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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. Створення полімервмісних органічних фотовольта-

їчних перетворювачів є одним з пріоритетних напрямків сучасної науки, що 

стрімко розвиваються. Органічні фотовольтаїчні пристрої простіші і дешевші у 

виготовленні в порівнянні з неорганічними аналогами. На сьогодні основними 

матеріалами для виробництва органічних фотовольтаїчних перетворювачів є 

3-алкілзаміщені політіофени і похідні фулеренів. Однак такі матеріали 

поглинають оптичне випромінювання в доволі вузькому спектральному 

діапазоні. Розширити останній можливо за рахунок введення в полімерні 

композити органічних барвників. Серед останніх поліметинові барвники 

характеризуються найбільш широким спектральним діапазоном поглинання. 

Для них також встановлені закономірності, що дозволяють шляхом зміни 

основних структурних факторів керувати вищезгаданими властивостями. 

Сучасні теоретичні дослідження вказують на те, що для досягнення 

максимальної продуктивності полімерних фотовольтаїчних комірок необхідно 

розширення діапазону поглинання композиту при одночасному регулюванні 

різниці енергій між НВМО акцептора та ВЗМО донора. Діапазон такого 

регулювання також найбільший у поліметинових барвників. Однак роль 

поліметинів у фотовольтаїчних полімерних композитах на сьогодні практично 

не вивчена. Встановлення закономірностей між їх будовою і фотовольтаїчними 

властивостями дозволить цілеспрямовано створювати перспективні полімерні 

композити для сучасної геліоенергетики. 

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

виконана на кафедрі супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

наукових тем кафедри (бюджетні теми 11БФ07-01, № ДР 0111U006258; 

14БП07-02, № ДР 0114U003471). 

 Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

впливу природи полімеру і хімічної будови поліметинових барвників на 

фотовольтаїчні властивості полімерних композитів. 

 Об’єкт дослідження – фотовольтаїчні властивості полімерних композитів 

на основі фотопровідних і нефотопровідних полімерів з поліметиновими 

барвниками різної хімічної будови. 

 Предмет дослідження – полімерні композити на основі фотопровідних і 

нефотопровідних полімерів та поліметинових барвників. 

 Методи дослідження – електронна абсорбційна та люмінесцентна 

спектроскопія, квантово-хімічні розрахунки, кельвінівська зондова електро-

метрія, вольт-амперні дослідження, атомно-силова мікроскопія. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Вперше продемонстровано 

можливість застосування в органічній фотовольтаїці фотопровідного карбазол-

вмісного олігомеру ГКБЕ (коолігомеру гліцидилкарбазолу з бутилгліцидило-

вим ефіром) в якості компонента активного шару фотовольтаїчних структур. 
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Встановлено закономірності, що пов’язують величину фотовольтаїчного 

відгуку з природою полімеру та будовою поліметинових барвників (типом 

йонності, довжиною поліметинового ланцюга, електронодонорністю і електро-

ноакцепторністю термінальних груп, природою протийону). Експериментально 

показано, що композити на основі карбазолвмісного фотопровідного олігомеру 

і поліметинових барвників не поступаються за фотовольтаїчними власти-

востями, а в деяких випадках навіть перевершують аналогічні композити на 

основі широкозастосовуваних полімерів Р3НТ і MEH-PPV. 

 Вперше запропоновано для швидкого й зручного вивчення фотогенерації 

і транспорту носіїв заряду використання структур з відкритою поверхнею 

плівок. 

 Всупереч наявним літературним даним встановлено, що природа аніона в 

катіонних поліметинових барвниках істотно впливає на величину фото-ЕРС. 

Показано, що це пов’язано з можливістю фотоіндукованого перенесення 

електрона в контактних йонних па рах барвника. 

 Вперше виявлений і пояснений невідомий раніше в органічній фотово-

льтаїці ефект гістерезису фотоструму, що виникає при введенні поліметинових 

барвників у полімерні фотовольтаїчні структури з об’ємним гетеропереходом. 

 Всупереч традиційним уявленням про фотогенерацію та транспорт носіїв 

заряду в органічних напівпровідниках, вперше показано можливість виникнен-

ня фотовольтаїчного ефекту в сумішах двох електронодонорів – карбазол-

вмісного олігомеру ГКБЕ та аніонних поліметинових барвників. Запропоновано 

механізм виникнення цього феномену. 

 Практичне значення одержаних результатів. Встановлені законо-

мірності та особливості фотовольтаїчного ефекту в полімерних композитах з 

різними за будовою поліметиновими барвниками відкривають широкі 

можливості для створення нових і вдосконалення вже існуючих матеріалів, що 

застосовуються для перетворення світлової енергії в електричну. 

 З метою значного спрощення процесів виготовлення зразків і пошуку 

нових матеріалів для органічних фотовольтаїчних пристроїв, а також для 

швидкої та ефективної оцінки процесів фотогенерації та транспорту носіїв 

заряду розроблено метод використання структур з вільною поверхнею плівок. 

 На підставі отриманих результатів зроблено висновок, що полімерні 

композити з поліметиновими барвниками можуть успішно застосовуватися для 

створення реальних перетворювачів світлової енергії в електричну. 

 Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто виконано основний 

обсяг теоретичної та експериментальної роботи, узагальнено та систематизо-

вано результати дослідження, зроблено попередні висновки. Вибір напрямку 

дослідження, постановка завдань, а також обговорення отриманих результатів 

виконано спільно з науковим керівником д.х.н., професором, членом-

кореспондентом НАН України О.О. Іщенком. Синтез поліметинових барвників 

виконаний н.с. Н.О. Дерев'янко та к.х.н., с.н.с. А.В. Кулінічем (ІОХ НАНУ). 

Олігомер ГКБЕ синтезовано к.х.н., с.н.с. О.В. Мокринською (кафедра хімії 
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високомолекулярних сполук КНУ імені Тараса Шевченка). Обговорення 

результатів фотовольтаїчних вимірювань зроблено спільно з д.ф.-м.н., пров.н.с. 

М.О. Давиденком і к.х.н., с.н.с. С.Л. Студзінським (кафедра хімії високо-

молекулярних сполук КНУ імені Тараса Шевченка). Дослідження морфології 

полімерних композитів методами атомно-силової мікроскопії здійснено 

професором В.М. Близнюком (Clemson University, м. Клемсон, США). 

 Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися й 

обговорювалися на 7 вітчизняних та міжнародних конференціях: 9th Inter-

national Conference “Electronic Processes in Organic Materials” ICEPOM-9 (Lviv, 

Ukraine, May 20–24, 2013), XIV Міжнародна конференція студентів і аспірантів 

“Сучасні проблеми хімії” (Київ, 15–17 травня, 2013), VII International Chemistry 

Conference “Kiеv – Toulouse” (Kyiv, Ukraine, 2–7 June, 2013), International 

Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials (Nano-

2013)” (Bukovel, 25 August – 1 September, 2013), XI International Conference 

“Atomic and Molecular Pulsed Lasers” (Tomsk, Russia, 16–20 September, 2013), 

2nd International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (Lviv, 27–30 August, 2014), V Международная конференция с 

элементами научной школы для молодежи “Функциональные наноматериалы и 

высокочистые вещества” (Суздаль, Росія, 6–10 жовтня 2014). 

 Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 статей у 

наукових журналах та 7 тез доповідей на конференціях. 

 Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків та списку цитованої літератури (283 найменування). Робота 

викладена на 186 сторінках машинописного тексту, вона містить 18 таблиць та 

53 рисунки. Загальний обсяг дисертації складає 227 сторінок. 

 У першому розділі систематизовано й узагальнено літературні дані про 

органічні фотовольтаїчні структури, їх дизайн, морфологію та властивості. У 

другому розділі описані експериментальні методи, що використовувалися в 

роботі. Третій розділ присвячений дослідженню впливу природи полімерів на 

фотовольтаїчні властивості композитів на їх основі. У четвертому розділі 

проведено дослідження впливу будови термінальних груп поліметинових 

барвників на фотовольтаїчні властивості полімерних композитів на їх основі. У 

п’ятому розділі описано вплив довжини поліметинового ланцюга поліметинів 

на величину та кінетику фотовольтаїчного відгуку в різних полімерних 

матрицях. Шостий розділ присвячено дослідженню вольт-амперних характе-

ристик полімерних фотовольтаїчних пристроїв, а також вивченню морфології їх 

фотоактивного шару методами атомно-силової мікроскопії. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ВПЛИВ ПРИРОДИ ПОЛІМЕРУ НА ФОТОВОЛЬТАЇЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ 

 З метою виявлення загальних закономірностей виникнення фотовольта-

їчного ефекту в тонкоплівкових полімерних композитах розглянуто особливості 

появи фото-ЕРС у полімерних композитах на основі різних за природою 

полімерів: фотопровідного ГКБЕ 1, спряжених полімерів Р3НТ 2 та MEH-PPV 3 

у порівнянні з нефотопровідним полімером ПВЕ 4. 
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Проведено квантово-хімічні розрахунки енергій ВЗМО та НВМО N-метил-

карбазолу як модельного мономеру ГКБЕ неемпіричним методом DFT/B3LYP в 

базисі 6-31G(d,p). Вперше досліджено спектрально-люмінесцентні та фото- 

вольтаїчні властивості олігомеру ГКБЕ (рис. 1) та композитів на його основі і 

полімерів Р3НТ, MEH-PPV, ПВЕ, що містять внутрішньойонний 5, аніонний 6 

та катіонний 7 поліметинові барвники. 

N

Me

Me

CN

Me

CN

5  
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CN
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N N

Me Me

Me

MeMe

Me

BF
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7  
Максимуми поглинання барвників 5 – 

7 знаходяться в одному спектрально-

му діапазоні, що дало змогу досліджу-

вати фотовольтаїчні ефекти компози-

тів на їх основі в однакових умовах. 

Встановлено, що в композитах із вмістом барвників 1% за масою при збудженні 

у смугу поглинання барвника фотовольтаїчний ефект відсутній як в структурах 

з вільною поверхнею плівок, так і в структурах сандвічевого типу. При масовій 

концентрації барвника 10% фіксується максимальне значення фотовольтаїчного 

відгуку. Винайдено появу фото-ЕРС в композитах на основі нефотопровідного 

полімеру ПВЕ та катіонного поліметинового барвника 7. Вперше виявлено та 

пояснено ефект обернення знаку фото-ЕРС при переході від зразків з вільною 

поверхнею плівок до зразків сандвіч-структур у різних полімерних матрицях 

(див. таблицю 1). 

 

 
Рис. 1. Нормовані спектри поглинання (1) та 

люмінесценції (2) плівок олігомеру ГКБЕ 
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Таблиця 1 Фотовольтаїчні характеристики структур на основі барвників 5 – 7 у різних 

полімерних матрицях у зразках з вільною поверхнею плівок та у зразках сандвіч-структур 

Фотовольтаїчна 

структура 

фото-ЕРС у зразках з 

вільною поверхнею, 

мВ 

фото-ЕРС у зразках 

сандвіч-структур, мВ 

ГКБЕ + 10% 5 +100 −70 

ГКБЕ + 10% 6 −50 −48 

ГКБЕ + 10% 7 +405 −210 

Р3НТ + 10% 5 +80 −50 

Р3НТ + 10% 6 −25 −18 

Р3НТ + 10% 7 +200 −130 

MEH-PPV + 10% 7 +150 – 

MEH-PPV + 10% 5 +40 – 

ПВЕ + 10% 7 −100 −100 

 Кінетики наростання та спаду фотовольтаїчного відгуку для зразків 

сандвіч-структур відрізняються від таких для зразків з вільною поверхнею 

плівок (рис. 2). Встановлено, що в останніх після вмикання опромінення 

величина наростання фото-ЕРС має дві складові: спочатку ЕРС швидко зростає 

(постійна часу цього процесу ~ 4010 с), але в подальшому швидкість цього 

процесу зменшується. Після вимикання освітлення величина фото-ЕРС 

спочатку стрімко спадає, а потім повільно релаксує (крива 1 на рис.2). В анало- 

гічних зразках сандвіч-структур, на 

противагу зразкам з вільною 

поверхнею плівок, фото-ЕРС має 

від’ємний знак. Процес наростання 

і спаду фотовольтаїчного відгуку в 

сандвіч-структурах відбувається 

значно швидше, ніж в аналогічних 

зразках з відкритою поверхнею 

плівок (див. рис. 2). Встановлено, 

що такі зміни фото-ЕРС викликані 

конкуренцією двох механізмів 

транспорту нерівноважних носіїв 

заряду: дифузійного, який присут-

ній в обох типах зразків та дрейфо-

вого, що реалізується тільки в 

зразках сандвіч-структур. Дифузій-

ний механізм виникнення фото-

ЕРС пов’язаний з реалізацією ефекту Дембера, який виникає внаслідок появи 

градієнту концентрації рухливих носіїв заряду у напрямку проходження світло-

вого потоку. Показано, що поява фото-ЕРС у зразках на основі фотопровідного 

ГКБЕ та катіонних поліметинових барвників пов’язана з можливістю переносу 

електрона з утворенням дикатіон-радикалів барвника. 

 
Рис. 2. Графіки наростання і спаду фотовольта-

їчного відгуку при вмиканні і вимиканні 

опромінення для зразків складу ГКБЕ + 10 % 7 у 

структурах з відкритою поверхнею (1) та у 

зраках сандвіч-структур (2) 
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ФОТОВОЛЬТАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПОЛІМЕТИНОВІ БАРВНИКИ 

З РІЗНИМИ ТЕРМІНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ 

Для встановлення закономірностей, що пов’язують фотовольтаїчні властивості 

полімерних композитів на основі поліметинових барвників з будовою кінцевих 

груп останніх досліджено широкий набір полімерних композитів, що містять 

катіонні, аніонні та внутрішньойонні барвники з різною будовою кінцевих груп. 

 Композити на основі ГКБЕ та катіонних поліметинових барвників. 

Для досліджень використовувалися катіонні поліметини, що мають різну 

електронодонорність термінальних груп 7 – 14. 
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Електронодонорність кінцевих груп катіонних поліметинів пов’язана з 

потенціалом іонізації – чим вища електронодонорність кінцевої групи, тим 

менший потенціал іонізації барвника. В свою чергу, існує залежність між 

потенціалом іонізації барвника та енергією його ВЗМО – зі збільшенням енергії 

ВЗМО барвника зменшується величина потенціалу його іонізації. З метою 

порівняння електронодорності кінцевих груп барвників 7 – 14 проведено 

квантово-хімічні розрахунки енергій їх ВЗМО (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Результати квантово-хімічних розрахунків та фотовольтаїчні характеристики 

композитів на основі олігомеру ГКБЕ та катіонних поліметинів 7 – 14 

Досліджено фотовольтаїчні властивості композитів на основі олігомеру ГКБЕ з 

поліметиновими барвниками 7 – 14 (таблиця 2). На основі аналізу відносного 

розташування ВЗМО полімеру і барвників показано, що виникнення фото-ЕРС 

Фотовольтаїчна 

структура 

Енергія 

ВЗМО 

барвника, 

еВ 

Максимум 

поглинання 

зразку (λmax), нм 

Постійна 

часу 

наростання 

фото-ЕРС, с 

Постійна 

часу спаду 

фото-ЕРС, с 

фото-ЕРС, 

мВ 

ГКБЕ + 10% 7 −8.092 562 40 35 +385 

ГКБЕ + 10% 8 −8.091 495 37 33 +135 

ГКБЕ + 10% 9 −8.014 578 33 30 +120 

ГКБЕ + 10% 10 −7.770 631 26 24 +100 

ГКБЕ + 10% 11 −7.482 735 25 22 +90 

ГКБЕ + 10% 12 −7.206 535 24 22 +135 

ГКБЕ + 10% 13 −7.886 720 40 37 +35 

ГКБЕ + 10% 14 −8.807 598 50 45 +40 



 7 

в таких зразках зумовлено міжмолекулярним перенесенням електрону з ВЗМО 

олігомеру ГКБЕ на ВЗМО збудженої молекули барвника. Показано, що 

максимальне значення фото-ЕРС спостерігається при середньому значенні 

електронодонорності термінальних груп молекули барвника (сполука 7). При 

відхиленні електронодонорності кінцевих груп від середнього значення, як у 

бік збільшення, так і у бік її зменшення, спостерігається погіршення 

фотовольтаїчних параметрів. У випадку збільшення електронодонорності 

кінцевих груп зближення енергій ВЗМО полімеру ГКБЕ і молекул барвників 

зумовлює збільшення ймовірності рекомбінації екситонів і, як наслідок, 

зменшення фото-ЕРС. У випадку барвника 14, що містить слабкоелектроно-

донорні залишки 5-нітроіндолу зменшення фото-ЕРС зумовлено впливом 

нітрогрупи, яка, завдяки своєму сильному електроноакцепторному ефекту 

збільшує позитивний заряд на п’ятичленному азотистому гетероциклі, 

внаслідок чого між позитивно зарядженим 5-нітроіндольним фрагментом і 

карбазольним фрагментом ГКБЕ виникає сильна електростатична взаємодія, що 

зумовлює зменшення фотовольтаїчного відгуку. 

 Композити на основі спряженого полімеру Р3НТ та катіонних 

поліметинових барвників. Характерною особливістю фотовольтаїчних 

полімерних композитів складу Р3НТ/барвники 7 – 14 є те, що смуга поглинання 

полімеру значною мірою перекривається зі смугами поглинання більшості 

досліджуваних барвників (рис. 3), що не дає змоги селективно збуджувати 

молекули донора чи акцептора. Можливість вибіркового збудження існує лише 

для структури складу Р3НТ/11, оскільки максимум смуги поглинання барвника 

11 знаходиться в ближній ІЧ-області спектру. Встановлено, що для композитів 

на основі спряженого полімеру Р3НТ і барвників 7 – 14 величина фото-ЕРС 

визначається можливістю протікання зворотного перенесення електрона з 

НВМО акцептора на ВЗМО донора, що може мати місце при одночасному 

збудженні донорної та акцепторної складових. Можливість реалізації вказаних 

процесів залежить від взаємного розташування на енергетичній діаграмі рівнів 

ВЗМО і НВМО полімеру та барвників 7 – 14 (рис. 4). 

 
Рис. 3. Нормовані електронні спектри погли-

нання плівок структур Р3НТ + 10 % барвника: 

7 (1); 11 (2); 10 (3); 8 (4); 12 (5) 

 

 
 
Рис. 4. Енергетична діаграма розташування 

ВЗМО і НВМО полімеру Р3НТ та барвників 

7 – 14 
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У випадку, якщо НВМО барвника розташована на енергетичній діаграмі вище, 

ніж ВЗМО Р3НТ, тоді можливий міжмолекулярний перехід електрону з НВМО 

збудженої молекули барвника на ВЗМО збудженої молекули полімеру. 

Показано, що реалізація таких побічних електронних переходів суттєво знижує 

фото-ЕРС. Встановлено, що коли існує можливість селективного збудження як 

молекули полімеру, так і барвника (композит Р3НТ/11), зворотне перенесення 

електрону з НВМО барвника на ВЗМО полімеру не реалізується і фото-ЕРС 

досягає високих значень (~ 150 мВ). Для таких зразків продемонстровано та 

пояснено можливість зміни знаку фотовольтаїчного сигналу в залежності від 

довжини хвилі збуджуючого світла. Показано, що у вказаному композиті у 

випадку збудження полімерної складової відбувається міжмолекулярний 

перехід електрону з НВМО полімеру на НВМО поліметину 11, що зумовлює 

появу від’ємного електричного потенціалу на поверхні зразків. При збудженні 

молекули барвника 11 перехід електрону відбувається з ВЗМО полімеру Р3НТ 

на ВЗМО барвника, що викликає появу позитивного знаку фото-ЕРС на 

поверхні зразків.  

 Вплив природи аніону катіонних поліметинових барвників на 

фотовольтаїчні властивості полімерних композитів на їх основі. Вперше 

встановлено, що фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять 

катіонні поліметинові барвники залежать не тільки від будови забарвленого 

хромофору, але й від природи незабарвленого протийону. Досліджено 

спектрально-люмінесцентні та фотовольтаїчні характеристики композитів з 

катіонними барвниками 7, 15 – 20, що мають у своєму складі однаковий 

хромофор та різні аніони: з високим (7, 15 – 17) та низьким (18 – 20) 

значеннями потенціалу окиснення. Показано, що спектри поглинання компози-  

тів на основі ГКБЕ і поліметинів 7, 15 – 20 

не відрізняються; має місце лише незначне 

уширення смуги поглинання. В спектрах 

люмінесценції і спектрах збудження люмі-

несценції спостерігається сильна залежність 

положення і форми смуг, від природи 

протийону, що вказує на те, що поліметини 7, 15 – 20 у збудженому стані 

утворюють контактні йонні па ри. Результати квантово-хімічних розрахунків 

свідчать, що аніон в контактних йонних парах 7, 15 – 20 локалізується в області 

п’ятичленного гетероциклу, де зосереджений максимальний позитивний заряд. 

Встановлено, що фото-ЕРС зразків сильно відрізняється в залежності від того 

високим чи низьким потенціалом окиснення характеризується аніон барвника. 

Для композитів, що містять барвники 7, 15 – 17 значення фото-ЕРС перевищує 

більш ніж у 2 рази фото-ЕРС зразків з барвниками 18 – 20 (таблиця 3). 

 В процесах утворення, дисоціації (схема (1)) екситонів, їх рекомбінації 

(схема (2)) і виникнення діркової провідності, що зумовлює фото-ЕРС 

(схема (3)) у катіонних барвників традиційно не враховувався аніон: 

 

N N

Me Me

Me

MeMe

Me

An
+
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An = BF4 (7), ClO4 (15), PF6 (16),  

Cl (17), Br (18), I (19), MeC6H4SO3 (20) 
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Dye
+
 + Cz + hν  Dye

+*
 + Cz  Dye

+*
  Cz Dye


 + Cz

 +
          (1) 

 Cz
+

 + Dye

  Cz

+
 + Dye

+*
  Cz + Dye

+
             (2) 

 Cz
+

 + Cz  Cz + Cz
+

                (3) 

де Dye
+
 – катіон (хромофор) барвника, Dye

+*
 – збуджений катіон після 

поглинання кванта світла з енергією hν, Dye

 – нейтральний радикал барвника, 

Cz – карбазольний фрагмент молекули ГКБЕ, Cz
+

 – катіон-радикал цього 

фрагменту.  

Таблиця 3. 

Значення потенціалів окиснення аніонів барвників 7, 15 – 20 і фото-ЕРС у 

зразках на основі ГКБЕ, що містять 10 % за масою катіонних барвників 7, 15–20 

  

 

 

 

 

 

  

Оскільки досліджувані барвники при високій концентрації утворюють 

контактні йонні па ри Dye
+
An

 
, то в них може реалізуватися фотоіндуковане 

перенесення електрону від аніону до катіону з утворенням радикальної пари 

Dye

An


 і наступною її дисоціацією на нейтральні радикали (схема (4)). 

Dye
+
An


 + hν  Dye

+*
An


  Dye


An


  Dye


 + An


  (4) 

У композитах, що містять барвники 7, 15 – 17, аніони яких характеризуються 

високим значенням потенціалу окиснення таке перенесення не реалізується і 

фотопроцеси в них відбуваються за класичними схемами (1) – (3).  

Показано, що схема (4) реалізується у зразках з барвниками 18 – 20, які 

мають у своєму складі аніони з низьким потенціалом окиснення. У таких 

зразках окрім основного процесу рекомбінації екситонів, що описується 

схемою (2) можуть також перебігати побічні процеси (схеми (5) і (6)): 

 Cz
+

 + An

  Cz + An       (5) 

 Cz
+

 + An

  Cz + An


       (6) 

Процеси (5) і (6) обумовлюють зниження числа вільних носіїв заряду, що 

призводить до зменшення фото-ЕРС у зразках з поліметинами 18 – 20 

порівняно з аналогічними зразками на основі барвників 7, 15 – 17 (таблиця 3). 

 

 

Фотовольтаїчна 

структура 

Аніон Окисний 

потенціал 

аніону, еВ 

фото-ЕРС, мВ 

ГКБЕ + 10 % 7 BF4

 - 6.75 +310 

ГКБЕ + 10 % 15 ClO4

 - 5.25 +280 

ГКБЕ + 10 % 16 PF6

 - 7.35 +300 

ГКБЕ + 10 % 17 Cl

 - 3.61 +290 

ГКБЕ + 10 % 18 Br

 - 3.36 +110 

ГКБЕ + 10 % 19 I

 - 3.06 +90 

ГКБЕ + 10 % 20 MeC6H4SO3

 – +90 
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Композити на основі ГКБЕ та аніонних поліметинових барвників. 

Вперше показано та пояснено можливість виникнення фото-ЕРС у сумішах 

двох типових електронодонорів – карбазолвмісного олігомеру ГКБЕ та 

аніонних поліметинових барвників 21 – 23. Також встановлено закономірності, 

що пов'язують будову термінальних груп аніонних барвників з 

фотовольтаїчними параметрами полімерних композитів на їх основі. 

   
21    22     23    

Показано, що у композитах на основі ГКБЕ з аніонними барвниками 21 – 23 

фото-ЕРС має від’ємний знак. Значення величини фотовольтаїчного відгуку для 

зразків з поліметинами 21, 22, 23 складають відповідно −80 мВ, −70 мВ і 

−45 мВ. Для пояснення виникнення фото-ЕРС у сумішах двох 

електронодонорів запропоновано модель, що представлена на рис. 5. 

Встановлено, що поява фото-

ЕРС в таких композитах відбу-

вається за рахунок міжмолеку-

лярного каскадного переходу 

електрона з НВМО збудженої 

молекули аніонного барвника 

на НВМО молекули олігомеру 

ГКБЕ. Граничні молекулярні 

орбіталі ГКБЕ і поліметинів 

21 – 23 розташовані на 

енергетичній діаграмі таким 

чином, що полімер ГКБЕ може 

виступати ефективним акцеп-

тором, завдяки чому спостерігається поява фотовольтаїчного відгуку. Інший 

механізм появи фото-ЕРС можливий при утворенні нейтрального радикалу 

барвника внаслідок фотоперенесення електрона в контактних йонних парах 

барвника. За допомогою квантово-хімічних розрахунків показано, що 

утворення нейтрального радикалу An
•
 знижує енергію ВЗМО барвників 21 – 23 

настільки, що вона стає нижчою, ніж у ВЗМО карбазолу – модельної ланки 

ГКБЕ. Таким чином, нейтральний радикал аніонного барвника стає ефективним 

акцептором електрона і може захоплювати його з карбазольних фрагментів 

полімеру ГКБЕ. Однак у цьому випадку слід очікувати появи позитивного 

знаку фото-ЕРС. В наших експериментах фіксувалася поява негативного заряду 

на поверхні досліджуваних зразків. Це свідчить про те, що перший механізм, в 

якому ГКБЕ виступає акцептором, є домінуючим. Встановлено, що зменшення 

фото-ЕРС в ряду композитів, що містять барвники 21, 22, 23 зумовлено 

зростанням ймовірності рекомбінації екситонів за рахунок зближення НВМО 

полімеру і барвника. Таке зближення відбувається головним чином за рахунок 

 
Рис. 5. Положення енергетичних рівнів і можливі 

фотоіндуковані електронні переходи в ГКБЕ (Cz), 

аніонному барвнику 21 (An) і його нейтральному 

радикалі (An
•
) 
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зменшення енергії НВМО барвника при збільшенні електроноакцепторності 

його термінальних груп у ряду 21 – 22 – 23. 

 Композити на основі ГКБЕ та внутрішньойонних поліметинових 

барвників. Досліджено фотовольтаїчні властивості композитів на основі 

мероціанінових барвників 24 – 27, що характеризуються як позитивним (24, 25), 

так і негативним (26, 27) знаком сольватохромного ефекту. Також досліджені 

аналогічні композити, що містять внутрішьойонні барвники іншого типу – 

бетаїнові барвники 28 – 30. 

N

Me

Me

CN

CNMe

             
24   25   26   27 
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N
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Me
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28   29   30 

Таблиця 4. 

Довгохвильові максимуми поглинання та фотовольтаїчні властивості 

композитів на основі ГКБЕ та внутрішньойонних барвників 24 – 30. 
Фотовольтаїчна 

структура 

λmax, нм фото-ЕРС, мВ 

ГКБЕ + 10% 24 465 +60 

ГКБЕ + 10% 25 503 +160 

ГКБЕ + 10% 26 439 +80 

ГКБЕ + 10% 27 478 +130 

ГКБЕ + 10% 28 650 +120 

ГКБЕ + 10% 29 525 +130 

ГКБЕ + 10% 30 504 +50 

Встановлено, що у випадку мероціанінових барвників як з позитивною, так і з 

негативною сольватохромією при заміні гетерозалишку малононітрилу 

(барвники 24 і 26) на більш електроноакцепторний залишок тіобарбітурової 

кислоти (барвники 25 і 27) спостерігається збільшення величини фото-ЕРС. 

Найкращі фотовольтаїчні властивості проявляє зразок на основі барвника 25, в 

якому донорною кінцевою групою є залишок індолу, а акцепторною – залишок 

тіобарбітурової кислоти, оскільки у цьому випадку досягається оптимальне 

взаємне розташування рівнів ВЗМО та НВМО барвника 25 і полімеру. 

Виявлено, що серед композитів з цвіттер-йонними барвниками найкращі 

фотовольтаїчні властивості проявляє зразок, що містить пірометен 29. 

 

ФОТОВОЛЬТАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПОЛІМЕТИНОВІ БАРВНИКИ 

З РІЗНОЮ ДОВЖИНОЮ ПОЛІМЕТИНОВОГО ЛАНЦЮГА 

Встановлено закономірності, що пов’язують фотовольтаїчні характеристики 
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композиту з типом полімерної матриці та довжиною поліметинового ланцюга. 

 Вплив довжини поліметинового ланцюга катіонних барвників на 

фотовольтаїчні властивості композитів на основі ГКБЕ. Досліджено 

вінілогічні ряди катіонних поліметинів 7 – 31 – 32, 12 – 33 – 34, 14 –35 – 36. 

При подовженні поліметинового ланцюга на одну вініленову групу смуга 

поглинання барвника у ГКБЕ, подібно до смуг поглинання в рідких 

розчинниках, батохромно зміщується приблизно на 100 нм (таблиця 6). 

N N

Me Me

Me

MeMe

Me

n

 

BF
4

+–

 

-
BF

4
NN

N N

n

 

Ph Ph

Ph Ph

+

 

-
BF

4
NN

MeMe

Me

Me Me

Me

n

 

O
2
N NO

2

+

 
31 (n = 2); 32 (n = 3)  33 (n = 2); 34 (n = 3)  35 (n = 2); 36 (n = 3) 

Показано, що в композитах на основі барвників 7 – 31 – 32, 12 – 33 – 34, 14 –35 

– 36 величина фотовольтаїчного відгуку зменшується при подовженні поліме-

тинового ланцюга: збільшення його довжини на одну вініленову групу в межах 

вінілогічного ряду зумовлює зниження величини фото-ЕРС приблизно вдвічі. 

Таблиця 6. 

Довгохвильові максимуми поглинання та фотовольтаїчні властивості 

композитів на основі ГКБЕ і катіонних барвників7, 31, 32, 12,  33, 34, 14 ,35, 36 
Фотовольтаїчна 

структура 

λmax, нм Постійна часу 

наростання 

фото-ЕРС, с 

Постійна часу спаду 

фото-ЕРС, с 

Фото-ЕРС, мВ 

ГКБЕ + 10% 7 562 40 35 +365 

ГКБЕ + 10% 31 662 30 25 +160 

ГКБЕ + 10% 32 768 22 18 +85 

ГКБЕ + 10% 12 535 20 16 +120 

ГКБЕ + 10% 33 640 16 14 +60 

ГКБЕ + 10% 34 747 12 9 +25 

ГКБЕ + 10% 14 593 50 45 +50 

ГКБЕ + 10% 35 685 40 35 +26 

ГКБЕ + 10% 36 788 20 16 +12 

Встановлено, що в у зразках на основі ГКБЕ та катіонних поліметинів величина 

фото-ЕРС залежить від різниці енергій ВЗМО ГКБЕ та барвників. За 

допомогою квантово-хімічних розрахунків показано, що зі збільшенням 

довжини поліметинового ланцюга зростає енергія ВЗМО барвника. Це 

спричиняє зближення ВЗМО олігомеру ГКБЕ та відповідного поліметину, що 

сприяє рекомбінації екситонів та веде до зниження числа вільних носіїв заряду, 

чим і пояснюється зростання швидкості наростання та спаду фото-ЕРС і 

зменшення величини фотовольтаїчного відгуку. 

 

Вплив довжини поліметинового ланцюга катіонних барвників на 

фотовольтаїчні властивості композитів на основі Р3НТ і MEH-PPV. В 

спряженому полімері Р3НТ вплив довжини поліметинового ланцюга на фото-

вольтаїчні властивості виявляється дещо інакше, у порівнянні з відповідними 

композитами на основі ГКБЕ. Одержані результати вказують, що при 
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подовженні поліметинового ланцюга барвників у зразках на основі спряженого 

Р3НТ величина фото-ЕРС спочатку знижується, а при подальшому збільшенні 

довжини ланцюга, величина фотовольтаїчного відгуку зростає. Це пов’язано з 

тим що, смуги поглинання нижчих вінілогів значною мірою перекриваються зі 

смугою поглинання Р3НТ, що унеможливлює селективне збудження донорної 

або акцепторної компоненти. Одночасне збудження молекул Р3НТ та барвника 

призводить до реалізації побічного електронного процесу перенесення 

електрону з НВМО збудженої молекули барвника на ВЗМО збудженої 

молекули полімеру. Саме цим пояснюються низькі фотовольтаїчні параметри 

для композитів на основі Р3НТ і катіонних поліметинів з малою довжиною 

поліметинового ланцюга (n=1, n=2). При використанні трикарбоціанінів (n=3) 

смуги поглинання полімеру і барвників 32, 34, 36 знаходяться у різних 

спектральних діапазонах. Це дає змогу вибірково збуджувати окремі 

компоненти фотовольтаїчної структури, завдяки чому не реалізується зворотній 

перехід електрону з НВМО акцептора на ВЗМО донора, що дозволяє 

отримувати високі значення величини фото-ЕРС для композитів, що містять 

вищі вінілоги 32, 34, 36. У композитах на основі полімеру MEH-PPV, як і у 

відповідних композитам на основі ГКБЕ, значення фото-ЕРС зменшується зі 

збільшенням довжини поліметинового ланцюга барвника. Для зразків на основі 

Р3НТ і MEH-PPV значення фото-ЕРС виявилися меншими, у порівнянні з 

аналогічними композитами на основі олігомеру ГКБЕ. 

Вплив довжини поліметинового ланцюга аніонних барвників на 

фотовольтаїчні властивості композитів на основі ГКБЕ. Вивчено 

взаємозв’язок між довжиною поліметинового ланцюга аніонних барвників та 

фотовольтаїчними характеристиками композитів на основі ГКБЕ та барвників 

21, 37; 22, 38; 23, 39. 
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У зразках на основі ГКБЕ з аніонними поліметиновими барвниками, подібно до 

композитів з катіонними барвниками, подовження поліметинового ланцюга 

призводить до зменшення величини фото-ЕРС. На основі квантово-хімічних 

розрахунків показано, що зменшення фото-ЕРС відбувається за рахунок 

зниження енергії НВМО аніонних барвників при подовженні поліметинового 

ланцюга, що призводить до зближення нижчих вакантних молекулярних 

орбіталей донора та акцептора і зниження величини фотовольтаїчного відгуку 

(таблиця 7). 
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Таблиця 7. 

Результати квантово-хімічних розрахунків, максимуми поглинання, та 

фотовольтаїчні характеристики композитів на основі ГКБЕ і барвників 37 – 39. 
Фотвольтаїчна 

структура 

λmax, нм енергія НВМО 

барвника, еВ 

фото-ЕРС, мВ 

ГКБЕ + 10% 37 557 0.517 −50 

ГКБЕ + 10% 38 610 0.479 −43 

ГКБЕ + 10% 39 657 −0.076 −27 

Вплив довжини поліметинового ланцюга мероціанінових барвників 

на фотовольтаїчні властивості композитів на основі ГКБЕ. З метою 

вивчення впливу довжини поліметинового ланцюга внутрішньойонних 

мероціанінів та фотовольтаїчні параметри полімерних композитів на їх основі 

досліджено композити олігомеру ГКБЕ з мероціанінами 24, 5, 40; 25, 41, 42; 26, 

43, 44; 27, 45, 46. 
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Тріади мероціанінових барвників 24, 5, 40 і 25, 41, 42 характеризуються 

позитивним знаком сольватохромного ефекту, а 26, 43, 44 та 27, 45, 46 – 

негативним. Закономірності зміни величини фото-ЕРС для мероціанінових 

барвників відрізняються від тих, що спостерігалися для аналогічних 

композитів, що містять відповідні катіонні та аніонні барвники (таблиця 8). 

Таблиця 8. 

Довгохвильові максимуми поглинання та фотовольтаїчні 

характеристики композитів на основі ГКБЕ та мероціанінів 40 – 46 
Фотовольтаїчна 

структура 

λmax, нм фото-ЕРС, мВ 

ГКБЕ + 10% 40 630 +160 

ГКБЕ + 10% 41 605 +100 

ГКБЕ + 10% 42 712 +60 

ГКБЕ + 10% 43 543 +90 

ГКБЕ + 10% 44 656 +110 

ГКБЕ + 10% 45 578 +90 

ГКБЕ + 10% 46 678 +50 

У ряду композитів, що містять мероціаніни з позитивним знаком сольвато-

хромії 24, 5, 40 при збільшенні довжини поліметинового ланцюга величина 

фото-ЕРС також збільшується. При заміні залишку малононітрилу більш 

акцепторним фрагментом тіобарбітурової кислоти (ряд барвників 25, 41, 42) 
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спостерігається протилежна тенденція: величина фото-ЕРС зменшується з 

подовженням поліметинового ланцюга. При заміні індольного гетерозалишку 

більш електронодонорним фрагментом бензімідазолу (ряд барвників з 

негативною сольватохромією 26, 43, 44) спостерігається тенденція зростання 

величини фото-ЕРС з подовженням поліметинового ланцюга. Нарешті, в 

композитах, на основі ряду мероціанінів 27, 45, 46, що складаються зі 

сполучених між собою поліметиновим ланцюгом донорного залишку 

бензімідазолу та акцепторного залишку тіобарбітурової кислоти, фотоволь-

таїчний відгук зі збільшенням довжини поліметинового ланцюга зменшується. 

 

ПОЛІМЕРНІ СОНЯЧНІ КОМІРКИ З ОБ’ЄМНИМ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ, ДОПОВАНІ ПОЛІМЕТИНОВИМИ 

БАРВНИКАМИ 

 З метою розширення спектрального діапазону поглинання створені 

фотовольтаїчні пристрої з об’ємним гетеропереходом, фотоактивний шар яких 

складався з широковживаного полімеру Р3НТ у якості донорного компоненту 

та метилового естеру [6,6]-феніл-С61-масляної кислоти (РСВМ) 47 у якості 

акцептора. До вказаної суміші Р3НТ/РСВМ додавалися різні кількості 

катіонного барвника 32, а також спеціально синтезованого мероціаніну 48, що 

має спектральні характеристики, близькі до характеристик 32. 

 
47   48   

 При дослідженні вольт-амперних 

характеристик зразків з активним шаром 

Р3НТ:32 та Р3НТ:48 виявлено новий 

ефект – гістерезис фотоструму. Встанов-

лено, що гістерезис (рис. 6) виникає 

тільки при опроміненні фотовольта-

їчного пристрою білим світлом. 

В умовах такого опромінення збуджуються як полімер, так і барвники. При 

селективному збудженні як у смугу поглинання Р3НТ, так і у смугу поглинання 

барвника, а також у темнових умовах гістерезис фотоструму відсутній. Вияв-

лене нами явище гістерезису фотоструму може бути описане як зменшення 

провідності фотопровідника (Р3НТ) під дією зовнішнього опромінення. 

Показано, що виникнення гістерезису фотоструму пов’язане з утворенням 

диполів, що орієнтовані протилежно напрямку перенесення зарядів, яке 

відбувається під дією зовнішнього електричного поля, що створене різницею 

робіт виходу збираючих електродів. Показано, що при розміщенні молекул 

 
Рис. 6. Вольт-амперні характеристики 

зразків складу Р3НТ:48. (1) – у темнових 

умовах; (2) – гістерезис фотоструму при 

освітленні білим світлом 
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барвників 32 і 48 на поверхні розділу Р3НТ/РСВМ наведені дипольні моменти 

барвників можуть покращувати дисоціацію екситонів, що зумовить поліпшення 

фотовольтаїчних характеристик таких сонячних елементів. Морфологію 

поверхні плівок складу Р3НТ:РСВМ, Р3НТ:32 та Р3НТ:32:РСВМ детально 

досліджено за допомогою атомно-силової мікроскопії. Проаналізовано вплив 

морфології на фотовольтаїчні характеристики. Встановлено, що потрійні 

суміші складу Р3НТ:32:РСВМ утворюють нанокомпозити з невеликим 

розміром домену, що сприяє ефективній дисоціації екситонів і транспорту 

фотогенерованих носіїв заряду. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Вперше запропоновано використання коолігомеру гліцидилкарбазолу з 

бутилгліцидиловим ефіром (ГКБЕ) у органічній фотовольтаїці. Показано, що 

композити на основі цього олігомеру і поліметинових барвників різної йонності 

не поступаються, а в деяких випадках перевершують за фотовольтаїчними 

характеристиками аналогічні композити на основі широко вживаних полі-3-н-

гексилтіофену (Р3НТ) та полі[2-метокси-5-(2'-етилгексилокси-п-фенілен-

вінілену] (MEH-PPV). 

2. Винайдено, що при переході від зразків з вільною поверхнею до 

сандвіч-структур може змінюватися не тільки величина фото-ЕРС, але і її знак. 

Встановлено, що ця зміна викликана конкуренцією двох механізмів транспорту 

носіїв заряду: дифузійного, що присутній в обох типах зразків, та дрейфового, 

що реалізується лише у зразках сандвіч-структур. 

3. Встановлено, що в композитах на основі ГКБЕ та катіонних поліметино-

вих барвників максимальне значення фото-ЕРС досягається при використанні 

барвників з середнім значенням електронодонорності кінцевих груп. При 

відхиленні електронодонорності кінцевих груп від середнього значення, як в 

одному, так і в іншому напрямку, фотовольтаїчні параметри погіршуються. 

4. Всупереч літературним даним показано, що природа аніону катіонних 

поліметинових барвників може істотно впливати на фотовольтаїчні характери-

тики полімерних фотовольтаїчних комірок з об’ємним гетеропереходом на їх 

основі. Цей вплив зумовлений можливістю фотоіндукованого перенесення 

електрону в контактних йонних па рах. Встановлено, що ймовірність такого 

перенесення визначається значенням окисно-відновного потенціалу протийона. 

5. На прикладі олігомеру ГКБЕ та аніонних поліметинових барвників 

вперше продемонстровано, що типовий електронодонор – карбазолвмісний 

олігомер ГКБЕ – може виступати акцептором у випадку відповідного взаємного 

розташування молекулярних орбіталей акцептора (ГКБЕ) і донора (аніонного 

барвника). 

6. Показано, що в олігомері ГКБЕ як у випадку катіонних, так і аніонних 

барвників величина фотовольтаїчного відгуку зменшується при подовженні 

поліметинового ланцюга барвників. Встановлено, що зниження фото-ЕРС при 

збільшенні довжини поліметинового ланцюга пов’язане головним чином зі 
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зближенням граничних молекулярних орбіталей донора та акцептора, що 

призводить до зростання ймовірності рекомбінації екситонів. 

7. Встановлено, що у спряженому полімері Р3НТ при збільшенні довжини 

поліметинового ланцюга катіонних барвників величина фотовольтаїчного 

відгуку спочатку зменшується, а при подальшому подовженні збільшується. 

Показано, що зростання величини фото-ЕРС у випадку вищих вінілогів 

пов’язане с можливістю селективного збудження як у смугу поглинання 

барвника, так і смугу поглинання полімеру, що виключає можливість перебігу 

зворотного електронного процесу, який протікав у нижчих вінілогів. 

8. Показано, що катіонні та внутрішньойонні поліметинові барвники 

можуть використовуватися при виготовленні полімерних фотовольтаїчних 

структур як у якості акцептора, так і в якості добавки, яка сприяє розширенню 

діапазону оптичного поглинання.  

9. Виявлено новий в органічній фотовольтаїці ефект – гістерезис 

фотоструму при опроміненні фотовольтаїчної комірки білим світлом. 

Встановлено, що цей ефект спостерігається лише при одночасному збудженні 

всіх компонентів фотоактивного шару фотовольтаїчної структури. Показано, 

що гістерезис фотоструму пов’язаний з виникненням локальних електричних 

полів, що орієнтовані протилежно напрямку зовнішнього електричного поля. 

Цей ефект необхідно враховувати при створенні нових полімерних 

фотовольтаїчних перетворювачів, що містять органічні барвники. 
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АНОТАЦІЯ 
 

 Булавко Г.В. – Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, 

що містять поліметинові барвники. Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

 

 Дисертація присвячена дослідженню фотовольтаїчних властивостей полі-

мерних композитів, що містять поліметинові барвники. Встановлено законо-

мірності, що пов’язують фотовольтаїчні характеристики з типом полімерної 

матриці та будовою поліметинових барвників. Вперше систематично вивчено 

вплив ключових структурних факторів поліметинових барвників – будови 

термінальних груп, довжини поліметинового ланцюга, природи протийона і 

йонного характеру хромофора на фотовольтаїчні властивості полімерних 

композитів, що містять такі барвники. Продемонстровано можливість виник-

нення фото-ЕРС у сумішах двох типових електронодонорів – карбазолвмісного 

олігомеру та аніонних поліметинових барвників. Винайдений та інтерпрето-

ваний вплив природи аніону катіонних поліметинів на фотовольтаїчні 

параметри полімерних композитів на їх основі. Вперше виявлено новий ефект – 

гістерезис фотоструму. Показано, що він пов’язаний з утворенням локальних 

електричних полів, орієнтованих протилежно напрямку зовнішнього електрик-

ного поля. 

 Ключові слова: органічна фотовольтаїка, полімерні композити, 

поліметинові барвники, фото-ЕРС, екситони, спектри поглинання та 

люмінесценції, фотопровідні і нефотопровідні полімери, квантово-хімічні 

розрахунки. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Булавко Г.В. – Фотовольтаические свойства полимерных 

композитов, содержащих полиметиновые красители. Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины Киев, 2015. 

 

 Диссертация посвящена исследованию фотовольтаических характеристик 

полимерных композитов на основе полимеров различной природы и 

полиметиновых красителей. Установлены общие закономерности, связываю-

щие фотовольтаические свойства полимерных композитов с типом полимерной 

матрицы и химическим строением полиметиновых красителей. Впервые 

предложено использовать в органической фотовольтаике соолигомер 

глицидилкарбазола с бутилглицидиловым эфиром (ГКБЭ). Установлено, что 

композиты на основе данного олигомера не уступают по фотовольтаическим 

характеристикам аналогичным композитам на основе широкоиспользуемого 

сопряженного поли-3-н-гексилтиофена (Р3НТ). Впервые систематически 

изучено влияние ключевых структурных факторов полиметиновых красителей 

– строения концевых групп, длины полиметиновой цепи, природы противоиона 

и ионного характера хромофора на фотовольтаические свойства полимерных 

композитов, содержащих данные красители. Обнаружено, что в фотопрово-

дящем ГКБЭ с катионными полиметиновыми красителями максимальное 

значение фотоэдс достигается при среднем значении электронодонорности их 

концевых групп. При отклонении последней от среднего значения как в одну, 

так и в другую сторону, наблюдается снижение фотоэдс при любой длине цепи 

катионного полиметина. Установлено, что в композитах на основе фотопрово-

дящего ГКБЭ при использовании как катионных, так и анионных полиметинов 

величина фотовольтаического отклика снижается с удлинением полиметиновой 

цепи. На основании квантово-химических расчетов показано, что ухудшение 

фотовольтаических характеристик в этом случае связано со сближением 

граничных молекулярных орбиталей донора и акцептора, что приводит к 

повышенной рекомбинации экситонов и уменьшению числа фотогенерирован-

ных носителей заряда. Продемонстрирована возможность возникновения 

фотоэдс в смесях двух типичных электронодоноров – карбазолсодержащего 

олигомера и анионных полиметиновых красителей. Показано, что этот феномен 

связан с соответствующим взаимным расположением граничных молекулярных 

орбиталей донора и акцептора. Обнаружено влияние природы аниона 

катионных полиметиновых красителей на фотовольтаические свойства 

полимерных композитов на их основе с объемным гетеропереходом. Показано, 

что такое влияние связано с возможностью фотоиндуцированного переноса 

электрона в контактных ионных па рах. Установлено, что за эту возможность 
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отвечает величина окислительно-восстановительного потенциала противоиона. 

Впервые обнаружен новый в органической фотовольтаике эффект – гистерезис 

фототока. Установлено, что данный эффект связан с возникновением в слое 

фотовольтаической ячейки локальных электрических полей, ориентированных 

противоположно направлению внешнего поля. 

 

 Ключевые слова: органическая фотовольтаика, полимерные композиты, 

полиметиновые красители, фотоэдс, экситоны, спектры поглощения и 

люминесценции, фотопроводящие и нефотопроводящие полимеры, квантово-

химические расчеты. 

 

 

SUMMARY 

 

 Bulavko G.V. – Photovoltaic properties of polymer composites containing 

polymethine dyes. A manuscript. 

 Thesis for a Ph.D. degree by specialty 02.00.06 – macromolecular chemistry. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

 

 This research is devoted to the investigation of photovoltaic properties of 

polymer composites containing polymethine dyes. The regularities linking the 

photovoltaic properties of polymer matrix type and structure of polymethine dyes 

have been established. For the first time the effect of the key structural factors of 

polymethine dyes – the structure of the terminal groups, polymethine chain length, 

nature of counterion and ion character of chromophore  on photovoltaic properties of 

polymer composites containing such dyes have been systematically studied. The 

possibility of photovoltage in mixtures of two typical electron-donating compounds – 

carbazole-containing oligomer and anionic polymethine dyes has been demonstrated. 

The influence of the nature of the anion of cationic polymethines on photovoltaic 

properties of polymer composites has been investigated and interpreted. For the first 

time a new effect – photocurrent hysteresis has been revealed. It has been shown, that 

it is connected with the formation of local electric fields which oriented in opposite 

directions from external electric field. 

 

 Key words: organic photovoltaics, polymer composites, polymethine dyes, 

photovoltage, excitons, absorption and luminescence spectra, photoconducting and 

non-photoconducting polymers, quantum chemical calculations. 


