ВІДГУК
офіційного опонента про дисертаційну роботу
Ропакової Ірини Юріївни «Екситонна динаміка у J-агрегатах та їх
взаємодія з екситонними пастками у водних розчинах і полімерних
плівках», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук
за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
Актуальність теми дисертації.
Окреме місце серед широкого кола органічних наноматеріалів
займають надмолекулярні структури, відомі як J-агрегати поліметинових
(ціанінових) барвників. Ці одновимірні молекулярні нанокластери на протязі
останніх десятиріч стали об’єктом інтенсивних досліджень, причиною чого є
особливі оптичні властивості J-агрегатів – високий коефіцієнт поглинання
світла, швидка фотолюмінесценція, інтенсивна вузька смуга люмінесценції зі
значним квантовим виходом, ефективна передача енергії електронних
збуджень та інші. На цей час ці матеріали детально досліджуються з метою
створення на їх основі люмінесцентних міток, спектральних сенсибілізаторів,
фото- та електролюмінофорів, компонентів лазерних і нелінійно-оптичних
середовищ, тощо. J-агрегати – перспективні об’єкти для використання в
органічній оптоелектрониці. Їм властива морфологічна і структурна
мінливість, здатність утворювати структури, що володіють різними
властивостями, внаслідок чого з'являється можливість створення на основі Jагрегатів мікро- і нанорозмірних пристроїв, наприклад оптоелектронних
датчиків, дисплеїв з колірним налаштуванням, хімічних сенсорів, оптичних
хвилеводів,

тощо.

Дослідження

процесів

утворення

та

оптичних

властивостей J-агрегатів є актуальною задачею сучасної фундаментальної
фізики і основою при створенні нових типів оптичних багатофункціональних
матеріалів. Саме тому тема дисертаційної

роботи, яка

присвячена

встановленню особливостей екситонної динаміки та перенесення енергії
екситонних збуджень в органічних нанокристалах (J-агрегатах) моно- і
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триметинових барвників у водних розчинах та полімерних плівках, є,
безумовно, актуальною.
Структура і зміст дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4
розділів, висновків та списку використаних джерел.
Перший розділ «Оптичні характеристики та екситонна динаміка в Jагрегатах ціанінових барвників» містить огляд літератури за темою
дисертаційної роботи. Викладено основні дані про ціанінові барвники, їх
структуру та властивості. Наведено відомості про молекули барвників, які
можуть формувати агрегати, властивості та способи отримання таких
агрегатів, а також описано особливості екситонної динаміки у J-агрегатах.
Аналіз літературних джерел дозволив автору зробити висновок, про те, що,
незважаючи на великий інтерес до вивчення екситонних властивостей Jагрегатів ціанінових барвників, існує досить велике коло відкритих питань
щодо екситонної динаміки у J-агрегатах, сформованих у різних середовищах,
а самі композитні матеріали на основі J-агрегатів та полімерних плівок
залишаються перспективними і цікавими об'єктами для вивчення. У зв'язку з
цим, метою дисертаційної роботи стало вивчення особливостей екситонної
динаміки та перенесення енергії екситонних збуджень в органічних
нанокристалах (J-агрегатах) моно- і триметинових барвників у водних
розчинах та полімерних плівках.
У другому розділі «Експериментальна техніка та методики дослідження»
описано експериментальне обладнання, яке застосовувалось для дослідження
спектрально-люмінесцентних

властивостей

J-агрегатів,

вимірювання

стаціонарних спектрів люмінесценції та збудження люмінесценції агрегатів,
вимірювання спектрів поглинання, залежності інтенсивності люмінесценції
від часу (криві загасання люмінесценції), абсолютного квантового виходу
люмінесценції. Відпрацьована методика проведення вимірювань спектрів
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поглинання, люмінесценції і збудження люмінесценції J-агрегатів ціанінових
барвників TC, PIC, amphi-PIC, BIC та TDBC, а також реєстрації кривих
загасання люмінесценції і визначення квантового виходу люмінесценції.
Відпрацьовано методи люмінесцентної мікроспектрометріі, що дозволяють
отримувати люмінесцентні зображення і спектри люмінесценції окремих
мономерів і агрегатів. Автором були відпрацьовані методи отримання Jагрегатів ціанінових барвників у водних розчинах і тонких полімерних
плівках. Розроблено методи формування композитів J-агрегатів і екситонних
пасток з контрольованою відстанню між ними у полімерних плівках.
У дисертаційній роботі були досліджені J-агрегати ціанінових барвників,
що відрізняються за структурою, а значить їх агрегати мають різні фізичні
властивості. Інші ціанінові барвники було використано як екситонні пастки
для дослідження механізмів переносу енергії. Як наноструктуровані
матеріали було використано матриці анодованого оксиду алюмінію з
упорядкованим розташуванням пір, шаруваті поліелектролітні плівки та
плівки, що отримані методом центрифугування розчину барвника у ПВС.
У третьому розділі «Особливості структури і оптичної динаміки J-агрегатів
у різних середовищах» наведено результати дослідження структури Jагрегатів і виявлено вплив різних чинників (структури молекул, що
агрегують, типу розчинів, домішок, які сприяють агрегації, процесів
агломерації, типу матриці та підкладки, наноструктурованих середовищ,
мікрооточення) на спектральні властивості J-агрегатів. Було показано, що Jагрегати TDBC мають стрижнєподібну структуру, а для J-агрегатів BIC
характерні два типи структур: сферичні і товсті стрижнєподібні та зроблено
висновок, що саме різниця у морфології J-агрегатів є причиною триразової
різниці у довжині делокалізації екситонів, а значить і різниці їх спектральних
характеристик. Було встановлено, що утворення великих агломератів Jагрегатів барвника PIC у водному розчині приводить до покращення їх
люмінесцентних характеристик, зменшення довжини делокалізації екситонів,
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поширення J-смуги, звуження смуги люмінесценції J-агрегатів PIC,
зростання часу загасання і квантового виходу люмінесценції. Автор пояснює
це більш ефективною передачею енергії екситонного збудження, що
підвищує ефективність міграції екситонів та збільшує фотостабільність Jагрегату в агломератах. Було показано, що люмінесцентні властивості Jагрегатів у полімерних плівках значної мірою зумовлені ефективною
автолокалізацією

екситонів.

Щоб

виявити

внесок

автолокалізованих

екситонів були отримані спектри випромінювання, розділені за часом, і
показано

різне

протікання

процесів

автолокалізації

у

J-агрегатах,

сформованих у різних типах полімерних плівок. Для квазі-одновимірних
агрегатів

TDBC

у

плівках

ПВС

домінує

безбар'єрна

екситонна

автолокалізація, а для двовимірних агрегатів у плівках LbL стани вільних та
автолокалізованих екситонів розділені потенційним бар'єром. Різні механізми
автолокалізації

екситонів

є

причиною

різниці

їх

люмінесцентних

властивостей, у тому числі – квантового виходу люмінесценції.
У четвертому розділі «Особливості перенесення енергії в системі «J-агрегат
– домішка» наведено результати моделюванню системи «J-агрегат –
домішка» з метою встановлення її оптичних характеристик, а також
експериментального підтвердження запропонованої моделі.
У першій частині теоретично вивчається вплив різних факторів на
оптичні

властивості

молекулярних

агрегатів.

Молекулярні

агрегати

вивчаються у рамках одновимірної системи (ланцюжка), власними станами
якого є екситони Френкеля. Показано, що оптичні характеристики
одновимірних

агрегатів

суттєво

залежать

від

присутності

домішок

(органічних молекул, наночастинок, атомів), що пов’язані з ланцюжками
агрегатів. Зокрема встановлено, що на поглинання та люмінесценцію
домішок впливають не тільки локальні рівні, обумовлені домішками, а й
зонні стани екситонів молекулярних агрегатів. Було показано, що динамічні
характеристики розповсюдження хвиль (екситонів) суттєво визначаються
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присутністю домішок і що залежно від концентрації домішок можна
регулювати зсув максимуму поглинання від червоного до синього країв
екситонної зони поглинання молекулярних агрегатів.
Наукова новизна роботи.
Ознайомившись

з

одержаними

автором

експериментальними

результатами та проведеним аналізом цих даних, з методиками, які було
використано, можна сказати, що в дисертаційній роботі на сучасному
науковому рівні проведено дослідження процесів, що мають місце в Jагрегатах ціанінових барвників. Хочу відзначити основні нові найбільш
важливі, з моєї точки зору, результати роботи:
1. Показано, що J-агрегати аніонних ціанінових барвників (BIC і TDBC)
мають різну морфологію, незважаючи на подібну структуру мономерів.
Встановлено, що стрижнеподібні J-агрегати TDBC мають квантовий вихід
люмінесценції вдвічі більший за сферичні J-агрегати BIC внаслідок різної
довжини делокалізації екситонів у даних J-агрегатах.
2. Виявлено, що в різних середовищах структура J-агрегатів може бути
різною. Так, при формуванні у шаруватих полімерних плівках структура Jагрегатів TDBC двовимірна острівковоподібна на відміну від квазіодновимірної стрижнеподібної морфології, характерної для даних J-агрегатів
у розчинах та однорідних полімерних плівках.
3. Встановлено, що утворення великих агломератів J-агрегатів барвника
PIC у водному розчині приводить до покращення їх люмінесцентних
характеристик, зменшення довжини делокалізації екситонів, поширення Jсмуги, звуження смуги люмінесценції J-агрегатів PIC, зростання часу
загасання і квантового виходу люмінесценції.
4. Показано, що через сильну екситон-фононну взаємодію J-агрегатів
TDBC, сформованих у полімерних плівках, на люмінесцентні властивості
значно впливає автолокалізація екситонів. У квазі-одновимірних стриж
неподібних J-агрегатах, що формуються в однорідних плівках, екситонна
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автолокалізація відбувається за безбар’єрним механізмом, в той час як у
двовимірних острівковоподібних J-агрегатах, що формуються у шаруватих
плівках, екситонна автолокалізація відбувається зі здоланням потенційного
бар’єру. Як наслідок, у останньому випадку квантовий вихід люмінесценції Jагрегатів TDBC у 8 разів менший у порівнянні з J-агрегатами, в яких
відбувається безбар’єрна автолокалізація.
5. Запропоновано модель молекулярного ланцюжка J-агрегату, що
взаємодіє з домішкою (наночастинкою, органічною молекулою тощо).
Молекулярні

агрегати

вивчаються

у

рамках

одновимірної

системи

(ланцюжка), власними станами якого є екситони Френкеля. Для такої моделі
показано, що при певних умовах може виникнути підсилення поглинання
світла і люмінесценції локального електронного рівня (домішки). Підсилення
нелінійним чином залежить від параметра зв'язку між молекулярним
ланцюжком J-агрегату та домішки. В рамках одновимірної моделі системи з
кінцевою концентрацією домішок, які відрізняються лише знаком інтегралу
перескоку, було виявлено, що залежно від концентрації домішок можна
регулювати зсув максимуму поглинання від червоного до синього країв
екситонної зони поглинання молекулярних агрегатів.
6. Виявлена немонотонна залежність інтенсивності люмінесценції та часу
загасання люмінесценції екситонних пасток при збільшенні відстані між
ними та J-агрегатами ціанінових барвників ТС, РІС і amphi-PIC. Показано,
що максимальна інтенсивність люмінесценції спостерігається на відстані
приблизно 10 нм між J-агрегатами та екситонними пастками.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати
даної

роботи

можуть

бути

використані

для

одержання

нових

фундаментальних знань стосовно особливостей екситонної динаміки в
органічних нанокристалах (J-агрегатах) та чинників, що на неї впливають,
для поглиблення уявлень про мікроскопічну природу екситонних збуджень у
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молекулярних системах. Отримані експериментальні результати щодо
керування спектральними характеристиками J-агрегатів моно- і триметинових барвників, розроблені методи формування J-агрегатів у полімерних
плівках, можуть бути використані для різноманітних застосувань при
розробці нових люмінесцентних функціональних матеріалів з керованими
оптичними властивостями на основі органічних нанокристалів.
Хотілось би відмітити, що дисертаційна робота відкриває широке поле
діяльності для майбутніх дослідників, вказує можливі напрями наукових
досліджень, пов’язаних з органічними наноматеріалами.

Достовірність
положень,

наукових

висновків

і

результатів,
рекомендацій

обґрунтованість
базується

на

наукових

використанні

апробованих методів виготовлення і аналізу досліджуваних зразків, на
застосуванні сучасного обладнання і сучасних оптичних та люмінесцентних
методів дослідження для досягнення основних цілей роботи, на всебічному
аналізі експериментальних результатів, на узгодженні між собою даних, які
одержані в роботі різними методами, а також на відповідності теоретичних і
експериментальних даних. Теоретичні результати отримано з використанням
відомих теоретичних моделей і апробованого математичного апарату.
Повнота опублікованих результатів дисертації
Основні положення дисертації висвітлено у 13 наукових працях у
наукових фахових виданнях, у тому числі: 8 статтях у міжнародних та
вітчизняних фахових наукових виданнях, 5 тезах доповідей та матеріалах
міжнародних конференцій. Статті опубліковано у престижних наукових
виданнях з високим імпакт-фактором, таких як Europhysics Letters, Dyes and
Pigments, Low Temperature Physics та ін. Дисертація пройшла апробацію у
доповідях на багатьох міжнародних конференціях.
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Зміст

автореферату

відображає

основні

результати,

положення,

рекомендації та підсумкові висновки й повністю відповідає змісту
дисертаційної роботи.

Зауваження щодо дисертаційної роботи.
Природно, що дисертаційна робота не вільна від деяких недоліків. До їх
числа можна віднести такі:
1. Розділ 3. Стор. 59

Говориться, що «методом люмінесцентної

мікроскопії було досліджено процес агломерації окремих агрегатів барвника
PIC, сформованих у водному розчині, у більші за розміром структури, так
звані «пучки». Було виявлено, що свіже приготований розчин J-агрегатів PIC
має люмінесцентну «хмарність», агрегати переважно присутні у вигляді
окремих

волокон або

невеликих агломератів. Через 1

день після

приготування розчин J-агрегатів PIC виявляє переважно великі волокна
діаметром до 1 мкм і довжиною до сотень мікрон. Це, безумовно, призводить
до трансформації оптичних спектрів». Не зрозуміло, чи спостерігаються якісь
зміни у структурі та оптичних спектрах, якщо далі збільшувати час витримки
після приготування розчину. Наскільки стабільні одержані структура і
люмінесцентні характеристики? Як впливає концентрація розчину на процес
агломерації?
2. Розділ 3. У роботі було встановлено одно- та двовимірну морфологію Jагрегатів TDBC у різних типах полімерних плівок. При цьому було зроблено
висновок, що екситонні властивості J-агрегатів відповідають певній
морфології. Але обидва типи J-агрегатів досить великі за розмірами, до того
ж деталі морфології одновимірних J-агрегатів у плівках ПВС не було
виявлено. Тому не зрозуміло, які дані дозволяють робити припущення щодо
розмірності екситонної динаміки у J-агрегатах TDBC.
3. Розділ 3.Здобувач розглядає автолокалізацію екситонів у J-агрегатах
TDBC, сформованих у різних типах полімерних плівок, як головний чинник
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різниці їх квантових виходів люмінесценції. Чи впливають інші канали
безвипромінювальної релаксації, такі як, наприклад, локалізація екситонів на
дефектах, на люмінесцентні властивості J-агрегатів?
4. Розділ 4. Говориться, що «зі збільшенням відстані d між шаром Jагрегатів і шаром, що містить екситонні пастки, інтенсивність люмінесценції
останніх зростала…». На рис. 10 замість відстані d показано N – число шарів
без пояснень. Крім того, в підписі до рис. 10 «Залежність інтенсивності
люмінесценції екситонних пасток для кожної пари «J-агрегат-екситонна
пастка»: а) «РIC+DiD» б) «amphi-PIC+DiD» та с) «TC+Rh6G» не вказано, про
залежність від чого йде мова.
Однак відзначені недоліки не знижують актуальності, достовірності і
оригінальності одержаних в дисертаційній роботі результатів, їх практичного
значення, не ставлять під сумнів достовірність і обґрунтованість основних
положень, що виносяться на захист. Дисертаційна робота Ропакової Ірини
Юріївни «Екситонна динаміка у J-агрегатах та їх взаємодія з екситонними
пастками у водних розчинах і полімерних плівках» в цілому являє собою
закінчене наукове дослідження, а наукові та практичні результати мають усі
ознаки обраної спеціальності – фізики напівпровідників та діелектриків. За
значенням результатів та обсягом матеріалу дисертація відповідає вимогам
щодо кандидатських дисертацій.

Загальний висновок щодо роботи:
Враховуючи вищесказане, вважаю, що за актуальністю, науковим
рівнем, новизною та практичним значенням результатів, що виносяться на
захист, дисертаційна робота Ропакової Ірини Юріївни «Екситонна динаміка у
J-агрегатах та їх взаємодія з екситонними пастками у водних розчинах і
полімерних плівках», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата
фізико-математичних наук, відповідає вимогам пп. 9, 11 «Порядку
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України №567 від № 24.07.2013 щодо кандидатських дисертацій та
паспорту заявленої спеціальності, а її автор заслуговує присудження
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
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