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Увод

В настоящата работа е изучавано формирането на комплекси на графена с 

непланарни органични молекули, в частност трифенилметилов радикал, 

анион и катион и промените, които те предизвикват в забранената зона на 

графена. 

Работата е публикувана в:

J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 35, 21448-21456; и представена на конференция:

Humboldt Kolleg "Science without borders: Alexander von Humboldt’s Concepts in 

Today’s World" Varna, September 18-21, 2019
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- Начални координати от Born-Oppenheimer молекулна динамика 

- DFT/PBE

- DZVP набор базисни функции

- Fermi-Dirac електронна температура = 300 K

- VASP DOS, k-точки чрез 5x5x1 наслагване

- Периодична система a и b = 246 pm; A=12×a, B=12×b

- 2964 х 2964 х 1500 pm; 288 C атома

- Паралелен изчислителен алгоритъм; Intel 2 GHz, 64 cores

Изчислителни методи



Геометрична оптимизация на суперклетката от 288 атома
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a) Структура на графена; b) RDF g(r) – черна линия, интеграл n(r) – синя 

линия; c) DOS  
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Адсорбирани органични молекули

Геометрия на молекулите: a) и b) изглед отгоре и отстрани за 

трифенилметилов катион, анион и радикал; c) и d) за циклохекса-

2,5-диен-1-илидендеметилен)дибензен (за сравнение - последната 

молекула е със сходна структура, но затворен електронен строеж

без заряд) 
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Геометрия и стабилност на комплексите

Геометрия на комплексите на графена a) AB конфигурация, b) AA 

конфигурация, c), d) странични изгледи
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DOS на изследваните комплекси в АВ конфигурация, a) YlGr; b) RadicalGr; 

Практическо приложение

DOS на графен

При образуване на комплексите се 

наблюдава локална промяна (локално 

увеличаване) на плътността на 

състоянията (DOS) близо до нивото на 

Ферми спрямо това на чист графен. Тази 

промяна е в резултат от наслагване на 

нивата в проводящата система.
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DOS на изследваните комплекси в АВ конфигурация, c) AnionGr, и d) CationGr. 

Практическо приложение

Наблюдаваните промени в плътността на състоянието (DOS) се оказват строго 

специфични за дадения комплекс. Те могат да бъдат използвани за идентифициране на 

молекулните комплекси чрез познатите аналитични методи (спектрални, волтамперна 

характеристика и др.). По такъв начин може да се създаде сензор базиран на графенова 

повърхност, позволяващ откриване, и по-важното - идентифициране на адсорбирани 

молекули.
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Изводи

С помощта на квантово-химични методи са иследвани геометричните

параметри и стаблността на комплексите, като е установено, че

геометрията на органичните молекули не се променя съществено.

Органичният катион и анион дават по-стабилни комплекси от радикала или

молекулата със затворена обвивка със същата структура. Високата

стабилност на катионните комплекси се дължи на стабилизиращото

взаимодействие с богатата на електрони π система на графена. Когато

съответните молекули образуват комплекси - системите остават

проводници с нулева забранена зона. Плътността на състоянията (DOS)

близо до нивото на Ферми обаче се променя значително от

взаимодействието с адсорбатите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДВА ДА ПРИПОМНИМ:

1. Наблюдаваните промени в DOS се оказват строго специфични и могат да

бъдат използвани за идентифициране на молекулните комплекси. По такъв

начин прогнозираме, че сензор базиран на графенова повърхност може да

се използва за откриване и идентифициране на адсорбционни молекулни

комплекси, което прави използването на теоретичните резултати в

практиката.

2. Настоящата работа е изпълнена изцяло от български колектив, като се

явява продължение на поредица теоретични публикации върху въглеродни

фази- виж приложения спиксък на следващия слайд. Предложеният

кандидат за наградата (С. Колев, първи автор в цялата поредица) има

основен принос при процеса на суперкомпютърните изчисления, докато

останалите членове на екипа са участвали при формулиране на

постановките и обработка на резултатите.
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