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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Дослідження міжмолекулярних взаємодій є цікавими для 
фізичних, біологічних та медичних наук, враховуючи стрімкі темпи розвитку 
напрямів, пов’язаних з вивченням ДНК, РНК, надскладних біологічних комплексів, 
різноманітних білків, колоїдних розчинів, ліотропних рідких кристалів та 
фізіологічних рідин, що спричиняють суттєвий вплив на функціонування живих 
організмів. Водневий зв’язок – один із найбільш поширених у природі  видів 
міжмолекулярної взаємодії [1* – 3*]. Саме Н-зв’язки є тими компонентами, що 
з’єднують основи в комплементарних ланцюгах подвійної спіралі ДНК, 
забезпечуючи стабільність молекули, яка несе в собі генетичну інформацію. 
Розуміння природи, характеру та механізмів утворення водневих зв’язків в 
біологічних об’єктах відкриває шлях до розуміння різноманіття структур органічних 
сполук, на кілька кроків наближаючи нас до розв’язку надскладних задач 
молекулярної та медичної фізики [4* – 7*]. 

Одноатомні спирти належать до класу речовин, молекули яких здатні 
утворювати міжмолекулярні Н-зв’язки, що призводить до формування асоціатів – 
структурних утворень (кластерів) з різною кількістю молекул [2*, 3*, 5*]. На користь 
цього свідчить той факт, що всі одноатомні рідкі спирти характеризуються 
відсутністю спектральної смуги в області валентних коливань вільної O-H групи 
(~3600 см-1) у конденсованій фазі, що однозначно вказує на відсутність поодиноких 
молекул і утворення кластерних структур в спиртах [1* – 5*]. Однак питання щодо 
розмірів і структурних особливостей цих кластерів досі залишається відкритим, 
ініціюючи подальші вивчення систем з міжмолекулярними водневими зв’язками за 
допомогою експериментальних та теоретичних методів досліджень [5* – 9*]. 
Коливальна спектроскопія є одним з найбільш інформативних методів дослідження 
систем із Н-зв’язком, а стрімке зростання потужностей обчислювальної техніки 
відкриває нові можливості для застосування квантово-хімічного моделювання та 
методів молекулярної динаміки для вивчення кластерної структури одноатомних 
спиртів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалась на кафедрі експериментальної фізики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми № 11БФ051-01 
«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних 
частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій. 
Розділ 7. Електронно-коливальні процеси в органічних та неорганічних 
напівпровідникових та метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах для 
нанофотоніки, біофотоніки та сонячної енергетики», № держреєстрації 
0111U004954 та міжнародних двосторонніх науково-дослідних проектів з Литвою 
№ 09ДП051-03 «Спектроскопія нових багатофункціональних сполук, що 
продукують наноструктури», з Білоруссю № 11ДФ051-03 «Спектральні прояви 
нанорозмірних структурних трансформацій в частково впорядкованих рідинах – 
рідких кристалах і спиртах», № 13ДФ051-08 «Спектроскопічні прояви 
нанорозмірних структурних формувань в асоційованих молекулярних рідинах з 
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водневими зв'язками», № держреєстрації 0113U002971 та з Швецією у рамках 
гранту № 348-2013-6720 Шведської наукової ради. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – визначення особливостей 
кластерної структури одноатомних спиртів із різною довжиною алкільних 
ланцюжків у конденсованому стані, виявлення відмінностей спектроскопічних 
проявів фазового переходу тверде тіло – рідина для спиртів із парною та непарною 
кількістю атомів вуглецю. 

Поставлена мета визначає задачі дослідження. 
1. Експериментально дослідити температурну еволюцію спектрів ІЧ поглинання 

для спиртів із різною довжиною алкільних ланцюжків поблизу точки фазового 
переходу тверде тіло – рідина. 

2. Виявити та дослідити прояви кластерної структури в спектрах ІЧ поглинання 
метанолу, 1-нонанолу та 1-деканолу в широкому діапазоні температур, в тому числі 
поблизу точки фазового переходу. 

3. Виконати квантово-хімічне моделювання ланцюжкових, циклічних та 
розгалужених кластерів метанолу, ланцюжкових та циклічних кластерів 1-нонанолу 
та 1-деканолу, визначити просторову будову та енергетичні параметри модельних 
структур, розрахувати частоти спектрів ІЧ поглинання. 

4. Порівняти експериментально отримані спектри ІЧ поглинання метанолу, 
1-нонанолу та 1-деканолу з результатами квантово-хімічного моделювання та 
зробити висновки щодо особливостей кластерної структури досліджуваних спиртів 
у конденсованій фазі. 

Об’єкт дослідження – структура органічних речовин з міжмолекулярним 
водневим зв’язком. 

Предмет дослідження – температурна еволюція кластерної структури деяких 
одноатомних спиртів у конденсованій фазі. 

Методи дослідження. Застосування коливальної Фур’є-спектроскопії ІЧ 
поглинання дозволило експериментально дослідити температурну еволюцію певних 
одноатомних спиртів у широкому температурному діапазоні та поблизу точки 
фазового переходу. Зіставлення результатів квантово-хімічного моделювання з 
експериментальними даними дало змогу дійти висновків щодо просторової будови 
та структури кластерів досліджуваних одноатомних спиртів. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
1. Вперше досліджено температурну еволюцію спиртів із довгими алкільними 

ланцюжками, а саме – 1-нонанолу та 1-деканолу в конденсованій фазі в широкому 
температурному діапазоні, зокрема, поблизу точки фазового переходу. 

2. З’ясовано, що для області валентних коливань гідроксильної групи (3000 – 
3700 см-1) для метанолу та 1-деканолу спостерігається характерне зміщення смуги 
поглинання в область низьких частот при плавленні, що може свідчити про 
збільшення кількості молекул у кластерах, в той час як для 1-нонанолу – навпаки, 
зсув спостерігається у високочастотну область, тобто відбувається перехід від 
більших кластерів до менших. 
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3. При підвищенні температури рідкої фази для 1-деканолу, на відміну від інших 
спиртів, характерною є поява смуги коливань вільних O-H груп, що свідчить про 
наявність ланцюжкових кластерів. 

Практичне значення одержаних результатів. Нова інформація про 
особливості структури одноатомних спиртів має практичне значення для 
промисловості, оскільки спирти часто виступають в ролі розчинників, а також 
компонентів поверхнево-активних речовин. Метанол, етанол, 1-бутанол 
використовують як паливо в чистому вигляді або у вигляді сумішей. Метанол 
застосовують у промисловому синтезі формальдегіду, трет-бутилового ефіру, 
оцтової кислоти та хлорметану. Крім того, спирти знайшли широке застосування у 
харчовій промисловості, парфумерії, виробництві косметичної продукції та 
побутової хімії. Оскільки міжмолекулярні водневі зв’язки відіграють визначальну 
роль у функціонуванні живих організмів, результати цих досліджень можуть бути 
корисними для біології та медицини. 

Результати, отримані в даній роботі, можуть бути використані для подальшого 
вивчення рідин з міжмолекулярними Н-зв’язками та бути корисними у навчальному 
процесі природничих спеціальностей університетів, зокрема, у спецкурсах із 
міжмолекулярної взаємодії. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та висновки, які 
представлені у дисертації та виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. 
Вибір предмету та методів дослідження, постановка мети, задач дослідження та 
інтерпретація представлених результатів здійснені дисертанткою разом із науковим 
керівником – Заслуженим працівником освіти України, доктором фізико-
математичних наук, професором Погореловим В.Є.  

Здобувачка брала участь в написанні, оформленні та підготовці до друку всіх 
статей [1 – 8] та тез доповідей [9 – 21], виконаних у співавторстві. У роботах [2 – 8] 
здобувачкою було виконано чисельну обробку та аналіз експериментальних даних, у 
роботах [1, 5 – 7] дисертанткою було здійснено зіставлення експериментальних 
даних із модельними, на основі якого разом зі співавторами були сформульовані 
висновки. У [1, 6, 7] здобувачкою було виконано квантово-хімічне моделювання для 
частини асоціатів; обробка всіх експериментальних даних та всіх даних квантово-
хімічного моделювання з подальшим оформленням публікації [6] була повністю 
здійснена дисертанткою.  

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в дисертації, 
оприлюднені у вигляді усних та стендових доповідей на 10 фахових наукових 
конференціях, а саме: 10th International Young Scientists Conference Optics and High 
Technology Material Science (Kyiv, Ukraine, 2009), IX Харківська конференція 
молодих науковців «Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика» (Харків, 
Україна, 1-3 грудня 2009), 5th International conference “Physics of liquid matter: 
modern problems” (Kyiv, Ukraine, 21-24 May 2010), 4th International Symposium 
“Methods and applications of computational chemistry” (Lviv, Ukraine, 2011), 
International Symposium “Small molecules in interactions” (Bochum, Germany, 26-27 
March 2012), XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of 
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Molecules and Crystals” (Beregove, Ukraine, 2013), 23rd International Conference on 
High Resolution Molecular Spectroscopy (Bologna, Italy, 2014), 15th International Young 
Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2014 (Kyiv, 
Ukraine, 2014), XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of 
Molecules and Crystals” (Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, 2015), 7th International 
conference “Physics of liquid matter: modern problems” (Kyiv, Ukraine, 27-30 May 2016) 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 21 
наукова праця, в тому числі 2 монографії (у співавторстві), 6 статей у наукових 
реферованих фахових виданнях та 13 матеріалів і тез доповідей на наукових 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
шести розділів, висновків та списку використаних джерел із 104 найменувань. 
Дисертація містить 88 рисунків та 15 таблиць. Повний обсяг дисертації складає 152 
сторінки, обсяг основного тексту 140 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність вивчення кластерної структури 

одноатомних спиртів, зокрема, 1-нонанолу та 1-деканолу, сформульовано мету та 
задачі дослідження, визначено об’єкт та предмет дисертаційного дослідження. 
Надано інформацію щодо методів дослідження та наукової новизни отриманих 
результатів. Висвітлено зв’язок теми роботи з науковими програмами, темами і 
планами, представлено відомості щодо особистого внеску здобувача, публікацій та 
апробації результатів дисертації. 

У розділі 1 наведено огляд літератури, зокрема, висвітлено основні положення 
теорії міжмолекулярних взаємодій, досліджено еволюцію уявлень про водневі  
зв’язки від ХІХ сторіччя до сьогодення. Особливу увагу приділено 
спектроскопічним проявам Н-зв’язків і експериментальним та квантово-хімічним 
методам дослідження особливостей кластерної структури одноатомних спиртів у 
конденсованому стані. 

У розділі 2 представлено методики досліджень систем з водневими зв’язками, а 
саме – Фур’є-спектроскопія ІЧ поглинання та квантово-хімічне моделювання, cхему 
установки, детальний опис технічної сторони експерименту, дані щодо об’єктів 
дослідження та параметри розрахунків. 

Для квантово-хімічних розрахунків використано теорію функціоналу густини 
(DFT) із функціоналом B3LYP. У розрахунках використовувалися базисні набори 
6-311g (для метанолу), 6-31g(d,p) (для усіх об’єктів) та cc-pVTZ (для усіх об’єктів). 
Початкові геометрії для подальшої оптимізації та знаходження мінімуму 
потенціальної енергії будувалися наступним чином: 

метанол – ручна розстановка молекул за принципом отримання якомога 
більшої кількості різноманітних структур до 10 молекул включно. Розрахунки 
кожним методом починалися із побудованих початкових геометрій; 
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1-нонанол – розстановка молекул за принципом отримання однієї структури 
кожного типу та кожного розміру. Для кластерів до 5 молекул включно початкові 
геометрії були оптимізовані із використанням методу Гартрі – Фока (Hartree – Fock, 
HF) із базисним набором 6-31g(d,p). Із цих геометрій проводились DFT/B3LYP 6-
31g(d,p) розрахунки, а з них – cc-pVTZ розрахунки. Для кластерів від 5 молекул 
ланцюжкового типу розміру ξ початкові геометрії будувалися додаванням ланки до 
кластеру розміру (ξ-1). Оптимізація проводилась із використанням рівня теорії 
DFT/B3LYP 6-31g(d,p), а потім – DFT/B3LYP cc-pVTZ; 

1-деканол – початкові геометрії будувалися із оптимізованих геометрій 
1-нонанолу додаванням ланок до алкільних ланцюжків молекул. Розрахунки 
проводились за допомогою DFT/B3LYP 6-31g(d,p), а потім – DFT/B3LYP cc-pVTZ. 

Усі розрахунки проведено у гармонічному наближенні із подальшим 
врахуванням внеску ангармонізму при порівняльному аналізі розрахованих спектрів 
ІЧ поглинання із експериментальними. 

У розділі 3 висвітлено особливості спектральної поведінки одноатомних 
спиртів поблизу точки фазового переходу в залежності від розмірів молекули спирту 
і виявлено певні закономірності для спиртів з парною та непарною кількістю 
молекул, починаючи від пентанолу і закінчуючи деканолом, сформульовано критерії 
вибору об’єктів дослідження з гомологічного ряду спиртів. 

При плавленні 1-октанолу (C8H17OH, температура плавлення -15 – -16 оС) 
спостерігається зміщення коливальної смуги в області 3000 – 3700 см-1 в бік менших 
частот, а при плавленні 1-гептанолу (C7H15OH, температура плавлення -33 – -36 оС) 
аналогічні частоти коливань зазнають зміщення в область більших частот (рис.1). 
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Рис. 1. Спектри ІЧ поглинання 1-октанолу (ліворуч) та 1-гептанолу (праворуч) за 

різних температур у спектральній області 3000 – 3700 см-1 
 

Таким чином, для спиртів, що мають парну кількість атомів вуглецю у молекулі 
(деканол, октанол, гексанол), характерний структурований спектр ІЧ поглинання в 
області валентних коливань O-H груп (3000 – 3700 см-1) із зміщенням коливальних 
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смуг в область низьких частот при фазовому переході тверде тіло – рідина. Для 
спиртів із непарною кількістю атомів вуглецю у молекулах (нонанол, гептанол, 
пентанол) характерне зміщення в область високих частот при плавленні, а також 
наявність досить широкої смуги ІЧ поглинання у твердій фазі. Сформульовано 
критерії вибору об’єктів дослідження з гомологічного ряду спиртів. 

Розділ 4 присвячено дослідженню кластерної структури 1-деканолу при 
нагріванні від -50 до +100 оС. Для 1-деканолу (рис. 2) побудовано кластерні 
структури двох типів: циклічні (Ц) та ланцюжкові (Л) розміром від 1 до 6 молекул. 
Відповідно введемо позначення виду Лξ та Цθ, де ξ та θ – кількість молекул у 
ланцюжковому та циклічному кластерах відповідно. 

 
Рис. 2. Модель молекули 1-деканолу (кластеру 1-деканолу типу Л1) 

 
На рис. 3 представлено деякі із розрахованих кластерних структур 1-деканолу. 

 
а 

 
 
б 
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Рис. 3. Кластери 1-деканолу: циклічний тетрамер (Ц4) (а), ланцюжковий тетрамер 
(Л4) (б) та ланцюжковий гексамер (Л6) (в). DFT/B3LYP 6-31g(d,p) 
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У таблиці 1 наведено геометричні характеристики різних кластерів 1-деканолу, 
зокрема відстані між атомами О та Н в молекулі та у водневому зв’язку, кути 
О-Н---О у водневих зв’язках та кути С-О-Н всередині молекули. 

Таблиця 1 
Усереднені значення відстаней та кутів у кластерах 1-деканолу різного типу, 

розрахованих методам DFT/B3LYP 6-31g(d,p) 
 

Кластер Л1 Л2 Ц3 Л3 Ц4 Л4 Ц5 Л5 Л6 
C-O-H, 
градусів 
 

10,9 108,3 109,4 108,1 109,1 108,5 108,6 108,6 108,8 

O-H, Å 
 0,965 0,970 0,981 0,974 0,990 0,975 0,993 0,979 0,980 
O-H---O,  
градусів 
  168,3 151,6 172,1 167,3 171,0 176,7 171,4 173,7 

O---H, Å 
  1,889 1,858 1,849 1,732 1,833 1,693 1,797 1,775 
 

Всі параметри у таблиці – усереднені значення у кожному кластері. Як видно, 
при збільшенні розміру кластера, середнє значення відстані між атомами, що 
утворюють Н-зв’язок, зменшуються, натомість кут між молекулами у кластері 
збільшується. Всередині молекули відбуваються протилежні зміни: відстань між 
атомами О та Н у кожній молекулі при збільшені розмірів кластера починають 
збільшуватися, кут С-О-Н також починає зростати. Для кластерів типу Л1 та Л2 такі 
залежності не виконуються.    
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Рис. 4. Порівняння експериментальних та розрахованих спектрів ІЧ поглинання 

1-деканолу. DFT/B3LYP cc-pVTZ 
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Порівняння експерименту з розрахунками (рис. 4) дозволило дійти наступних 
висновків: точка плавлення 1-деканолу знаходиться між +5 та +5,5 оС. Вузький 
температурний інтервал фазового переходу може свідчити про плавлення 
кристалічного спирту і, відповідно, утворення в 1-деканолі саме кристалічної 
твердої фази. У твердій фазі 1-деканол формується, в основному, ланцюжковими 
кластерами розміром у 3, 4 та 5 молекул. Циклічні кластери із 4 та більше 
молекулами відсутні. Імовірність існування ланцюжкових кластерів більшого чи 
меншого розміру невелика. При плавленні 1-деканолу відбувається перерозподіл 
кластерних структур від менших, що існували у твердій фазі, до більших (розміром 
більше 5 молекул). Циклічні кластери у рідкій фазі відсутні. При нагріванні рідкого 
1-деканолу відбувається перехід від великих кластерів до менших у результаті 
розриву частини Н-зв’язків, що є результатом збільшення рухливості молекул 
спирту. Утворюються ланцюжкові кластери із 2 – 4 молекул. Можливе також 
утворення циклічних кластерів із 3 молекул. 

У розділі 5 представлено температурну еволюцію спектрів ІЧ поглинання 
1-нонанолу при нагріванні від -50 до +25 оС. При нагріванні від мінімальної 
температури у нашому експерименті до точки плавлення виявлено, що структурних 
змін у спектрі не відбувається, однак перерозподіл відносних інтенсивностей 
коливальних смуг в усіх областях спектра може свідчити про плавний перехід до 
інших кластерних структур. Даний факт може свідчити про наявність у 1-нонанолі 
за температур нижчих точки плавлення саме аморфної, а не кристалічної фази, що 
також підтверджується “розмитою” температурою плавлення. 

 
 
 

 
 
 

а  
б 

 
в 

 
г 

Рис. 5. Розраховані структури 1-нонанолу: Л1 (а), Л2 (б),  
Ц3 (в) та Ц5 (г) (DFT/B3LYP 6-31g(d,p)) 
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Для спирту з таким довгим алкільним ланцюжком можливо припустити 
існування лише двох видів структур – ланцюжкових та циклічних (рис. 5). Крім 
того, циклічні кластери мають бути менш імовірними через суттєві просторові 
обмеження. Можливість існування розгалужених кластерів, аналогічних тим, що 
спостерігаються у невеликих спиртах, оцінено як таку, якою можливо знехтувати з 
таких самих міркувань. 

Енергетичні, а також геометричні параметри побудованих моделей 1-нонанолу, 
в тому числі відстані у водневих зв’язках, кути водневих зв’язків та інші наведені у 
табл. 2. Як видно із таблиці 2, енергія зв’язку на кожен зв’язок у кластерах типу Л не 
суттєво змінюється, а для кластерів типу Ц збільшується із збільшенням кількості 
молекул у кластері. 

 
Таблиця 2  

Геометричні параметри побудованих кластерів нонанолу, 
 DFT/B3LYP 6-31g(d,p) 

 
Кластер Л1 Л2 Ц3 Л3 Ц4 Л4 Ц5 
Енергія водневого зв’язку, 
ккал/моль 

 -8,07 -7,43 -8,41 -9,23 -8,46 -10,19 

Кут C-O-H, градусів 108,0 108,2 109,6 108,3 109,1 108,5 108,6 
Відстань O-H, Å 0,97 0,97 0,98 0,97 0,99 0,98 0,99 
Кут O-H---O, градусів  168,5 151,6 173,9 167,4 170,9 176,7 
Відстань O---H, Å  1,89 1.86 1.85 1.73 1.82 1.69 

 
На рис. 6 відображене порівняння експериментальних та розрахованих спектрів 

1-нонанолу. Як видно, усі три смуги, що спостерігаються у твердій фазі цього 
спирту, формуються кластерами Ц4 (3249 та 3270 см-1) та Ц5 (3190 та 3201 см-1). З 
іншого боку, внесок кластерів Ц3, Л1 – 4 не спостерігається, що стає очевидним із 
крутого високочастотного крила смуги 3280 см-1. Так само, ймовірність утворення 
більших Л-кластерів є надзвичайно малою. Натомість, затягнуте низькочастотне 
крило говорить про невелику кількість Ц-кластерів більшого розміру. 

При підвищенні температури до -13 оС високочастотне крило стає більш 
похилим, що свідчить про утворення Ц3 та, імовірно, частковий перехід від Ц4 та 
Ц5 до Л4 та Л5. Також можливе утворення і більших Л-кластерів. Кількість Л3 та 
менших незначна або ж вони повністю відсутні. Подальше підвищення температури 
до -11 оС збільшує частку менших Ц-кластерів та Л-кластерів. Перегин 
високочастотного крила, що спостерігається при -10 оС, свідчить про суттєве 
збільшення частки Ц3 у структурі 1-нонанолу і подальше її збільшення при 
підвищенні температури. Затягнуте крило також свідчить про зростання кількості 
кластерів Л2 та Л3, проте їхня кількість залишається несуттєвою відносно кількості 
Ц3. Також можна говорити про повну відсутність чи наявність у незначній кількості 
кластерів Л1. 

 



10 

 

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

П
ог

ли
на

нн
я

Хвильове число, см-1

+25oC

-10oC

-11oC

-13oC

-20oC

-50oC

 Л1  Л4
 Л2  Ц5
 Ц3  Л5
 Л3  Л7
 Ц4

 

 
 
Рис. 6. Порівняння 
експериментальних 
та розрахованих 
спектрів ІЧ 
поглинання 
1-нонанолу, 
спектральна область 
3000 – 3700 см-1. 
DFT/B3LYP cc-pVTZ, 
Л – ланцюжковий 
кластер,  
Ц – циклічний  

 
У розділі 6 представлено дослідження кластерної структури метанолу. У 

спектрах метанолу (рис. 7) відбуваються два структурних перетворення: одне між 
температурами -114 та -113 оС, а друге – при переході від -103 до -102 оС. Плавлення 
метанолу в нашому експерименті відбулося при температурі -102 оС, а не -98 оС. 
При цьому в області температур поблизу -98 оС не відбулося жодних спектральних 
змін. Низькочастотне зміщення та розширення коливальної смуги валентних O-H 
коливань може означати збільшення числа великих кластерів у структурі метанолу. 

 
а 

 
б 

 
Рис. 7. Температурна еволюція коливальних спектрів ІЧ поглинання метанолу в 

діапазоні температур від -130 оС до -70оС  
у спектральних діапазонах 900 – 1200 см-1 (а), 3000 – 3700 см-1 (б) 

 



11 

 

Для метанолу побудовано три види структур – ланцюжкові, циклічні та розгалужені 
на основі циклічних і проведено порівняння спектрів ІЧ поглинання із 
розрахованими спектрами різних кластерів в області валентних О-Н коливань 
(рис. 8).  

Розраховані частоти валентних C-O коливань циклічних кластерів знаходяться 
у тому ж вузькому (25 см-1) спектральному інтервалі (1053 – 1076 см-1) і всі містять 
інтенсивні смуги поглинання на частоті ~1060 см-1 і можуть формувати 
найінтенсивнішу смугу поблизу 1038 см-1 у спектрах ІЧ поглинання метанолу за 
різних (особливо низьких) температур. 
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Рис. 8. Порівняння спектру ІЧ поглинання метанолу при -103 оС із розрахованими 

спектрами різних кластерів в області валентних О-Н коливань. DFT/B3LYP cc-pVTZ 
 
Спектри ІЧ поглинання кластерних структур розраховані у гармонічному 

наближенні; покомпонентний аналіз структур, що існують у експериментальному 
зразку, проведено у спектральному діапазоні 1000 – 1080 см-1, оскільки, відповідно 
до проведених розрахунків та літературних даних, саме в цьому інтервалі присутні 
лише валентні C-O коливання, які є найбільш гармонічними.  

Розкладання експериментальних спектрів за розрахованими проводилося із 
розбиттям частотної сітки з кроком 0,5 см-1. Таким чином, у спектральній області 
1000 – 1080 см-1 експериментальне значення інтенсивності поглинання за різних 
температур було визначено у 160 точках. У цих точках були розраховані ще й 
інтенсивності у теоретичних спектрах. Такі спектри були представлені у вигляді 
суми Лоренцевих контурів. Представлення експериментального спектра як лінійної 
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комбінації розрахований теоретично можна записати як (Т – теоретичний, 1-17 – 
певний кластер згідно розрахунків): 
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(1) 

 
Це ж можна переписати як: 
 

Exp TI I n= , (2) 

 
де ||IExp|| – вектор-стовпчик експериментальної інтенсивності, а IT – матриця 
розрахованих інтенсивностей із кількістю рядків рівною кількості точок в області 
1000 – 1080 см-1 та кількістю колонок рівною числу розрахованих циклічних та 
розгалужених структур метанолу; ||n|| – вектор-стовпчик вагових коефіцієнтів для 
розрахованих кластерів у експериментальних спектрах. Задля знаходження ni 
використано метод головних компонент (principal component analysis – PCA). Таким 
чином, матрицю IT можна отримати як: 

 
TI U V= ⋅Σ ⋅  , (3) 

 
де U та V – квадратні ортогональні матриці, а Σ – діагональна матриця, головна 
діагональ якої містить сингулярні значення σ1 ≥ σ2 ≥ ... σ17 у спадаючій 
послідовності. Даний метод є лише методом розкладання, а тому всі три матриці у 
рівнянні (3) можуть бути визначені однозначно. Таким чином, можна контролювати 
точність розрахунків коефіцієнтів змішування, залишаючи найбільші компоненти і 
занулюючи менші сингулярні значення, наприклад, прибираючи невеликі 
компоненти. Критерій значимості n-ої компоненти – відношення між n-тим та 
найбільшим сингулярним значенням. Припустивши, що є вимога на відношення 
σn/σ1 ≥ 0.01, тобто точність 1% і підставивши рівняння (3) у рівняння (2), отримаємо: 

 
Exp T ExpI I n U V n U I V n= = ⋅Σ ⋅ ⇒ = Σ ⋅    (4) 

 
Позначимо ExpU I як ||IExp´||, а Ṽ ||n|| як ||n´|| та отримаємо: 
 

ExpI n′ ′= Σ ⋅  
(5) 
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Із рівняння (5) отримуємо 
Exp
i

i
i

In
σ

′

′ =  для найбільшого сингулярного значення та 

0in′ =  для усічених сингулярних значень. Внесок кожного модельного кластеру тепер 
можна подати за допомогою такого виразу: 

 
V n n n V n′ ′= ⇒ =  (6) 

 
Оскільки в експериментальних спектрах метанолу за низьких температур 

відсутня смуга поглинання, що відповідає валентним коливанням вільної 
гідроксильної групи, розраховані спектри для мономеру, димеру та ланцюжкового 
тримеру були виключені із розгляду. Використовуючи спектри метанолу за різних 
температур, наприклад, -102 оС, -103 оС (рис. 9, рис. 10) і зазначений вище метод, 
отримано наступні розклади експериментальних спектрів: 

 

 
 

Рис. 9. Експериментальні (крапки) та розраховані з використанням DFT 
B3LYP/cc-pVTZ рівнем теорії (суцільна лінія) спектри інфрачервоного поглинання 

метанолу при температурі -102 оС 
 
За даними квантово-хімічних розрахунків у метанолі за температур нижче 

-114 оС переважають кластери Ц4(І), Ц6, Ц6+1, Ц6+2. За температур від -113 оС до 
-103 оС переважають кластери Ц3(ІІ), Ц7+2. За температур -102 оС та вище 
переважають кластери Ц4+1, Ц7, Ц7+3, Ц8, Ц10. 
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Рис. 10. Експериментальні (крапки) та розраховані з використанням DFT 
B3LYP/cc-pVTZ рівнем теорії (суцільна лінія) спектри інфрачервоного поглинання 

метанолу при температурі -103 оС 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 
1. В області валентних коливань гідроксильної групи (3000 – 3700 см-1) для 

метанолу та 1-деканолу спостерігається характерне зміщення смуг поглинання 
в область низьких частот при плавленні, що може свідчити про перехід від 
менших кластерів до більших, а для 1-нонанолу – смуга зміщується в область 
високих частот. 

2. При нагрівання рідкого спирту для всіх досліджуваних об’єктів характерне 
зміщення смуги валентних О-Н коливань в сторону більших частот, що може 
свідчити про збільшення кількості кластерів менших розмірів. 

3. У метанолі у твердому стані за температур нижче -114 оС переважають 
кластери Ц4(І), Ц6, Ц6+1, Ц6+2. При температурах від -113 оС до -103 оС 
переважають кластери Ц3(ІІ), Ц7+2. 

4. У рідкому метанолі за температур від -102 оС і вище переважають кластери 
Ц4+1, Ц7, Ц7+3, Ц8, Ц10. 

5. Трансформації спектрів 1-нонанолу відбуваються за температур, нижчих від 
точки плавлення, що може свідчити про існування аморфної фази, а не 
кристалічної, в той час як характер зміни смуг у спектрах метанолу та 
1-деканолу дозволяють зробити висновки щодо існування саме кристалічної 
фази. 

6. У твердому 1-нонанолі утворюються, в основному, кластери Ц4 та Ц5 із 
незначною часткою більших Ц-кластерів. При наближенні до точки плавлення 
з’являються кластери Ц3 та Л3-5. Кластери Л2 та Л1 відсутні. 
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7. У рідкому 1-нонанолі утворюються циклічні та ланцюжкові кластери. Кількість 
Ц5 зменшується, проте частка Ц4 залишається значною. Ц5 та Ц4 кластери, 
розриваючи зв’язки, формують Л5, Л4 та, імовірно, більші ланцюжкові 
кластери. Кількість Ц3 та Л3 збільшується. Частка Л2 є незначною, а Л1 
відсутні повністю або ж їх кількість незначна. 

8. У твердому 1-деканолі утворюються, в основному, ланцюжкові кластери Л3, Л4 
та деяка кількість циклічних кластерів Ц3, Ц4, Л2. Кластери Ц5 та більші 
циклічні кластери відсутні або їх кількість незначна. Кластери Л1 відсутні. 

9. У спектрах рідкого 1-деканолу з підвищенням температури з’являється смуга 
коливань вільних O-H груп, що може свідчити про суттєве зростання кількості 
ланцюжкових кластерів. 

10. У рідкому 1-деканолі утворюються ланцюжкові кластери великого розміру. Ц5 
та більші циклічні кластери відсутні, проте можлива незначна частка Ц4. При 
підвищенні температури зменшується кількість великих і зростає кількість 
невеликих ланцюжкових кластерів. При +50 оС та вищих температурах стає 
суттєвим внесок Л2 та Л1. 
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АНОТАЦІЯ 

Чернолевська Є.А. Кластерна структура одноатомних спиртів у 
конденсованому стані. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних 
наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

 

Дисертаційну роботу присвячено з`ясуванню кластерної структури деяких 
одноатомних спиртів в конденсованому стані, зокрема, поблизу точки фазового 
переходу тверде тіло – рідина та визначенню відмінностей спектроскопічних 
проявів фазового переходу тверде тіло – рідина для спиртів з парною та непарною 
кількістю атомів вуглецю. В широкому діапазоні температур досліджено прояви 
кластерної структури в спектрах ІЧ поглинання метанолу, 1-нонанолу та 1-деканолу, 
в тому числі і поблизу точки фазового переходу. Виконано квантово-хімічне 
моделювання для ланцюжкових, циклічних та розгалужених кластерів метанолу, 
ланцюжкових та циклічних кластерів 1-нонанолу та 1-деканолу, визначено 
просторову будову та енергетичні параметри всіх модельних структур, розраховані 
частоти спектрів ІЧ поглинання. Зроблено висновки щодо особливостей змін 
кластерної структури досліджуваних спиртів в конденсованій фазі. З`ясовано, що в 
області валентних коливань гідроксильної групи для метанолу та 1-деканолу 
спостерігається характерне зміщення смуг поглинання в область низьких частот при 
плавленні, що свідчить про перехід від менших кластерів до більших, а для 
1-нонанолу – навпаки, смуга зміщується в область високих частот. Виявлено, що 
характерне зміщення смуги валентних О-Н коливань в сторону більших частот при 
нагрівання рідких спиртів свідчить про збільшення кількості кластерів менших 
розмірів. Встановлено особливості формування кластерної структури всіх 
досліджуваних об`єктів в широкому діапазоні температур, зокрема поблизу точки 
фазового переходу тверде тіло – рідина. На прикладі 1-нонанолу та 1-деканолу, 
виявлені відмінності щодо типу та розміру кластерів, що утворюються в спиртах з 
парною на непарною кількістю атомів вуглецю.  

Ключові слова: кластерна структура, метанол, 1-нонанол, 1-деканол, FTIR 
спектроскопія, квантово-хімічне моделювання 
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АННОТАЦИЯ 
Чернолевская Е.А. Кластерная структура одноатомных спиртов в 

конденсированном состоянии. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2017. 

 

Диссертационная работа посвящена изучению кластерной структуры 
некоторых одноатомных спиртов в конденсированном состоянии, в частности, 
вблизи точки фазового перехода твёрдое тело – жидкость и определению отличий в 
спектроскопических проявлениях фазового перехода твёрдое тело – жидкость в 
зависимости от чётного либо нечётного количества атомов углерода в молекуле. 
Проявления кластерной структуры в спектрах ИК поглощения были исследованы в 
широких диапазонах температур и вблизи точек плавления для метанола (-130 – 
-70 оС), 1-нонанола (-50 – +25 оС) и 1-деканола (-50 – +100 оС). С помощью теории 
функционала плотности (DFT) с функционалом B3LYP и базисными наборами 
6-31g(d,p) и cc-pVTZ были выполнены квантово-химические расчёты цепочечных 
(до 4 молекул в кластера), циклических (до 10 молекул) и разветвлённых (до 10 
молекул) кластеров метанола, а также цепочечных и циклических кластеров 
1-нонанола (до 5 молекул) и 1-деканола (до 6 и 5 молекул соответственно), были 
определены пространственная структура и энергетические параметры для всех 
модельных структур и рассчитаны частоты спектров ИК поглощения для каждой 
структуры. 

На основе сравнения спектров рассчитанных структур спиртов с 
экспериментально полученными спектрами ИК поглощения, сделаны выводы об 
особенностях изменений кластерной структуры исследуемых образцов в 
конденсированной фазе. Определено, что в области валентных колебаний 
гидроксильных групп для метанола и 1-деканола наблюдается характерное 
низкочастотное смещение колебательных полос при плавлении, что свидетельствует 
о переходе от меньших кластеров к большим, а для 1-нонанола – наоборот, 
колебательная полоса смещается в область высоких частот и происходит 
перераспределение от больших кластеров к меньшим. Кроме того, выяснено, что 
вид образуемых кластеров отличается для каждого из спиртов – в метаноле 
существуют различные кластеры как в твёрдой, так и в жидкой фазе, в 1-нонаноле – 
циклические структуры в твёрдой и различные в жидкой фазе, а в 1-деканоле – 
цепочечные кластеры как в твёрдой, так и в жидкой фазах. Обнаружено, что 
характерное смещение полосы валентных колебаний гидроксильных групп при 
нагревании жидких спиртов свидетельствует об увеличении количества кластеров 
меньшего размера. Наличие большого количества цепочечных структур в 
1-деканоле радикально отличает его колебательные спектры ИК поглощения в 
жидкой фазе от спектров других спиртов наличием полосы валентного колебания 
гидроксильной группы, которая не задействована в образовании межмолекулярных 
водородных связей (3600 – 3700 см-1). Определены особенности формирования 
кластерных структур всех исследуемых объектов в широком диапазоне температур 
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и вблизи точки фазового перехода твёрдое тело – жидкость. На примере 1-нонанола 
и 1-деканола выявлены отличия между типом и размером кластерных структур, 
которые образовываются в спиртах с чётным и нечётным количеством атомов 
углерода. 

Ключевые слова: кластерная структура, метанол, 1-нонанол, 1-деканол, FTIR 
спектроскопия, квантово-химическое моделирование 
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The thesis deals with the study of cluster structure of some monohydric alcohols in 
condensed phase, particularly near the point of phase transition solid – liquid and the study 
of differences in phase transition spectroscopic changes due to the number of carbon 
atoms in alcohol molecules oddness. The peculiarities of cluster structure influence on 
FTIR spectra of methanol, 1-nonanol and 1-decanol were investigated in wide temperature 
range. Quantum-chemical calculations for chain-like, cyclic and branched clusters of 
methanol as well as chain-like and cyclic structures of 1-nonanol and 1-decanol were 
carried out to get energetically optimal structure and IR absorption spectra for each cluster. 
The changes of cluster structure of investigated alcohols in condensed phase were 
determined. In spectral region of stretching O-H vibrations, characteristic red shift is 
observed for methanol and 1-decanol and blues shift is observed for 1-nonanol in melting 
process. These changes in spectra were assigned to transition from smaller clusters to 
bigger ones in methanol and 1-decanol, vice versa for 1-nonanol – spectral blue shift in 
process of heating was determined as a result of redistribution from bigger clusters to 
smaller ones. The peculiarities of cluster structure formation were assigned in wide 
temperature range and near the melting point for each sample. The example of 1-nonanol 
and 1-decanol was used to show differences between cluster sizes in condensed alcohols 
due to the oddness of carbon atoms in their molecules. 

Keywords: cluster structure, methanol, 1-nonanol, 1-decanol, FTIR spectroscopy, 
quantum-chemical calculations 
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