or recombination limited 

(double injection) 

3 

 

Double injection in ideal dielectric, 

monomolecular recombination of 

carriers 

4 
 

Super high double injection level 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

СПРЯЖЕНИХ СПОЛУК ПОЛІМЕТИНОВОГО ТИПУ (СПТ) У 

РОЗЧИНАХ. 

 

Розділ присвячено дослідженню процесів молекулярної поведінки 

вибраних органічних сполук в розчинах, що визначають їх схильність до 

асоціації. Встановлено вплив фізико-хімічної будови досліджуваних СПТ на 

процеси молекулярної організації в гідрофільному оточенні. Результати цих 

досліджень стали основою для аналізу фотофізичних характеристик та 

ідентифікації компонентного складу тонких плівок СПТ залежно від умов їх 

формування та товщини. 

 

3.1. Оптичні властивості розчинів СПТ. Прояви агрегації в 

гідрофільному оточенні. 

Задля пояснення основних принципів надмолекулярної організації СПТ в 

тонких плівках та дослідження можливості впливу на перебіг даного процесу на 

технологічному етапі їх створення, необхідно встановити закономірності, що 

пов’язують фізико-хімічні властивості молекул досліджуваних сполук (величина 

і напрямок дипольного моменту, розподіл електростатичного потенціалу в 

площині молекули, її стереометрія) з основними параметрами агрегатних станів 

в яких вони можуть перебувати в тих чи інших умовах. Серед основних сучасних 

підходів до такого аналізу провідне місце займають оптична спектроскопія, 

котра дозволяє судячи з оптичного відгуку зробити певні висновки про 

молекулярну агрегацію сполуки [58, 59, 72, 116] та квантово-хімічний аналіз 

молекулярної будови [19-24]. 

Однак застосування спектроскопічних методів аналізу потребує точної 

ідентифікації всіх складових отриманого відгуку, що ускладнюється для випадку 

значного вкладу оптичних переходів пов’язаних з вищими вібронними 

підрівнями, характерними для більшості нейтральних несиметричних СПТ [17, 

18, 43]. В більшості випадків, при аналізі електронних спектрів в якості репера 
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використовується лише максимум смуг поглинання і/або флуоресценції (λmax). 

Однак, величина λmax далеко не завжди об’єктивно дозволяє ідентифікувати тип 

агрегації молекул барвників в тому чи іншому середовищі [72-75]. Останні 

досягнення в області теорії міжмолекулярних взаємодій [72, 75] дозволяють 

додатково врахувати поведінку «вібронних» смуг в спектральних відгуках та 

зробити більш точні висновки про тип надмолекулярного пакування сполуки. В 

процесі виконання роботи нами було проведено аналіз спектральних 

особливостей розчинів вибраних СПТ шляхом апроксимації спектральних 

кривих сумою гаус-контурів з подальшим виділенням гаус-компонент, що 

описують основні електронні переходи та переходи на вищі коливальні підрівні. 

Порівняння в подальшому положення даних гаус-кривих в мономерній (розчин 

діоксану) та агрегованій формах (діоксан-водний розчин та тверді плівки) 

барвників дозволило нам охарактеризувати тип молекулярної організації, що 

прослідковується для даних сполук в тих чи інших умовах. 

В роботах [18, 97, 117] показано основні закономірності спектральної 

поведінки мономерів вибраних СПТ. Визначено, що поглинання та 

флюоресценція даних барвників загалом зосереджені у видимому діапазоні 

хвиль і носить складний вібронний характер. 

На рис. 3.1.-3.3. наведено спектральний відгук барвників для мономерної 

та агрегованої форм в розчинах, отримані в процесі проведених нами досліджень. 

В кінці підрозділу, в зведеній таблиці 3.1, додатково наведено інформацію про 

компонентний склад спектральних кривих досліджуваних сполук.  

Аналіз спектру мономерного поглинання модифікованого мероціаніну 

Брукера Qu-Me (див. рис. 3.1 (чорні криві)) в розчині діоксану показав, що 

основний електронний перехід з вищої занятої молекулярної орбіталі (HOMO) 

на нижню вільну (LUMO) молекули даного барвника зосереджений в області 

смуги А1 на ~ 15000см-1. Поглинання в даній області спектру, згідно робіт [17, 

36], має додатково супроводжуватись внутрішньо-молекулярним переносом 

заряду між термінальними донорною та акцепторною групами вздовж 

спряжених зв’язків поліметинового ланцюга  
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Рис.3.1. Спектральні залежності оптичної густини (D) розчинів мероцианіну Qu-

Me в діоксані (чорна крива, концентрація 10-5М) та 1%-му діоксан-водному 

розчині (червона крива, концентрація 10-5М) та їх гаусові складові. 

 

Для даної кривої додатково було визначено присутність в інтервалі від 

16000см-1 до 20000см-1 трьох смуг поглинання, що відповідають валентним 

коливанням, серед яких можна чітко виділити дві високоенергетичні моди А2-3 з 

вібронною складовою завдяки валентних коливань вуглець – вуглецевих зв’язків 

С = С [9]. Дані спектральні компоненти є характерними для нейтральних 

несиметричних мероціанінів і навіть сильніше проявляються за відповідні смуги 

іонних барвників [18]. В зв’язку із неоднозначністю апроксимації гаус-кривими 

гіпсохромного плеча в області 18000-21000см-1 поглинання в даній смузі було 

узагальнено кривою А4, що відповідає суперпозиції спектральних проявів 

переходів на наступні вищі вібронні підрівні. 

Вплив полярності розчинника для ряду сполук, включаючи вибраний, 

досліджено в роботі [117]. Результати, описані в даній роботі, свідчать про 

характерну невелику позитивну сольватохромію даного барвника. 

Флуоресценція в розчинах для даного барвника, за нормальних умов, не 

проявляється. 

Аналіз спектральної поведінки сполуки у гідрофільному оточенні вказує 

на розщеплення смуги поглинання, що відповідає основному електронному 
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переходу мономеру, на дві складові – низькоенергетичну А1(13733см-1) та 

високоенергетичну А2(15289см-1) (див. рис. 3.1 (червоні криві)). Додаткова 

присутність інтенсивних високоенергетичних вібронних складових А3-5 С = С 

зв’язків (див. рис. 3.1 та таб. 3.1) у спектрі агрегатного стану, свідчить про 

агрегацію «ялинкового» типу [72]. Згідно класичних уявлень [59, 66, 70], 

дипольні моменти молекул в елементарній комірці такого агрегату 

розташовуються під кутом одна до одної, що підтверджується проведеними 

квантово-хімічними розрахунками, див. п. 3.3. 

Для несиметричної основи монометину ВТ виявлено, що спектральна 

крива поглинання мономеру являє собою суперпозицію основного електронного 

переходу А1 на 17580см-1 та принаймні чотирьох високоенергетичних вібронних 

складових А2-5 в області 18800-23000см-1 завдяки валентним коливанням 

С = С  зв’язків (див. рис. 3.2 (чорні криві)). Результати спектральних досліджень 

прояву сольватохромії ВТ в розчинах описано в роботі [97].  

Стаціонарні виміри флуоресценції мономерного стану свідчать про 

випромінювання даної сполуки в області 14000см-1÷17000см-1. У цьому випадку 

спостерігається порушення класичного закону дзеркальної симетрії спектрів 

поглинання і флюоресценції, що пояснюється специфікою зміни електронної 

будови несиметричних поліметинових барвників в основному та збудженому 

станах [43]. Загальна спектральна крива флуоресценції має складну будову, 

спричинену суперпозицією основного електронного переходу 0’-0 (~ 16860см-1) 

та двох вібронних 0’-1 (~ 18050см-1), 0’-2 (~ 19300см-1) слабшої інтенсивності, 

див. рис. 3.2, сині криві. Обрахований Стоксів зсув основного переходу складає 

~ 730см-1. 
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Рис.3.2. Спектральні залежності оптичної густини (D) розчинів основи ціаніну 

ВТ в діоксані (чорна крива, концентрація 10-5М) та 1%-му діоксан-водному 

розчині (червона крива, концентрація 10-5М) та їх гаусові складові. Флуоресценція 

мономеру барвника в розчині діоксану (синя крива, відносні одиниці). 

 

Агрегація сполуки у гідрофільному оточенні супроводжується загальним 

зсувом спектральної кривої поглинання (рис. 3.2, червона крива) у 

високоенергетичну область і повним затуханням флуоресценції. Аналіз -

компонентного складу спектральної кривої поглинання (таб. 3.1), свідчить що 

гіпсохромний зсув основної смуги А1 поглинання агрегату відносно мономеру 

на ~1200см-1 враховуючи можливий прояв позитивної сольватохромії в діоксан-

водному розчині. Відносно високий вклад вібронних складових А2-4 в загальний 

спектр поглинання вказує на формування в розчині структур Н-типу з високим 

перекриттям π-систем [72], розрахована геометрична модель яких додатково 

описана в п. 3.3. 

В процесі проведення досліджень було виявлено що, на відміну від 

попередніх несиметричних біполярних молекул мероціаніну Qu-Me та основи 

монометину BT, симетричний скварилієвий барвник In у гідрофільному 

оточенні формує специфічний тип Н-агрегату. На рис. 3.3 (червона крива), 

можна бачити, що основний електронний перехід А1 на 15124см-1, що 
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проявляється у водному розчині, зміщений батохромно відносно основного 

електронного переходу мономерного поглинання на ~600см-1. Така поведінка, 

згідно теорії Каша [58-59, 61] є проявом J- чи ялинкової агрегації, що в обох 

випадках має підтверджуватись присутністю флуоресценції в 

низькоенергетичній області на краю поглинання розчину, однак флуоресценцію 

1%-го діоксан-водного розчину In виявлено не було. Ще одним доказом, що 

спростовують твердження про ялинкову агрегацію в даному випадку, слугує 

різниця інтесивностей гаус-кривих А3-5, що мають відповідати вібронним 

складовим Н-компоненти, зі смугою А2 – Н-смугою розщепленого основного 

електронного переходу. Згідно робіт [72-74], при цьому інтенсивність вібронних 

складових має бути вищою або співрозмірною з Н-компонентою, що відповідає 

основному електронному переходу ялинкового димеру (приклад: спектр Qu-Me 

у діоксан-водному розчині), в противному випадку це відповідає характеру J-

агрегації.  
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Рис.3.3. Спектральні залежності оптичної густини (D) розчинів сквараїну In в 

діоксані (чорна крива, концентрація 10-5М) та 1%-му діоксан-водному розчині 

(червона крива, концентрація 10-5М) та їх гаусові складові. Флуоресценція 

мономеру барвника в розчині діоксану (синя крива, відносні одиниці). 
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Як можна бачити з рис. 3.2., дана умова в цьому випадку не виконується. 

В літературі [75] такий тип агрегації відповідає «червонозміщеній» Нred-

структурі і може проявлятись внаслідок взаємодії дипольних моментів вищих 

порядків молекули скварилієвого барвника. Він характеризується планарним 

розміщенням молекул одна над одною, з кутовим зміщенням Θ між центрами 

молекул в діапазоні 45°-30°. На користь Нred-агрегації In свідчать результати  

квантово-хімічних розрахунків геометрії стабільних форм димерів даного 

барвника, результати яких приведено в п.3.3. 

Щодо спектрального відгуку мономерної форми даного сквараїну варто 

відмітити характерну високоінтенсивну смугу поглинання А1(~15730см-1) (рис. 

3.3, чорна крива) та класичний прояв «дзеркальної» флуоресценції 0’-0 

(~15290см-1) (рис. 3.3, синя крива). При цьому стоксів зсув складає близько 

440см-1.  

Таблиця 3.1. 

Максимуми λmax, см-1 гаус-компонент спектральних кривих розчинів 

досліджуваних сполук. 

Сполука 
Тип 

розчину 

Оптична 

характ. 

λmax, см-1 

А1 А2 А3 А4 А5 

Qu-Me 
м.* погл. 15008 16228 17427 18262 - 

агр.** погл. 13733 15289 16502 17798 19010 

BT 
м. 

погл. 17590 18807 20357 - - 

флуор. 16858 15672 14424 - - 

агр. погл. 18798 20051 21253 21254 - 

In 
м. 

погл. 15731 16554 - - - 

флуор. 15294 14468 - - - 

агр. погл. 15124 16151 17132 18247 19335 

*- мономерний розчин сполуки в діоксані; **- 1%-ий діоксан-водний розчин 

агрегатної форми сполуки 
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З метою більш повного аналізу процесу формування даними СПТ 

молекулярних комплексів та його взаємозв’язок з електронною будовою 

молекул та стереометрію, паралельно з проведенням експериментальних 

дослідів були виконані квантово-хімічні розрахунки основного стану, як 

окремих молекул сполук, так і стабільних агрегатів на їх основі. Результати такої 

оцінки подано нижче. 

 

3.2. Теоретичний розрахунок стабільних варіантів молекулярної 

будови та геометрії агрегатів досліджуваних СПТ. 

З метою комплексної оцінки відповідності результатів теоретичних 

розрахунків експериментальним даним додатково було проведено верифікацію 

застосованого комплексу теоретичних методів на базі молекули скварилієвого 

барвника. Результати такої оцінки наведено в п.3.2.1. 

 

3.2.1. Верифікація запропонованого комплексу обчислювальних 

методів (на прикладі молекули сквараїну In). 

Верифікацію запропонованого комплексу обчислювальних методів було 

проведено ґрунтуючись на експериментальних результатах 

рентгеноструктурного дослідження проведеного авторами [118] для 2-[1,3,3-

триметил-1,3-дигідро-2Н-індол-2-іліден)метил]-4-[(1,3,3-триметил-1Н-індол-2-

іл)метилен]-3-оксо-циклобут-1-ен-2-олату - (In). 

Як вказують автори, ґрунтуючись на результатах досліджень, молекула 

барвника є приблизно плоскою та перебуває в транс-формі, див рис.3.4.а. 

Молекула при цьому злегка зігнута в області атому С3 та скручується вздовж 

зв’язку С16-С17 що, на думку дослідників, є наслідком дії міжмолекулярних сил 

при кристалічному пакуванні. Індулінові кільця молекули (II і III) є плоскими в 

межах 0,03Å і 0,06Å та роблять діедральні кути 7,8° і 24,6° відповідно з залишком 

квадратної кислоти I. 
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Рис. 3.4. Геометрія молекули сквараїну In визначена ренгеностуктурним 

методом (згідно [118]) - (а) та отримана методами МД (MMFF94)+ DFT (сam-

B3lyp 6-311+g(d,p)) в нашій роботі (б). 

 

З використанням програмного пакету Marvin 16.3.7 (модуль Conformers), 

нами було проведено теоретичний пошук конфірмаційного стану молекули з 

найнижчою потенціальною енергією. Розрахунки було проведено методом МД з 

використанням силового поля MMFF94 у середовищі вакууму. Моделювання 

вказують на можливість існування двох основних типів конформерів з транс- та 

цис-орієнтацією, причому мінімальну потенціальну енергію має транс-форма 

молекули див рис.3.4.б. Наступним кроком було проведення геометричної 

оптимізації отриманої  моделі конформеру з використанням програмного 

комплексу  Gaussian 09 (метод DFT cam-B3lyp 6-311+g(d,p)). Результати 

проведених обрахунків вибраних геометричних параметрів молекули та 

порівняння їх з експериментальними даними, наведеними вказаній вище роботі 

приведено в таб.3.2. Варто відзначити дуже непогану кореляцію між 

теоретичними геометрично оптимізованими та експериментально визначеними 

параметрами молекули.  

Таблиця 3.2. 

Вибрані геометричні параметри молекули визначені експериментально в роботі 

[118] та обраховані в програмному пакеті Gaussian 09 (DFT/cam-B3lyp 6-

31+g(d,p), вакуум) 

б) а) 



62 
 

Вибрані геометричні 

параметри молекули 

Експерементально 

визначені РСД 

 

Теоретично обраховані 

Marvin 16.3.7 

(силове поле 

MMFF94, 

вакуум) 

Г.О. Gaussian 

09 (DFTcam-

B3lyp 6-

31+g(d,p), 

вакуум) 

Довжини звязків (l/Å) 

C(2)-C(3) 1.404 1.337 1.397 

C(3)-C(4) 1.377 1.346 1.375 

C(16)-C(17) 1.385 1.337 1.397 

C(17)-C(18) 1.372 1.346 1.375 

N (l)-C (4) 1.353 1.403 1.362 

N(2)-C(18) 1.353 1.403 1.362 

Кути (φ/˚) 

C (l)-C (2)-C (3) 125.1 141.9 125.2 

C(3)-C(2)-C(15) 144.1 129.8 144.7 

C(2)-C(4) 133.2 129.7 131.5 

С(l)-С(16)-C(17) 143.8 130.0 144.7 

C(15)-C(16)-C(17) 126.8 141.7 125.2 

С(16)-C(17)-С(18) 133.1 129.4 131.5 

 

Розрахунки показують, що молекула має пласку будову, торсійні кути між 

індоліновими групами та залишком квадратної кислоти становлять ~ 0˚. При 

цьому розраховані методом DFT / cam-B3lyp 6-31+g(d,p) значення довжин 

звязків та торсійних кутів між атомами всередині молекули дуже близькі до 

експериментально визначених, з похибкою < 5%, див. таб.3.2. Різниця 

(розрахованих та експериментально визначених) значень торсійних кутів між 

бічними групами молекули може бути пояснена твердженням самих авторів про 

додатковий вплив міжмолекулярних взаємодій на стереоізомерію молекули при 

кристалічному пакуванні, що не враховувалось при проведенні моделювання.  

Серед додатково розрахованих та оптимізованих методом МД варіантів 

стабільних молекулярних типів надмолекулярних пакувань In з мінімальною 
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вільною енергією Гіббса G визначено - «стопково-сходинковий» тип організації 

молекул з великим перекриттям взаємодіючих π-систем, що за своєю геометрією 

дуже близький до наведеного вище зазначеним автором. Основні особливості 

даного пакування розглянуто в п.3.3.  

Загалом можна зробити висновок про гарну кореляцію між літературними 

даними та проведеним моделюванням за описаною методологією. Загальна 

схожість хімічного складу досліджуваних СПТ дозволила нам апроксимувати 

дану методику розрахунку для визначення стереоізомерії молекул та ймовірних 

геометричних варіантів їх пакування для інших досліджуваних сполук. 

 

3.2.2. Розрахунок основних фізичних параметрів окремих 

молекул СПТ. 

Одним з основних параметрів молекули є її стереометрія. Різні 

конформери однієї молекули можуть мати суттєво різну геометрію, довжину 

міжатомних звязків, електронну будову, а як наслідок, різну величину та 

напрямок дипольного моменту, що є визначальними параметрами у процесі 

надмолекулярної організації [119, 120]. Беручи до уваги те, що молекули 

вибраних СПТ, несиметричні, мають у своєму складі донорні та акцепторні 

групи, поєднані поліметиновим ланцюгом з великим ступенем вільності щодо 

кручення, вартим уваги є врахування конформаційного стану молекули при 

проведенні розрахунків надмолекулярної організації.  

Пошук ймовірних конформаційних станів для молекул мероцианіну Qu-

Me та основи монометину BT було проведено згідно п.3.2.1. Для виявлених 

енергетично «оптимальних» конформерів було додатково обчислено їх 

характеристичні розміри, енергію Гіббса, карту електростатичного потенціалу, 

величину та напрямок дипольного моменту оптимізованої молекулярної системи 

(Gaussian 09, DFT/cam-B3lyp/6-311g+(d,p)), див. таб. 3.3 та рис. 3.6.  

В якості прикладу, на рис 3.5 наведено залежність розрахованої вільної 

енергії молекули ВТ від величини кручення центрального хромофору (торсійний 

кут С9-С11-С12-N14). 
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Рис. 3.5 Розрахована залежність повної енергії молекули основи монометину 

ВТ залежно від значення торсійного кута С9-С11-С12-N14. 

 

Виявлено, що в вакуумі енергетично найстабільніші конформації молекул 

мають планарну будову з торсійним кутом між кінцевими залишками ~0°/180. 

Розрахована відносна висота енергетичного бар’єру для переходу з однієї 

конформації в іншу лежить в діапазоні ~33-43кДж/моль, див. таб. 3.3. Для 

порівняння теоретично розрахована зміна енергії багатоатомної молекули, яка 

становить ∆U=5,8-8,3кДж/моль за температури ∆Т=230/330К, ∆Т відповідає 

температурі нагріву кювети з барвником для початку його активної сублімації, 

що в 6-7 разів нижче за енергію конформаційного бар’єру. На основі отриманих 

результатів ми припускаємо, що переважна більшість молекул СПТ знаходяться 

в одному конформаційному стані і його радикально не змінюють в процесі 

сублімації  

Таблиця 3.3. 

Теоретично обраховані параметри стабільних варіантів конформерів 

досліджуваних СПТ 

Сполука Ізомер 

Енергія 

оптимізованої 

молекули 

(DFTB3LYP/6-

311g+(d, p)), 

*627,5ккал/моль 

Торсійний кут 

центрального 

хромофору 

оптимізованої 

молекули, ˚ 

Теоретична 

енергія 

бар’єру 

переходу 

(метод МД, 
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Marvin), 

кДж/моль* 

ВТ 
цис -1277.87 8.5 

34.5 
транс -1277.97 179.7 

Qu - Me 
І -1138.94 1.8 

32.6 
ІІ -1138.92 -34.8 

In 

цис -1343.26 
180 

42.6 
180 

транс -1343.37 
0 

0 

 

Згідно отриманих результатів (таб. 3.3), для кожного барвника існують два 

стабільні молекулярні конформери. Розраховані значення вільної енергії Гіббса 

(DFTB3LYP/6-311g+(d,p)) для кожного з випадків, вказують, що найбільш 

оптимальною для молекул основи монометину та сквараїну є транс-ізомерія, 

коли атоми азоту термінальних замісників розміщуються по різні боки відносно 

метинового ланцюга. Для молекули мероціаніну таке виділення транс- та цис- 

ізомерії не зовсім коректне, внаслідок дзеркальної симетрії ізомерів молекули 

відносно осі метинового ланцюга. В цьому випадку найбільш енергетично 

вигідною є планарна структура молекули. 

На рис 3.6. приведено загальний вигляд геометрії стабільних 

молекулярних конформерів всіх СПТ та їх основні характеристики після 

геометричної оптимізації методом DFT/cam-B3lyp/6-311g+(d, p). 



66 
 

 

Рис. 3.6. Розрахована геометрія стабільних ізомерів досліджуваних СПТ, карта 

розподілу електростатичного потенціалу молекул, напрямок і величина 

дипольного моменту молекул (Gaussian 09, DFT CAM-B3LYP/6-311g+(d,p).) 

 

Теоретичні розрахунки показали, що молекули СПТ мають планарну 

будову, торсійні кути центрального хромофору близькі або рівні 0°/180°, див 

таб.3.3. Карбоксильні групи молекул виходять за межі площини хромофору і 

утворюють собою складну розгалужену систему. Довжина молекул варіюється в 

діапазоні 1,5-2нм. Розподіл електростатичного потенціалу вказує на те, що у 

випадку ВТ додатній заряд загалом сконцентрований всередині молекули на 

атомі сірки та азоту, а від’ємний заряд на метиновій групі. Молекула має 

дипольний момент ~ 4,1 D, що розташований в площині молекули під кутом ~ 

50° до центральної вісі метинового ланцюга. Сполука Qu-Me має яскраво 

виражену донорно-акцепторну будову, весь додатній заряд загалом 

сконцентрований в області дієнонового залишку, а від’ємний – хінолінового. 

Дипольний момент Qu-Me розташований в площині молекули і направлений від 

атома кисню до азоту. Дана молекула має найбільший розрахований дипольний 
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момент з поміж досліджуваних ~ 11,02 D. Молекула сквараїну за рахунок 

симетричної будови є «внутрішньодипольною». Позитивний заряд загалом 

зосереджений на атомах кисню залишку квадратної кислоти, а від’ємний на 

індулінінових замісниках. 

 

3.2.3. Розрахунок оптимальних варіантів димерів СПТ. 

Методика пошуку геометрії молекулярних димерів СПТ з мінімальною 

повною енергією складалась з декількох кроків. Перший крок полягав у 

формуванні моделі кубічної комірки з двома молекулами сполуки (Materials 

Studio 8.0, модуль Amorphous Cell, метод МД, потенціал Universal). Параметри 

комірки вибирались згідно розмірів молекул враховуючи умову хаотичного 

розташування останніх на відстані ≤ 4Å. Потім проводилась геометрична 

оптимізація створеної комірки для відшукання рівноважного стану системи 

(метод МД, модуль Forcite, потенціал COMPASS). Цей крок повторювався 300-

500 разів, з метою максимально повного врахування можливих комбінацій 

молекулярної орієнтації в комірці. Третій крок полягав в аналізі отриманих 

результатів: вибраковці двійників та виділення з поміж отриманих молекулярних 

комірок найбільш оптимальних, відповідно до їх значень повної енергії. 

Заключний етап полягав в додатковій оптимізації отриманих рівноважних станів 

таких систем та розрахунку їх основних характеристик методами DFT (модуль 

DMol3, DFT CAM-B3LYP/6-311g+(d,p), TD-DFT GGA/PBE, поправка DFT–

D/Grimme) та AIM (AIMStudio). Застосування даної методики дозволило значно 

знизити вимоги до обчислюваних потужностей ЕОМ порівняно із 

використанням чистих квантово-хімічних підходів, при цьому максимально 

зберігши точність розрахунків. Тут також варто зазначити, що застосовані 

підходи є наближеними в силу використання ними «штучних» 

псевдопотенціалів, котрі є узагальненими і не враховують всі фактори впливу на 

молекулу, як в розчині, так і в молекулярному шарі. Тому всі розрахунки, 

проведені в даній роботі, слід вважати наближеними, і порівняння з 

експериментальними даними припустиме лише на якісному рівні. Розрахунки 
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проведені за припущенням, що міжмолекулярні зв’язки в системі формуються 

виключно за рахунок фізичних сил на рівні «слабких» взаємодій, таких як 

диполь-дипольні (5-50 кДж/моль), водневі зв’язки (4-120 кДж/моль), π-π-стекінг 

(0-50 кДж/моль), сили Ван-дер-Вальса (<5кДж/моль) [30]. 

Результати проведених розрахунків свідчать про те, що система з двох 

окремих молекул досліджуваних СПТ набуває рівноважного стану з 

мінімальною енергією Гіббса у випадку формування ними структур з 

максимально можливим перекриванням π-електронних систем за типом Н-

димерів. 

Для основи монометину ВТ розрахована геометрія моделі димеру в 

рівноважному стані з мінімальною вільною енергією проілюстрована на рис. 

3.7.а,б. Визначено, що молекули в такій структурі розташовуються за типом 

«сендвіч»-структури на відстані ~3,6 Å одна над одною. Така міжмолекулярна 

відстань спричинена великим Ван-дер-Вальсовим радіусом атома сірки, що 

входить до складу молекул. Спостерігається також розворот молекул одна 

відносно одної на кут Θ ~ 50° (рис.3.7.а). Міжмолекулярна взаємодія носить 

сильний характер, що спричиняє вивертання бензотіазольного залишку на кут 

18° відносно площини поліметинового ланцюга. Розрахована енергія 

міжмолекулярного зв’язку методом МД складає 18,6 кДж/моль. Проведений 

топологічний аналіз функції розподілу електронної густини по методу QTAIM 

вказує на існування 12-ти КТ типу (3, -1) в міжмолекулярному просторі, що 

свідчить на користь ефективного π-стекінгу в такій системі, див. рис. 3.7.в. Для 

даної структури спостерігається 4 типи невалентних взаємодій: S---C, C---C, C--

-H та N---N. Відповідно до рівняння Еспінози, енергія міжмолекулярних 

взаємодій S---C складає 1,70-1,74 ккал/моль, енергія взаємодій С---С коливається 

в діапазоні 1,55-1,81 ккал/моль, С---Н – 1,10-1,39 ккал/моль та N---N – 1,15 

ккал/моль [86, 108]. 



69 
 

 

Рис. 3.7. Розрахована геометрія оптимального Н-димеру для основи монометину 

ВТ – (а, б). Положення КТ(3; -1) відповідно до методу QTAIM в даній структурі 

(в). 

 

Розрахунок енергетичної діаграми та розподілу електронної густини 

молекулярних орбіталей HOMO/LUMO для вказаного Н-димеру, мономеру та J-

димеру основи монометину, детально описаному в г.4. і зроблений порівняльний 

аналіз, показують, що відносні положення рівнів HOMO/LUMO змінюються при 

димеризації барвника. З рис. 3.8, можна бачити що для димерів розрахований 

потенціал іонізації на 0.3-0.4eV вищий за аналогічно розрахований у випадку 

окремої молекули. Подібна ситуація спостерігається і у випадку LUMO рівнів. 

Обрахована енергія забороненої зони Eg як різниця між HOMO і першим 

збудженим рівнем для електронного переходу виявилась заниженою відносно 

енергії спостережуваних оптичних переходів в розчинах та плівках приблизно на 

1 eV, що, ймовірно, повязано з неідеальністю застосованого DFT/PBEPBE-

потенціалу та неврахуванням зовнішніх факторів впливу (молекули 

розчинника/барвника) на систему при проведенні розрахунків. Проте на 

якісному рівні вона вірно передає відносну зміну ширини забороненої зони при 

формуванні димерів залежно від їх типу. 

3.58Å 

= 50° Θ 

a) 

б) 

в) 
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Розрахований розподіл електронної густини HOMO/LUMO рівнів показує, 

що у випадку основного стану електронна густина загалом рівномірно 

розповсюдженна по всій молекулі як у мономерному стані так і в 

димеризованому, виключення становить J-димер, де спостерігається різниця 

розподілу електронної густини верхньої та нижньої молекул, див. рис. 3.8. 

Перехід системи у збуджений стан призводить до суттєвих змін розподілу 

електронної густини, при цьому спостерігається її концентрація на 

бензо[c,d]індольному залишку молекул. 

 

Рис.3.8. Розрахована енергетична діаграма та розподіл електронної густини 

системи на HOMO/LUMO орбіталях у випадку Н-димеру – (Н), мономеру – (М) 

та J-агрегату – (J) основи монометину ВТ. 

 

Розрахунок рівноважної системи для двох молекул мероцианінового 

барвника Qu-Me показав, що в цьому випадку теж спостерігається планарне 

пакування за типом «голова до хвоста» з невеликим зміщенням внаслідок 

стеричних ускладнень, що створюють трет-бутильні групи 4-циклогекса-2,5-

дієнону, див. рис. 3.9 а, б. Розрахована міжмолекулярна енергія π-стекінгу в 

цьому випадку найвища і складає близько 25 кДж/моль (метод МД) та найменша 
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міжмолекулярну відстань (~ 3Å) в Н-димері даного барвника з поміж 

досліджуваних СПТ.  

 

Рис. 3.9. Розрахована геометрія оптимального Н-димеру для основи монометину 

Qu-Me – (а, б). Положення КТ(3; -1) відповідно до методу QTAIM в даній 

структурі (в). 

 

Ці результати якісно підтверджуються розрахунками AIM-методом (рис. 

3.9.в). В цьому випадку було виявлено 18 КТ(3; -1) з енергіями міжатомного 

зв’язку в діапазоні 1,17-4,5 ккал/моль. Для даної структури характерним є також 

розворот молекул одна відносно одної, див. рис. 3.9 а. Оптимальний кут Θ між 

центральними осями молекул при цьому становить 30˚, хоча, як було 

встановлено, зміна цього значення в діапазоні до +20˚ незначно впливає на повну 

енергію системи. Тому, на нашу думку, в розчині та плівках є цілком ймовірним 

існування структур подібного типу з більшим значенням Θ, що на практиці 

реалізується як «ялинковий» тип пакування. 

Відповідно до розрахованої енергетичної діаграми для Н-димеру і окремої 

молекули для даного барвника, при димеризації барвника відносне положення 

HOMO рівня піднімається на 0.26 eV, див. рис. 3.10. У випадку димеру 

спостерігається розщеплення LUMO рівня на дві складові з різницею ∆Е ~ 0.25 

3.0Å 

б) 

Θ=30˚ 
a) 

в) 

Θ 
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eV, що відповідає ~ 2000 см-1. Розподіл електронної густини HOMO/LUMO 

рівнів показує, що перехід димеру у збуджений стан супроводжується 

формуванням спільних електронних орбіталей в міжмолекулярній площині.  

 

Рис.3.10. Розрахована енергетична діаграма та розподіл електронної густини 

системи на HOMO/LUMO орбіталях у випадку Н-димеру – (Н), мономеру – (М) 

мерцианіну Qu-Me. 

 

Окремим пунктом варто виділити результати моделювання структури 

стабільного димеру для сквараїну In. В процесі розрахунків було визначено, що 

мінімуму вільної енергії системи відповідає «сендвіч» структура димеру зі 

зміщенням, див. рис. 3.11а,б. Молекули скварилієвого барвника в такому димері 

розташовуються плоско-паралельно одна над одною на відстані ~3,4Å. 

Важливим параметром в цьому випадку являється кут зміщення між центрами 

молекул – α. На рис. 3.11.в наведено розрахований графік залежності енергії 

міжмолекулярного звязку в димері залежно від даного кута. Як можна бачити, на 

кривій існують 2 енергетичні мінімуми при кутах α 34° та 58°, що відповідає 

найбільш оптимальним положенням молекул в димері. Причому у випадку α = 

34° енергія міжмолекулярного звязку найбільша і складає близько 20 кДж/моль.  
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Рис. 3.11. Розрахована геометрія оптимального Нred-димеру для основи 

монометину In – (а, б). Залежність енергії міжмолекулярного звязку в димері від 

кута зміщення α (в). 

 

Згідно робіт групи Спано [75], отримане нами оптимальне значення кута 

зміщення α лежить в діапазоні 30°-45°, що відповідає утворенню так званого 

«червонозміщеного» Hred-димеру (агрегату), котрий характеризується 

батохромним зміщенням основної смуги поглинання відносно мономерної, 

внаслідок зменшення щілини забороненої зони, та повним тушінням 

флуоресценції. 

Приведений нами розрахунок енергетичної діаграми для структур з різним 

кутом зміщення (рис. 3.12), що відповідає різному типу агрегації барвника, 

якісно підтверджує батохромне зміщення смуги поглинання у випадку Hred-

димеризації. Отримані значення енергетичних HOMO/LUMO рівнів для такої 

геометрії димеру вказує на зменшення щілини забороненої зони і незважаючи на 

розщеплення LUMO рівня на дві складові  та дозволений перехід у випадку Н-

димеризації на вищий рівень, загальна енергія електронного переходу 

залишається нижчою за аналогічно визначене значення енергії для окремої 

молекули. 

3.4Å 

б) 
α=34° 

α 

a) 

α=34° 

в) 

20 30 40 50 60

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

E
зв

, 
кД

ж
/м

о
л

ь

, o



74 
 

H Hred M J
-6

-5

-4

-3

-2

-1

E, eV

LUMO

HOMO

1.53 1.25 1.38
1.20

 

Рис.3.12. Розрахована енергетична діаграма випадку Н-димеру – (Н), 

«червонозміщеного» Н-димеру – (Нred), мономеру – (М) та J-димеру – (J) 

скварилієвого барвника In. 

 

3.3. Висновки до розділу 

1. Визначено спектральні особливості поглинання та флуоресценції 

мономерного та агрегованого станіу для досліджуваних сполук. Визначено, що 

спектральні властивості обраних сполук у мономерному стані характерні для їх 

класів. У випадку мероциану Qu-Me та основи монометину BT присутнє 

уширення мономерної смуги поглинання спричинене проявом вищих переходів 

вібронних підрівнів, натомість скварилієвий барвник In має характерні вузькі 

смуги поглинання та флуоресценції в діоксановому розчині. 

2. Основною особливістю для всіх речовин є формування у гідрофільному 

оточенні молекулярних асоціатів, котрі проявляють себе через зміщення або 

розщеплення основної смуги поглинання на гіпсо- та батохромну складові. 

Варто також відзначити, що для всіх сполук у гідрофільному переважною по 

інтенсивності є гіпсохромні складові спектру поглинання, що, за правилом Каша, 

свідчить про формування агрегатів Н-типу. На користь цього припущення також 

свідчить повне згасання флуоресценції агрегованого розчину для всіх 

досліджуваних сполук. 

3. Проведені квантово-хімічні обрахунки (DFTD3LYP/6-311g+(d,p)) для 

окремих молекул сполук у вакуумі показали певні особливості їх стереометрії. 
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Зокрема виявлено, що молекули всіх СПТ у енергетично найстабільнішій формі 

представлені планарними транс-ізомерами, дипольні моменти яких розташовані 

в площині центрального хромофору, але під різним кутом до центральної вісі 

поліметинового ланцюга. Особливістю молекули скварилієвого барвника In, в 

зв’язку з його симетрією, є майже повна відсутність вбудованого дипольного 

моменту, тому його надмолекулярна організація загалом визначається 

дипольними моментами вищих порядків. 

4. Виявлено, що формування асоціатів кожної сполуки загалом визначається 

розподілом електростатичного потенціалу та стереометрією молекули. 

Розрахунок найбільш вірогідної геометрії надмолекулярних систем, згідно 

величини енергії звязку Eb, показав, що для молекул найбільш оптимальним є 

формування димерів з великим відсотком перекривання π-систем. При цьому 

існує велика вірогідність зміщення та розвороту, на кут до 30˚, молекул одна 

відносно одної внаслідок їх стереометричних особливостей, що особливо 

проявляється у випадку Qu-Me. Визначено структуру аномального Н-димеру 

скварилієвого барвника, що призводить до батохромного зсуву спектральної 

кривої та тушіння флуоресценції. Встановлено, що кут зміщення між 

молекулами в такій структурі відповідає 34˚. Додатково виявлено, що молекули 

внаслідок міжмолекулярних взаємодій в агрегаті можуть втрачати свою 

планарність. 

5. Додатковий якісний аналіз діаграми розрахованих енергетичних рівнів для 

мономолекулярної форми і надмолекулярних структур обраних СПТ свідчить 

про залежність як величини енергії забороненої зони Eg, так і відносного 

положення рівнів HOMO/LUMO від типу ближнього порядку у міжмолекулярній 

організації шару барвника. 
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РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПРЯЖЕНИХ СПОЛУК 

ПОЛІМЕТИНОВОГО ТИПУ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ. 

 

В даному розділі виконано аналіз отриманих експериментальних 

результатів досліджень фотофізичних характеристик тонких плівок вибраних 

СПТ. На основі одержаних даних впливу природи підкладки та товщини 

молекулярного шару на агрегацію, запропоновано основні моделі формування 

рівноважного компонентного складу тонких плівок СПТ. Значну увагу 

приділено питанню управління агрегатними станами СПТ в тонких плівках за 

допомогою температури. 

 

4.1. Особливості молекулярної організації вибраних СПТ залежно 

від товщини молекулярного шару та природи адсорбуючого 

субстрату 

З метою детального вивчення процесів самоорганізації в тонких 

молекулярних плівках СПТ та на поверхні розділу вакуум/субстрат було 

проведено виміри спектрів електронного поглинання плівок в процесі їх 

формування. Детальний аналіз отриманих даних дозволив виділити відносно 

стабільні фази росту плівки для кожної сполуки, що характеризуються своєю 

специфікою молекулярної організації залежно від умов росту.  

 

4.1.1. Молекулярна організація СПТ на поверхні скляної 

підкладки. 

a) Спектральні особливості. 

Характер спектральних закономірностей in situ для плівок 

досліджуваних спряжених СПТ, осаджених на скляні підкладки, див рис.4.1-

4.3, вказують на те, що зміна спектральних параметрів молекулярних плівок з 
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товщиною загалом пов’язана зі зміною типу молекулярного пакування та 

реорганізації ансамблів Н-типу різної конфігурації. 

Перехід від розчину до молекулярної плівки, осадженої на скляну 

підкладку, у випадку біполярного мероцианіну Qu – Me, загалом 

супроводжується формуванням спектрального відгуку близького за формою 

до спектру поглинання димерів у діоксан-водному розчині, але з більш чіткою 

структуризацією кривої див. рис. 4.1.а. При цьому виявлено, що протягом 

усього процесу росту плівки форма кривої поглинання якісно не змінюється, 

що свідчить про сталість її молекулярної організації.  

 

Рис.4.1. а) Нормовані спектральні залежності (D) плівки мероцианіну Qu – Me 

на скляній підкладці за різних товщин б) розклад спектральної кривої 

поглинання плівки мероцианіну Qu – Me на гаус-компоненти. 

 

При детальному аналізі спектральних кривих плівок виявлено, що 

розщеплення смуги поглинання на бато- та гіпсохромні складові відбувається 

вже на початковому етапі росту і чітко фіксується при товщинах починаючи з 

3-5 нм. Розклад спектральної кривої на гаус-компоненти, див рис.4.1.б, вказує 

на існування у спектрі принаймні 5-ти мод, дві з яких, низькоенергетична А1 

(13890см-1) та високоенергетична А2 (15270см-1), відповідають розщепленню 
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основного електронного переходу мономеру та три А3-5– інтенсивні вібронні 

високоенергетичні моди, пов’язані з молекулярним упорядкуванням за типом 

Н-агрегату [72-74]. Причому, положення і відносна інтенсивність всіх 

спектральних компонент близька до тієї, що спостерігається для димеру 

Qu – Me в гідрофільному оточенні. Це опосередковано виступає свідченням 

того, що у даному випадку міжмолекулярна взаємодія є визначальним 

фактором у процесі формування плівки на всіх етапах росту. Цілком ймовірно, 

що полярність діелектричної підкладки та О-Н групи підкладки спричиняють 

вибіркову адсорбцію молекул на межі поділу субстрат/вакуум, на початковому 

етапі, але при цьому енергія зв’язку молекула-поверхня є нижчою за 

міжмолекулярну і суттєво не впливає на загальну міжмолекулярну організацію 

у плівках. Одночасна присутність в спектрі плівки бато- та гіпсохромної 

компоненти свідчить на користь сегрегації складного «ялинкового» типу, див. 

рис 4.9.б, з кутовим розміщенням молекул в елементарній комірці подібно до 

спостережуваних у водному розчині. 

Зниження величини вбудованого дипольного моменту вкупі з його 

кутовим розміщенням відносно центрального хромофору молекули у випадку 

основи монометину ВТ призводить до зростання впливу скляної підкладки на 

процес молекулярної організації плівки, особливо на початковому етапі росту.  
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Рис.4.2. а) Спектральні залежності (D) плівки ВТ вирощеної на скляній 

підкладці за різних товщин та б) їх нормовані відповідники. Спектральна 

крива поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки в) ~5-7нм, г) ~ 

30нм. 

Аналіз спектральних кривих поглинання, див рис.4.2.а, дозволив умовно 

розділити формування молекулярного шару два етапи.  

Перший етап – товщини плівки в діапазоні ~ 0÷10-15нм, що приблизно 

відповідає 10-15 умовним молекулярним моношарам, характеризується 

значним впливом підкладки на формування надмолекулярної структури. В 

спектрах на цьому етапі чітко прослідковуються «мономерна» мода 

поглинання А1 на 17753см-1 та суперпозиція мод Н-димеру А2-3 

спостережуваного у водному розчині, див рис. 4.2.в. Все це вказує на 

існування плівки, на даному етапі, у формі так званого твердого розчину з 

хаотично розташованими молекулами та їх Н-димерами.  

Складність виразного визначення положення і інтенсивності 

спектральних мод Н-димеру в даному випадку насамперед пов’язана з 

накладанням вібронних складових «мономерного» поглинання на дані смуги. 

Також варто відмітити невеликий батохромний зсув всієї спектральної кривої 

плівки, на початковому етапі росту, зі збільшенням товщини плівки, що 

спричинена притаманною для даного барвника позитивною сольватохромією, 

внаслідок зміни ε середовища за рахунок адсорбованих молекул. 

Другий етап росту плівки (товщина > 15нм) супроводжується відносно 

різкою якісною зміною форми спектральної кривої, що проявляється в 

інтенсивному формуванні нової батохромної моди на 16400см-1 з частковим 

«просвітленням» у високоенергетичній області поглинання 18000-22000см-1. 

Розклад на гаус-компоненти кривої поглинання плівки товщиною ~ 30-35нм, 

див. рис 4.2.г, вказує на існування принаймні 5-ти мод, причому 

спостерігається чітке зниження інтенсивності поглинання при переході до 

більш «високоенергетичної» компоненти. Така спектральна поведінка 
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притаманна молекулярній перебудові на користь J-типу [61]. При цьому смуга 

поглинання А1 (16400см-1) відповідає основному електронному переходу 

новоутвореної молекулярної структури, а комплекс гіпсохромно зміщених 

мод являє собою суперпозицію компонент характерних для першого етапу та 

відгуку затухаючих вібронних переходів даного агрегату. 

 

Рис.4.3. Модель зміни типу упаковки молекул у плівці ВТ з товщиною. 

 

На нашу думку основна причина такої молекулярної поведінки ВТ 

полягає в наступному, див модель на рис. 4.3. Нетиповий розподіл 

електростатичного потенціалу молекули призводить розташування 

адсорбованих молекул на полярній підкладці не плоско-паралельно, а 

хаотично, під певними кутами до поверхні. Ця умова, на перших порах, блокує 

масове формування складних стабільних молекулярних асоціатів. Плівка 

формується у вигляді твердого молекулярного розчину з включенням 

найпростіших стабільних димерів сполуки. Зростання, у подальшому, 

концентрації «вільних, мономерних» молекул, з високою кінетичною 

енергією, разом зі зниженням впливу підкладки призводить до початку 

утворення менш енергетично вигідних форм молекулярної організації за 

типом J – «голова до голови». Причому, як відомо [69], супрамолекулярна 

упаковка такого типу стабілізується і стає більш енергетично вигідна зі 

зростанням кількості залучених до неї молекул. Ця характерна особливість J-

організації призводить до ланцюгової реакції з молекулярної перебудови 

плівки із залученням частини нижніх шарів молекул, що на макроскопічному 

Н-димер J-тип упаковки мономер 
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рівні проявляється у частковому оптичному «просвітленні» плівки у 

високоенергетичній частині спектру. 

Високий вклад у формування оптичного відгуку для даної сполуки 

вносять вібронні переходи. Їхня спектральна поведінка залежно від форми 

молекулярної організації плівки у цьому випадку є ключовою у визначенні 

типу агрегації, тому для даного зразка було додатково проведено дослідження, 

методом КР-спектроскопії, діапазону енергій в якому проявляються вібронні 

переходи молекул у випадку плівки ВТ, див рис. 4.4. 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

99 1
18 14

9 18
8 22

7
28

1
34

7

42
5

50
4

55
5

58
4

67
1

71
1 75

1
80

5
85

9

97
7

10
30

10
82

11
30 11

89
12

21
12

69
13

18
13

41 13
75

14
30

14
63

14
98

15
92

16
19

17
48

18
30 18

97

Ін
те

н
си

в
н
ст

ь,
 в

.о
.

Раманівський зсув, см-1
 

Рис.4.4. Раман-спектр тонкої плівки основи монометину ВТ в діапазоні 200-

2000 см-1.  

 

В КР спектрі плівки ВТ можна виділити вузькі піки розташовані на  

1592см-1 та 1619см-1, що лежать в області валентних коливань С=N груп. 

Інтенсивна мода валентних коливань бензольних кілець бензо[c,d]індольної 

групи прослідковується на 1430см-1. Лінії, притаманні коливанням С-С, С=С, 

звязків знаходяться в області 1200-1450см-1 з основними модами на 1269см-1 

та 1430см-1. Площинно-деформаційні коливання вуглець-водневих звязків 

присутні в області 1050-1190см-1 з основною смугою на 1082см-1. 

Деформаційні коливання молекули ВТ звязків С-С-С та С-S лежать в області 

<1000см-1 і проявляються слабо [121, 122]. 
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Ґрунтуючись на цих даних можна зробити висновок про те, що для 

даного барвника існує діапазон зміщень відносно основного електронного 

переходу (~1100-1600см-1) в якому можуть проявлятися вібронні складові, що 

підтверджує достовірність розкладу спектральних кривих на гаус-компоненти 

та зроблені припущення щодо приналежності кожної з них. 

Молекулярна організація тонких шарів симетричного сквараїну In, з 

відсутнім вбудованим дипольним моментом, на поверхні скляної підкладки 

характеризується наступними особливостями. На рис.4.5. наведено спектри 

поглинання in situ тонких молекулярних шарів від початку осадження до 

товщин ~30-35нм. Як можна бачити, у процесі росту плівка формується на 

першому етапі у вигляді твердого мономерного розчину, а при подальшому 

збільшенні концентрації молекул починається організація структур Н-типу з 

подальшим їх укрупненням. 

 

Рис.4.5. 1) Спектральні залежності (D) плівки In вирощеної на скляній 

підкладці за різних товщин (а) та (б) їх нормовані відповідники. 2) 

Спектральна крива поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки (а) 

~5-7нм, (б) ~ 30нм. 

1)      2) 
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Більш детальний аналіз спектру плівки In на початковому етапі 

формування (≤ 5-7нм), див рис. 4.5.1а, вказує те, що основний вклад в 

оптичний відгук вносять переважно окремі адсорбовані на поверхню 

молекули та невеликий відсоток їх димерів. Інтенсивні моди основного 

електронного переходу А1(15740см-1) та першого вібронного А2(16900см-1) 

слугують підтвердженням даного припущення. Молекулярна організація в 

цьому випадку проявляється слабо і в спектрі присутня у вигляді батохромної 

J-смуги А1 на 13950см-1, характерної лише для плівок, та гіпсохромних мод Н-

агрегату. Батохромна смуга А2 на 14600см-1, ймовірно, є залишковим плечем 

моди основного електронного переходу Н-димеру на ~15124см-1. 

Високоенергетичні моди А3-5 найбільш ймовірно відповідають вібронним 

складовим поглинання С-Н3 груп цих димерів. 

Подальше збільшення товщини плівки супроводжується поступовим 

зростанням інтенсивності компонент поглинання у високоенергетичній 

області спектру 17000-2000см-1 та зменшенням відносного вкладу мономерної 

і J-складових. Розклад на гаус-складові кривої оптичного поглинання плівки 

при товщинах ~ 30-40нм, див. рис.4.5.2б, вказує на значний вклад вібронних 

переходів А3-5 в загальний спектр, що організацією молекул барвника у складні 

структури Н-типу. 

Незважаючи на відсутність вбудованого дипольного моменту сполуки 

In, загальні риси поведінки адсорбованих на поверхню скляної підкладки 

молекул подібні до моделі висунутої для попереднього барвника. Так, 

донорно-акцепторна будова молекули сприяє формуванню на поверхні 

полярної підкладки плівки у вигляді твердого «мономерного» розчину за 

мінімальних товщин. Але при цьому за товщин плівки еквівалентних 5-7-му 

умовному моношару молекул відбувається поступове екранування впливу 

підкладки і супрамолекулярна організація продовжується за рахунок 

міжмолекулярних взаємодій. При цьому відбувається інтенсивне формування 

стабільних димерів структури за типом Н, які при збільшенні концентрації 

утворюють вищі Н-агрегати. 
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b) Морфологія та структура поверхні тонких плівок на полярній підкладці. 

Досліджувані плівки Qu-Me, BT та In отримані термовакуумним 

методом на скляній підкладці, при відносних товщинах ~ 100нм, мають 

розвенинену агрегатну будову. 

У випадку сполук Qu-Me та In  по всій площі спостерігається однорідна 

структура плівок, див. рис 4.6. Так для плівок Qu-Me (рис. 4.6.а) характерним 

є формування окремих «паличкоподібних» конгломератів довжиною 0,5-

1мкм, орієнтованих хаотично відносно площини підкладки. АСМ дослідження 

структури таких плівок свідчить, що середньоквадратична шорсткість Rq 

таких плівок складає близько 47,2нм, а максимальні висоти кристалітів лежать 

в діапазоні Z = 230÷250нм. Така мікроструктура притаманна ситуації росту 

плівки за принципом Вольмера-Вебера, що додатково свідчить про сильний 

міжмолекулярний зв'язок у випадку біполярної молекули мероцианіну. 

 Для плівок сквараїну In спостерігається схожа ситуація. Структура 

плівки загалом представлена у вигляді суперпозиції округлих нанометрових 

конгломератів величиною 100-200нм, орієнтованих переважно 

перпендикулярно до підкладки (рис. 4.6.б). Гладкі форми таких конгломератів, 

на нашу думку, зумовлені Н-типом молекулярної організації барвника. 

 

Рис. 4.6 Зображення поверхні плівок Qu-Me (а) та In (б) отриманих за 

допомогою оптичної мікроскопії. Середня товщина плівок складає ~ 100нм. 

Цікавим є випадок дослідження морфологічних особливостей плівок 

основи монометину ВТ. Так при аналізі зображень поверхні плівки, отриманих 

10μm 10μm 

а) б) 
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за допомогою оптичної мікроскопії, було виявлено існування плівки в двох 

фазових станах на поверхні скляної підкладки, див. рис. 4.7.а. Перший тип – 

димінуючий і характеризується хаотичним формуванням молекулярних 

асоциатитів «стрічкоподібної» форми до 10мкм в довжину. Більш детальне 

дослідження такої форми упорядкування методом атомно-силової мікроскопії, 

див. рис. 4.7.б показує, що розмах висот Zr такої плівки становить 108,6нм, а 

середньоквадратична шорсткість Rq
  = 39нм.  

 

Рис. 4.7 АСМ-зображення поверхні плівок середньою товщиною 10нм (а) та 

50нм (б) для ВТ, осаджених термовакуумним методом на скляну підкладку 

 

На нашу думку, існування плівки у даній структурній фазі відповідає 

супрамолекулярній організації по типу J. Другий фазовий стан, ймовірно 

відповідає Н-типу організації молекул барвника, див. рис.4.7.в, і 

характеризується структурую близькою до аморфної з невеликою Rq
  такої 

плівки - 11,6нм. Також спостерігається поодиноке формування зерен висотою 

Z
r
=108,6nm 

R
a
=31,6nm 

R
q
=39,0nm 

Zr=51,3nm 

Ra=8,6nm 

Rq=11,6nm 

б) в) 

а) 

10μm 
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до 50нм та радіусом основи до 1-го мкм. Відносний вклад такої фази в загальну 

структуру невеликий і складає близько 20-30%. 

Мікроструктура виявлених фаз на скляній поверхні якісно подібна до 

результатів АСМ-досліджень описаних в роботах [123, 124] для плівок даного 

барвника. В такому випадку, ймовірно, реорганізація плівки основи 

монометину з товщиною відбувається не загально, а по областях, причому в 

районах J-реорганізації, реструктуризація плівки відбувається по всій товщині 

плівки. При цьому існує невеликий відсоток областей де реструктуризація з 

товщиною не відбувається і плівка зберігає початковий тип молекулярної 

організації. 

c) Моделювання поведінки досліджуваних СПТ на поверхні SiO2. 

З метою визначення впливу поверхні на адсорбційну поведінку 

молекули було застосовано метод молекулярної динаміки (Materials Studio 

2017, Forcite). Розрахунки проводилися з використанням пропрієтарного 

abinitio потенціалу COMPASS. Спочатку була створена модель поверхні SiO2, 

що складається з декількох сотень атомів, розташованих в декілька шарів (для 

нівелювання впливу крайових ефектів), і проведено її геометричну 

оптимізацію. Варто зазначити, що при моделюванні субстрату SiO2 активна 

поверхня була гідрогенізована. З метою виключення впливу адсорбованих 

молекул на структуру поверхні, нижній шар атомів був зафіксований. 

Розрахунок положення молекули проводився за допомогою алгоритму 

геометричній оптимізації, що базується на пошуку конфігурації з мінімальною 

енергією. З метою пояснення поведінки молекул СПТ при формуванні 

молекулярного шару на поверхні підкладки, моделювання було проведено в 

два основні етапи: перший етап - моделювання положення адсорбованої 

молекули сполуки на поверхні та визначення відносної енергії зв’язку в 

системі молекула-підкладка. Другий етап - моделювання енергетично-

оптимального димеру в умовах впливу підкладки. Визначення структури та 

енергії зв’язку між молекулами такого димеру. 
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В результаті проведеного аналізу даних моделювання першого етапу, 

виявлено, що молекули всіх СПТ адсорбуються на поверхню SiO2 хаотично і 

під різними кутами до поверхні. В якості прикладів, на рис. 4.8, наведено 

найбільш вірогідний характер розташування молекули основи монометину на 

поверхні SiO2. Основним типом взаємодії структури молекула/SiO2 виступає 

водневий зв’язок між групами атомів О-Н..N, О-Н..S, С-Н..О. Донорно-

акцепторна природа такого зв’язку приводить до різного ступеня взаємодії 

донорної та акцепторної частини молекули з поверхнею підкладки, що видно 

з наведеного рис. 4.8. Розрахована, методом молекулярної механіки, енергія 

зв’язку молекула-підкладка Езв варіюється в межах 10÷25 кДж/моль. Відстань 

між підкладкою та молекулою коливається в діапазоні 3,7-4,5 Å, залежно від 

геометрії розташування молекули. Розрахунки свідчать, що в переважній 

більшості молекули розташовуються під кутом 20˚-45˚ до поверхні підкладки. 

Взаємодія молекул СПТ з поверхнею SiO2 в деяких випадках може призводити 

до невеликих стеричних змін молекули, так торсійний кут центрального 

хромофору може варіюватись в діапазоні величин 1˚÷10˚.  

 

Рис. 4.8. Оптимізовані моделі розташування адсорбованої молекули основи 

монометину ВТ на поверхні SiO2 та розрахована енергія їх зв’язку. Розрахунок 

проведено методом МД. 
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Молекула досліджуваного мероцианіну має в своєму складу 2 атоми з 

великим значенням електронегативності – O та N, але оскільки вони стерично 

обмежені метильними -СН3 групами, взаємодія з поверхнею загалом 

грунтується на основі слабких CH…O, OH…C=C звязків. Енергія π-π-стекінгу 

в димерному стані для даних біполярних молекул має бути значно вищою в 

порівнянні з даними Ван-дер-Вальсовими взаємодіями, в зв’язку з чим на 

практиці спостерігається інертність скляної підкладки по відношенню, що до 

надмолекулярної організації Qu-Me. Інша ситуація відбувається у випадку 

основи монометину та сквараїну, тут молекули у своєму складі мають по 3/4, 

відповідно, атоми великої електронегативності (N, O, S) частина з яких 

знаходяться по краях молекули і доступ до них не обмежено метильними 

групами. Це створює предумови для формування більш сильних водневих 

звязків з поверхнею O—H…O, S—H…S, N—H…О ребром адсорбованої 

молекули. Даний процес на перших етапах формування плівки є визначальним 

і заважає ефективній самоорганізації молекул за рахунок планарного π-

стекінгу, що і спостерігається на практиці. 

Цікавою особливістю плівки основи монометину ВТ є її часткова 

молекулярна реорганізація в процесі її формування з «квазімономерної» в J-

фазу. Методом молекулярної динаміки було визначену найбільш вірогідну 

структуру елементарної комірки для даного типу молекулярної саморганізації, 

див. рис. 4.9.а. 
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Рис. 4.9. Характер кристалічного пакування J-фази основи монометину ВТ із 

зазначенням напрямку міжатомних звязків (метод AIM) – (а) та «ялинкового» 

типу Qu-Me – (б) в плівках. 

Пакування такого виду носить «ланцюговий» характер, розрахована 

міжмолекулярна відстань в такій структурі складає 3,56Å, що свідчить про 

сильну стекову взаємодію. Дипольний момент при цьому зростає і становить 

6,5дебай для J-димеру, в порівнянні з розрахованим для мономеру 4,1дебай і 

Н-димеру 3,4дебай. Розрахована енергія міжмолекулярного звязку методом 

МД складає ~15,6 кДж/моль. 

Проведений топологічний аналіз функції розподілу електронної густини 

по методу QTAIM вказує на існування 7-ми КТ типу (3, -1) в 

міжмолекулярному просторі, що свідчить про слабкість міжмолекулярного 

звязку в порівнянні з Н-формою агрегації, розглянутого в попередній главі. 

Застосувавши кореляційну залежність Еспінози, ми визначили енергії 

міжмолекулярних взаємодій на основі величин густини потенціальної енергії 

у відповідних сідлових точках. Вцілому, для даної структури спостерігається 

б) 

а) 
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4-типів невалентних взаємодій: S---C, C---C, C---H, C---N, S---H (див. рис. 4.9). 

Енергія звязку S---C, що проявляється на міжатомних відстанях 3,5Å складає 

2,19 ккал/моль. Енергія взаємодій С---С коливається в діапазоні 1,41-1,86 

ккал/моль, С---Н – 1,51-1,96 ккал/моль, С---N – 1,47 ккал/моль та S---H – 1,15 

ккал/моль.  

Слабка в порівнянні з Н-структурою стійкість J-димеру не дозволяє їх 

формування на початкових стадіях росту за даних умов. Збільшення 

концентрації недимеризованих молекул на поверхні плівки в процесі її росту 

створює сприятливі умови для утворення відразу вищих, стабільних J-

структур з великої кількості молекул. 

 

4.1.2. Молекулярна самоорганізація СПТ на поверхні золота.  

a) Спектральні особливості. 

Розуміння основних засад молекулярної організації органічних 

напівпровідникових сполук на поверхні золота має дуже велике практичне 

значення. Застосування в «молекулярній» електроніці золотих контактів в 

якості омічних є загальноприйнятим явищем. Енергетичні та електронні 

параметри молекулярних систем, що формуються на поверхні золота багато в 

чому можуть відрізнятися від мономолекулярних та визначати ефективність 

роботи електрооптичних систем на базі органічних сполук. Тому нами була 

проведена спроба визначити основні принципи молекулярної організації 

вибраних СПТ в тонких плівках осаджених на золоту підкладку, на протязі 

всього технологічного етапу їх формування. Всупереч суттєвим відмінностям 

у будові молекул досліджуваних сполук, на початковому етапі формування 

плівки її упаковка відбувається за схожими принципами згідно даних оптичної 

спектроскопії. 



91 
 

 

Рис.4.10. 1) Спектри поглинання плівки Qu-Me вирощеної на золотій 

підкладці за різних товщин - (а) та їх нормовані відповідники - (б). 2) 

Спектральна крива поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки (а) 

~5-7нм, (б) ~ 30нм. 

 

Так у випадку мероцианінового барвника Qu-Me, незважаючи на значні 

сили π-стекінгу та відносну стабільність молекулярної організації в раніше 

розглянутих умовах, на межі поділу Qu-Me/Au спостерігається 

упорядкування адсорбованих молекул за J-типом, по принципу «голова до 

хвоста», про що свідчать результати досліджень оптичного поглинання плівки 

на малих товщинах. На рис. 4.10.1 наведено динаміку зміни кривої UV-Vis-

поглинання плівки даної сполуки з товщиною на золотій підкладці. Як можна 

бачити, поглинання молекулярного шару на початковому етапі формування 

переважно зосереджений в червоній області спектру (13000-17000см-1). 

Проведений аналіз компонентного складу спектральної кривої при 

малих товщинах (~ 5-7нм) свідчить про існування двох основних агрегатних 

форм у складі плівки, див. рис. 4.10.2а. Скручена форма J-агрегату 

проявляється через спектральні моди: А1(13840см-1) – основний електронний 

перехід агрегату, частково А2(15050см-1) – затухаючий перехід 1-го вібронного 

підрівня та наступні затухаючі смуги А3-4 пов’язані з вищими вібронними 

1)      2) 



92 
 

підрівнями. По існуванню високоенергетичного плеча низької інтенсивності у 

даному спектрі можна зазначити незначну присутність «ялинкових»-структур 

притаманних для даного барвника. 

Подальше зростання товщини молекулярної плівки призводить до зміни 

співвідношення її компонентного складу на користь стабільних «ялинкових»-

структур, див рис. 4.10.2б. Основні спектральні моди молекулярної плівки на 

товщинах 25-35нм подібні по положенню і відносній інтенсивності до 

результатів отриманих для випадку застосування скляної підкладки.  

Такий тип супрамолекулярної організації, на нашу думку, спричинено 

специфікою фізсорбції молекул на поверхню золота. Внаслідок дії сил 

дзеркального відображення в приповерхневому шарі підкладки під впливом 

полярних груп молекули формуються області з оберненим розподілом 

електростатичного потенціалу, це в свою чергу викликає сильний зв'язок за 

рахунок кулонівської взаємодії між молекулою та поверхнею. Наступні 

молекули, що адсорбуються, враховують загальне електростатичне поле і 

розташовуються відповідним чином для його компенсації, див рис. 4.11. Така 

самоорганізація поступово приводить до утворення структур з J-типом 

пакування. При підвищенні товщини плівки взаємодія з підкладкою 

екранується, зростає кількість дефектів такого кристалу, що вкінці приводить 

до зміни молекулярної організації на користь стабільного типу пакування 

притаманної для барвника за рахунок міжмолекулярних взаємодій. На нашу 

думку, подібний тип самоорганізації полярних молекул на золотій підкладці в 

тій чи іншій мірі притаманний і для інших досліджуваних СПТ, що додатково 

підтверджується результатами оптичної спектроскопії та моделювання. 



93 
 

 

Рис. 4.11. Модель молекулярної організації приповерхневих моношарів для 

СПТ на золоті.  

 

Значна різниця між напрямком дипольного моменту і головною віссю 

поліметинового ланцюга молекули основи монометину ВТ, як свідчать 

результати оптичних досліджень на малих товщинах, ускладнює молекулярну 

організацію за вище описаним принципом. Так, незважаючи на присутність за 

цих товщин спектральної компоненти на 16400см-1, що відповідає за J-тип 

упорядкування, її інтенсивність в декілька разів нижча за мономерну та Н-

спектральні складові, див. рис. 4.12.б. Збільшення товщини молекулярного 

шару призводить до зростання вкладу батохромних компонент А1-2 в загальну 

криву поглинання плівки, див. рис. 4.12.а. 

Au 

+ - + + + + + - - - - - 

J-тип упаковки 

біполярна молекула 
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Рис.4.12. Спектральні криві поглинання плівок BT та її гаус-компоненти при 

товщині плівки (а) ~5-7нм, (б) ~ 30нм (підкладка - золото). 

 

В зв’язку з тим, що основні заряди акцепторної (бензо[c,d]індольна) та 

донорної (бензотіазольна) груп зосереджені загалом в центральній частині 

молекули, адсорбовані на поверхню золота молекули в основній своїй масі не 

схильні до упорядкування за типом «голова до хвоста». Скоріш за все їхнє 

розміщення на поверхні хаотичне і не призводить на перших порах до 

масового формування складних надмолекулярних асоціатів того чи іншого 

типу з великою кількістю молекул в його складі. Значна енергія взаємодії 

молекул з поверхнею задає таку форму супрамолекулярної організації плівки 

в широкому діапазоні товщин без суттєвої зміни її компонентного складу. На 

товшинах плівки >20нм вплив підкладки поступово починає нівелюватися і 

більш інтенсивно починає проявлятись низькоенергетична компонента A1 

спричинена початком масової J-агрегації барвника за рахунок 

міжмолекулярних взаємодій. 

Випадок застосування симетричного внутрішньодипольного сквараїну 

In теж характеризується інтенсивним проявом низькоенергетичних компонент 

поглинання на початковій стадії росту на золотій підкладці, див. рис. 4.13.1. 
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Вклад компонент А1-2 на 13950-60см-1 та ~15000см-1 на стартовому етапі росту 

значно вищий ніж у випадку полярної підкладки. При цьому, як концентрація 

неагрегованих молекул, так і вищих агрегатів Н-типу низька, про що свідчить 

майже повна відсутність гіпсохромного зміщення спектральної кривої на рис. 

4.13.2а. 

 

Рис.4.13. 1) Спектри поглинання плівки In вирощеної на золотій підкладці за 

різних товщин - (а) та їх нормовані відповідники - (б). 2) Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки (а) ~5-7нм, (б) ~ 30нм. 

 

Збільшення товщини плівки характеризується швидким «згасанням» 

батохромної компоненти А1 та зростання вкладу гіпсохромних складових А4-

5, але при цьому перехід вищого вібронного підрівня на 19000см-1 в цьому 

випадку не спостерігається. Це є свідченням того, що у випадку формування 

плівки на золотій підкладці відбувається блокування організації Н-димерів у 

складніші структури. 

b) Cтруктура тонких плівок СПТ на поверхні золота. 

Мікроструктура плівок досліджуваних СПТ на поверхні золота, при 

товщинах > 60нм, загалом характеризується присутністю молекулярних 

агломератів різної форми. 

1)      2) 
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Рис. 4.14. Зображення поверхні плівок Qu-Me (а), In (б) та ВТ (в, г) отриманих 

за допомогою оптичної мікроскопії. Середня товщина плівок складає ~ 100нм. 

 

Так для плівки Qu-Me спостерігається формування молекулярних 

структур схожих за своїми характеристиками до розглянутих в попередньому 

випадку, див. рис. 4.11.а. Зберігається форма та хаотичний тип розташування 

структур, при цьому самі агрегати незначно укрупнюються. Отримані 

співпадіння в загальній будові плівки на золотій та скляній підкладках добре 

корелюють з їх оптичними характеристиками при великих товщинах, що 

дозволяє припустити про загальну відповідність молекулярної будови плівки 

для цих двох випадків.  

Натомість топологія плівки сквараїну In значно відрізняється від 

виявленої у попередньому випадку. На поверхні золота молекули даного 

барвника формують «зерна» мікронних розмірів. Причому такі структури 

розташовуються на поверхні окремо на відстані декількох мікрон. 

10μm 10μm 

10μm 10μm 

а) б) 

в) г) 
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Аналіз мікроструктури плівки основи монометину свідчить, поверхня 

плівки майже однорідна і формується на основі невеликих надмолекулярних 

доменів субмікронних розмірів, див рис. 4.11.г, проте існують області (рис. 

4.11.в), близько 5-10% від загальної площі, де спостерігається формування 

великих молекулярних «нанониток» до 20мкм довжиною і до 2мкм в діаметрі, 

що, на нашу думку, відповідає J-фазі барвника. 

 

c) Моделювання поведінки досліджуваних СПТ на поверхні Au. 

В зв’язку з тим, що поверхня золота відносно інертна по відношенню до 

бічних замісників досліджуваних СПТ та молекули сполук завдяки своїм 

фізичним розмірам відразу адсорбуються на декілька десятків атомів 

підкладки, тип гратки, що моделює поверхню металевого монокристалу Au, 

не є визначальним у процесах взаємодії «молекула-підкладка» і був обраний 

як Au(111) (рис. 4.15.а), виходячи з геометрії самих молекул СПТ. 

Моделювання було проведено згідно основних принципів описаних в 

підрозділі 4.1.1.с.  

 

Рис. 4.15. Модель поверхні Au(111) застосована при проведенні розрахунків 

взаємодії «молекула- золота підкладка» (а), розраховане методом МД типове 

розташування адсорбованої молекули Qu-Me на поверхні золотої підкладки 

(б). 

а) б) 
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Результати теоретичних обрахунків процесу взаємодії молекула-

атомарна поверхня Au(111) свідчать про формування досить сильного зв’язку 

між молекулою та золотим субстратом, що на перших етапах визначає 

характер поведінки адсорбованих на поверхню молекул. В цьому випадку для 

всіх СПТ енергетично самим вигідним виявилось планарне розташування 

молекули на поверхні металевої підкладки, що опосередковано 

підтверджується роботами [88] На рис. 4.15.б наведено приклад такого 

розташування молекули мероцианіну Qu-Me на поверхні Au(111). Згідно 

результатів розрахунків, молекули досліджуваних сполук розташовуються над 

площиною поверхні золота строго паралельно на відстані 3,0-3,1Å, торсійний 

кут центрального хромофору молекули при цьому у всіх розрахованих 

випадках варіювався в межах ~0-0.9˚, що свідчить про додаткове 

«виплощення» молекул на поверхні золота. 

За допомогою методу МД, було проведено спробу моделювання 

динаміки процесу надмолекулярної організації СПТ на поверхні золотої 

підкладки в процесі формування плівки. Основна реалізація якої відбувалась 

через розбиття на повторювані цикли розрахунків геометрично оптимального 

положення молекули на підкладці з врахуванням вже раніше адсорбованих 

молекул. В зв’язку з складністю проведення таких розрахунків, кількість 

повторюваних циклів варіювалась від 20 до 30, тобто в процесі моделювання 

визначалось оптимальне розташування для 20-30 молекул на обмеженій площі 

поверхні Au(111) відповідно до їх порядку внесення в модельну систему. 

Перед проведенням наступного циклу розраховане на попередньому етапі, 

оптимальне геометричне розміщення молекули на поверхні не 

зафіксовувалось з метою визначення можливого впливу молекули, що 

«адсорбується» на попередньо «адсорбований» молекулярний шар. 

Обмеження площі поверхні в процесі проведення розрахунків було 

зафіксовано умовно, вплив крайових ефектів поверхні на процес молекулярної 

організації при цьому нівелювався.  
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Рис. 4.16. Модель молекулярної організації основи монометину ВТ на 

поверхні Au(111) в на початкових етапах росту плівки. 

 

В процесі проведених розрахунків було визначено, що молекули сполук, 

на початковому етапі формування плівки. намагаються максимально 

заповнити весь вільний простір в площині першого моношару, а потім 

наступних, див. приклад розрахунку організації молекул ВТ на рис. 4.16. 

Починаючи з 4-5-го моношару, спостерігається поступове екранування 

взаємодії молекул з підкладкою, при збільшенні товщини шару переважаючим 

фактором в його формуванні ймовірно мають виступати міжмолекулярні 

зв’язки. 

Розраховані методом МД енергії зв’язку «молекула/поверхня» в такій 

системі вказують, що сили взаємодії молекул першого моношару 

безпосередньо з поверхнею золотої підкладки значні і сягають величин вище 

100 кДж/моль, що в 3-5 разів більше за енергію міжмолекулярних взаємодій. 

Надалі, із зростанням порядкового номеру моношару, в якому розміщується 

молекула, енергія взаємодії молекула/поверхня логарифмічно спадає і на 4-5-

му моношарі виходить на величини співрозмірні з енергією міжмолекулярних 

зв’язків. Відповідно до даних результатів, на поверхні золотої підкладки має 

реалізовуватись пошарово-острівковий ріст Странского - Крастанова для 

даних сполук. 



100 
 

 

Рис. 4.17. Розрахована МД модель оптимальних J-димерів для скварилієвого 

барвника In та мероцианіну Qu-Me. 

 

Проведені розрахунки також показують, що у випадку мероцианінового 

та скварилієвого барвників на поверхні золота спостерігається висока 

ймовірність пакування молекул за типом J. На рис. 4.17 наведена геометрія 

визначених J-димерів для даних сполук. 

Відповідно до проведеного моделювання, у випадку сквараїну In 

молекулярна організація по типу J пов’язана з Hred-димерами і є наслідком їх 

організації у вищі надмолекулярні структури, див. рис. 4.17. Тому, можна 

припустити, що окрема від Hred-димерів J-упаковка молекул In маловірогідна. 

Формування батохромної компоненти, яка пов’язана з J-агрегацією без 

присутності смуги в області поглинання Hred-димерів, не виявлено за жодних 

досліджених в даній роботі умов. Внаслідок значного кута зміщення (18°-25°) 

між центрами молекул та, як наслідок, слабкого перекриття π-електронних 

систем молекул в такому агрегаті, розрахована міжмолекулярна енергія 

взаємодії в такій системі відносно невелика ( ≤ 10ккал/моль). Розрахована 

J-димер In 

J-димер Qu-Me 
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відстань між молекулами в димері складає 3,4-3,6 Å, що є середнім значенням 

для π-стекінг звязків. 

У випадку мероцианіну наведений J-тип упорядкування має теж слабку 

розраховану слабку енергію зв’язку (≤ 8ккал/моль) і його існування в чистому 

вигляді малоймовірно, хоча, як було описано вище, внаслідок 

електростатичних взаємодій на золоті така надмолекулярна організація 

можлива.  

 

4.1.3. Молекулярна самоорганізація СПТ на поверхні фулеренової 

підкладки.  

a) Спектральні особливості. 

Технологія створення плівок-підкладок фулерену-С60 на які 

проводилось осадження з газової фази досліджуваних СПТ детально описана 

в розділі 2 даної роботи.  

Спектри поглинання плівок барвників отримані за різних їх товщин 

вказують на те, що поверхня фулерену для ВТ та In може визначати тип 

організації молекул в тонких плівках. У випадку мероцианіну Qu-Me 

фулуренова підкладка не впливає на тип молекулярного пакування плівки 

незалежно від товщини останньої.  

На рис. 4.18.а наведено спектральні криві поглинання плівок 

мероцианіну залежно від товщини на фулереновій підкладці. Як можна 

бачити, якісних змін спектральної кривої в процесі росту плівки не 

спостерігається: форма кривої та її поведінка близькі до результатів отриманих 

у випадку скляної діелектричної підкладки (див. п. 4.1.1.) 
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Рис. 4.18. Спектри поглинання плівки Qu-Me вирощеної на фулереновій 

підкладці за різних товщин та їх нормовані відповідники (а) та спектральна 

крива поглинання і її гаус-компоненти при товщині плівки ~ 15нм (б). 

 

Додатковий аналіз гаус-компонент кривої поглинання, див. рис. 4.18.б, 

вказує на загальне співпадіння кількості компонент та їх відносного 

положення з результатами описаними в п.4.1.1. В даному випадку теж 

присутні компоненти, відповідальні за розщеплення основної смуги мономеру 

на дві складові А1 (13800см-1), А2 (15260см-1) та додаткові високоенергетичні 

смуги вищих вібронних переходів груп С-Н3 та С=С - А3-6, що відповідає 

«ялинковому» типу самоорганізації. 

Така еволюція спектру поглинання плівки мероцианіну з товщиною 

свідчить про те, що міжмолекулярний зв'язок для цієї сполуки сильніший за π- 

π взаємодію між молекулою Qu-Me та С60. 

На противагу цьому, отримана динаміка змін оптичного поглинання 

тонких молекулярних шарів основи монометину ВТ свідчить про вплив 

молекул С60 на надмолекулярну організацію барвника. При цьому форма 

спектральної кривої при різних товщинах майже не змінюється, що вказує на 

стабільність її компонентного складу, без будь-яких проявів реструктуризації, 

див. рис. 4.19.а. 
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Рис. 4.19. Спектри поглинання плівки ВТ вирощеної на фулереновій підкладці 

за різних товщин та їх нормовані відповідники - (а). Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки ~ 15нм (б). 

 

Проведений компонентний аналіз спектрів поглинання плівок 

монометину вказує на високий вклад батохромної смуги А1(~ 16800см-1) на 

всіх етапах росту. Прояв даної компоненти притаманний у випадку масового 

формування молекулами барвника J-структур (рис. 4.19.б). Проте 

високоенергетичні смуги А2-5 вказують на значну присутність у складі плівки 

структур H-типу, причому відносне співвідношення між J- та Н-структурами, 

згідно результатів оптичної спектроскопії, зберігається на протязі всього 

процесу росту плівки. 

Порівняння спектральної поведінки плівок BT плівок на різних типах 

підкладок дозволяє зробити висновок про те, що молекулярна поверхня 

підкладки фулерену-С60 створює додаткові умови для формування 

молекулярних структур J-типу, але при цьому вона визначає загальну 

структуру плівки ВТ на протязі всього процесу її росту. Така молекулярна 

поведінка сполуки, на нашу думку, зумовлена двома основними факторами: 

перший – співрозмірністю енергій π-стекінг взаємодій ВТ/С60 та ВТ/ ВТ, що 

сприяє J-агрегації барвника, та другий – геометрією молекули С60, а як 
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наслідок, розвиненою поверхнею фулеренової підкладки, що навпаки 

перешкоджає формуванню складних J-структур і створює умови для 

формування Н-фази барвника. 

Спектральна поведінка плівок In теж вказує на стале співвідношення 

компонентного складу плівки при її рості на фулереновій підкладці, див. рис. 

4.20.а. Прояв вібронних смуг на протязі всього росту плівки вказує на 

формування Hred -димерів і вищих структур на їх основі. 

 

Рис. 4.20. Спектри поглинання плівки In вирощеної на фулереновій підкладці 

за різних товщин та їх нормовані відповідники - (а). Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщині плівки ~ 30нм (б). 

 

Згідно результатів, отриманих при розкладі на гаус-складові 

спектральної кривої поглинання, див. рис. 4.20.б, плівка сквараїну на С60 

формується як суміш трьох структурних складових: мономолекулярної (~ 

15600см-1), J-структур (~ 13900см-1) та «червонозміщеного» Нred-димера (~ 

15000см-1). Причому вклад останнього складає більше 70%, що свідчить про 

переважну Нred-самоорганізацію барвника за даних умов. Така молекулярна 

поведінка на нашу думку спричинена двома основними факторами: різницею 

в розмірах молекули фулерену С60 та молекули In, див. рис. 4.21.а, що 

ускладнює ефективний π-стекінг між ними та складністю структури поверхні 
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плівки С60 (рис. 4.21.б), що прямо впливає на довжину дифузійного пробігу 

молекули, а як наслідок на здатність до формування складних J- та Н-типу 

вищих агрегатів. 

 

Рис. 4.21. а) Розміри та модель оптимального взаєморозташування молекул In 

та С60 при їх π-π-стекінгу. б) зображення морфології поверхні плівки С60, 

котра була застосована в якості підкладки. 

 

b) Cтруктура тонких плівок СПТ на поверхні підкладки з С60. 

Морфологія поверхні плівок досліджуваних СПТ на підкладці C60, було 

досліджено за умовних товщин плівок ≥ 60нм. На рис. 4.22. наведено 

зображення мікроструктури плівок всіх трьох барвників. В зв’язку з 

складністю мікрорельєфу поверхні самої підкладки в цьому випадку важко 

виокремити морфологічні особливості структури плівки самих барвників. Але 

при порівняльному аналізі визначено, що плівки Qu-Me та ВТ 

характеризуються, повністю або частково, формуванням молекулярних 

доменів (рис. 4.22. а, б), в той час як плівка In має аморфну структуру (рис. 

4.22.в). 

а) 

б) 

10μm 
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Рис. 4.22. Зображення поверхні плівок Qu-Me (а), ВТ (б) та In(в) отриманих за 

допомогою оптичної мікроскопії. 

 

c) Моделювання поведінки досліджуваних СПТ на поверхні підкладки С60. 

Виходячи з того, що геометричні розміри молекул С60 та молекул 

досліджуваних СПТ одного порядку і, як наслідок, адсорбована молекула 

барвника може взаємодіяти максимум з 2-4-ма молекулами С60 на поверхні 

підкладки, важливим фактором вибору типу підкладки є лише ближній 

порядок кристалу С60 підкладки. Згідно літературних даних [125] ймовірних 

кристалічних типів пакувань С60, міжмолекулярні відстані в таких кристалах 

співрозмірні, тому на першому етапі моделювання, в якості підкладки, було 

застосовано найпростішу кубічну гратку фулериту С60. 

В процесі проведених МД-розрахунків було визначено, що молекули 

сполук, на початковому етапі формування плівки намагаються максимально 

заповнити весь вільний простір у нішах гратки молекулярного С60 кристалу, 

10μm 10μm 

10μm 

а) б) 

в) 
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див. приклад розрахунку організації молекул ВТ на рис. 4.23. Причому 

молекули на поверхні розташовуються хаотично, що ймовірно ускладнює 

процеси агрегації барвника, особливо формування вищих агрегатів. 

 

Рис. 4.23. Модель молекулярної організації основи монометину ВТ на 

поверхні молекулярного кристалу С60.  

 

Розраховані методом МД енергії зв’язку «молекула/С60» в такій системі 

вказують, що сили π-π взаємодії молекул першого моношару безпосередньо з 

поверхнею співрозмірні з енергією міжмолекулярних звязків. 

 

4.2. Особливості формування твердих плівок СПТ залежно від 

температури підкладки. 

Даний підрозділ присвячено дослідженню можливості управління 

надмолекулярною організацією плівок шляхом варіації температури 

підкладки. Виходячи з попередніх результатів, в якості підкладки було 

застосовано скляну, як таку, що найменше впливає на перебіг процесів 

самоорганізації вибраних сполук. Визначено температурний діапазон -50˚-

+70˚С в якому були проведені дані дослідження. Нижня межа даного діапазону 

зумовлена відносною стабілізацією процесів формування плівки та їх малій 

зміні при подальшому пониженні температур, а верхня – подальшим початком 

активного процесу молекулярної десорбції з підкладки в процесі формування 

плівки. 
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4.2.1. Вплив низьких температур підкладки. 

Опис впливу низьких температур підкладки на процеси молекулярної 

організації плівок СПТ проведено на прикладі результатів отриманих при 

охолодженні підкладки до -50˚С. 

На рис. 4.24а наведено еволюцію спектральної кривої поглинання плівки 

Qu-Me з товщиною за даної температури. Виявлено, що криві поглинання 

плівки якісно подібні до отриманих на підкладці даного типу за кімнатної 

температури останньої. Компонентний аналіз спектру, як при малих 

товщинах, так і при відносно великих, вказує на формування JH-структур 

незалежно від товщини плівки (рис. 4.24.б.). Однією з особливостей оптичного 

відгуку при збільшенні товщини є загальне уширення спектру і зростання 

вкладу високоенергетичних смуг А5-6 в загальне поглинання, що може бути 

пов’язано з ускладненням структури плівки на основі JH-димерів та 

збільшенням кількості їх геометричних варіантів, внаслідок локального 

розігріву поверхні плівки «гарячими» молекулами, адсорбованими на 

поверхню. 

 

Рис. 4.24. а) Еволюція спектрів поглинання плівки Qu-Me у процесі росту на 

скляній підкладці за температури останньої -50˚С. б) Спектральні криві 

поглинання та її гаус-компоненти при товщинах плівки (1) ~5-7нм, (2) ~ 30нм. 
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Більш відчутний вплив на надмолекулярну організацію низькі 

температури підкладки проявляють у випадку скварилієвого барвника, див 

рис. 4.25.а. Так отримані спектральні залежності поглинання плівки від 

товщини за даних умов свідчать про зниження вірогідності формування 

складних надмолекулярних асоціатитів. 

 

Рис. 4.25. а) Еволюція спектрів поглинання плівки In у процесі росту на 

скляній підкладці за температури останньої -50˚С. б) Спектральні крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщинах плівки (1) ~15нм. 

 

На початковому етапі росту, див. рис. 4.25.б, плівка має 

мономолекулярну будову, котра із збільшенням товщини молекулярного шару 

поступово ускладнюється збільшенням концентрації Н-димерів, на що вказує 

зростання інтенсивності смуг на 17000-18000см-1 викликаних активізацією 

переходів на вищі вібронні підрівні. Але при цьому високоенергетична 

компонента на 19000 см-1 відсутня, що є ознакою відсутності в складі плівки 

вищих Н-структур на основі димерів. Така спектральна поведінка, на нашу 

думку, зумовлена перш за все зниженням рухливості молекул на поверхні 

підкладки. Молекули In в порівнянні з Qu-Me мають більші розміри і бічні 

групи слабшої донорності, що призводить до суттєвого зниження ймовірності 
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формування агрегатного стану при обмеженій рухливості молекули барвника 

на поверхні. 

Зниження температури підкладки у випадку осадження основи 

монометину веде до блокування реструктуризації плівки при збільшенні 

товщини. На рис. 4.26.а наведено еволюцію спектральних кривих поглинання 

відносно товщини плівки за визначених умов.  

 

Рис. 4.26. а) Еволюція спектрів поглинання плівки ВТ у процесі росту на 

скляній підкладці за температури останньої -50˚С. б) Спектральні крива 

поглинання та її гаус-компоненти при низьких товщинах плівки. 

 

Згідно результатів розкладу спектральної кривої на складові (рис. 

4.26.б), плівка загалом перебуває в стані твердого розчину і формується на 

основі двох основних компонент: мономолекуляної та Н-димерів оптимальної 

будови, причому їхні відносні концентрації у складі плівки на всіх товщинах 

співрозмірні. Будь-який спектральний прояв J-фази в процесі досліджень 

виявлено не було.  

Це опосередковано підтверджується результатами АСМ-мікроскопії. 

Досліджена поверхня плівки має однорідну, аморфну будову по всій площі, 

див. рис. 4.27. Шорсткість такої плівки складає близько RMS = 1,6нм, а розмах 

висот не перевищує 6-7нм. 
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Рис. 4.27. Зображення поверхні плівки ВТ осадженої на скляну підкладку за 

температури останньої -50˚С та її профіль висот. 

 

В якості короткого узагальнення, на основі поданих результатів, варто 

зазначити, що за низьких температур підкладки в більшості випадків плівки 

СПТ формуються на основі двох компонент: мономолекулярної та 

енергетично найбільш вигідних структур – Н- або JH- димерів. Причому 

відносний вклад кожного з компонентів визначається біполярністю молекули: 

чим більший дипольний момент молекули тим більша концентрація димерів в 

складі плівки, особливо на перших етапах її формування. Збільшення товщини 

плівки за рахунок адсорбції «гарячих» молекул веде до локального розігріву 

поверхні, що в свою чергу призводить до зростання концентрації 

молекулярних димерів СПТ в складі плівки та в деяких випадках початку 

формування більш складніших структур на їх основі. Формування 

енергетично менш вигідних складних структур типу J та вищих Н-агрегатних 

форм за даних умов не відбувається. 

 

4.2.2. Вплив високих температур підкладки. 

Опис впливу високих температур підкладки на процеси молекулярної 

організації плівок СПТ проведено на прикладі результатів отриманих Тпід = 

+70˚С. 
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Проведений аналіз еволюції спектрів поглинання плівки мероцианіну 

при зміні товщини за даних умов осадження свідчить, див. рис. 4.28, про 

формування надмолекулярної «ялинкової» структури на протязі всього 

процесу росту плівки. При цьому виявлено, що J-компонента спектрального 

відгуку А1 на всіх товщинах зсунута більш ніж на 200 см-1 батохромно 

відносно аналогічно визначених для інших умов формування і вносить в 2 рази 

більший вклад в поглинання в порівнянні з основною смугою А2 Н-

компоненти, див. рис. 4.28.б. Така особливість може бути пояснена через 

існування окремих J-структур молекул у складі плівки або специфікою, у 

цьому випадку, геометрії димерів чи вищих структур на їх основі (кут 

розкриття β між молекулами при цьому має зростати), що призводить до 

енергетичного перерозподілу поглинання на користь J-складової. 

 

Рис. 4.28. а) Еволюція спектрів поглинання плівки Qu-Me у процесі росту на 

скляній підкладці за температури останньої +70˚С. б) Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщинах плівки ~ 30нм. 

 

Додатково проведені АСМ-дослідження мікроструктури плівки Qu-Me 

отриманої за вказаних технологічних умов свідчать, що в цілому загальний 

принцип формування для даного барвника зберігається: плівка цілком 

складається з паличкоподібних молекулярних доменів мікронних розмірів, 

котрі хаотично розташовані в площині плівки, див. рис. 4.29. 
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Рис.4.29. Зображення поверхні плівки Qu-Me осадженої на скляну підкладку 

за температури останньої +70˚С та її профіль висот. 

 

Результати спектральних досліджень супрамолекулярної організації 

скварилієвого барвника у випадку підвищеної температури підкладки свідчать 

про початок агрегації молекул сполуки вже на початковій стадії росту (див. 

рис. 4.30.а). Так компонентний гаус-аналіз кривої кривої поглинання при 

умовних товщинах молекулярного шару до 10нм вказує на те, що плівка в 

основній своїй масі складається з «червонозміщених» Н-димерів та 

складніших Н-структур на їх основі. Подальший ріст товщини плівки 

призводить до підвищення вкладу компоненти А1 на ~ 14200см-1, що 

відповідає формуванню J-типу агрегатів даного барвника (рис.4.30.б). При 

товщинах плівки > 30нм відсоток поглинання пов'язаний з J-структурами 

досягає 20%, що значно перевищує аналогічні значення отримані раніше за 

різних товщин і умов формування плівок. Це вказує на те, що підвищена 

температура підкладки з поміж інших параметрів найбільше сприяє 

формуванню J-структур у плівці In. 

Z
r
=216,7nm 

R
a
=38,2nm 

R
q
=48,2nm 



114 
 

 

Рис. 4.30. а) Еволюція спектрів поглинання плівки In у процесі росту на 

скляній підкладці за температури останньої +70˚С. б) Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщинах плівки ~ 30нм. 

 

Згідно спектральних даних, основною особливістю формування плівок 

основи монометину ВТ при заданих температурних умовах є здатність 

утворювати плівки як з Н- так і з J-структур. Виявлено, що формування плівки 

з Н-структур має низьку вірогідність щодо утворення і дуже чутливо до 

швидкості осадження молекул барвника з газової фази. На рис. 4.31.а наведено 

загальний вигляд спектру поглинання плівки першого типу залежно від 

товщини останньої. Як можна бачити, смуги, відповідальні за J-агрегацію 

барвника, слабо проявляються при всіх товщинах плівки і майже не вносять 

суттєвого вкладу в загальне поглинання плівки, натомість спостерігаються 

інтенсивні смуги, відповідальні за мономолекулярне та Н-димерне поглинання 

сполуки. Причому згідно аналізу компонентного складу (рис. 4.31.б), 

зростання товщини плівки призводить до масової Н-димеризації молекул та 

формування вищих Н-структур на їх основі, на що вказують присутність 

інтенсивних смуг А4-7, що відповідають переходам на вищі вібронні підрівні 

Н-структури.  
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Рис. 4.31. а) Еволюція спектрів поглинання плівки першого типу ВТ у процесі 

росту на скляній підкладці за температури +70˚С. б) Спектральна крива 

поглинання та її гаус-компоненти при товщинах плівки ~ 12-15нм. 

 

Результати АСМ-мікроскопії свідчать, плівка в цьому випадку являє 

собою сукупність окремих конусоподібних молекулярних кластерів з 

плавними гранями, див. рис. 4.32. Відстань між такими молекулярними 

«острівцями» може сягати до 2мкм. Отримані дані показують, що в цьому 

випадку збільшення Tпід призводить до зростання загальних параметрів 

шорсткості плівки за рахунок формування таких доменів. Ймовірно, що 

утворення таких молекулярних конгломератів відбувається за рахунок 

збираючої реструктуризації (процесу утворення і росту одних 

надмолекулярних систем за рахунок інших, тієї ж структури). 
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+70˚С та її основні 

характеристики. 
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J-тип організації плівки основи монометину утворюється в більшості 

випадків при швидкостях осадження > 0,001нм/с. Вона характеризується 

формуванням молекулами J-структур вже при мінімальних товщинах плівки, 

див. рис. 4.33.а, при цьому присутність мономолекулярної фази разом з Н-

димерами не спостерігається. Форма надмолекулярної організації не залежить 

від товщини плівки. Спектральний аналіз компонентного складу плівки, див. 

рис. 4.33.б, повністю відповідає результатам, отриманим для плівки ВТ при 

товщинах > 20-30нм даного барвника і вказує на формування структур за 

типом «голова до голови». 

 

Рис. 4.33. а) Еволюція спектрів поглинання плівки ВТ другого типу у процесі 

росту за вказаних умов. б) Усереднена спектральна крива поглинання та її 

гаус-компоненти. 

 

Аналіз мікроструктури плівки другого типу показує, що вона 

формується у вигляді молекулярних «нанодротів» довжиною до 20-30мкм, 

котрі хаотично розміщуються на поверхні підкладки, див. рис. 4.34. Така 

структура подібна до аналогічно визначених для J-агрегатного стану плівки в 

п.4.1.1 та п.4.1.2. 
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На основі результатів дослідження надмолекулярної організації плівок 

СПТ при заданих умовах, можна зробити висновок, що надлишкова енергія 

∆kT = 0,09ккал/моль, що отримують адсорбовані на поверхню скла молекули, 

дозволяє їм нівелювати вплив підкладки і проводити надмолекулярну 

організацію плівки за рахунок міжмолекулярних взаємодій. При цьому в 

більшості випадків спостерігається формування складних структур J-типу, 

котрі вимагають більшої енергії та кількості молекул для старту їх 

«зародкоутворення». Плівки СПТ за таких умов мають складну доменну 

мікроструктуру і фізично являють собою окремі субмікронні молекулярні 

конгломерати хаотично розташовані на поверхні підкладки.  

 

4.3. Висновки до розділу 

1. Отримано кінетичні залежності спектральних змін оптичного 

поглинання молекулярного шару в процесі його росту на поверхнях різної 

природи (полярний діелектрик, метал, органічний напівпровідник) та 

зроблено порівняння з результатами спектральної поведінки в розчинах для 

всіх досліджуваних сполук. 

2. Встановлено, що спектральна поведінка в твердому стані 

мероціаніну Qu-Me на протязі всього етапу росту плівки (у випадку скляної 

підкладки) загалом подібна до спектрального відгуку у гідрофільному 

Рис.4.34. Зображення поверхні 

плівки ВТ другого типу 

осадженої на скляну підкладку за 

температури +70˚С. 
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оточенні його асоціатів та визначається надмолекулярною організацією 

ялинкового типу, натомість у випадку двох інших сполук на початковому етапі 

росту плівок, за відносних товщин плівки до 10÷15нм, спостерігається фаза 

росту у вигляді твердого мономолекулярного розчину з невеликим відсотком 

Н-димерів. Подальший ріст плівки призводить до змін в надмолекулярній 

організації плівки: так, у випадку ВТ спостерігається J-агрегація, натомість 

плівка In характеризується молекулярною організацією складних Н-структур. 

3. Методами оптичної та атомно-силової мікроскопії досліджено 

морфологію поверхонь плівок на скляній підкладці. Результати свідчать про 

те, що плівки сполук Qu-Me та In формуються у вигляді хаотично 

розташованих молекулярних доменів, у випадку мероцианіну 

«паличкоподібної» форми мікронних розмірів, а для сквараїну притаманні 

молекулярні асоціати округлої форми з розмірами в діапазоні 100-300нм. 

Випадок ВТ цікавий присутністю на поверхні одночасно двох фазових станів. 

Перший фазовий стан домінуючий і займає близько 80% площі плівки, він 

характеризується наявністю хаотично розташованих «стрічкоподібних» 

молекулярних доменів до 10мкм в довжину, що ймовірно відповідає 

структурам J-типу. Другий фазовий стан має структуру близьку до аморфної з 

включенням невеликої кількості молекулярних «зерен» субмікронних 

розмірів і, вірогідно, є проявом мономолекулярної організації плівки. 

4. Молекули барвників взаємодіють з поверхнею полярного SiO2 

переважно на основі водневих звязків, що визначає їх кутове розташування на 

поверхні. Розрахована енергія зв’язку молекула-SiO2 на 10÷30% нижча за 

міжмолекулярну, що визначає острівковий ріст Вольмера-Вебера в якості 

основного механізму формування молекулярних плівок на поверхні SiO2. Як 

одну з головних особливостей, варто відзначити велику вірогідність 

додаткового скручування молекул сполук на поверхні SiO2. 

5. Визначено, що на поверхні золотої підкладки, на початковому 

етапі росту (товщина молекулярного шару h < 7-10нм), плівка мероцианіну 

Qu-Me загалом формується на основі молекулярних структур J-типу, Схожа 
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ситуація спостерігається і у випадку скварилієвого барвника, тут J-тип 

упорядкування поступово заміщується Н-димером з батохромним зсувом, але 

при цьому складних структур Н-типу не утворюється, про що свідчить 

відсутність інтенсивних високоенергетичних компонент. При цьому у випадку 

основи монометину ВТ саморганізація плівок на поверхні золота 

характеризується зворотніми процесами. Результати спектральних досліджень 

вказують на значну присутність, на початковому етапі росту, мономерної 

форми та структур Н-типу, при цьому концентрація J-агрегатів невисока і не 

перевищує 5%.  

6. Згідно результатів оптичної мікроскопії у випадку мероциануну та 

сквараїну спостерігається доменна структура плівки, з мікронними розмірами 

молекулярних «зерен», що входять до їх складу. Мікроструктура плівок 

основи монометину загалом однорідна і формується на основі субмікронних 

хаотичних конгломератів. 

7. Результати теоретичних обрахунків процесу взаємодії молекула-

атомарна поверхня Au(111) свідчать про  досить сильну взаємодію між 

молекулою та золотим субстратом, що на перших етапах визначає характер 

поведінки адсорбованих на поверхню молекул. Визначено, що енергія 

взаємодії молекула Qu-Me - поверхня Au в 3-4 рази вища за міжмолекулярну. 

8. Експериментальне дослідження кінетики оптичного відгуку для 

твердих плівок сполук осаджених на фулеренову підкладку свідчить про 

початок агрегації адсорбованих молекул вже на субмоношарових товщинах, 

незалежно від структури барвника. 

9. Теоретичні дослідження процесу фізсорбції молекули барвника на 

поверхню молекули С60 показали, що енергія π-π-зв’язку молекула/С60 

співрозмірна з міжмолекулярною і супроводжується максимально повним 

перекриттям їх π-електронних систем. 

10. Досліджено особливості молекулярної організації вибраних 

сполук залежно від температури підкладки. Дослідження було проведено в 

діапазоні температур -50 ÷ +70˚С на скляній підкладці. 
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11. Виявлено, що тенденції поведінки різних сполук при формуванні 

молекулярних плівок за тих чи інших температурних умов підкладки загалом 

подібні, але мають певні свої особливості. Так у випадку адсорбції біполярних 

молекул мероцианіну Qu-Me підвищення і зниження температури підкладки 

відносно кімнатної призводить лише до невеликих змін концентрації 

ялинкових структур в загальному складі плівки та в цілому не впливає на 

компонентний склад плівки протягом всього процесу її формування. 

Натомість для скварилієвого барвника In температура підкладки дозволяє в 

більш широких межах варіювати типи молекулярних асоціатів та їх відносну 

концентрацію в твердій плівці в процесі її створення. Визначено, що зростання 

температури скляної підкладки сприяє формуванню молекулярних структур J-

типу для вказаних барвників. 

12. Молекулярна адсорбція ВТ на поверхню субстрату при різних 

температурах останньої призводить до суттєвих змін в її компонентному 

складі. Формування плівки при понижених температурах призводить до 

повного нівелювання процесу реструктуризації плівки в J-фазу з товщиною, 

плівка формується у вигляді мономолекулярного твердого розчину з 

включеннями енергетично стабільних Н-димерів. 

13. Виявлено, що основною особливістю формування плівок основи 

монометину ВТ при підвищеній температурі підкладки є здатність утворювати 

плівки на основі як Н- так і J-структур
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РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЛІВОК НА ОСНОВІ ВИБРАНИХ СПОЛУК ПОЛІМЕТИНОВОГО 

ТИПУ 

 

 

Однією з важливих характеристик напівпровідникових плівок 

органічних сполук є їх вольт-амперна характеристика (ВАХ). Це пов’язано з 

пошуком застосування таких матеріалів у напівпровідникових приладах, які 

працюють при поданні зовнішньої напруги, наприклад, світловипромінюючі 

діоди, фотодетектори, тощо, чи самі генерують електричну енергію - 

фотовольтаїчні чи термоелектричні перетворювачі. ВАХ дозволяють 

визначати не тільки електропровідність структур на основі барвників, але й 

виявляють особливості механізмів інжекції, рекомбінації і тим самим чітко 

окреслюють можливі області їх застосування [115]. 

 

5.1. Приготування зразків та методика вимірювання вольт-

амперних характеристик. Мікроструктура отриманих плівок 

СПТ. 

Тонкі плівки досліджуваних барвників було виготовлено відповідно до 

технології описаної в п.2. Осадження ціанінів проводилось на установці ВУП-

5М з термічною системою випаровування при остаточному тиску всередині 

камери близько 10-4 Па. Товщина плівки і швидкість осадження регулювались 

відповідно до показів кварцового резонатора. Товщина плівок готових зразків 

становила ~100-120 нм. Швидкість осадження складала близько 0.05нм/с. В 

якості підкладок було використано скляні пластини з нанесеними поверх 

золотими гребінчастими структурами, див. рис. 5.1. Нанесення золота 

проводилось літографічним методом. Період гребінки становив 20 мкм. В 

роботі нами використовувались підкладки з двома гребінками на одному 
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зразку. Під час процесу сублімації барвників до основних контактів однієї з 

гребінок прикладався електричний потенціал, а інша залишалась без 

прикладеної напруги. Таким чином ми отримували в одному процесі на одній 

підкладці дві плівки барвника однакової товщини з різницею у тому, що одна 

з них була вирощена при додатковій дії електричного поля. Напруженість поля 

при виготовленні плівок СПТ варіювалась в межах 10-15кВ/см. Дані значення 

напруженості були обмежені можливістю пробою зразка при збільшенні 

напруги на контактах. Осадження проводилось за кімнатної температури 

підкладок. Перед початком сублімації, підкладки були очищені в ізопропанолі 

с використанням ультразвуку, наступним промиванням в дистильованій воді 

та просушкою в сушильному шкафу.  

 

Рис. 5.1. Схема підкладки використана для формування плівок СПТ під 

впливом електричного поля. 

 

Вимірювання вольт-амперних характеристик плівок проводилося на 

приладі HP 4140B фірми Hewlett Packard. Вимірювання проводилось після 

осадження плівок, при кімнатній температурі в кімнатній атмосфері. При 

вимірюванні даних характеристик підключення проводилось до основних 

контактів, до яких було прикладено електричний потенціал в процесі 

формування плівок. Також, додатково, було досліджено явище 
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фотопровідності одержаних зразків. В якості джерела світла нами була 

застосована галогенова лампа з потужністю випромінювання близьким до 100 

мВт/см2. 

Дослідження мікроструктури плівок проводилось за допомогою 

скануючого електронного мікроскопу JEOL JSM-6360LV при університеті 

Йоганнса Кеплера (Лінц, Австрія) . SEM-зображення мікроструктури плівок 

осаджених без та під дією електричного поля для мероцианіну Qu-Me, 

сквараїну In та основи монометину ВТ, показані на рис. 5.2.  

Як можна бачити з рис. 5.2, електричне поле, за виключенням 

мероцианінового барвника, майже не впливає на загальну структуру плівок 

барвників на мезорівні. Так у випадку сквараїну In (в, г) в обох випадках 

плівка формується у вигляді хаотично розташованих округлих нанометрових 

конгломератів величиною 100-200нм, подібно до описаних у п. 4.1.1. 

Додатково спостерігається також включення невеликої кількості структур у 

вигляді нанониток, що ймовірно відповідають J-агрегації барвника, причому, 

як можна бачити з рис. 5.2.г, їх концентрація у випадку плівки осадженої під 

дією електричного поля – нижча. Для основи монометину ВТ (рис. 5.2.д-е), 

теж характерним є формування плівки у двох фазових станах описаних у 

п.4.1.1, незалежно від дії електричного поля. У цьому випадку спостерігається 

області з окремо розташованими молекулярними конгломератами мікронних 

розмірів, ймовірно J-структур, та області зі структурами високої щільності, 

вірогідно Н-типом упаковки. Останній тип пакування яскраво проявляється на 

поверхні скла між золотими електродами. З огляду на отримані результати 

структури плівок для цих барвників, можна припустити, що провідність плівок 

має носити стрибковий характер і визначатись в основному Н-типом 

пакування, в зв’язку з більшою структурною однорідністю областей плівки, 

пов’язаних з даним типом самоорганізації. 
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Рис. 5.2. SEM-зображення мікроструктури плівок осаджених без (а, в, д) та під 

дією електричного поля (б, г, е) для мероцианіну Qu-Me (а, б), сквараїну In (в, 

г) та основи монометину ВТ (д, е). 

 

Аналіз СЕМ-зображень мікроструктури плівок для мероцианіну Qu-Me 

(рис. 5.2.а-б) показує, що в цьому випадку структура плівки залежить від 

прикладеного електричного поля. Так нами було виявлено, що в обох випадках 

плівки мають доменну структуру, подібно до наведеної в п. 4.1, але при цьому 
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для плівки отриманої під дією електричного поля характерним є формування 

молекулярних конгломератів більших розмірів та більш щільної упаковки на 

скляній підкладці між золотими електродами. Відповідно до результатів 

описаних в п. 4.1.2, для Qu-Me та зовнішньої подібності надмолекулярних 

структур отриманих на поверхні золота та скла у цьому випадку, ми 

припускаємо формування барвником J-структур або структур близької 

геометрії за даних умов. До того ж поблизу електродів спостерігається чітка 

орієнтація даних конгломератів вздовж прикладеного електричного поля, що 

є додатковим свідченням на користь можливості використання електричного 

поля з метою керування надмолекулярною організацією молекул СПТ з 

вбудованим статичним дипольним моментом. При цьому, відмінності в 

надмолекулярній організації барвників під впливом електричного поля 

призводять до різних значень провідності і характеру інжекції отриманих 

зразків, як буде показано нижче.  

 

5.2. Експериментальні результати і обговорення. 

Питому провідність отриманих зразків було оцінено на основі 

одержаних вольт-амперних характеристик. В зв’язку із загальною 

нелінійністю ВАХ оцінку було проведено у діапазоні малих напруг (~1-2 В) 

для яких характерною є лінійнійність ВАХ за формулою: 

𝜎 =  
𝑑

𝑅∗𝑆
       (5.1) 

де R-опір плівки, S-площа перерізу плівки, d- довжина плівки. 

a) Дослідження вольт-амперних характеристик плівок основи 

монометину ВТ. 

Відповідно до проведених розрахунків для плівок основи монометину 

визначено, що у випадку плівки отриманої без впливу електричного поля, 
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питома провідність складає близько ρref = 7,3*10-7См/см, а для плівки ВТ, що 

була вирощена під впливом поля питома провідність зростає майже на порядок 

і складає ρfield = 6,1*10-6См/см. Отримані значення провідності опосередковано 

вказують на додаткову молекулярну упорядкованість структури плівки у 

випадку її формування під додатковим впливом зовнішнього електричного 

поля напруженістю близько 10 кВ/см. Додатково також було проведено оцінку 

інжекційних характеристик отриманих плівок за різних умов за допомогою 

розрахунку чутливості α. 

ВАХ та її безрозмірна чутливість α плівки основи монометину ВТ 

наведена на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3. ВАХ (а) та її безрозмірна чутливість (б, в) плівки основи монометину 

ВТ. Криві 1, 2 – ВАХ у прямому напрямку, криві 3, 4 – ВАХ у зворотньому. 

1,3 – темнові ВАХ. 2,4 – ВАХ під дією зовнішнього освітлення. 

 

Слід відмітити, що незважаючи на те, що контакті в структурі були 

симетричні (золото) отримані ВАХи не є симетричними. Це можна пов’язати 

з тим, що в процесі вимірювань пастки органічної плівки заповнюються 
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носіями заряду, отже повторне вимірювання або послідовне вимірювання з 

іншою полярністю фактично відбувається для плівки з заповненими пастками.  

“Пряма” ВАХ у темряві лінійна з =1, а при збільшенні напруги, V>3 В, стає 

інжекційною з >1. Освітлення призводить до збільшення провідності, але 

інжекційна здатність при цьому падає та ВАХ стає випрямляючою з =0,5. 

“Зворотня” ВАХ у темряві поводить себе інакше: спочатку вона 

надлінійна, далі стає сублінійною, потім її нахил дорівнює =1,5 і, нарешті, 

спадає до =1. Тобто ВАХ має область бімолекулярної рекомбінації з =1,5, 

але при напругах V>3 В інжекційна здатність зменшується, що і призводить 

до омічної залежності ВАХ. Світло активізує інжекційну здатність і ВАХ при 

високих напругах V>4 В має нахил >1. 

ВАХ та її безрозмірна чутливість плівок основи монометину, що були 

отримані під дією зовнішнього електричного поля наведена на рис. 5.4. 

 

Рис. 5.4. ВАХ (а) та її безрозмірна чутливість (б, в) плівки основи монометину 

ВТ осадженої у зовнішньому електричному полі. Криві 1, 2 – ВАХ у прямому 

напрямку, криві 3, 4 – ВАХ у зворотньому. 1, 4 – темнові ВАХ. 2, 3 – ВАХ під 

дією зовнішнього освітлення. 
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З рис. 5.4 видно, що формування структури у зовнішньому 

електричному полі призводить до збільшення провідності в обох напрямках. 

При цьому інжекційна здатність у “зворотньому” напрямку суттєво 

змінюється. 

Так, “пряма” ВАХ поводить себе подібно до ВАХ структури без 

зовнішнього поля. У темряві вона лінійна з =1, а при збільшенні напруги, 

V>3 В, стає інжекційною з >1. Неочікуваний ефект має місце при освітленні: 

освітлення призводить до зменшення провідності, інжекційна здатність при 

цьому падає та ВАХ стає сублінійною з <1. Ситуація відмінна від структури 

без поля, де світлова ВАХ класично випрямляюча з ≈0,5. “Зворотня” ВАХ у 

обох напрямках має мономолекулярний характер з ≈2, тобто переважає один 

тип носіїв струму. Проте, якщо у темряві існує тенденція до бімолекулярної 

рекомбінації з α=1,5, то при освітленні домінує один тип носіїв і нахил навіть 

збільшується (α>2 при V≈3 В). 

b) Дослідження вольт-амперних характеристик плівок скварилієвого 

барвника In. 

Проведений аналіз питомої провідності для скварилієвого барвника 

також показує навпаки спад провідності плівок у випадку прикладення 

зовнішнього електричного поля на етапі її формування. Розрахована 

провідність плівки осадженої без впливу електричного поля складає ρref = 

8.3*10-6Cм/см, а аналогічної отриманої при прикладеному ел. полю - 

ρfield = 3,4*10-6См/см. 

ВАХ та її безрозмірна чутливість плівок скварилієвого барвника 

наведена на рис. 5.5. Було досліджено темнові ВАХ плівок отриманих без 

електричного поля, та структури, сформованої в електричному полі. 
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Рис. 5.5. ВАХ (а) та її безрозмірна чутливість (б, в) плівки скварилієвого 

барвника In. Криві 1, 2 – ВАХ у прямому напрямку, криві 3, 4 – ВАХ у 

зворотньому. 1,3 – темнові ВАХ. 2,4 – ВАХ під дією зовнішнього освітлення. 

 

“Пряма” ВАХ починається з лінійної залежності з =1 для структури А, та 

сублінійної залежності з <1 для структури типу В. При збільшенні напруги, 

нахил має діапазон =1,5, тобто має місце бімолекулярна рекомбінація з 

подальшим переходом до мономолекулярної рекомбінації. “Зворотня” ВАХ 

цих структур поводиться ідентично: діапазон надлінійності переходить до 

режиму бімолекулярної рекомбінації з =1,5. 

Таким чином, для плівок скварилієвого барвника In характерним є 

наявність носіїв струму обох типів, що призводить до бімолекулярної 

рекомбінації в обох напрямках. 

ВАХ та її безрозмірна чутливість структур сквараїну, отримані у 

зовнішньому електричному полі наведена на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Темнова ВАХ (а) та її безрозмірна чутливість (б, в) плівки 

скварилієвого барвника In осадженої у зовнішньому електричному полі. 1 – 

ВАХ у прямому напрямку, 2 – ВАХ у зворотньому. 

 

З рис. 5.6 видно, що якщо пряма ВАХ починається та закінчується омічною 

поведінкою, маючи лише наближення до бімолекулярної рекомбінації, то 

зворотня ВАХ майже уся має режим бімолекулярної рекомбінації. 

 

c) Порівняння вольт-амперних характеристик плівок мероціаніну Брукера, 

отриманих в електричному полі та без поля. 

Відповідно до результатів розрахунку значень питомої провідності для 

плівок Qu-Me визначено, що найбільш суттєвим на провідність плівки є вплив 

електричного поля саме у цьому випадку. Отримане значення ρref складає 

близько 2.1*10-6Cм/см, натомість ρfield плівки, отриманої в ел. полі, зростає 

більш ніж на порядок і становить  2,5*10-5См/см. Детальний аналіз ВАХ-в для 

плівок Qu-Me та визначення їх інжекційних параметрів наведено в 

наступному пункті. 

В даному параграфі наведено результати аналізу вольт-амперних 

характеристик плівок мероцианіну Брукера, аналога Qu-Me за виключенням 

1 10
0

1

2

3

=2

=1.5

=1

2



V, В

1 10
0

1

2

3

=0.5

=1.5

=1

1

 

V, В

1 2 3 4 5 6

1E-10

1E-9

2

1

I,
 A

 

V, В

а) б)

в)



131 
 

трет-Bu груп у складі акцепторного залишку. Отримані на його основі 

структури становлять більш яскравий приклад впливу зовнішнього 

електричного поля на самоорганізацію біполярних молекул з великим 

вбудованим дипольним моментом. Питома провідність плівок даного 

барвника при осадженні в електричному полі зростає майже на 2 порядки. 

ВАХ та її безрозмірна чутливість плівок мероціаніну Брукера, які 

отримані без зовнішнього електричного поля (криві 1 та 2) та у зовнішньому 

електричному полі (криві 3 та 4), наведена на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Темнові та світлові ВАХ (а) та їх безрозмірна чутливість (б, в) плівки 

мероціаніну Брукера, осадженим без зовнішнього електричного поля (1, 2) та 

у зовнішньому електричному полі (3, 4). Криві 1, 4 – темнова ВАХ, криві - 2, 

3 ВАХ при освітленні. 

 

ВАХ плівок даного мероціанінового барвника, які отримані без 

зовнішнього електричного поля у темряві (крива 1) та при освітленні (крива 2) 

поводяться тотожно за винятком малого діапазону бімолекулярної 

рекомбінації при освітленні (V=(2-4) В). Обидві криві починаються з омічного 

діапазону (=1), далі після стрибка струму з  ≈4, стає випрямляючою ( ≈0,5), 

і наприкінці нахил збільшується до >=1. Освітлення призводить до 
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збільшення провідності, але інжекційна здатність при цьому падає та ВАХ стає 

випрямляючою з =0,5. 

ВАХ плівок мероціаніну Брукера, які отримані у зовнішньому 

електричному полі (криві 3 та 4) мають переважно діапазон бімолекулярної 

рекомбінації. Тільки при малих прикладених напругах у темряві крива 

надлінійна з >2, а при освітленні дорівнює =2. 

Треба відзначити дію зовнішнього електричного поля при формуванні 

структури. Відношення струмів у темноті сягає 50, а при освітленні 100. 

Таким чином, знайдено значний вплив прикладеного електричного поля 

на формування структури плівки мероціанінового барвника, що приводить до 

різної поведінки ВАХ. У цілому електричне поле сприяє формуванню 

структури з більшою провідністю та омічною поведінкою в широкому 

інтервалі прикладених напруг. 

 

d) Взаємозв’язок структурної організації та вольт-амперних 

характеристик плівок. 

Виявилось кілька спільних рис у поведінці (ВАХ) усіх досліджених 

структур.  

- мономолекулярна та бімолекулярна рекомбінація домінують у 

більшості розглянутих характеристик, так безрозмірна чутливість мала 

значення = 2 та = 1,5, відповідно; 

- при освітленні інжекція завжди зменшується, відносно до об’ємної 

провідності, що призводить до сублінійної ВАХ, <1; 

Проте відмінності у поведінці ВАХ досліджених структур мали місце 

також, які пов’язуються з різною структурою агрегатів в них. 
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Рис. 5.8. ВАХ структур з Qu-Me та In барвниками. Криві 1, 2 – плівка Qu-Me, 

криві 3, 4 – плівка In, криві 1, 3 – у зворотньому напрямку, криві 2, 4 – у 

прямому. Розрахована енергетична діаграма Н-структур In та J-структур Qu-

Me. 

 

На рис. 5.8 показані ВАХи структур з мероціаніновим та сквараїновим 

барвниками у двох напрямах, умовно названих прямим та зворотнім. Знову 

спостерігається асиметрія ВАХів, незважаючи на те, що контакті в структурі 

були симетричні (золото). Як вже відмічалося, це можна пов’язати з тим, що в 

процесі вимірювань пастки органічної плівки заповнюються носіями заряду, 

отже повторне вимірювання або послідовне вимірювання з іншою полярністю 

фактично відбувається для плівки з заповненими пастками. Причому, згідно з 

характеру ВАХів, можна припустити, що плівка мероціаніну містить більшу 

концентрацію пасток, ніж плівка сквараїну.  Як видно з енергетичної діаграми 

Н-структур In та J-структур Qu-Me, яка показана на рис. 5.8.г, енергетичні 

рівні пасток для дірок, які мають бути розташовані поблизу НОМО, у плівках 

мероціаніну в цілому створюють більшу величину бар’єру для вивільнення 

дірок, ніж у плівці сквараїну. Тому показує, що саме менша енергетична 

відстань Au та HOMO для Н-структур In призводить до полегшення інжекції 

дірок та реалізації режиму бімолекулярної рекомбінації (практично на усьому 
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діапазоні ВАХ  ≈ 1,5). Той же час для J-структур Qu-Me енергетична 

відстань від енергетичного рівня Au більша, тому інжекція дірок для цих 

структур утруднена та ВАХ у “зворотньому” напрямку практично омічна. 

ВАХ з мероціанновим барвником у прямому напрямку показала 

неінжекційну поведінку: ВАХ починаються з сублінійності ( < 1), потім  

зростає до  = 1,5 після чого зменшується до  = 1, тобто фактично стає 

омічною. У зворотному напрямку провідність нижча, ВАХ починається з 

омічної поведінки ( ≈ 1), потім  зростає до  = 1,5 після чого зменшується 

до  ≈ 0,5 і знову зростає вже до  >  2. Тобто у зворотньому напрямку 

інжекційні властивості структури при високих полях покращуються, при чому 

починає переважати інжекція одного типу носіїв (мономолекулярна 

рекомбінація). Такий характер інжекції повязується з характерним типом 

агрегації JН-типу цього барвника на підкладці. Такі властивості вказують на 

можливість застосування цього барвника в якості фотопровідника.  

Для сквараїнового барвника поведінка інша. У прямому напрямку ВАХ 

починається з омічної поведінки ( = 1), потім  зростає до  = 1,5 після чого 

зменшується до  = 1. У зворотному напрямку провідність скварного барвника 

вища, ВАХ починається з  ≈ 1,5 і практично на всьому діапазоні дорівнює 

 ≈ 1,5, що відповідає інжекції обох типів носіїв та їх бімолекулярній 

рекомбінації, відповідно. При цьому концентрації обох носіїв струму 

приблизно рівні. Такий характер інжекції можна пояснити з характерним 

типом агрегації Н-типу цього барвника на підкладці.  Такі електрофізичні 

характеристики свідчать про перспективність застосування цього барвника у 

фотовольтаїчних та світловипромінюючих структурах. 

 

5.3. Висновки до розділу. 

1. Проведено вивчення можливості керування надмолекулярною 

організацією плівок вибраних СПТ шляхом прикладення зовнішнього 
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електричного поля в процесі їх виготовлення. Значення прикладеного 

електричного поля варіювалось в діапазоні 10-15 кВ/см. 

2. Визначено за допомогою SEM-аналізу, що у випадку основи 

монометину та скварилієвого барвника загальна структура плівки під впливом 

зовнішнього електричного поля майже не змінюється. Натомість у випадку 

мероцианінового барвника спостерігається укрупнення молекулярних 

конгломератів. Виявлено схильність до повороту таких доменів у напрямку 

прикладеного поля поблизу контактів. 

3. Показано, що питома провідність отриманих плівок лежить в діапазоні 

10-7-10-5 См/см. Для випадку молекул з вбудованим дипольним моментом (Qu-

Me та ВТ) виявлено зростання провідності плівки осадженої під впливом 

електричного поля. Для сквараїну In навпаки спостерігається зниження 

провідності плівки, отриманої за даних умов, майже в 2,5 рази. 

4. Виявлено кілька спільних рис у поведінці ВАХ усіх досліджених 

структур.  

- мономолекулярна та бімолекулярна рекомбінація домінують у більшості 

розглянутих характеристик, тому що безрозмірна чутливість мала значення = 

2 та = 1,5, відповідно; 

- при освітленні інжекція завжди зменшується, відносно до об’ємної 

провідності, що призводить до сублінійної ВАХ, <1; 

5. Проаналізовано характер інжекції носіїв заряду в плівки залежно від 

структури агрегату та положення енергетичних HOMO і LUMO рівнів, та 

показано, що мономолекулярна рекомбінація домінує у плівках мероціаніну, 

де переважає J-тип агрегації, а бімолекулярна – у плівках сквараїну, де 

переважає Н-тип агрегації. 



136 
 

Загальні висновки 

 

1. Розроблено основи технології вакуумного термічного випаровування 

органічних сполук зі слабкою температурною стійкістю без розкладу молекул, 

що дозволяє формувати тонкі плівки термовакуумним методом з мінімальним 

вмістом домішок.  

2. Встановлено, що у багатошарових структурах основи монометину та 

сквараїну відбувається реорганізація ближнього упорядкування молекул в 

залежності від відстані до поверхні підкладки. Визначено характерну товщину 

(~4-10 умовних моношарів), вище якої тонка плівка зазнає структурної 

реорганізації. 

3. Встановлено, що природа твердого субстрату (полярний діелектрик, метал, 

або напівпровідник) суттєвим чином впливає на структуру агрегатів 

досліджуваних барвників. Знайдено, що металева підкладка спричиняє 

формування агрегатів J-типу для мероціаніну та сквараїну. Розраховано, що 

енергія зв’язку молекули із золотом в чотири рази вища ніж енергія 

міжмолекулярної взаємодії, в той час як енергія зв’язку молекули із полярним 

діелектриком (SiO2) в 1,3 рази нижча ніж міжмолекулярна взаємодія. 

4. Знайдено, що надмолекулярна організація досліджуваних поліметинових 

сполук великою мірою визначається дипольними моментами молекул. 

5. Експериментально показано, що зростання температури скляної підкладки 

сприяє формуванню молекулярних структур J-типу для мероцианінового та 

скварилієвого барвників. 

6. Проаналізовано характер інжекції носіїв заряду в плівки залежно від 

структури та положення енергетичних HOMO і LUMO рівнів агрегату, та 

показано, що мономолекулярна рекомбінація домінує у плівках мероціаніну, де 

переважає J-тип агрегації, а бімолекулярна – у плівках сквараїну, де переважає 

Н-тип агрегації.
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