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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Органічні молекулярні сполуки із -електронними 

системами, плівки яких виявляють напівпровідникові властивості, викликають в 

останні десятиріччя значний інтерес як перспективний клас матеріалів для 

електроніки. Розвинені системи колективізованих -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 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 димеров 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.  
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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” 

- № 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; 
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- проведення моделювання методом молекулярної динаміки процесів 

фізсорбції сполук на субстрати різних типів, визначення принципу 

формування молекулярних шарів, енергію їх взаємодії з поверхнею; 

- 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. 

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.  
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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, 

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.  

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6869130
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6869130
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, проаналізовано 

наукову новизну та практичне значення роботи, сформульовано цілі та завдання 

роботи. Описано структуру роботи, наведено інформацію про особистий внесок 

автора, апробацію результатів досліджень, наведено обсяг та короткий зміст 

дисертації. 

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.  

Описано основні механізми молекулярної самоорганізації зазначених сполук, 

найпоширеніші типи агрегатів та їх характеристики. Зроблено додатковий аналіз 

новітніх теоретичних підходів до пояснення структурних та фізико-хімічних 

особливостей молекулярних систем, вказано їх переваги та недоліки. Проведений 

в даному розділі аналіз дозволив окреслити сучасний стан проблеми, визначити 

основні завдання та аргументувати 

вибір об’єктів наукових досліджень. 

В другому розділі наведено 

основні особливості досліджуваних 

сполук поліметинового типу (СПТ) 

трьох класів (рис.1) 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. 

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 водно-

діоксанового розчину з подальшою фіксацією спектральних характеристик за 

таких умов. 

Рис. 1. Хімічна будова досліджуваних 

речовин 
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Тверді плівки речовин отримували шляхом сублімації і конденсації у вакуумі 

згідно оригінального способу та технічної реалізації випаровувача, розроблених 

автором. Залежно від потреб варіювались умови формування молекулярних шарів 

шляхом зміни типу підкладки або температури останньої. Детально розглянуто 

особливості вакуумної установки для формування плівок органічних сполук 

низької термічної стабільності та дослідження їх оптичних характеристик 

безпосередньо у процесі осадження. 

Наведено детальний опис комплексу теоретичних методів, застосованих у 

роботі для визначення стереометрії потенційно ймовірних молекулярних агрегатів 

сполук та їх основних характеристик. В основу теоретичного підходу було 

покладено застосування двох загальновизнаних методів моделювання таких 

систем: метод молекулярної динаміки (MD), котрий, незважаючи на свою 

відносно низьку точність, дозволяє моделювати системи великого розміру, та 

квантово-хімічний метод функціоналу густини (DFT) для більш точного 

розрахунку невеликих молекулярних систем. 

Третій розділ дисертації присвячений дослідженню оптичних характеристик 

розчинів вибраних сполук. Метою проведених досліджень було визначення 

спектральних відгуків мономерного та агрегованого станів СПТ з метою 

подальшої ідентифікації їх можливого вкладу в загальний спектр твердої плівки 

за різних умов формування останньої. 

Результати досліджень вказують на те, що спектральні властивості обраних 

сполук у мономерному стані характерні для їх класів. У випадку мероциану (Qu-

Me) та основи монометину (BT) (рис. 2) присутнє уширення мономерної смуги 

поглинання спричинене проявом вищих переходів вібронних підрівнів А2-4, 

натомість скварилієвий барвник (In) має характерні вузькі смуги поглинання та 

флуоресценції. 
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Рис.2. Спектри поглинання (1, 2) та флуоресценції (3) розчинів Qu-Me (а) та BT 

(б) в мономерному (1, 3) та агрегованому (2) станах. Схематично наведено 

мономерна та димерна форми барвників. 

ялинкова 

структура 
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Основною особливістю для всіх 

речовин є формування у гідрофільному 

оточенні молекулярних асоціатитів, котрі 

проявляють себе через зміщення або 

розщеплення основної смуги поглинання на 

гіпсо- та батохромну складові, що 

продемонстровано для випадків 

мероцианіну та основи монометину, див 

рис. 2 (крива 3). Варто також відзначити, що 

для всіх сполук у гідрофільному оточенні 

(водно-діоксановий розчин) 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.  

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

окремих молекул сполук у вакуумі показали певні особливості їх стереометрії. 

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. В якості прикладу наведено оптимізовану геометрію 

молекули, розподіл електронного потенціалу та напрямок її дипольного моменту, 

див. рис. 3. Особливістю молекули скварилієвого барвника, в звязку з його 

симетрією, є майже повна відсутність вбудованого дипольного моменту, тому 

його надмолекулярна організація загалом визначається дипольними моментами 

вищих порядків, зокрема квадрупольним. 

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, див. рис. 4. 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 

 

Рис.3. Розрахована молекулярна 

будова основи монометину ВТ 

Рис. 4. Розраховані структура енергетично стабільних димерів для основи 

монометину BT та значення їх енергії міжмолекулярного зв’язку. 

H-димер J-димер 

E
b
=18.6 кДж/моль E

b
=15.6 кДж/моль 
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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. 

Результати даних розрахунків добре 

корелюють з відомими 

експериментальними результатами 

ренгеноструктурного аналізу молекулярної 

та надмолекулярної будови барвників. 

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, див. рис. 5. Залежність положення 

електронних рівнів барвника від типу агрегації є важливою інформацією для 

дизайну оптоелектронних систем на їх основі. 

Проведені дослідження показали, що схильність до утворення молекулярних 

асоціатів спостерігається для всіх вибраних сполук, причому стереометрія 

агрегату насамперед визначається будовою молекули, величиною і напрямком 

дипольного моменту. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей процесів 

надмолекулярної організації твердих конденсованих шарів спряжених сполук 

залежно від умов формування. 

Особливості молекулярної організації вибраних СПТ залежно від товщини 

молекулярного шару та природи адсорбуючого субстрату 

В даному підрозділі наведено результати досліджень молекулярної 

самоорганізації обраних барвників залежно від типу обраного матеріалу в якості 

підкладки та товщини молекулярної плівки.  

Молекулярна організація СПТ на поверхні скляної підкладки. 

Отримані кінетичні залежності спектральних змін оптичного поглинання 

молекулярного шару в процесі його росту на скляній поверхні та зроблені 

додаткові порівняння з результатами спектральної поведінки в розчинах для всіх 

СПТ (див. рис. 6.) 

 

H Hred M J
-6

-5

-4

-3

-2

-1

E, eV

LUMO

HOMO

1.53 1.25 1.38
1.20

 

Рис.5. Розрахована діаграма 

енергетичних рівнів для 

надмолекулярних структур In, де 

Н – Н-димер, Hred –Н-димер з 

батохромним зсувом, М – 

мономер, J – J-димер 
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Встановлено, що спектральна 

поведінка в твердому стані 

мероцианіну Qu-Me на протязі всього 

етапу росту плівки загалом подібна до 

спектрального відгуку у 

гідрофільному 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.  

Методами оптичної та атомно-

силової мікроскопії досліджено 

морфологію поверхонь отриманих 

зразків. 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 
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Рис. 6. Нормовані спектри поглинання 

плівок на скляній підкладці для 

Qu-Me (а), BT (б) та In (в) 

залежно від товщини, основні моделі 

їх молекулярної організації.  

Для порівняння наведені спектри  

мономеру та димеру в розчині 
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включенням невеликої кількості 

молекулярних «зерен» субмікронних 

розмірів і, вірогідно, є проявом 

мономолекулярної організації плівки.  

Проведені розрахунки 

молекулярної організації на межі 

поділу субстрат/вакуум для всіх 

сполук показав схожі результати. 

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. 

Молекулярна самоорганізація 

СПТ на поверхні золота.  

На рис. 7 наведено результати 

спектроскопічних досліджень плівок 

визначених сполук на поверхні золотої 

підкладки. Присутність батохромних 

смуг на початкових етапах росту у 

спектрах плівок є свідченням 

формування J- фази молекулами 

сполук на поверхні золота. 

Відповідно до результатів змін 

оптичного поглинання плівки 

мероцианіну з товщиною h, визначено, 

що, при h < 7-10нм, плівка загалом 

формується на основі молекулярних 

структур J-типу, подальший ріст 

призводить до поступового збільшення 

відносної концентрації ялинкових 

структур притаманних для даного 

барвника, див. рис. 7.а. Подібна 

ситуація спостерігається і у випадку 
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Рис. 7. Нормовані спектри поглинання 

плівок на золотій підкладці для 

Qu-Me (а), BT (б) та In (в) 

залежно від товщини та основні моделі 

їх молекулярної організації.  

Додатково наведені спектри  

мономеру та димеру в розчині 

J-димер 
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скварилієвого барвника (рис. 7.в), 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. 

На відміну від вище зазначененої поведінки Qu-Me та In випадок основи 

монометину ВТ характеризується зворотніми процесами. Результати 

спектральних досліджень (рис 7.б.) вказують на значну присутність у складі 

плівки мономерної форми та структур Н-типу на початковому етапі росту, при 

цьому концентрація J-агрегатів невисока і не перевищує 5%. Зростання товщини 

плівки при цьому приводить до плавного підвищення концентрації J- та зниження 

Н-типу структур. 

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. 

Такий тип надмолекулярної 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 зарядові області оберненого знаку, це в 

свою чергу викликає сильний зв'язок за рахунок кулонівської взаємодії між 

молекулою та поверхнею. Наступні молекули, що адсорбуються, враховують 

сформоване електростатичне поле і розташовуються відповідним чином для його 

компенсації, див рис. 8. При підвищенні товщини плівки взаємодія з підкладкою 

екранується, що нарешті приводить до зміни молекулярної організації на користь 

стабільного типу пакування притаманної для барвника за рахунок 

міжмолекулярних взаємодій.  

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 - атомарна поверхня Au в 3-4 рази вища за міжмолекулярну. Це в свою 

чергу призводить до таких наслідків: 1) 

спостерігається додаткове виплощення 

молекул основи монометину на поверхні 

золота; 2) молекули барвників 

адсорбуючись на поверхню намагаються 

спочатку заповнити весь вільний простір в 

площині шару, тобто ріст на початкових 

етапах – пошаровий; 3) починаючи з 4-5-

го моношару спостерігається поступове 

екранування взаємодії молекул з 

підкладкою, при збільшенні товщини 

шару переважаючим фактором в його 

 Рис. 8. Модель молекулярної 

організації приповерхневих 

моношарів для СПТ на золоті. 

J-агрегат 
- + 

біполярна 

молекула 
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формуванні виступають міжмолекулярні 

взаємодії. Додатково визначено будову та 

основні структурні характеристики J-

димерів мероцианіну та скварилієвого 

барвника. 

Молекулярна самоорганізація СПТ на 

поверхні фулеренової (С60) плівки. 

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. Причому аналіз 

кінетики спектральних кривих на протязі 

всього процесу росту плівок вказує на 

відносну незалежність процесів 

молекулярної організації щодо товщини молекулярного шару, див. рис. 9. Ще 

однією особливістю впливу підкладки з С60 на процес самоорганізації 

адсорбованих молекул є блокування масового формування вищих агрегатів 

відповідальних за прояв крайніх гіпсо- та батохромних смуг. 

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. 

Особливості формування твердих плівок СПТ залежно від температури 

підкладки 

Даний підрозділ присвячений дослідженню особливостей молекулярної 

організації вибраних сполук залежно від температури підкладки. Дослідження 

було проведено в діапазоні температур -50 ÷ +70˚С на скляній підкладці. 

Виявлено, що тенденції поведінки різних сполук при формуванні 

молекулярних плівок за тих чи інших температурних умов підкладки загалом 

подібні, але мають певні свої особливості. 

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. 

В порівнянні з мероцианіном 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. Так, 

зниження температури призводить до блокування утворення складних Н-структур 

Рис. 9. Спектри поглинання 

плівки на поверхні фулеренової 

підкладки у випадку основи 

монометинуBT залежно від 

товщини (а) та їх нормовані 

відповідники (б)  
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відповідальних за прояв 

високоенергетичних компонент спектру. 

Натомість при рості плівки на поверхні 

підігрітій до +70˚С такі агрегати масово 

утворюються вже на початкових етапах. В 

цьому випадку незв’язані мономери у 

плівці практично не спостерігається. 

Молекулярна адсорбція ВТ на 

поверхню субстрату при різних 

температурах останньої призводить до 

суттєвих змін в її компонентному складі 

(див. рис. 10). 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, див. рис. 10.а. АСМ аналіз 

мікроструктури поверхні при цьому вказує 

на загальну аморфність плівки. 

Підвищення температури підкладки до 

+70˚С призводить до виникнення нових 

вищих агрегатів Н-типу, відповідальних за 

гіпсохромний зсув спектральної кривої. 

Аналіз морфології поверхні при цьому 

вказує на формування окремо 

розташованих молекулярних доменів 

округлої форми мікронних розмірів (рис. 10.б), притаманних Н-фазі. 

В результаті проведених досліджень було показано, що шляхом варіації 

температури адсорбуючого субстрату можна в певних межах впливати на 

кількісний та якісний склад молекулярних асоціатів в плівці. 

П’ятий розділ присвячений дослідженню електрофізичних характеристик 

плівок та застосуваню моделей структурної організації для пояснення їх впливу 

на особливості інжекції носії заряду в плівки досліджуваних сполук. 

Дослідження електрофізичних характеристик було проведено на структурах з 

симетричними контактами: Au/барвник/Au, де барвник наносився у вигляді 

плівки між контактами гребінчастої структури на підкладці полярного 

діелектрика, та вимірювались вольт- амперні характеристики (ВАХи) такої 

структури. Частково досліджувалось вплив прикладеного електричного поля на 

формування структури плівки та її характеристики. Електрична провідність 

матеріалу оцінювалась на лінійному відрізку ВАХів (до 2 В) та складала для 

мероціаніну - 2.1*10-6См/см, сквараїну - 8.3*10-6См/см. При більших прикладених 

напругах виявлено нелінійність ВАХів, яка може виникати завдяки невеликому 
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Рис.10. Спектри in situ плівок ВТ і 

відповідні зображення морфології їх 

поверхні сформованих на скляній 

підкладці при різній температурі 

останньої: а) -50°С б)+70°С. 
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бар’єру між золотим контактом та плівкою барвника, заповненню пасток в 

органічної плівці та зміни характеру інжекції носіїв заряду в плівку. Тонка 

структура ВАХ та інжекційна здатність розглянутих структур аналізувалася за 

допомогою розрахунків показника експоненти  (безрозмірна чутливість) згідно з 

рівнянням  

I(V)=V        (1) 

за допомогою: (V) = dlogI/dlogV = (dI/I)/(dV/V), 

На рис. 11 показані ВАХи структур з мероціаніновим та сквараїновим 

барвниками у двох напрямах, умовно названих прямим та зворотнім. ВАХ з 

мероціановим 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 

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 

J-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 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 
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Рис.11. ВАХ плівок Qu-Me (1, 2) та In (3, 4) в прямому (1, 3) 
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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. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження взаємозв’язку 

структурних та електронних властивостей тонких молекулярних шарів на основі 

вибраних спряжених сполук поліметинового типу, сформованих на поверхнях 

різної хімічної природи та відповідного типу електронних взаємодій: 

електростатичних сил дзеркального відображення, диполь-дипольних взаємодій 

та утворення водневих звязків. 

До найбільш важливих наукових результатів роботи належать наступні: 

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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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. Встановлено можливість керованого 
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формування молекулярних шарів в процесі створення плівок за допомогою 

температури підкладок. 
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.  

Виявлено, що величина дипольного моменту для даного типу сполук 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.  

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 

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. 
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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.  

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. 

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. 
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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. 


