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Р Е Ц Е Н З И Я  

на дисертационен труд „Компютърно изследване на наночастици:  

ефекти на метални йони, разтворител и лимонена киселина” 

на Мирослава Алексадрова Недялкова 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

по научна специалност „Теоретична химия”, направление „Химични науки” 

научна област „Природни науки, математика и информатика”“ 

от доц. д-р Иванка Цаковска – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

 

Общо описание на дисертационния труд 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е оформен на 116 страници и 

съдържа пет основни раздела: въведение, което практически представлява литературен 

обзор; цели; две глави, които представят получените резултати и дискусия; заключения. Към 

тези основни части на дисертацията са добавени библиография и приложение, включващо 

входните файлове за използваните програми. Цитирани са 88 литературни източници, 

включени са 33 фигури и 19 таблици. 

В литературния обзор е направен преглед на теорията на колоидната стабилност, 

както и са разгледани по-подробно два от подходите на изчислителната химия, използвани в 

дисертацията – молекулна динамика и теория на функционала на плътността (DFT). 

Обзорът показва добро разбиране на същността на проблема от теоретична гледна точка. 

Най-общо целта на дисертацията може да бъде формулирана като изучаване 

свойствата и процесите, които протичат на повърхостта на заредени наночастици. В 

дисертационния труд детайлно са разписани междинните цели, които касаят отделните 

изследвания. 

Следващите глави обобщават резултатите от три изследвания. Основен акцент е 

поставен върху моделирането на двойния електричен слой на сферична моделна 

хидрофобна наночастица, функционализирана с имитация на полярни групи чрез 

локализирани отрицателно заредени места. С помощта на молекулно-динамични симулации 
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са оценени ефектите от акумулирания заряд, валентността на йона, както и концентрацията 

на добавения електролит върху стабилността и пропускливите свойства на частицата. 

Второто изследване цели предсказване на адсорбционните места за метални йони 

(Na+ и Ca2+) върху златни наночастици с използване на DFT изчисления. Целта е да се 

допълнят ограничените експериментални данни относно адсорбцията на йони върху 

конкретни кристалографски стени на метални наночастици. 

Третото дисертационно изследване включва анализ на конформационното 

пространство на лимонена киселина и нейните йони в зависимост от pH на средата. Базира 

се на ab initio изчисления. Изборът на киселината се определя от ролята й като 

стабилизиращ агент при синтеза на наночастици. 

На базата на получените резултати коректно са формулирани приноси, които в 

синтезиран вид се свеждат до следното: 

1. С помощта на молекулно-динамични симулации е изследван системно двойният 

електричен слой на заредена колоидна частица в присъствие на два електролита с 

различна концентрация. 

2. С помощта на DFT изчисления са установени предпочитаните места за адсорбция на 

Na+ и Ca2+ върху (100) и (111) стени на златни клъстери с пирамидална форма, 

изградени от 29 и 30 златни атома. 

3. На базата на конформационен анализ са намерени най-стабилните структури на 

лимонена киселина и нейните йони в зависимост от pH на средата. Моделното 

изследване показва, че централната карбоксилната група на конформери на 

лимонената киселина в отделните етапи на депротонизция е по-киселинна от 

терминалните карбоксилни групи. 

Наукометрични показатели на докторанта 

Във връзка с дисертацията са представени пет публикации: една изследователска 

статия в престижното списание The journal of Chemical  Physics с имакт фактор за 2012 г. 

3.164; една изследователска статия в реферираното списание NANOSCIENCE& 

NANOTECHNOLOGY; един доклад и две резюмета в електронното списание на HPC-Europa-

2 проекта, който финансира част от изследователските престои на докторантката в 

Университета на Барселона. 
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Като част от публикационната активност и популяризацията на проведените 

изследвания прави добро впечатление участието на дисертантката в осем научни форума – 

три устни съобщения и пет постера. Във всички тях тя е представящ автор. 

Въпроси и коментари 

1. По отношение на литературния обзор:  

- Добре би било да се направи обзор на публикуваните в литературата модели за 

разглежданите системи. 

- Имам забележка по фиг. 10, която представя класификацията на основните групи 

изчислителни подходи. Всички те са сложени под шапката „Квантово-химични“. 

Известно е, обаче, че молекулната механика е подход на класическата физика, 

докато останалите са квантово-химични, с различни степени на приближение. 

2. По отношение на изследването на моделна колоидна частица с помощта на молекулно-

динамични симулации: 

- На фигура 17 не се вижда разликата в разпределението на водните молекули по 

отношение на разстоянието до центъра на наночастицата при 0.1М и 1М разтвор на 

NaCl. Има ли такава? 

- Заглавието на фигура 20 не отразява правилно съдържанието й, което се свежда до 

разпределение на водни молекули по отношение на разстоянието до центъра на 

наночастиците, съответно при 0.1 М и 1 М разтвор на СаСl2. 

3. По отношение на изследването върху адсорбция на алкални йони върху златни 

наночастици: Как се съпоставя то с други публикувани резултати в научната литература? 

4. По отношение на проведения конформационен анализ на лимонена киселина и нейни 

йони: 

- Направен ли е предварителен системен анализ на конформационното пространство 

на изследваната структура? 

- Търсено ли е съответствие на получените нискоенергетични конформации със 

сътоветните им кристални структури? 

- Обмисля ли се следваща стъпка, а именно анализ на ролята на различните 

конформации на лимонената киселина и цитратни йони, при взаимодействието им 

със златни наночастици? 



 
4 

 

Коментари от общ характер: 

1. Написването на дисертацията на английски език е добра предпоставка за видимост сред 

научната общност в полето. Бих препоръчала на докторантката и нейния ръководител 

следваща стъпка в тази посока, а именно – публикуване. Съществуват издателства (напр.  

Lambert Academic Publishing), които предлагат свободно публикуване и по този начин 

глобален достъп до научни трудове като дисертации и дипломни работи. Това изисква, 

обаче, допълнителна работа по техническото оформление на дисертацията –изчистване на 

печатни грешки и стилови неточности; прецизиране на оформлението на някои фигури и 

таблици, включване на списък със съкращения, който би улеснил четенето. 

2. От прегледа на изследванията става ясно, че в рамките на разработване на 

дисертационния труд кандидатката е придобила задълбочени теоретични знания по 

отношение на свойствата на наночастиците и протичащите в разтворите процеси, както и е 

усвоила и използвала редица методи на квантовата химия и молекулното моделиране. Бих 

искала да акцентирам върху един изключително важен според мен  факт - в резултат на 

професионалните ми контакти имам наблюдението, че значителна част от представените 

резултати са получени самостоятелно от докторанката, което е едно от важните изисквания 

за образователната и научна степен “Доктор”, както и добра предпоставка за по-

нататъшното й развитие. Тук ще спомена и вдъхновяващата активност и готовност на 

Мирслава Недялкова за подготовка и участие в научни проекти, които без съмнение са пътят 

за финансиране на бъдещи изследвания. 

Заключение 

След запознаване с дисертационния труд мога да заключа, че кандидатката 

притежава задълбочени теоретични знания и способности за самостоятелни научни 

изследвания. Имайки предвид постигнатите резултати, убедено давам положителната си 

оценка и препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на Мирослава Алексадрова 

Недялкова образователната и научна степен “Доктор”. 

 

 

София, 09.03. 2014 г. 

         доц. д-р Иванка Цаковска 


