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Увод 
 
Към спрегнатите полимери oт десетилетия съществува голям интерес сред 

научната общност, продиктуван от откритието за лесното им превръщане в органични 
проводници. За дизайн и синтез на проводящи полимери през 2000 г. е връчена 
Нобелова награда на Alan Heeger, Alan MacDiarmid и Hideki Shirakawa. Част от 
семейството на спрегнатите полимери е и полианилин (ПАНИ), който съществува в 
няколко стабилни окислителни състояния с различни оптични, електрични и магнитни 
свойства. В зависимост от степента на окисление на азотните атоми са изолирани 
различни форми на ПАНИ – от напълно редуцирана, в която всички азотни атоми са от 
аминов тип, до напълно окислена, където всички са иминови. На най-голямо внимание 
се радва полуокисленото състояние – емералдиновата база. Природата нa атрактивните 
електрични, оптични, магнитни и механични свойства на формите на ПАНИ все още 
не е изучена и описана в детайли, въпреки че е обект на дългогодишна работа на 
редица учени 

Полианилинът, за разлика от други спрегнати полимери, може да претърпи 
всички известни видове дотиране, включително и протонно-киселинно. При 
протонирането на емералдиновата база се получава проводящата форма на ПАНИ – 
емералдиновата сол (ES), която е най-интересна от приложна гледна точка. В хода на 
този процес проводимостта може да нарасне до 102 S.cm-1 (каквато е при In и Sn). В 
резултат на протонно-киселинното дотиране във веригите на ES възникват два типа 
зарядови носители/структурни дефекти, различни по своето магнитно отнасяне – 
биполарон и поларон. Промените, които настъпват в полимерната верига, 
стабилността на поларон/биполарон, ефектът на вътрешно- и междуверижните 
взаимодействия, механизмът на проводимост са обект на разнообразни теоретични 
изследвания. Въпреки това изясняването им на молекулно ниво продължава да бъде 
актуален проблем. 

 Целта на дисертацията е изследване на промените в структурата, зарядовото и 
спиновото разпределение, електронните и спектрални характеристики, с които е 
свързано формирането на поларони и биполарони в емералдиновата сол. Друг 
разгледан аспект на проблема е влиянието на средата, включваща водни молекули в 
явен вид, както и междуверижни взаимодействия. 

Изследваните модели са олигомери в различна степен на протониране и 
различна дължина – двупротонирани октамери; напълно протонирани октамери, 
додекамери и хексадекамери; напълно протонирани тетрамери с комбинирано 
експлицитно/имплицитно водно обкръжение и/или с латерално разположени съседни 
вериги. Дотиращ агент при всички модели е солна киселина. 

Използваните методи за оптимизация са BLYP, BLYP-D, МР2, M06. За 
олигомерите е ползван базис 6-31G*, избран въз основа на тестване на различни 
базисни набори при предишни изследвания. Електронните спектри са пресметнати с 
CIS, изпробван е и TDDFT подходът, както и CC2 за къси вериги. Във всички 
изчисления имплицитно симулираният разтворител е представен чрез PCM/COSMO. 

Като структурни дескриптори са използвани алтернацията в дължините на 
връзките за отделните фрагменти на веригите и торзионните ъгли между двойка 
съседни цикли. Анализирани са NBO зарядовото и Mulliken спиновото разпределение 
на електронната плътност, както и характерът на граничните молекулни орбитали. 
Стабилността е коментирана въз основа на общите енергии на системите. 
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I. Полианилин - литературен обзор  
 
Електронната структура на проводящите полимери се определя от броя и вида 

на атомите в повтарящата се единица. В резултат те могат да проявяват широк спектър 
от електропроводящи свойства – от изолатор до проводник.  
 Процесът, чрез който може да се контролира електрическата проводимост на 
тези полимери и то в цялата област от изолатор до проводник, е т.нар. дотиране (по 
аналогия на дотирането на неорганичните полупроводници). В процеса на дотиране 
органичният полимер, който е изолатор или полупроводник с ниска проводимост в 
границите 10-10–10-5 S/cm, се превръща в полимер с „метален” режим на проводимост: 
~1-104 S/cm. Проводимостта е резултат от съществуването на зарядови носители и 
способността им да преминават по веригата.  
  По принцип процесът на дотиране представлява добавяне на малко количество 
субстанция, в резултат на което настъпват значителни изменения в структурата, 
електронните, електричните, магнитните и оптичните свойства на полимера. 
Пертурбацията може да се извърши с неутрални или заредени частици. Неутралността 
на веригите се постига чрез въвеждане на противойони. Ето защо металните полимери 
всъщност са соли.  Съществуват няколко типа дотиране на органичните полимери: 

1. p-тип, който представлява частично окисление на полимерната верига и води 
до превръщането и в поликарбениев катион.  

2. n-тип – химично или електрохимично полимерните вериги се редуцират до 
поликарбениеви аниони.  

3. фото- дотиране – под действие на силно външно лъчение с енергия по-голяма 
от тази на забранената му зона, полимерът е локално окислен или редуциран чрез 
фотоабсорбция. Създава се краткоживуща двойка електрон-дупка носител на заряд. 

4. протонно-киселинно дотиране – при този вид дотиране броят на електроните 
в полимерната верига не се променя. Зарядови носители са локални структурни 
дефекти – поларони и биполарони. 

 

 
 
Фиг. 1. Проводимост на дотирани органични полимери, съпоставена с тази на традиционни 
неорганични материали.1  

 
Полианилинът (ПАНИ) е единственият от добре изучените спрегнати полимери, 

който може да претърпи всички описани видове дотиране. Именно при него за пръв 
път е демонстрирано протонно-киселинното дотиране на емералдинова база (ЕВ), в 
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резултат на което се получава стабилен радикал-катион.11,12 Най-разпространеният 
начин за получаване на проводящата форма на ПАНИ чрез киселинно-основно 
дотиране е описан за пръв път от MacDiarmid и Heeger.2 Полианилинът представлява 
интерес като проводящ материал по няколко важни причини – мономерът е евтин; 
полимеризационният процес е лесен за провеждане и с висок добив; полимерът 
притежава изключително висока стабилност. Тези свойства, както и челното място, 
което заема по стойности на проводимост сред останалите известни органични 
проводници  (фиг. 1) го правят изключително ценен за практиката.  
 Поради възможностите за широко приложение, а именно в антистатични 
покрития,3 електрохромни прозорци,4 газ сензори,5 слънчеви клетки,6 светодиоди,7 
полианилинът продължава да предизвиква интерес в научната общност. Употребата му 
в различни типове батерии8 или като проводящи антистатични филми9 вече e доведена 
до производствено ниво. 
 
I.1.1. Полианилинът и неговите форми  

 
 Терминът „полианилин” се използва за означаване на клас макромолекули, 
състоящи се от над 1000 и повече звена [ядро-N], които могат да се разглеждат като 
производни на полимер с общата структурна формула2 представена на фиг. 2.  
 

 
Фиг. 2. Обща формула, описваща структурата на ПАНИ. 
 

Напълно редуцираната форма се нарича левкоемералдин. При нея всички 
азотни атоми са от аминов тип, а веригата се състои само от ароматни ядра (фиг. 3). 
При напълно окислената форма, пернигранилин (фиг. 3), азотните атоми са иминови и 
във веригата се наблюдава редуване на ароматни с хиноидни ядра. При y=0.5 се 
формира емералдинова база (фиг. 3), която се състои от редуващи се редуцирани 

и окислени  димери. Във веригите на емералдиновата база 
съотношението хиноидни:ароматни ядра е 1:3.  

 

 
 
Фиг. 3. Елементарни звена на полианилин в различна степен на окисление. 

 
 Емералдиновата база може да бъде протонирана в кисела водна среда, като процесът е 
съпроводен с нарастване на проводимостта с около 10 порядъка –  максималните 
експериментално измерени стойности10 са 101-102 S.cm-1. Полученият продукт е 
емералдинова сол (ES). Често като протониращ неорганичен агент се използва HCl.  
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  Емералдинова сол (ES) лесно може да бъде синтезирана чрез окислителна 
полимеризация на анилин в кисела водна среда (рН < 2.0) при разнообразие от 
окислителни агенти, като най-често използваният е (NH4)2S2O8 във воден разтвор на 
HCl.11,12 Така получената ES под формата на тъмно зелена утайка (λmax ~ 800 nm) лесно 
може да бъде депротонирана чрез воден разтвор на амониев хидроксид и да се получи 
тъмносиньо оцветяване от емералдинова база. ES може да бъде получена също и при 
електрохимично окисление на филм или прах от левкоемералдин във водно-кисел 
разтвор, както и при химично окисление (р- дотиране) на левкоемералдин. За целта 
като окислител често се използва хлор.2  

 
I.1.2. Протонирана емералдинова база  

 
Емералдиновата форма е първият добре описан пример на превръщането от 

полупроводник в проводник чрез протонно-киселинно дотиране без промяна в броя на 
електроните.13,14 Степента на протониране и съответната проводимост могат да бъдат 
контролирани чрез промяна на pH на разтвора.11,12 Процесът е обратим.11 

Проводимостта на протониран октамер в емералдиново окислително състояние е около 
1 S.cm-1 и е подобна на тази на полимера под формата на прах, но е значително по-
малка от тази във филм и фибри. Измиването с вода води до депротониране.11,14 Една 
част от изследванията показват, че протонирането засяга предимно иминовите азотни 
атоми.11,14  

Връзката между pH на разтвора, проводимостта и процентното дотиране при 
протониране на EB е представена на фиг. 5.12 ЕВ дотирана с 1М разтвор на HCl се 
превръща в напълно протонирана емералдинова сол. 

Представените данни показват, че максималната степен на дотиране, която 
може да бъде достигната в полиемералдиновите вериги, на практика е около 47%, т.е. 
при рН=0.0 е установено почти пълното (50%) им дотиране. При pH около 1.7 се 
наблюдава максимална проводимост, която почти не се променя при допълнително 
подкисляване на средата. 

 
 

     
 
 
Фиг. 5. (ляво) Проводимост на емералдиновата сол като функция от рН на водно-киселия HCl 
разтвор използван при нейното получаването  – показани са резултатите от два независими 
експеримента. (дясно) Степен на дотиране на EB (в %) в зависимост от рН на протониращия 
агент – воден разтвор от HCl.11,12  

      
В полимерите в резултат на йoнизационен процес се създава дупка на върха на 

валентната зона (полузаето ниво). Във веригите на органичните полимери е 
енергетично по-изгодно локализиране на заряда и локална структурна релаксация 
около него. Тази локализация на заряда е свързана с появата на локализирани 
електронни състояния в забранената зона. В този случай се получава т. нар. поларон 
(фиг.7, a), който представлява йон-радикал със спин ½. Поларонът е свързан с 

 4



геометрична релаксация и с наличието на полузаето и вакантно локализирани 
електронни състояния в забранената зона наречени поларонни състояния. 
Способността на заряда значително да деформира решетката около него е проява на 
силно електрон-фононно взаимодействие. Въпреки наличието на полузаети нива не се 
наблюдава метален характер, докато тези полузаети поларонни нива остават 
локализирани. Наличието на поларони се доказва с ESR експеримент. 

   
Фиг. 7-8. Схематично представяне на зонната структура в процеса на дотиране: (а) ниско ниво 
на дотиране, образуване на поларон; (b) следващо ниво на дотиране, образуване на биполарон; 
(c) високо ниво на дотиране, образуване на биполаронна зона; схематично представяне на 
зонната структура на два поларона (d) и един биполарон (e).  

(d) (e) 

 
Втори електрон би могло да се премахне от поларона или от друго място във 

веригата. В първия случай се образува т.нар. биполарон (фиг. 7b,e), а във втория – във 
веригата възникват два поларона (фиг. 7d). Биполаронът се дефинира като двойка 
заряди (в случая дикатион) свързани със силна локална релаксация в решетката. 
Съществуването на стабилен биполарон показва, че взаимодействието с решетката е 
по-голямо от Кулоновото отблъскване на двата еднакви по знак заряда.15  

В спрегнатите полимери един биполарон е термодинамично по-стабилен от два 
поларона, въпреки Кулоновото отблъскване между два еднакви по знак заряда. За 
стабилизацията на безспиновия дефект допринася и екраниращият ефект на 
противойоните. С повишаване нивото на дотиране възникващите все повече на брой 
биполаронни нива се припокриват, в резултат на което се образува т.нар. биполаронна 
зона в забранената зона (фиг. 7c). 

Експериментални наблюдения доказват съществуването на двата типа дефекти 
– поларонен и биполаронен – и в емералдиновата сол. Тяхното различно магнитно 
отнасяне ги прави различими чрез ESR експерименти.  

 
I.1.3. Теоретично описание на ПАНИ 

 
Квантовата механика може да изследва крайните случаи – на вериги съдържащи 

един или няколко поларона и такива, носители на един или няколко биполарона, както 
и междинните случаи на вериги, в които част от полароните са рекомбинирали, или 
както ще ги наричаме в нашето изследване – вериги в междинна мултиплетност.  

На молекулно ниво биха могли да се охарактеризират възможните дефекти, а 
именно структурните, зарядовите и спиновите (за поларона) изменения свързани с 
тяхното формиране, както и да се правят различни предположения за тяхната 
стабилност. В реалната проба обаче съществуват различни допълнителни ефекти на 
влияние от наличието на молекули на разтворител, на мономер; отчитането на 
междуверижните взаимодействия е особено важно за получаването на по-реалистична 
картина на проводящия полимер.  

Съществуват два фундаментални механизма, описващи едночастичковия 
зарядов транспорт, а именно зонен и hopping. При зонен транспорт (теория на Drude) 
електроните имат поведение на “свободни” частици. При hopping механизма 
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проводимостта при температура 0º К е 0, защото зарядовите носители са локализирани. 
При определена критична температура електроните прескачат от едно локализирано 
състояние в друго. Транспорт по hopping механизъм е отговорен за проводимостта на 
неподредени материали с локализирани електронни състояния. Типичен пример за 
материали с такъв тип проводимост са дотираните полупроводници, при които 
електрон прескача между примесни (дефектни) състояния.  

Нито hopping механизма, нито типичният за традиционните метали зонен 
транспорт могат да опишат проводимостта на полимерите с метален характер. Prigodin 
и Epstein предлагат нов механизъм16 за транспорта в този тип материали, който 
наричат резонансно квантово тунелиране. Тези материали са строго нехомогенни17, 
изградени от кристални области – метални точки, разположени сред аморфна матрица. 
Металните области са винаги разделени от аморфни, ето защо тунелирането между тях 
е силно ограничено.   

През годините транспортът на заряд през дотиран ПАНИ е изследван в рамките 
на 1D (неподреден-аморфен)18 и 3D (подреден - кристален)19 модел. Въз основа на 
експериментални наблюдения MacDiarmid и сътрудници установяват, че в 
неподредените участъци на веригите дефектите са биполарони.2,17 Joo и сътр.20 

предлагат модел, според който 3D кристални области са свързани помежду си чрез 1D 
вериги от аморфните области на материала.    

Експериментално е показано, че поларонна високопроводяща форма на 
полианилин се наблюдава, когато веригите са добре организирани и подредени 
посредством π-π опаковане (стекинг) и/или друг тип междумолекулни 
взаимодействия,17,21 докато биполаронните дефекти се наблюдават при аморфен тип 
структура и в по-къси олигомери (тетрамери с добавен фенилов край) на 
емералдиновата сол.22 

Поради технически ограничения и неспособността на ПАНИ да образува 
кристални области с далечен порядък не би могло да се получи информация от 
експеримента за точните структурни характеристики на полимера на молекулно 
ниво,23- 26 но могат да бъдат изяснени чрез теоретично моделиране. Една от основните 
задачи пред теоретичните изследвания е била и е определянето на относителната 
стабилност на двата дефекта.  

През 1987 г. въз основа на комбинация от теоретични и експериментални данни 
Stafström и сътр.27 предлагат модел (фиг. 10), описващ химичната структура на 
биполарон и поларон в емералдиновата сол: 

 

 
Фиг. 10. Химична структура на елементарното звено на (А) емералдинова база и емералдинова 
сол след протониране в съответните форми: (B) един биполарон и (C) два поларона; (D) 
поларонна решетка.27   
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Първият етап от превръщането изолатор-метал е свързан с образуването на 
биполарон (фиг. 10, А→B). Химичната структура описваща безспиновия биполарон е 
тетрамерна единица носеща заряд 2+. Stafström и сътр. предполагат, че на следващ 
етап (фиг. 10, B→C) биполаронната форма може да претърпи вътрешномолекулна 
окислително-редукционна реакция.  Тя води до формиране на два близкоразположени 
поларона в областта на азотните атоми от хиноидното ядро. Heeger и сътрудници28 
предполагат, че основната движеща сила за превръщането B→C е печеленето на 
резонансна енергия от преминаването от хиноидно-иминна структура в 
диаминобензенова. При превръщането (C→D) двата поларона се разделят и така се 
формира поларонната решетка на полиемералдиновата сол, т.е. стабилната поларонна 
форма на солта (фиг.10, D). При това елементарната клетка на веригата се редуцира от 
тетрамерна до димерна в поларонната форма. Един поларон или една димерна клетка е 
носител на заряд +1 и спин ½.  
 Превръщането изолатор-метал на полианилин в процеса на дотиране е свързано 
със силно електрон-фононно взаимодействие, т.е. със силна зависимост между 
геометрията и електронната структура.12,27 Това електрон-фононно взаимодействие се 
изразява в изменение не само в дължините на връзките, а също така и в стойността на 
торзионните ъгли. Големината на торзионните ъгли30 има ключова роля за 
„придвижването” на масивните зарядови носители в полианилин.29    

В по-ранните години за изясняване на тези въпроси са използвани 
полуемпирични методи като Hückel, MNDO, VEH, SSH, AM1 и др..27,30- 38 

Полуемпирични квантово-механични изследвания с AM1 метода са проведени за серия 
от анилинови олигомери в различни окислителни състояния.39 Търсена е оценка на 
геометричните промени, зарядовото разпределение, ширина на забранената зона и 
енталпия на образуване на анилиновите олигомери. За пръв път в това изследване 
използваните модели не са изкуствено симетризирани с втори фенилов/аминов край, 
както е в по-ранните теоретични работи. Това симетризиране води до значително 
опростяване на изчислителната процедура, но и до по-ниска достоверност на 
получените резултати.  

Детайлно е изследвано влиянието на дължината на веригата върху електронните 
и оптичните свойства на три основни форми на ПАНИ - левкоемералдин, емералдин и 
пернигранилин.31 За разлика от други спрегнати полимери резултатите показват слаба 
зависимост между дължината на олигомера и посочените свойства. Авторите 
подчертават, че получените данни показват, че олигомерното приближение е много 
полезно за изясняване на свойствата на полианилиновите вериги. Олигоанилините 
могат да се разглеждат като отлични моделни системи за изследване на електронните и 
оптични свойства на безкрайни системи.     

de Oliveira и dos Santos40 моделират фенил-симетризирани октаанилини от 
емералдинова база и емералдинова сол в поларонна и биполаронна форма с AM1 и 
ZINDO-S/CI. Протонирането води до изменение в дължините на някои връзки. 
Измененията в резултат на протонирането са по-силно изразени при двупротонираната 
структура и възникналият дефект обхваща повече ядра. Протонирането води до по-
планарна структура. Зарядовите изменения също обхващат само част от веригата. Въз 
основа на изчисленията си авторите заключават, че в по-късите олигомери е възможно 
съсъществуване на двата типа дефекти, докато в по-дългите енергетично по-изгодно се 
оказва формирането на поларони. В друга своя работа41 авторите отбелязват, че 
включването на разтворител има голямо значение за достоверността на резултатите и 
за по-коректно описание на системата. 

През последните години различни DFT функционали42- 46 са все по-широко 
използвани за теоретично изследване на ПАНИ. 

Статията на Kwon и McKee42 може да се разглежда като “мост” между по-
ранните полуемпирични изчисления и съвременните ab initio (предимно DFT) 
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изчисления. Те комбинират молекулна и квантова механика – MMFF (Merck Molecular 
Force Field), AM1, HF/6-31G* и B3LYP/6-31G* при изследване на олигомери от 
различни форми на ПАНИ. Не е отчетено присъствието на противойони. HF и DFT 
методите са използвани за оптимизация на къси олигомери. Авторите наблюдават по-
малка алтернация в дължините на връзките на ES с отворена обвивка (по-добра 
делокализация на електроните по веригата) в сравнение с тази на ES със затворена 
обвивка.  

В Лабораторията по Квантова и Изчислителна химия към ХФ са изследвани 
влиянието на разтворителя, противойоните, агрегирането и наличието на излишък от 
мономер върху структурата, енергетичните, оптичните и вибрационните спектри на 
тетрамери на ПАНИ в различни окислителни състояния и степен на протониране. Въз 
основа на ab initio изчисления е избрана подходяща комбинация от метод и базис, 
които след това са използвани при изчисления с цел отчитане влиянието на средата – 
разтворител (имплицитен) и вид на противойона. 47a-d,48    

Cavazzoni и сътр.49 използват CPMD (Car-Parrinelo Molecular Dymanics) за 
изучаване на геометрията, електронната структура и оптичните характеристики на 3D 
кристална структура на емералдинова база и емералдинова сол в биполаронна форма, 
дотирана с HCl. В следващата си работа44 на тази тематика авторите включват в 
разглеждането си поларонна форма на ES. В по-скорошна статия50 на същия колектив 
авторите изследват превръщането от изолатор в метал, като използват структурите 
представени на фиг. 10. Проследявайки динамиката на хлоридите противойони, 
авторите установяват, че при добавяне на дисоциирана солна киселина първоначално 
се образува биполарон, който се трансформира в по-нискоенергетичните поларони. 
Това преминаване от биполарон в поларони е безбариерно. 

Друга работа,51 основаваща се на пресмятания в периодични гранични условия 
(РВС) с набор от DFT функционали (LSDA, PBE и PBEh), показва, че биполароните са 
по-нискоенергетични и те са отговорни за проводящото поведение на емералдиновата 
сол. Направено е изследване52 на молекулната и електронната структура на 
олигоанилини в различно окислително състояние, съдържащи от 3 до 15 ядра с HF, 
MP2 и два DFT функционала – B3LYP, BH&H – в комбинация с базисите 6-31G(d), 6-
31+G(d,p), cc-pVDZ, cc-pVTZ. Резултатите са екстраполирани за безкрайни полимерни 
вериги. Авторите заключават, че BH&H не описва коректно синглетната дикатионна 
форма.  

Въз основа на структурите от фиг. 10 са построени 2D модели.45 Използван е 
PBEh/6-31G(d,p). Авторите показват, че взаимодействията между съседни вериги 
стабилизират поларонната структура с около 2.5 kcal/mol. Разглежда се и модел, 
описващ съжителството на биполарон и поларон в една верига, с 0.3 kcal/mol по-
стабилна от биполаронната.   

В една по-скорошна публикация Ho и сътр.53 анализират електронната 
структура на олигоанилини дотирани с неорганична (HCl) и органична (HCSA) 
киселина. Пресмятанията са направени с PBE/6-31G*. Авторите показват, че 
дотирането с HCSA улеснява преноса на заряд по веригата и обясняват разликите в 
проводимостта на дотиран с HCl и с HCSA полианилин.  

Основните възможни приложения на полианилин са в областта на 
оптоелектрониката. Ето защо е необходимо изследването на оптичните електронни 
характеристики на този полимер. В посочените дотук теоретични работи авторите 
освен геометрията на различните моделни системи обсъждат и оптичните им 
характеристики. Голяма част от изследванията разглеждат оптичните преходи на 
олигомерно ниво, което е оправдано освен от ограничените компютърни възможности 
през годините, така и от факта, че полимерът се състои от аморфни участъци, в които 
са формирани малки кристални области. Съществуват, разбира се, и изследвания в 
периодични гранични условия представящи зонната структура на полимера. 
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При всяка от формите на ПАНИ се наблюдават типичните за спрегнатите 
системи π-π* (HOMO-LUMO) преходи. При биполаронните структури в ES са 
възможни преходи от валентната зона към свързващи нива от дефектната, а при 
поларонните освен посочените съществуват и други – от валентната зона към 
антисвързващите локализирани (дефектни) състояния, както и между полузаетите 
орбитали от дефектната зона към празни антисвързващи дефектни нива и към такива 
от проводящата зона. При дотираните форми втората (вакантна) дефектна зона е 
изродена с проводящата. Освен HOMO-LUMO преходи се споменава и за преходи от 
по-ниско лежащи двукратно заети нива до първата дефектна зона.   

Експерименталният оптичен спектър на проводящата полиемералдинова сол 
показва наличие на пик при 2.8 eV и широк абсорбционен максимум при ~1.5 eV.27 

Наличните данни в литературата за най-интригуващата форма на ПАНИ – 
емералдиновата сол, най-общо могат да се представят по следния начин:  

Описаните по-горе основни теоретични работи представят исторически 
отделните етапи, през които е преминало изследването на загадката полианилин – от 
полуемпирични изследвани на къси моделни системи до днешните ab initio 
изчисления. Посочените работи показват, че често използваният в литературата израз 
“Полианилинът представлява интерес за научната общност от десетилетия” е напълно 
достоверен. При теоретичното изследване и описание и на този полимер са използвани 
различни нива на теорията, различни моделни системи, различни форми на ПАНИ са 
разглеждани, различни са били целите – изследване на геометрията, електронната 
структура, спектрално поведение, стабилност. Все още въпросът за стабилността на 
двата типа дефекти е отворен. Слабо застъпено в изчисленията е влиянието на средата 
под формата на експлицитно разглеждани противойони и водни молекули. Ето защо 
основна цел е осъществяването на единно и систематично изследване на 
многообразието от ефекти и проблеми, на което е посветена и настоящата дисертация. 

 

 
II. Изчислителни методи  

 
В глава II са описани методите, заложени в използваните изчислителни 

процедури. 
Използвани са преди всичко ab initio подходи – различни post-Hartree-Fock 

методи като МР2, CC2, CIS и DFT. Тествани са различни DZ и TZ базисни набори и 
DFT функционали, както и TDDFT подходът за симулация на абсорбционни спектри. 
Всички пресмятания са направени в присъствие на имплицитен разтворител, моделиран 
с PCM/COSMO. При отчитане на присъствието на експлицитни водни молекули и/или 
съседни вериги са използвани функцонали с корекция за дисперсионни 
взаимодействия, както и по-разширени базисни набори. 
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III. Специална част  
 
III.1. Частично протонирани изолирани октамери – вид, 
размер и характер на дефектите 
 
III.1.1. Определяне на най-вероятните позиции за протониране  
 

Основен етап при всяко теоретично изследване е изборът на молекулен модел и 
на подходящ изчислителен протокол. Моделните системи, които са използвани в този 
раздел на дисертацията, са базирани на тетрамери - най-малките структурни единици 
позволяващи описание на емералдиновото състояние. От тетрамери са построени 
октамерни модели, а в следващите раздели – и по-дълговерижни олигомери.  

Въз основа на систематични изчисления54 са тествани HF методът и DFT с 
различни функционали. Сред тях са “чистият” BLYP, хибридните B3LYP (80% DFT и 
20% HF обмен); BH&H (50% DFT и 50% HF обмен) с редица базиси. Резултатите са 
сравнени с налични експериментални данни.  

Според предварително дефинирани критерии54 като най-подходящ за изследване 
на ES е избран функционалът BLYP. Основно негово предимство пред останалите 
функционали, описващи коректно структурата и зарядовото разпределение, е 
получаването на чисти мултиплети. От предходни изследвания върху тетрамерни 
модели55 е установено, че геометрията на оптимизираните структури не е чувствителна 
към разширяване на базиса отвъд 6-31G*. Доказана е и важността на отчитане на 
разтворителя поне имплицитно за подобряване коректността на резултатите.48a   

Изборът на BLYP/6-31G*/PCM е валидиран и при по-дългите октамери, при 
които освен него са тествани HF/6-31G* и B3LYP/6-31G*56 Необходимостта от 
изследване на по-дълги олигомери е породена от факта, че характеристиките на 
тетрамера са силно повлияни от краеви ефекти.  

Независимо от дължината на олигомера всички разглеждани в дисертацията 
структури са построени с отворен край, съответстващ на реалната транслационна 
симетрия на полимера. Oптимизациите са извършени с UBLYP/6-31G*/PCM в 
реализацията на програмния пакет Gaussian 09.57 

Цел на тази част от дисертацията е определяне на предпочетените от зарядова и 
енергетична гледна точка позиции на протониране по протежението на емералдиновата 
база, както и оценка на измененията, до които води частичното ѝ дотиране. Редица от 
изложените в литературния обзор теоретични разработки40 изчерпват в голяма степен 
проблема за еднократното протониране, поради което обект на изследването са 
възможните модели на емералдинова сол, получени от двупротонирани (полудотирани) 
октамери на емералдиновата база (фиг. 12).  

По принцип протонирането на емералдиновата база в силно кисела среда може 
да се осъществи при всеки азотен атом. От двата типа азот-съдържащи функционални 
групи по-базични са иминовите, докато амино-групите проявяват основни свойства, по-
слаби дори от тези на амоняка. Затова е възприета хипотезата, че протонирането засяга 
само имино-групите. По експериментален път не би могло да се прецизират позициите 
и степента на протониране, определящи свойствата на полимера (оптични, проводящи, 
магнитни и др.). Подобна информация може да се получи от теоретични изчисления и 
анализ на полученото зарядово разпределение.  
                                                 

 Допълнителна цифрова и илюстративна информация може да бъде намерена в електронната версия 
на излезлите от печат статии по темата на дисертацията (Supporting Information). 
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октамер на емералдинова база 
 
Фиг. 12. Изходна структура на изследваната олигоанилинова база с обозначение на 
фрагментите дискутирани в текста и връзките, разглеждани като ‘къси’ и ‘дълги’ в ядрата. Със 
стрелки са отбелязани възможните за протониране позиции.  

 
На фиг. 13 схематично са представени NBO атомните/групови заряди при 

азотните атоми на оптимизираната октамерна емералдинова база. 
 

 
 

Фиг. 13. NBO атомни и групови заряди при азотните атоми на оптимизираната с UBLYP/6-
31G*/PCM октамерна емералдинова база. Цветова легенда спрямо числените стойности: 
червено – отрицателни, зелено – положителни, светло – високи, тъмно – ниски; за дефиниция 
на груповия заряд на аминовите азотни атоми виж текста. 
 

За разлика от аминовите фрагменти иминовите имат големи отрицателни 
стойности на заряда, което показва, че при тях е локализирана над 3 пъти по-висока 
електронна плътност. Тази значителна разлика прави именно иминовите центрове 
много “по-привлекателни” за протонно-киселинното дотиране. Близките стойности на 
техните заряди обаче са признак, че всеки от иминовите азоти е равновероятен 
участник в процеса на протониране. Този факт изисква при изследването на 
полудотирани модели на емералдиновата сол да бъдат построени всички възможни 
комбинации (фиг. 12) от двупротонирани структури. За дотиращ агент е използвана 
солна киселина. Хлоридните противойони са поставени на разстояние 3.5 Å от протона 
по продължение на връзката N–H. При построяването на модели на ES са използвани 
оптимизирани структури на неутрален емералдин, получени с UBLYP/6-31G*. Изборът 
на неограничения вариант на методите е направен с цел да се третират при еднакви 
условия системите със затворена и с отворена обвивка, за да е възможно директното им 
сравнение. 

Изобилието от експериментални ESR резултати20,24-26 води до заключението, че 
ПАНИ е система, в която могат да се наблюдават състояния с различна мултиплетност. 
В работите на Epstein20,24-26 е развита идеята за наличието на локализирана електронна 
плътност в областта на протонираните азотни атоми. Това автоматично довежда до 
предположението за съществуване на две възможни състояния на двупротонираните 
емералдинови тетрамери – синглетно и триплетно. В по-ранни изследвания на 
групата47a е установена възможността за едновременно съществуване на изолирани 
емералдинови вериги в различни мултиплетности. Ето защо при моделиране на 
протонирани октамери са оптимизирани геометриите на синглетни и триплетни форми 
с UBLYP/6-31G*/РСМ.  

Получените резултати с избрания протокол за енергията на двупротонираните 
модели на ЕS са систематизирани в табл. 2. Прави впечатление, че независимо от 
протонираните позиции синглетните структури винаги са по-стабилни от триплетните. 
Тази стабилизация значително се засилва, когато протонираните позиции са при 
различни хиноидни ядра. Синглетните структури (за разлика от триплетните) са по-
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стабилни в случаите, когато двата протона са по-отдалечени един от друг. Тези модели 
независимо от мултиплетността са енергетично изродени. Еднакви енергии имат и 
синглетните структури протонирани при двете хиноидни ядра, а разликата при 
триплетните е само 1 kcal/mol. Според получените стойности за енергиите 
нискоспиновата биполаронна структура (DPE_N2_N3_S) е по-стабилна от триплетната 
(DPE_N2_N3_T), носител на два поларона, само с около 3.66 kcal/mol.   

  
Табл. 2. Общи енергии на синглетните (ЕS) и триплетните (ЕT) двупротонирани емералдинови 
октамери и енергия на синглет-триплетно разцепване (ΔEST) пресметнати с UBLYP/6-31G* в 
РСМ; всички стойности са в kcal/mol. 

 
  DPE_N2_N3 DPE_N2_N6 DPE_N2_N7 DPE_N3_N6 DPE_N3_N7 DPE_N6_N7

ЕS -2014739 -2014742 -2014742 -2014742 -2014742 -2014739 
ЕT -2014736 -2014731 -2014731 -2014732 -2014731 -2014735 

ΔΕSΤ -3.665 -11.233 -11.285 -10.592 -11.548 -3.964 
 
Както беше отбелязано, процесът на дотиране на емералдиновата база е 

съпроводен със значително изменение в геометрията, зарядовото и спиново (при 
системите с отворена обвивка) разпределение. За описанието на всяка от тези 
характеристики са използвани следните дескриптори: 
 За структура: алтернация в дължините на връзките (bond length alternation, 
BLA) и торзионни ъгли Θ 

 BLA: Дължините на връзките за дадено ядро от олигомерната верига се разделят 
на две подгрупи – тези по оста на веригата се определят като “къси”, а напречните на 
олигомерната ос – като “дълги” (фиг. 12). Двете подгрупи се осредняват поотделно. 
BLA на съответното ядро се изчислява като разлика между осреднените „дълги” и 
„къси” C–C връзки. BLA на азотните фрагменти се определят като модул от разликата 
между дължините на N–C връзките при един и същи азотен атом. 

Торзионен ъгъл: сума от двата торзионни ъгъла, които се сключват между 
равнината на съответното ядро и равнината, в която лежи амино/имино-групата, 
разположена между две съседни ядра.  

За зарядово и спиново разпределение: NBO групови заряди, които за ядрата са 
получени като са сумирани съответните стойности на всички атоми – въглеродни и 
водородни, изграждащи дадено ядро. Груповият заряд при фрагментите съдържащи 
азот се получава като сума от тези на азота и свързания с него водороден атом. Mulliken 
групова спинова плътност на ядрата е получена при сумиране на спиновата плътност 
само на въглеродните атоми, тъй като водородните дават нищожно малък принос, 
който не надвишава 0.005 е; при азотните атоми е отчетена атомната спинова плътност. 
 
III.1.2. Структура на двупротонирани емералдинови октамери (DPE) 

 
Фиг. 14 дава сравнителното представяне на BLA за различните двупротонирани 

синглетни структури. 
Резултатите, получени за двупротонираните вериги, са сравнени с тези за 

неутралната емералдинова октамерна база с цел оценка на структурните промени, до 
които води протонирането. Измененията в емералдиновaта сол са проследени въз 
основа на DPE_N2_N3_S и DPE_N2_N6_S (фиг. 14, ляво) като примери за структури, 
при които дотирането засяга двата азота при едно или по един азот при двете хиноидни 
ядра.  

Големите стойности на BLA са признак за ясно изразена разлика в дължините на 
връзките в дадено ядро – структура типична за хиноидните ядра. Ето защо Ring 3 и 
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Ring7, хиноидните ядра на базата, ясно се открояват сред останалите по веригата 
(фиг.14, синьо). Протонирането води до отслабване на хиноидния характер на най-
близкия фрагмент, което, разбира се, е по-силно изразено при DPE_N2_N3_S, където и 
двата иминови азота са дотирани. Съответните две връзки въглерод-азот при 
протонираните N2 и N3 значително се сближават по дължина. Структурата на второто 
хиноидно ядро Ring 7 в DPE_N2_N3_S остава незасегната от образувалия се в другия 
край на веригата дефект. Описаните тенденции на измененията са напълно аналогични 
и за DPE_N6_N7_S, при която и двата иминови азота при второто хиноидно ядро Ring 
7 са протонирани. 

  
Фиг. 14. BLA в октамерна емералдинова база сравнена с тази на двупротонираните и соли в 
синглетно състояние. Защриховани са протонираните позиции. 

 
При DPE_N2_N6_S се оказва, че протонирането засяга в по-голяма степен не 

само дотираните азотни атоми, но и съседните – тези при същото хиноидно ядро. Тази 
тенденция е особено силно изразена при протонирания N6 и съседния N7. Освен 
областите на дотираните ядр в DPE_N2_N6_S силно повлияни се оказват Ring 4 и N4, 
при които се наблюдава засилване в алтернацията на дължините на връзките и умерена 
дехиноидизация на хиноидните ядра. Протонирането на един от иминовите азоти при 
всяко от двете ядра предизвиква структурни изменения обхващащи цялата верига. При 
останалите полупротонирани модели повлияването в алтернацията на връзките е 
аналогично. 

Получените данни за BLA на двупротонираните октамери, носители на два 
несдвоени паралелни спина, са обобщени на фиг. 15. 

Разглеждането и тук ще бъде съсредоточено върху DPE_N2_N3_T и 
DPE_N2_N6_T като модели на структури протонирани при едното ядро и такива 
протонирани при хиноидни ядра в двата края на веригата. Очертаните основни 
моменти при синглетите, са аналогични на тези при триплетите. Тези аналогии са 
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предимно качествени и са свързани с хиноидно-ароматното превръщане на 
протонираните ядра, изравняване на връзките въглерод-азот при дотираните азоти, а 
при структурите с протонирани само по един азотен атом при дадено хиноидно ядро – 
по-силно да се повлиява съседният азот при същия пръстен. 

 

 
   
Фиг. 15. BLA в октамерна емералдинова база сравнена с тази на двупротонираните ѝ  соли в 
триплетно състояние. Защриховани за протонираните позиции. 
 

При триплетните структури тези промени са по-силно изразени. Бившите 
хиноидни ядра имат по-ясен ароматен характер в сравнение с тези на съответните 
синглетни, а наблюдаваното при нискоспиновите модели намаление в алтернацията на 
връзките при дотирания азот при триплетите вече стига до изравняване на техните 
дължини. Ако при синглетите образувалият се в DPE_N2_N3_S дефект повлиява 
структурата най-вече локално, то наличието на несдвоени електрони води до 
осезателни изменения в дължините на връзките дори и в другия край на веригата. Така 
например, при структура DPE_N2_N3_T Ring6 и Ring 8 се деароматизират, Ring 7 
слабо се дехиноидизира. Значително повлияни са и връзките при азотните атоми 
свързани с недотираното хиноидно ядро. Напълно аналогични са промените при 
другата структура, в която е дотирано второто хиноидно DPE_N6_N7_T. И при двете 
вериги може да се каже, че се оформят две области – едната, включваща протонираното 
хиноидно ядро, е област с ясно изразена дехиноидизация и намаление на алтернацията 
в дължините на връзките и втора област със слаба дехиноидизация на хиноидното ядро, 
но със засилена алтернация при съседните две ароматни ядра. Ring 5 и при двете 
структури се деароматизира и може да се разглежда като свързващо звено между 
посочените области. Във всички случаи дължините на връзките при протонираните и 
останалите иминови азотни атоми са силно засегнати, като вероятна причина е 
локализирането на спинова плътност при тях.  
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Структурните изменения, които се наблюдават, когато двете протонирани 
позиции са отдалечени (при двете хиноидни ядра) могат да се обобщят като 
дехиноидизация на хиноидните ядра и деароматизация на ароматните по веригата. 

При синглетните структури хлоридните йони са разположени по-близо до 
веригата в сравнение с триплетните. Докато при DPE_N2_N3_S и DPE_N6_N7_S се 
наблюдава слабо диспропорциониране на двете разстояния от противойона до протона, 
при DPE_N2_N3_Т и DPE_N6_N7_Т то е малко по-ясно изразено.  

Основен структурен параметър, даващ оценка за деформацията на веригата, а от 
там и за вероятността за улеснен транспорт по нея, са торзионните ъгли (табл. 4). 
Ниските им стойности са признак за добра делокализация на електронната плътност на 
тази спрегната система.  
 
Табл. 4. Оптимизирани диедрични ъгли (°) на синглетни и триплетни DPE.  
 

 Синглети 
  OM_Base DPE_N2_N3 DPE_N2_N6 DPE_N2_N7 DPE_N3_N6 DPE_N3_N7 DPE_N6_N7 

Θ1 -45.0 -45.1 -44.7 -44.8 -45.1 -45.4 -45.1 
Θ2  49.0  41.2  43.2  42.5  46.0  45.9  47.9 
Θ3 -48.4 -40.0 -44.6 -45.4 -40.8 -41.4 -51.3 
Θ4  45.4  41.5  44.3  44.1  45.5  44.7  43.6 
Θ5 -45.8 -43.2 -44.4 -43.7 -45.5 -43.8 -41.3 
Θ6  48.5  52.0  42.2  45.9  41.6  45.1  40.0 
Θ7 -48.3 -46.4 -44.1 -42.0 -44.2 -42.9 -41.0 

  Триплети 
  OM_Base DPE_N2_N3 DPE_N2_N6 DPE_N2_N7 DPE_N3_N6 DPE_N3_N7 DPE_N6_N7 

Θ1 -45.0 -45.6 -45.5 -45.8 -45.7 -45.6 -45.9 
Θ2  49.0  43.0  43.4  43.4  57.0  47.6  48.4 
Θ3 -48.4 -44.2 -57.8 -57.8 -43.4 -41.6 -51.1 
Θ4  45.4  44.1  42.8  42.1  43.2  42.7  42.3 
Θ5 -45.8 -42.4 -43.5 -40.0 -43.0 -42.8 -44.2 
Θ6  48.5  51.3  41.6  48.8  42.5  56.5  44.1 
Θ7 -48.3 -47.5 -45.8 -41.7 -44.6 -43.6 -43.5 

 
Протонирането на емералдиновата база води до редуциране на стойностите на 

диедричните ъгли (Θ2, Θ3 и Θ5, Θ6) при бившите хиноидни ядра. При DPE_N2_N3 и 
DPE_N6_N7 намалението в големините на тези ъгли е по-силно изразено при 
синглетните структури – в областта на протониране те са по-плоски от триплетите. В 
случаите на протониране на двата азота при дадено хиноидно ядро, оплоскостяването 
на веригата обхваща четири ядра. Ring 1 не участва в спрежението.  Торзионните ъгли 
при DPE_N2_N6_S и DPE_N2_N7_S са относително изравнени. При най-раздалечените 
триплети голямата стойност на третия ъгъл отделя първите три ядра от останалата част 
от веригата и вероятно възпрепятства делокализацията на електронна плътност, но и 
пречи на сдвояването на спиновете. Големи по стойност ъгли (Θ1 и Θ7) се наблюдават и 
при DPE_N3_N6_T и DPE_N3_N7_T, изолиращи дадено крайно ядро от спрегнатата 
система.  
 
 
III.1.3. Разпределение на електронната плътност в DPE октамери  

 
За описание на електронната структура на двупротонираните синглетни и 

триплетни структури е анализирано разпределението на NBO зарядите по веригите. 
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Фиг. 16. NBO групови заряди на ядрата в двупротонираните синглети (ляво) и триплети 
(дясно). За сравнение е дадено и зарядовото разпределение в неутралната емералдинова база. 
 

Мултиплетността повлиява преразпределението на натрупалия се положителен 
заряд във веригите на ES (фиг. 16). Профилът на изменение на заряда в синглетните 
структури в голяма степен повтаря този в емералдиновата база. В DPE_N2_N3_S и 
DPE_N6_N7_S електронната плътност от областите на непротонираното ядро в двете 
структури се съотнасят както същите ядра в базата. Протонирането засяга четири от 
ядрата, което отговаря на повтарящата се структурна единица в биполарона: Ring 2, 
Ring 3, Ring 4, Ring5 за DPE_N2_N3_S и Ring 5, Ring 6, Ring7, Ring 8 за 
DPE_N6_N7_S. Бившите хиноидни ядра имат най-високи положителни стойности на 
заряда в тези подгрупи. Ring 5 в DPE_N2_N3_S и в DPE_N6_N7_S има много близък 
заряд и може да се разглежда като свързващо звено между двете области. 

При всяка от двойките DPE_N2_N6_S, DPE_N2_N7_S и DPE_N3_N6_S, 
DPE_N3_N7_S зарядовото изменение е сходно. Протонирането на „периферен” азотен 
атом от дадена двойка (N2, от N2_N3; N7 от N6_N7) води до нарастване на заряда на 
ядрата във вътрешността на веригата. Протонирането на N6 винаги предизвиква 
нарастване на положителните стойности на заряда на Ring 8. 

В триплетите зарядът е значително по-равномерно разпределен по веригите в 
сравнение с този при синглетите. Измененията в DPE_N2_N3_Т и в DPE_N6_N7_Т са 
подобни на тези в нискоспиновите им аналози, но зарядът във вътрешността на 
веригите е по-равномерно разпределен. В структурите DPE_N2_N6_T и DPE_N2_N7_T 
към ядрото Ring 3 се преразпределя значителна електронна плътност и то има по-ниска 
стойност на положителния заряд от тази в базата. Съседните три ядра от вътрешността 
на веригата имат много близки заряди. При DPE_N3_N6_T и DPE_N3_N7_T се 
наблюдават области с противоположно поведение в двата края на веригата свързани с 
изравнени по заряд три ядра от вътрешността ѝ. При DPE_N3_N6_T в Ring 3 е 
локализирана най-много електронна плътност в сравнение с останалите триплетни 
октамерни модели и с неутралната база, докато в същата област DPE_N3_N7_T запазва 
профила на ЕВ. При Ring 7 се наблюдава обратното – в DPE_N3_N7_T положителният 
заряд там е по-нисък от този на хиноидното в ЕВ, а в DPE_N3_N6_T профилът следва 
този на базата, отместен с ~0.1 в положителна посока. Протонирането на N2 води до 
редуциране на положителните стойности на Ring 3, без оглед на това къде е вторият 
протон. 

Измененията в зарядовата плътност при азотните атоми (фиг. 17) не се 
повлияват от мултиплетността и биха могли да се отбележат следните общи тенденции: 
Протонирането на даден иминов азот води до значително нарастване на груповия му 
заряд, който се изравнява с тези на аминовите. Електронната плътност на даден тип 
азотен фрагмент за конкретна структура е приблизително постоянна по веригата. 
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Зарядът на крайната амино-група е единственият положителен и за двете 
мултиплетности и във всички случаи е по-висок от този в ЕВ. 
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Фиг. 17. NBO групови заряди на азотните фрагменти в двупротонираните синглети (ляво) и 
триплети (дясно). За сравнение е дадено и зарядовото разпределение в неутралната 
емералдинова база. 

 
От разпределенията на спиновата плътност в триплетите посочени в табл. 5 

става ясно, че при всички структури спиновата плътност не се локализира само на 
местата на протониране, а се предава по веригата най-общо на отстояние от два азотни 
атома. 

Най-висока плътност при DPE структурите има дори не при съответния 
протониран азот, а при негов(и) съсед(и). При структурите DPE_N2_N3_T и 
DPE_N6_N7_T освен протонираното ядро, съответно Ring 3 и Ring 7, и съседните му 
съответно три/четири ядра са носители на високи стойности на спинова плътност, т.е. 
протонирането води до съсредоточаване на значителни стойности на спинова плътност 
в ядрата почти по цялата верига. При повечето структури в този процес не участва само 
Ring 1. 

 
Табл. 5. Групови спинови плътности (по Mulliken) в двупротонираните триплети на 
емералдинови октамери. 
 

  DPE_N2_N3_T DPE_N2_N6_T DPE_N2_N7_T DPE_N3_N6_T DPE_N3_N7_T DPE_N6_N7_T
Ring1 0.097 0.078 0.108 0.016 0.069 0.056 

N1 0.155 0.120 0.166 0.025 0.100 0.082 
Ring2 0.340 0.249 0.356 0.047 0.194 0.126 

N2 0.167 0.112 0.157 0.048 0.215 0.063 
Ring3 0.198 0.170 0.304 0.034 0.217 0.038 

N3 0.092 0.156 0.298 -0.001 0.068 0.037 
Ring4 0.168 0.143 0.255 0.035 0.152 0.138 

N4 0.131 0.082 0.121 0.047 0.111 0.119 
Ring5 0.152 0.096 0.087 0.128 0.142 0.149 

N5 0.132 0.074 0.024 0.171 0.111 0.148 
Ring6 0.139 0.115 0.024 0.328 0.139 0.291 

N6 0.029 0.033 0.024 0.129 0.133 0.140 
Ring7 0.034 0.173 0.053 0.312 0.179 0.242 

N7 0.063 0.201 0.026 0.330 0.076 0.131 
Ring8 0.112 0.178 0.034 0.289 0.107 0.206 

N8 0.051 0.069 0.015 0.111 0.046 0.092 
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III.1.4. Емералдинова база, един биполарон, два близко разположени 
поларона 

 
Коментираните в тази част от дисертацията емералдинова база, DPE_N2_N3_S и 

DPE_N2_N3_T са октамерни модели съответно на структурите на фиг. 10А, 10B и 10C. 
Охарактеризирането на всяка от тях описва промените съпътстващи процеса на 
протониране (превръщането на емералдиновата база в DPE_N2_N3_S, носител на един 
биполарон) и преминаването от безспиново състояние в съдържащо два близко 
разположени поларона състояние, отбелязвано тук като DPE_N2_N3_T.  

Беше посочено, че образуването на биполаронен и поларонен дефект е 
съпроводено със значително изменение в структурата и зарядовото разпределение. С 
цел изясняване на тези промени сравнително са анализирани BLA (табл. 6), 
торзионните ъгли и NBO зарядите (табл. 7) на трите модела. 

Киселинно-протонното полудотиране на емералдиновата база води до 
образуване на структура, в която протонираното хиноидно ядро (Ring 3) не само се 
дехиноидизира, но практически се превръща в ароматно. Този процес, макар по-ясно 
изразен при триплетната структура, се наблюдава още при синглетната. Според модела 
на Stafström и сътр. (вж. глава I) биполаронът е напълно описан от тетрамерна клетка с 
три ароматни ядрата, а протонираното все още в голяма степен запазва хиноиден 
характер. И според получените тук резултати този структурен дефект обхваща три ядра 
(Ring 3, Ring 4, Ring 5) и свързаните с тях четири азотни атома (N2, N3, N4, N5). 
Останала част от веригата остава незасегната от протеклия процес на дотиране.        

Преминаването на безспиновия биполарон в два близко разположени поларона е 
свързано с пълна дехиноидизация на дотираното ядро и превръщането му в ядро с ясно 
изразен ароматен характер (табл. 6). BLA определят Ring 3 в DPE_N2_N3_T като 
ароматно, много сходно с ароматните ядра във веригата. За разлика от биполаронната 
сол DPE_N2_N3_S, при DPE_N2_N3_T протонирането повлиява цялата верига, дори и 
второто хиноидно ядро и особено силно азотните атоми свързани с него, които губят в 
голяма степен алтернацията в дължините на връзките си. Ring 5, 6, 8 се деароматизират.  
 
Табл. 6. BLA на оптимизираните с UBLYP/6-31G* в РСМ октамерни модели на емералдинова 
база (ОМ_Base), DPE_N2_N3_S и DPE_N2_N3_T; маркирани са иминовите азотни атоми и 
хиноидните ядра. 

 
 BLA, Å   

  OM_Base DPE_N2_N3_S DPE_N2_N3_T 
Ring1 0.011 0.010 0.008 

N1 0.014 0.025 0.021 
Ring2 0.033 0.035 0.034 

N2 0.053 0.018 0.002 
Ring3 0.087 0.047 0.037 

N3 0.050 0.006 0.009 
Ring4 0.035 0.040 0.027 

N4 0.016 0.013 0.010 
Ring5 0.020 0.030 0.031 

N5 0.014 0.005 0.013 
Ring6 0.033 0.036 0.046 

N6 0.052 0.045 0.025 
Ring7 0.087 0.086 0.077 

N7 0.052 0.040 0.022 
Ring8 0.034 0.042 0.051 
RH-Cl1   2.130 2.159 
RH-Cl2   2.118 2.176 
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Дотирането и при двете структури води до оплоскостяване на веригата не само 
при ъглите съдържащи дотираните азоти, а и при съседните два ъгъла (табл. 4).  
 
Табл. 7. NBO групови заряди на оптимизираните с UBLYP/6-31G*/РСМ октамерни модели на 
емералдинова база (ОМ_Base), DPE_N2_N3_S и DPE_N2_N3_T; маркирани са иминовите 
азотни атоми и хиноидните ядра. 

 
  OM_Base DPE_N2_N3_S DPE_N2_N3_T 

Ring1  0.110  0.174  0.169 
N1 -0.126 -0.089 -0.090 

Ring2  0.255  0.385  0.385 
N2 -0.441 -0.052 -0.062 

Ring3  0.369  0.448  0.374 
N3 -0.439 -0.047 -0.086 

Ring4  0.259  0.422  0.348 
N4 -0.119 -0.053 -0.076 

Ring5  0.252  0.372  0.377 
N5 -0.121 -0.075 -0.050 

Ring6  0.253  0.329  0.396 
N6 -0.442 -0.433 -0.418 

Ring7  0.365  0.411  0.432 
N7 -0.438 -0.416 -0.403 

Ring8  0.229  0.307  0.382 
N8  0.033  0.083  0.134 

  
В биполаронната структура значителен положителен заряд е концентриран в 

бившето хиноидно ядро, както и в съседните три (табл. 7). Дефектът обхваща четирите 
ядра Ring 2-5 и свързаните с тях азотни атоми – N2-N5. В тази област зарядовото 
разпределение се променя качествено. Областта на непротонираното хиноидно ядро 
повтаря профила зададен в базата, макар че и в нея се усеща отзвук от протонирането.  

Преминаването на безспиновата верига в парамагнитна структура е свързано със 
значително локализиране на електронна плътност в Ring 3 и Ring 4. Стойността на 
заряда на Ring 3 става почти колкото в недотираната база. При това преразпределение 
профилът на Ring 6–8 се изменя качествено, поради загубата на електронна плътност в 
тази област, по-силно изразено за Ring 6 и Ring 8.   

В хода на това превръщане слабо се увеличава електронната плътност при N2-N4 
и съответно намалява при N5-N8. 
 
III.1.5. Обобщение 
 

Включването на имплицитен разтворител не променя значително структурните 
характеристики, но засилва тенденциите на дехиноидизация/деароматизация на 
съответните ядра във веригата. Засилва се и поляризацията на олигомера. 

В структурно отношение въвеждането на дефект се изразява в локална 
планаризация и подобрена делокализация при синглетите, докато същите ефекти са 
сравнително далекодействащи при триплетите. Протонирането променя най-
значително локалното разпределение на електронната плътност, но структурният 
дефект се разпространява и по веригата, по-значително в триплетите. Груповите заряди 
на ядрата в синглетите са по-чувствителни към позицията на дотиране, докато при 
триплетите имат сравнително равномерно разпределени стойности по веригите. 
Биполаронният дефект е по-локализиран, отколкото този от два близкоразположени 
поларона. Позицията на дотиране влияе на стабилността на спиновите състояния. 
Високоспиновите състояния се стабилизират или чрез локална спинова поляризация, 
или чрез нелокална спинова делокализация. 

 19



III.2. Напълно протонирани изолирани олигомери – роля 
на дължината на веригата и конфигурацията на 
противойоните 
 
III.2.1. Модели  
 
 В предишната глава бяха разгледани полудотирани октамери, а в настоящата са 
моделирани серия от напълно дотирани олигомери, т.е. при тях всички иминови азотни 
атоми са протонирани. 

Едно от предимствата да се използват по-дълги вериги при изчисленията е, че 
така се намалява влиянието на краевите ефекти. В конкретния случай експериментални 
изследвания са показали, че размерът на веригата във филм от проводящи ПАНИ 
кристалити съответства на хексадекамер.58 С цел моделите все повече да се доближават 
до експериментално наблюдаваните структури, както и за отчитане влиянието на 
дължината на олигомерната верига върху молекулните характеристики, наред с 
октамерите са конструирани също и додекамери и хексадекамери. Освен структурни, 
зарядови и спинови изменения са коментирани и относителната стабилност, 
изчислените електронни спектри, типът на граничните и на ангажираните в електронни 
преходи молекулни орбитали. 

На фиг. 18 схематично е представен повтарящият се фрагмент на разглежданите 
олигомери. Посочени са и използваните при анализа на резултатите означения. 
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Фиг. 18. Моделна структура на изследваните олигомери с означения на молекулните 
фрагменти. 

   
Дотиращ агент е HCl. Системата е неутрална – натрупаният положителен заряд в 

резултат на дотирането се компенсира от хлоридните противойони, които в изходните 
модели са задават на разстояние 3.5 Ǻ от протона. 
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x = 1, 1.5, 2 

 структура на емералдиновата сол в двете разглеждани конфигурации на 
противойоните: I (горе) и II (долу). 
Фиг. 19. Химична
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В настоящата работа са разгледани две конфигурации на противойоните, които 
ще бъдат наричани конфигурация I и конфигурация II (фиг. 19). Веригите са 
симулирани във всичките им възможни мултиплетности. Конфигурация I ще бъде 
наричана напълно поларонна (фиг. 20А) в квинтетна за октамера, хептетна за 
додекамера и нонетна за хексадекамера мултиплетност и описва съответно четири, 
шест и осем поларона по веригата. Конфигурация II в синглетна мултиплетност 
моделира биполаронна форма (фиг. 20C) за съответния олигомер. Октамерът е носител 
на два биполарона, додекамерът – на три, а хексадекамерът – на четири. Допусната е и 
възможността за съществуване на междинни мултиплетности (фиг. 20B), които са 
различни на брой в зависимост от дължината на веригата. 
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Фиг. 20. Молекулен граф на изследваните форми на емералдиновата сол в различни
ултиплетности. Моделирани са олигомери с x = 1 (октамер), 1.5 (додекамер), 2 

именование на изследваните олигомери може да бъде записано по 
следния начин: XM-Y(Z). С него са отбелязани трите признака, по които отделните 
мод

 – Z: най-ниска – синглет (S); съответната за даден олигомер най-
(N) за 

 използваните наименования на съответните 
труктури. 

енования на изследваните структури 

) 

 
м
(хексадекамер). 

 
Общото на

ели се различават, а именно: 
1. дължина на олигомерната верига – XM: OM – октамер, DM – додекамер, HM – 

хексадекамер; 
2. разположение на противойоните/вид конфигурация – Y – I и II  (фиг. 19); 
3. мултиплетност

висока – квинтет (Q) за октамер, хептет (H) за додекамер, нонет 
хексадекамер. Междинният мултиплет за октамера e триплет и е означен с (T); 
възможните междинни мултиплети за додекамера са триплет и квинтет, а за 
хексадекамера освен тези два мултиплета към междинните се отнася и хептетът. 
Максималният брой на несдвоените електрони отговаря на броя протонирани 
позиции/иминови азотни атоми. 

 
В табл. 8 обобщено са представени
с
  
Табл. 8. Наим
 

XM-Y(Z
Октамер Додекамер Хексадекамер 

OM-I S) DM S) HM(S) OM-II( -I(S) DM-II( -I(S) HM-II(S) 
OM T) DM ) H  -I(T) OM-II( -I(T) DM-II(T M-I(T) HM-II(T)
OM-I(Q) OM-II(Q) DM_I(Q) DM-II(Q) HM-I(Q) HM-II(Q) 
    DM-I(H) DM-II(H) HM-I(H) HM-II(H) 
        HM-I(N) HM-II(N) 

 
Всички структури  оптимизирани с U)BLYP P а). Геометрията 

м е потвърдена с честотен анализ. Електронните спектри са изчислени с CIS/6-
31G*/P

  

 са  ( /6-31G*/ CM (вод
и

CM. Показана е неприложимостта на TDDFT за симулация на абсорбционните 
спектри на ES. 
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III.2.2. Структурни характеристики  
 
III.2.2.1. Дължини на връзки 

 
На фиг. 21 са сравнени данните за aлтернацията в дължините на връзките на 

ase) с напълно протонирана октамерна верига: в поларонна 
форма OM-I(Q)) и в биполаронна форма (OM-II(S)). Стандартните отклонения на 
BLA п

емералдинова база (OM-B
 (
ри всички олигомери не надвишават 0.025 Å. 
 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Ǻ
]

R
in

g1 N
1

R
in

g2 N
2

R
in

g3 N
3

R
in

g4 N
4

R
in

g5 N
5

R
in

g6 N
6

R
in

g7 N
7

R
in

g8

B
on

d 
le

ng
th

 a
lte

rn
at

io
n,

 [

OM-Base OM-I(Q) OM-II(S)

 
 

Фиг. 21. Алтернация в дължините на връзките (BLA) на емералдиновата база (OM-Base), OM-
I(Q) и OM-II(S).  
  

менения в голяма степен са аналогични на тези във веригата с двата 
поларона OM-II(S).54 Най-общо при протониране се наблюдава засилване на 

аромат

)), в съгласие с предложения от Stafström 
модел 

онните структури 
с удъл

матния си характер. Те играят роля на свързващ сегмент 
между

н

Наличните четири поларона в OM-I(Q) повлияват цялата верига на октамера. 
Структурните из
би

ния характер в хиноидните и намаляването му в ароматните ядра. След 
дотирането значителна промяна в структурата на веригите се наблюдава и в областта на 
свързаните с хиноидните ядра азотни атоми. 

За разлика от коментираните двупротонирани структури в предходната глава, 
загубата на хиноидния характер на протонираните ядра Ring 3 и Ring 7 е изключително 
силно изразена в поларонната форма (OM-I(Q

представен нa фиг. 10. В тази област ясно могат да се различат двете форми. 
Съотношението на дехиноидизацията в двете форми OM-I(Q):OM-II(S) е 2:1.  Двете 
бивши хиноидни ядра в конфигурация I след дотирането имат дори по-силно изразен 
ароматен характер от останалите. Съответно, деароматизацията на последните е също 
по-ясно изразена в OM-I(Q). Значително намалена е и алтернацията при азотните 
атоми, съседни на Ring 3 и 7, отново по-осезателно в OM-I(Q), докато при останалите 
N-атоми е увеличена в по-малка степен спрямо емералдиновата база.  

Ако в октамера може да се очаква влияние на краеви ефекти, то този проблем 
отпада за вътрешността на веригата на додекамера и най-вече на хексадекамера. Фиг. 
22 и фиг. 23 представят измененията в BLA в поларонните и биполар

жаването на веригата.  
При биполаронните форми OM-II(S), DM-II(S) и HM-II(S) (фиг. 23) фениловите 

цикли в началото на всяка нова тетрамерна клетка не се повлияват структурно от 
протонирането и запазват аро

 отделните биполаронни дефекти, разпространени върху останалите три 
въглеродни цикъла и всички азотни атоми от тетрамерните елементарни клетки. Дори 
на ниво октамерна верига вече не се наблюдават значителни краеви ефекти. 
Нарастването на олигомера не е свързано ито с качествени, нито с количествени 
изменения в структурата. 
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Фиг. 22. Алтернация в дължините на връзките на OM-I(Q), DM-I(H) и HM-I(N).   
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Фиг. 23. Алтернация в дължините на връзките на OM-II(S), DM-II(S) и HM-II(S).  
  

С удължаването на олигомера при поларонните форми OM-I(Q), DM-I(H и 
профил в 

тамерната верига. Краевите ефекти се засилват плавно при преминаване от 
вътреш

п

а вида не са с чист ароматен или хиноиден характер, а имат 
межди

а азотни атома, което е повтарящата се 
структ

) 
 HM-I(N) (фиг. 22) се забелязва повторение на вече описания по-горе 

ок
ността към краищата на веригата, но са по-далекодействащи в сравнение с 

биполаронните форми.  
При ядрата на оларонните системи се формират два типа структури – едни (с 

четните номера) с по-ясно изразена BLA, а другите (с нечетните номера) с по-
изравнени връзки. И дват

нна геометрия. Напълно поларонната форма очевидно представлява сериозна 
структурна пертурбация, което води до възникване на качествено нова структура, която 
се различава от тази на биполаронните форми.  

Стойностите на BLA за двата типа ядра в различните по дължина поларонни 
вериги са много сходни. Ето защо може да се заключи, че полароните ще се 
концентрират в две ядра и свързаните с тях дв

урна единица на фиг. 10. Тази структурна единица отговаря на класическата 
структурна формула27 и е съществено различна от повтарящия се структурен фрагмент 
в биполаронните форми.54  

 23



На фиг. 24 са показани стойностите за BLA на додекамер в конфигурация I и II 
във всички възможни мултиплетности. 

силна делокализация на връзките във веригата. 
В след

 

о качествени, нито до съществени 
количе

Във всички структури, независимо от мултиплетността, се наблюдава стремеж 
към уеднаквяване на типа на ядрата, т.е. 

ния ред DM-I(S), DM-I(T), DM-I(Q), DM-I(H) нараства загубата на хиноидния 
характер и в хептета хиноидните ядра  Ring 3 и Ring 11 имат по-силно изразен ароматен 
характер дори от този на някои от другите ароматни ядра. Хиноидният пръстен във 
вътрешността на веригата (Ring 7) губи своя характер нерегулярно с увеличаване на 
мултиплетността. Във всички дотирани форми алтернацията във връзките азот-
въглерод е по-малка в сравнение с тази в ядрата. Все пак най-силна алтернация при C-
N-връзките се запазва в хептетната форма DM-I(H).  

Тенденциите описани за додекамера се възпроизвеждат и при останалите 
олигомери. Удължаването на веригите не води нито д

ствени изменения.       
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Фиг. 24. Алтернация в дължините на връзките на додекамерни структури в конфигурация I 
(горе) и конфигурация II (долу) във всички възможни мултиплетности. 

ата на олигомерите с 
ай-ниска и междинни мултиплетности. С увеличаване на броя на несдвоените 
електр

Р

 
Позицията на противойоните повлиява предимно структур

н
они тази чувствителност значително намалява, като при октамера квинтет се 

наблюдава почти пълно съвпадение на двете конфигурации. азличията при 
синглетните форми се изразяват в по-силна алтернация при азотните атоми във 
вътрешността на олигомерната верига и малко по-силно изразения хиноиден характер 
на двете ядра в конфигурация II. Независимо от дължината на олигомерната верига, с 
увеличаване на броя на несдвоените електрони, тези различия намаляват и постепенно 
алтернацията в хиноидните ядра на двете конфигурации се уеднаквява.  
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  Ако се сравнят синглетните и триплетните структури от всяка конфигурация,  
при азотните атоми се наблюдава незначителна алтернация в конфигурация II и по-
ляма

ктурен параметър, отговорен за възможността за делокализация 
а електронната плътност, са диедричните ъгли между всяка двойка съседни ядра (фиг. 

18). 

онна OM-I(Q) и биполаронна OM-II(S) форма на октамер. 
 

и ядра по веригата на 
епротониран и напълно протонирани октамери. 

Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 

го  в конфигурация I.  
 
III.2.2.2. Диедрични ъгли 
 

Друг важен стру
н

В табл. 9 са представени стойностите на Θi за емералдинова база OM-Base, 
полар

Табл. 9. Големина на торзионните ъгли (°) между двойка съседн
н
 

 Θ1 Θ2 Θ3 
OM-Base 
O

-45.
-44.

0  4  8  3 
9  4  3  6 

49.0
44.2

-48.
-44.

45.4
44.2

-45.
-44.

48.5
44.7

-48.
-44.M-I(Q) 

OM-II(S) -44.5 40.3 -39.5 42.9 -42.2 39.9 -39.2 
 

Във ве ок а за B и н гл  хиноидните 
дра (Θ  Θ и Θ Θ ) имат най-големи стойности. В резултат на дотирането големините 
на пос

ду двойки съседни ядра (фиг. 18) на напълно 
протонирани хексадекамери във всички възможни мултиплети на конфигурации I и II. 

ригата на тамерн та ба  OM- ase д едрич ите ъ и при
я 2, 3 6, 7

очените ъгли значително се редуцират, което е свързано с намаление на 
деформацията на веригата и улесняване на електронния транспорт по нейната дължина. 
Наблюдаваното намаление на торзионните ъгли е по-силно изразено в биполаронната 
форма OM-II(S) в сравнение с поларонната OM-I(Q) най-вече в областите на дефекта.  
За разлика от тях в OM-I(Q) положителният заряд е разпределен по-равномерно – в 
съответствие с изравнените стойности на Θ.  

 
Табл. 12. Големина на торзионните ъгли (°) меж

 
 Конфигурация I Конфигурация II 
 HM(S) HM(T) HM(Q) HM(H) HM(N) HM(S) HM(T) HM(Q) HM(H) HM(N) 

Θ  -45.0 -45 .1 -44.9 -45.5 -45 1 -45.1 1 .1 -45.2 -45 .6 -45.2 -45.
Θ  2  39.5  40.2  42.1  43.8  44.2  39.6  40.0  42.0  43.6  44.2 
Θ3 -40.2 -40.6 -41.7 -43.4 -44.3 -39.9 -40.7 -42.0 -43.4 -44.5 
Θ4  41.3  40.7  40.6  42.5  44.0  42.3  41.4  41.4  43.1  44.0 
Θ5 -41.3 -40.9 -41.0 -42.4 -44.3 -42.3 -41.8 -41.4 -42.6 -44.1 
Θ6  40.1  41.3  41.3  41.7  44.0  40.0  41.0  41.5  42.3  44.5 
Θ7 -40.5 -41.3 -40.6 -41.9 -44.3 -40.2 -41.2 -41.1 -42.2 -44.5 
Θ8  41.0  40.2 -41.0  41.7  44.0  42.1  41.0  42.3  41.9  44.1 
Θ9 -41.2 -40.6  41.3 -42.1 -44.3 -42.1 -41.3 -42.3 -41.9 -44.1 
Θ10  40.1  41.3 -41.6  42.0  44.0  40.1  40.8  41.6  42.2  44.5 
Θ11 -40.5 -41.3  42.0 -42.4 -44.3 -39.9 -40.7 -41.8 -42.2 -44.5 
Θ12  41.2  40.7 -42.1  42.4  44.1  42.3  42.0  41.3  42.3  44.3 
Θ13 -41.3 -40.8  41.1 -42.9 -44.2 -42.2 -41.4 -41.1 -42.7 -44.2 
Θ14  39.8  40.6 -41.6  43.6  44.6  39.6  40.3  41.2  43.4  44.9 
Θ15 -39.7 -40.2  40.7 -43.9 -44.6 -39.2 -39.5 -40.8 -43.9 -45.0 
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Та  съдържа те з  з ад ри ф ия 
I и конфигурация II в различни мултиплетности.  

чение на Θ1, който запазва постоянна стойност и в двете 
конфи

д /

между

представено разпределението на електронната 
лътност в поларонните и биполаронните форми на различните по дължина 
лигом и

 
нна 

дните 
ядра, к

 

т р
наблюдава тенденция към слабо засилване на делокализацията при по-дългите 

бл. 12 данни  за тор ионните ъгли а хекс екаме  в кон игурац

Редуването на диедрични ъгли с противоположни знаци е свидетелство за 
регулярната линейна геометрия на веригите. Торзионните ъгли за всяка структура са 
много близки по абсолютна стойност и остават почти неизменени по дължината на 
веригата с изключение на първия цикъл, при който непланарността е малко по-голяма. 
Това е причината Ring1 да не участва в същата степен в зарядовото и спиновото (виж 
по-долу) разпределение.  

С увеличаване на мултиплетността се наблюдава нарастване на разглежданите 
диедрични ъгли с изклю

гурации. Те имат най-голяма стойност при олигомерите с най-висока 
мултиплетност, което предполага умерена делокализация на π-електронната плътност, 
но затова пък осигурява по- обра сепарация на дефектите зарядите (вж. по-долу). 

Редица експериментални изследвания обаче посочват именно полароните като 
дефектите отговорни за проводимостта на емералдиновата сол.2420,24,59 Тези различия 

 теоретично получените зависимости и моделите, предложени за описание на 
експериментално наблюдаваните стойности, биха могли да се обяснят с изолирания 
характер на нашите разглеждания – в изчисленията са включени само единични вериги 
и не е отчетено взаимодействието между отделните олигомери. Вероятно то би довело 
до изпъване на веригите, т.е. до редуциране на стойностите на торзионните ъгли, което 
би улеснило електронния транспорт и би довело до нарастване на проводимостта.  
 
III.2.3. Зарядово разпределение 
 

На фиг. 25 сравнително е 
п
о ерн  вериги. Използваната номерация отговаря на тази посочена на фиг. 18. 

Различия между поларонните и биполаронните форми се наблюдават още в 
началото на веригите. При всички олигомери първото ядро е най-бедно на електро
плътност. Тази „загуба” на заряд е по-силно изразена при биполаронните форми. 

Основните различия между поларонните (OM-I(Q), DM-I(H), HM-I(N)) и 
биполаронните (OM-II(S), DM-II(S), HM-II(S)) форми са в областите на хинои

оето е логично следствие от геометричните разлики. Промените, настъпили в 
тази част от веригата в резултат на различните дефекти, са напълно противоположни за 
двете форми. При биполаронните структури голяма част от заряда е концентрирана 
предимно в хиноидните ядра. При полароните този тип ядра са по-бедни на заряд в 
сравнение с тези в биполароните. И за двете форми стойностите на зарядите за 
хиноидните ядра почти не се изменят с нарастването на дължината на олигомера.  

При двете форми в рамките на дадена верига се наблюдава определена 
регулярност в зарядовите изменения. При полароните тези повтарящи се фрагменти се 
състоят от две ядра –. наблюдава се редуване на по-богато на заряд ядро с по-бедно на 
заряд (фиг. 25, ляво), което съответства на повтарящата се структурна единица (фиг. 
10D). При биполароните повторяемостта се изразява в редуването на фрагмент от 
четири ядра – две, при които зарядът постепенно нараства, максимумът се достига при 
съответното хиноидно ядро, следва отново намаление на заряда (фиг. 25, дясно). Прави 
впечатление, че ядрата със среден по големина заряд от описания вече фрагмент са 
заредени подобно на ядрата с по-голям заряд в поларонната форма. Това означава, че 
преминаването от едната в другата форма е свързано с преразпределение на 
електронната плътност, засягащо предимно хиноидните ядра. 

И при двете форми удължаването на веригите не води до качествени изменения 
в зарядовото разпределение. Единствено в поларонните струк у и (конфигурация I) се 
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олигомери. Още на ниво октамер се описва качествено вярно зарядовото разпределение 
в двете форми на напълно протонираните вериги на емералдиновата сол. 
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Фиг. 25. NBO групови заряди на ядрата в поларонните и биполаронните олигомери в 
сравнителен план (горе) и поотделно (долу). 

 

. 
 максималната мултиплетност профилът на зарядовата вълна на ядрата е 

иденти
та. По-голямата близост на 

против

 винаги са прекъснати от ядро с екстремален заряд в средата 
на ол

 

заряда, 
значит

 

На фиг. 27 са разгледани NBO зарядите на хексадекамерите с различна 
мултиплетност в двете конфигурации на противойоните

В
чен за двете конфигурации. С намаляването на мултиплетността се наблюдава 

тенденция към промяна на характера на регулярност
ойоните води до по-силно диспропорциониране на заряда в рамките на 

повтарящата се единица. 
Триплетното състояние в конфигурация II се очертава като особено подходящо 

за електронен транспорт. При триплета в конфигурация I също се наблюдават участъци 
с изравнени заряди, но те

игомерната верига. По-високите междинни мултиплетности представляват 
комбинация от зарядовите разпределения на биполаронната, триплетната и напълно 
поларонната форма, които са застъпени в различна степен (фиг. 27). При HM-I(H) 
първите ядра приличат на високоспиновото състояние, след това се преминава в 
подобно на триплетното, последвано от междинно, след това сходно със синглетното и 
накрая отново се възпроизвежда профилът на напълно поларонното състояние. 

Структурите с междинна мултиплетност са тези, при които се наблюдава най-
ясно разграничаване между двете конфигурации. Общото между тях е, че във 
вътрешността на веригите се наблюдава ефективно преразпределение на 

елно изравняване на електронната плътност и уеднаквяване на първоначално 
зададените като ароматни и хиноидни ядра. С увеличаване на мултиплетността 
зарядовото разпределение в двата типа конфигурации започва все повече да се 
уеднаквява и все по-малка е възможността за тяхното различаване. 
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Изменението в зарядовото разпределение с нарастване на мултиплетността 
илюстрира пътя на вътрешния окислително-редукционен процес, чрез който 
биполаронната форма преминава в поларонна. 
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Фиг. 27. NBO групови заряди на ядрата в хексадекамери в конфигурация I (горе) и 
конфигурация II (долу) в различни мултиплетности. 
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Фиг. 28. NBO групови заряди на азотните атоми в додекамери в конфигурация I (ляво) и 
конфигурация II (дясно) в различни мултиплетности. 
     

ни при сумиране на зарядите на 
отве ия азотен атом и свързания с него водороден атом. 

Съвпаденията на зарядите на азотните атоми между различните по дължина 
вериги от дадена конфигурация са не само качествени, но и количествени.  

 Фигура 28 обобщава данните за груповите NBO заряди на азотните атоми във 
веригата на додекамерните структури, получе
съ тн
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С намаляване на мултиплетността зарядите на азотните атоми се променят 
незначително, като не се забелязва ясна тенденция за ито една от двете конфигурации. 
Може да се каже общо за всички азотни атоми (с изключ

н
ение на последния), че са 

слабо 
N)) са най-

уеднак

отрицателно заредени и варират в много тесни граници (фиг. 28). По стойност 
зарядите им в напълно поларонните форми (OM-I(Q), DM-I(H), HM-I(

вени. Разпределението на електронната плътност при азотните атоми е повлияно 
от мултиплетността на веригите и от разположението на противойоните, но не и от 
дължината на олигомера.  

 
III.2.4. Спиново разпределение 
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Фиг. 29. Групова спинова плътност (по Mulliken) на ядрата и азотните атоми в хексадекамери с 
различни мултиплетности в конфигурации I (горе) и II (долу). 

 
Най-висока концентрация на спинова плътност във всички структури,

езависимо от типа на конфигурацията, мултиплетността и дължината, се наблюдава в 

6) и общите им цикли. Ring 1 
във всички модели е изцяло спин поляризиран (фиг. 30), докато останалите фрагменти 
са спи  и т

 
н
двата края на веригите (фиг. 29). Носителите на най-съществен спин са съответно 
първите (N1, N2) и последните два азотни атома (N15, N1

н делокализирани. Качествено профилите при ниските мулт плетнос и на двете 
конфигурации са напълно аналогични, но при високите се различават. Триплетните 
структури (ОM-I(T), DM-I(T), HM-I(T); ОM-II(T), DM-II(T), HM-II(T)) са 
стабилизирани от допълнителна спинова поляризация по веригата. Тези спин 
поляризирани участъци са винаги съседни на фрагментите с максимална спинова 
плътност. Те спомагат за относителната стабилизация на триплетните състояния. 
Такава спин поляризация се наблюдава и в квинтетните HM-I(Q) и HM-II(Q), но само 
в Ring 15. 

Във вътрешността на веригите при всички мултиплетности се наблюдава по-
равномерно разпределение на спинова плътност в сравнение с краищата. В централната 
част всички спинови плътности са положителни, което показва, че спинът се 
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разпространява чрез делокализация. При удължаване на олигомерите този 
делокализиран участък нараства. Макар и запазвайки еднакъв профил, увеличаването 
на броя на мономерите води до закономерно намаляване на стойностите за сумарния 
спин на отделните ядра при дадена мултиплетност.   

 

 
 
Фиг. 30. Атомни спинови плътности (по Mulliken) на неводородните атоми в додекамери в 
конфигурации I (горе) и II (долу). Цветова легенда спрямо числените стойности: червено – 
отрицателни, зелено – положителни, свeтло – високи, тъмно – ниски. 

 
От формална гледна точка триплетното състояние може да се разглежда като 

-делокализиран участък 
показва, че двата поларона не остават напълно изолирани. 

 

астъци от ядра с по-силно локализиран в тях спин, 
послед п т

 а

модел на верига с два поларона. Натрупването на значителна спинова плътност в 
краищата на олигомерите е индикация за стремежа на двата поларона към 
пространствена сепарация. От друга страна, наличието на спин

Ако тези данни бъдат сравнени с разпределението на спиновите плътности на 
двупротонираните октамери DPE_N2_N3_T и DPE_N6_N7_T описани в т. III.3 от 
дисертацията, където е протонирано само едно хиноидно ядро, се забелязва, че 
мобилността на спина (а оттам и на полароните) се улеснява от присъствието на 
междинни протонирани участъци. 

Нарастването на броя на единичните електрони води до ясно изразена 
регулярност на спиновото разпределение по веригата при структурите с най-висока 
мултиплетност (OM-I(Q), DM-I(H), HM-I(N); OM-II(Q), DM-II(H), HM-II(N)). 
Наличието само на поларони и значителното обменно взаимодействие между тях води 
до формиране на повтарящи се уч

вано от такива значително по-бедни на спин, т.е. в напълно оларонни е форми 
може да се говори за периодични спинови решетки. Ако се сравнят двете спинови 
решетки (при конфигурация I и II) се вижда качествена разлик  между повтарящите се 
мотиви (фиг. 29). При конфигурация I мотивът изграждащ решетката включва два 
азотни атома и две ядра, а при конфигурация II – четири азотни атома и четири ядра. 
Това съвпада с формалните структурни елементарни клетки на поларонна и 
биполаронна форма предложени от Stafström и сътр.27 (фиг. 10). Нашите резултати 
показват, че всъщност се реализират различни поларонни решетки в зависимост от 
разположението на противойоните. Това се потвърждава от факта, че атомните спинови 
плътности при азотните атоми са систематично повлияни от разположението на 
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хлоридните противойони. Азотните атоми, срещу които са позиционирани хлоридни 
йони, във всички случаи имат по-висока спинова плътност от тези, които не са 
екранирани от анион т.е. отрицателните частици благоприятстват локализиране на 
спинова плътност на определени позиции. Това е и причината за формирането на двете 
различни спинови решетки. Противно на класическите представи ключов фактор за 
разпространението на несдвоените електрони по веригата се оказва не мястото на 
положителните заряди, а по-скоро това на отрицателните. 

Във всички поларонни структури (ОM-I(Q), DM-I(H), HM-I(N)) от 
конфигурация I броят на поларонните дефекти  съвпада с броя на повтарящите се 
мотиви, докато в поларонните олигомери от конфигурация II (ОM-II(Q), DM-II(H), 
HM-II(N)) тези мотиви са два пъти по-малко от броя на несдвоените електрони. Това е 
признак за осъществяване на Пайерлсова деформация при конфигурация II.   

в а с л

фигурации на всеки 
както и енергетичните разцепвания между мултиплетите от всяка 

е в табл. 14 показват, че структурите от конфигурация II винаги са 

гурации с максимална мултиплетност са енергетично 

o

X S T Q H N 

Във сички р зглеждани труктури с мултиплетност различна от синг ет 
съществува възможност за поларонен електронен транспорт по веригите поради 
установената ненулева спинова плътност във всички фрагменти.  
 
III.2.5.  Енергия 
  
 В следващите две таблици са обобщени данните за енергиите на разглежданите 
структури, получени като разлика между тези на двете кон
олигомер (табл. 14), 
конфигурация (табл. 15). 
 Даннит
енергетично по-стабилни от тези в конфигурация I независимо от дължината на 
олигомера. С удължаване на веригата конфигурация II става все по-стабилна. С 
увеличаване на мултиплетността тази разлика постепенно намалява и при най-късия 
олигомер двете конфи
неразличими. Енергетичните разцепвания между спиновите състояния (табл. 15) 
доказват, че независимо от конфигурацията и от дължината на веригата синглетната 
структура е енергетично по-стабилна от по-високоспиновите.  
 
Табл. 14. Относителна енергия ∆E, kcal/m l, на двете конфигурации на олигомерите с различна 
дължина и тип на дефекта изчислени с UBLYP/6-31G*/PCM. 
 
 NH,Q,T,S,X =−=− ;EEE X

I
X
II

X
IIIΔ

Октамери -2.685 -0.487 0.002     
Додекамери -3.792 -1.516 -0.648 -0.127   

Хексадекамери -0.636 -0.136 -4.569 -2.265 -1.130 

    
Табл. 15. Разлика те с /6 C г  ∆E, kcal/mol, на олигомери в 
различна мултип
 

 
  Конфигурация I Конфигурация II 

 в изчислени  UBLYP -31G*/P M енер ии
летност.  

  ΔEST ΔESQ ΔESH ΔESN ΔEST ΔESQ ΔESH ΔESN 
ктамер -3.791 О

Додекамер
-15.502     -5.989 -18.189     

 -2.534 -11.338 -24.812   -4.811 -14.482 -28.477   
ексадекамер -1.891 -33.984 -4.195 -38.417Х -8.775 -19.757 -12.214 -23.690 

 

N,X HQ,T,=−= ;EXSEESXΔ
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 Енергети а е у биполаронната л р нната форма и 
конф и а т а. Това о  то на 

о орм золирана е о е  
а  из ол  ия е зу о ъ  

на съседни вериги. Имайки предвид изолираната природа на настоящите молекулни 

те молекулни орбитали от дефектните състояния на 
азличните по дължина олигомери. Всяка дефектна ‘зона’ включва възникналите в 

лни орбитали (АМО). На фигурата са 
ргетичните двукратно заети орбитали за 

додекамер (средата) и хексадекамер (дясно). 

чната р злика м жд и напъ но пола о
при двете игурац и остав  същес вен  предп лага, че постигане
напълно полар
формирането н

нна ф
 такива

а в и
цяло п

верига 
състоян

невъзм
 реали

жно и 
емо сам

 индика
 в прис

ция, че
ствиетоаронни

модели, получените от нас ΔE трябва да се считат като горна граница на енергетичните 
разцепвания в реалния полимер.   
 
III.2.6. Гранични молекулни орбитали 
  
 Фиг. 31 представя гранични
р
резултат на дотирането акцепторни молеку
представени и HOMO и някои от по-нискоене
октамер (ляво), 

 Вижда се, че броят на АМО нараства с увеличаване на броя на протонираните 
позиции. 

 
Фиг. 31. Гранични молекулни орбитали на октамер (ляво), додекамер (център) и хексадекамер 
(дясно), получени с UBLYP/6-31G*. Видът на МО за двете кофигурации е идентичен. 
 
 Граничните молекулни орбитали на двете разглеждани конфигурации са
напълно еднакви. Ето защо резултатите от фиг. 31 съответстват и на двете описани

За всеки олигомер броят на възлите в HOMO орбиталата съвпада с броя на 

италата тя 

с   

 
 

конфигурации и на всички разглеждани форми.  Удължаването на олигомерната верига 
не води до промяна в характера и вида на граничните молекулни орбитали.   
 
хиноидните ядра по веригата – областите, където се осъществява протонирането. 
Именно в тези части коефициентите на атомните орбитали имат най-ниски стойности. 
Профилът на фрагментация на акцепторните орбитали би могъл да позволи 
междуверижен зарядов трансфер. С нарастването на енергията на АМО орб
придобива все по-ясно изразен делокализиран характер, обхващайки почти цялата 
верига, независимо от нейната дължина. С нарастване на енергията АМО постепенно 
обхващат и крайните области от веригата. Всяка двойка АМО-АМО* са значително 
подобни по воя характер. Посочената делокализация по веригата на по-
високоенергетичните орбитали би позволила осъществяването и на вътрешноверижен 
електронен транспорт.  
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III.2.7. Електронни спектри 
 

Анализирани са електронните абсорбционни спектри на коментираната 
поредица от напълно протонирани олигомери: октамери, додекамери и хексадекамери в 

-ниската им мултиплетност – синглетна (OM-I(S), 
-II(S), HM-II(S)) и съответната най-висока – OM-

Q), DM-I(H), HM-I(N); OM-II(Q), DM-II(H), HM-II(N). Направени са изчисления и 
за вси б  

 възможните позиции за 
протон

стояния създава възможността за нови (в сравнение с 
емерал

 н а

двете конфигурации (фиг. 19) в най
DM-I(S), HM-I(S); OM-II(S), DM
I(

чки възможни междинни мултиплетности. При тях о аче дори и след 
проектиране на вълновата функция спиновото замърсяване остава по-голямо от 10% от 
точната стойност. Затова техните спектри не са дискутирани. 

Резултатите са получени с CIS/6-31G*/PCM (вода). Определен е типът на 
преходите от теглото на най-застъпените (50 % от всички формиращи дадена вълнова 
функция) едновъзбудени конфигурации. За разрешени са считани преходи със сила на 
осцилатора f ≥ 0.001.  

Удължаването на веригата и нарастването на броя на
иране са свързани с увеличаването на броя на съответните примесни състояния. 

Тези нива са наречени акцепторни молекулни орбитали, всяка двойка от които са 
отбелязани с AMO за свързващата и AMO* за съответната антисвързваща орбитала. 
Появата на тези съ

диновата база) преходи от валентната зона към свързващите (V→AMO) и 
антисвързващите нива (V→AMO*) от дефектната зона за биполароните и синглетните 
структури в конфигурация I (фиг. 32). При поларонните и останалите високоспинови 
вериги освен посочените могат да се осъществят и преходи между полузаетите 
орбитали от дефект ата зона към празните акцепторни т кива (AMO→AMO*). И при 
двете форми на ES има възможност и за преходи от орбитали от валентната или 
примесната зона към нива от проводящата зона (V→ C и AMO→C). 
 

 
Фиг. 32. Схематично представяне на граничните двукратно заети, полузаети и свободни 
молекулни орбитали на олигомерите с различна дължина в биполаронна (ляво) и поларонна 
(дясно) форма; V1 - първа валентна зона, AMO - свързващи акцепторни, AMO* антисвързващи 
акцепторни орбитали, C1 – първа проводяща зона. 
 

то от всяка тетрамерна единица при 
инглетните структури при протониране произлизат по една двойка акцепторни МО 

(AMO и AMO*), то броят на орбиталите във всяка зона е скалиран спрямо броя на 

Тук следва да се направи уточнението, че класификацията на тези състояния 
като ‘зони’ е условна, защото се работи на молекулно ниво и с дискретни молекулни 
орбитали (МО). Разпределянето на МО в различните ‘зони’ е направено по аналогия 
със съответните зони в полимера. Тъй ка
с
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тетрам

 

а система и 
експер

   

ерните единици в олигомера. Така например първата валентна зона в октамер 
включва две МО, в додекамер – три, в хексадекамер – четири и т.н. Елементарната 
клетка при високоспиновите структури е димер. Това прави броят на АМО и броят 
орбитали за всяко Vi двойно по-голям от този при синглетните структури. 

Коментираните теоретични резултати са сравнени с тези за UV-Vis спектър на 
емералдинова сол под формата на филм47b (с дебелина ~ 20 nm). При посочения 
експеримент47b полианилинът е получен чрез окислителна полимеризация във водно-
кисел (HCl) разтвор. При теоретичните спектри също е симулирано водно обкръжение 
чрез PCM модела и са използвани същите противойони, т.е. търсено е максимално 
съответствие, в рамките на едноверижния модел, между теоретичнат

именталната постановка. 
 

 
 
Фиг. 33. Абсорбционни електронни спектри на емералдинова сол: (горе) експериментален 
спектър на филм (адаптиран от публикация 47b); (долу) изчислени с CIS/6-31G*/PCM спектри 
за олигомери с различна дължина, мултиплетност и конфигурация на противойоните. 
 
III.2.7.1. Синглетни структури 

16 и 17. 
Независимо от типа разположение на противойоните може да бъдат маркирани 

учените резултати: във всички случаи се наблюдават две 
упи преходи: едните – в близката инфрачервена област, а другите – във видимата. 

Ивиците при около и над 400 nm са комбинация от преминаване на електрони от 

 
Фиг. 33 (ляво) представя обобщено данните за характеристични електронни 

преходи в синглетните олигомери от емералдинова сол, моделирана в конфигурации I и 
II. Цифрови данни, както и сведения за типа на преходите, са обобщени в табл. 

някои общи тенденции в пол
гр
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първит

 
изолир

е две и от по-вътрешните валентни зони към AMO от дефектната зона. 
Експериментът регистрира тези ивици като сравнително интензивни, но изчислените 
много ниски стойности за силата на осцилатора при тях вероятно се дължат на

ания характер на изследваните системи.  Другата група ивици са около и над 800 
nm в близката инфрачервена област. Този тип преходи са със значително по-високи 
стойности на силата на осцилатора в сравнение с тези в началото на видимата област, 
което също е в съгласие с експеримента. 

 
Табл. 16. Характеристики (дължина на вълната, λ; сила на осцилатора, f; тип на прехода) на 
симулираните електронни спектри на синглетните структури от конфигурация I. 

 
OM-I(S) DM-I(S) HM-I(S) 

λ, nm f Type λ, nm f Type λ, nm f Type 
990 3.379 V1,2 → AMO 1070 4.945 V1,2 → AMO 1111 6.570 V1 → AMO 
866 1 V1,2 → AMO 968 0.275 V1,2 → AMO 1025 0.005 V1 → AMO 1.07

   860 1.462 V1,2 → AMO 963 0.960 V1 → AMO 
      855 1.356 V1,2 → AMO 

 
519 0. → AMO 555 0 2 → AMO 564 0. 2 → AMO 003 V1,2 .001 V1, 001 V1,
467 0.00 V1,2 O 0. V1,2 O 0. V1,2 O 5  → AM 516 001  → AM 547 001  → AM

   465 0.006 V1,2,3 → AMO 516 0.001 V1,2 → AMO 
      463 0.006 V1,2 → AMO 

 
Табл. 17. ки (дължи  на вълната, λ; сила на осцилатора  н  
симулираните електронни спектри на синглетните структури от конфигурация II. 
 

- I( (S

Характеристи на , f; тип а прехода) на

OM II(S) DM-I S) HM-II ) 
λ nm f T pe λ , n, y , nm f Type λ m f Type 
807 4.376 V1,2 → AMO 846 5.5 V1,2 → AMO 86 7.1 V18 1 84 1,2 → AMO 
769 0.205 V → AMO 794 0.091 V → AMO 824 0.015 V  → AMO  1,2 1,2 1

   773 1.321 V1,2 →AMO 788 1.318 V1 → AMO 
      774 0.747 V1,2 → AMO 

 
456 0 → AMO 477 0  AMO 482 0.0 → AMO .002 V1,2,3 .000 V1,2 → 00 V1,2 
433 0. 4 V 2, O 0.002 V 2 O 0. 0 V 2 O 00 1, 3 → AM 453 1,  → AM 471 00 1,  → AM

   434 0.003 V 2 → AMO 1, 452 0.002 V  → AMO 1,2

      434 0.003 V1,2 → AMO 
 
Във сички сл  дълговълновите ивици а комбинация кт ди 

от а а е о з  орбитали та 
зон 1, о о у п но → 
AMO_1 д н н и  ко на 
олигомера, ай-дълго ълноват иц т р  и хр се 
дължи на сближаването на V1 и МО зоните с добавянето се дв ен 
фрагмент. Типът на този преход остава един и същ при всички вериги. Добавянето на 
нова т

 в учаи  с  от еле ронни прехо
първ

V
та (а често
→AM

 и вторат
O). Най-дълг

) вал
н
нтна з
вата и

на към свър
вица е в рез

ващи
 

 от дефектна
 на HOMO а ( 2

прехо
въл
ето 

лтат
мо от

редим
. С удължава а веригата, независ типа нфигурация 

н в а ив а се о мества батох омно  хипер омно, което 
А  на в ки сле ащ тетрамер

етрамерна единица към олигомерната верига води до появата на още два прехода 
(по един от всеки тип). Единият е в областите около (за конфигурация II) и над (за 
конфигурация I) 800 nm, дължащ се на включването на още една орбитала във 
валентната зона V1 и появата на още една AMO. Тези два типа преходи по дължина на 
вълната и сила на осцилатора се намират между вече съществуващите подобни в двете 
области. 
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 В спектрите на разглежданите олигомери в двете конфигурации освен описаните 
общи тенденции се наблюдават и някои различия. Тези разлики най-общо се изразяват 
в следното: батохромно отместване на преходите при структурите от конфигурация I в 
сравнение с тези от конфигурация II. Подобно батохромно отместване описват и 
Varela-Álvarez и Sordo45 в своето изследване. За най-дълговълновия преход е налице и 
хипoхромно отместване. Друга разлика между двете конфигурации е, че батохромното 

о о о

отместване на λmax с удължаването на веригата е по-ясно изразено в случая на 
конфигурация I в сравнение с конфигурация II. Характерни за синглетните олигомери 
от конфигурация I са силно интензивните и дълговълнови преходи в близката 
инфрачервена област. Макар и с по-нисък интензитет, броят им нараства с 
удължаването на веригата. От всички моделни структури само при OM-I(S), DM-I(S), 
HM-I(S) се наблюдават много дълговълнови ивици в ИЧ областта, макар по своя вид те 
да са същите както и при OM-II(S), DM-II(S), HM-II(S). Това може да се обясни с два 
факта: (i) в преходите на структурите от конфигурация II винаги са включени повече 
комбинации от молекулни орбитали; (ii) в спектрите на молекулите от конфигурация I 
най-дълговълновите преходи са сн вно към една от АМО, а при тези т конфигурация 
II има съществено участие на преходи към няколко АМО. За разлика от конфигурация 
I, спектърът на конфигурация II отговаря количествено и качествено на 
експерименталния (фиг. 33, горе). Описаните резултати показват, че оптичните 
характеристики на ES в немагнитно състояние са чувствителни към позицията на 
противойоните. 
 Характерът на орбиталите, между които се извършват коментираните преходи, е 
напълно еднакъв за двете конфигурации (фиг. 34). 

 
 
Фиг. 34. Гранични молекулни орбитали, ангажирани в електронни преходи при 
нискоспиновите модели. Представени са МО за конфигурация II, но тези за конфигурация I са 
идентични. 
 

Хромофорът обхваща цялата верига, независимо от нейната дължина. В HOMO
ай-големите приноси към вълновата функция са от вътрешността на веригата. AMO са

п  с

-трудно биха могли да се дефинират ясно повтарящи се единици с големи 
О коефициенти. 

 
 н

по-локализирани с ясно очертани овтарящи е фрагменти. 
 За всички олигомери с понижаване на енергията на орбиталите от валентната 

зона все по
А
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III.2.7.

 функция на олигомерите в 
квинте

ури са обобщени в табл. 19.   
летността води до хипсохромно, особено ясно изразено 

при конфигурация I, и силно хипохромно отместване на дълговълновите преходи (фиг. 
3, дяс

спиновите структури. За тях са 
характ

 а

ктеристики (дължина на вълната, λ; сила на осцилатора, f; тип на прехода) на 
симули

) DM-I(H) HM-I(N) 

2. Високоспинови структури 
 

 Спиновото замърсяване на получената с CIS вълнова
тна, хептетна и нонетна мултиплетност не надвишава допустимите 10% и могат 

да бъдат разглеждани като чисти мултиплети. Детайли за симулираните спектри на 
съответните структ

Увеличаването на мултип

3 но). Ако при синглетите биха могли да се обособят най-общо две области на 
поглъщане, а именно около и малко над 400 nm и около и над 800 nm (а за тези в 
конфигурация I и допълнителни ивици и при около 1000 nm), то подобно 
разграничение не би могло да се направи при високо

ерни множество сравнително слабо интензивни ивици в целия видим спектър, 
особено ясно изразено при хексадекамерите. Появата на някои от тези ивици се дължи 
на преходи на електрони от по-вътрешните орбитали от валентната зона както към 
AMO, така и към AMO* и към орбитали от проводящата зона (табл. 19). AMO* са 
изродени по енергия с орбитали от проводящат  зона, това е наблюдавано и от други 
автори.27,32    

За разлика от синглетните модели, електронният спектър на високоспиновите 
структури не се повлиява нито качествено, нито количествено от типа разположение на 
противойоните. Положението и типът на преходите са напълно аналогични за двете 
конфигурации. 

 
Табл. 19. Хара

раните електронни спектри на високоспиновите структури от конфигурация I (еднакви с 
тези при конфигурация II). 

 
OM-I(Q

λ, nm f Type λ, nm f Type λ, nm f Type 
773 1.767 V1 → AMO 836 2.474 V1 → AMO 874 3.031 V1 → AMO 
669 0.001 V1 → AMO 759 0.002 V1 → AMO 812 0.008 V1 → AMO 
586 0.189 V1 → AMO 684 0.429 V1 → AMO 749 0.682 V1 → AMO 
507 0.073 V1 → AMO 619 0.003 V1 → AMO 689 0.002 V1 → AMO 

  571 0 → AMO 637 0  → AMO  .086 V1 .231 V1

   513 0.088 V1,2 O → AM
V6 → C1 

593 0.003 V1 → AMO 

      558 0.045 V1 → AMO 

      505 0.098 V1,3 → AMO 
V6 → C1,2 

433 0.001 V7 → MO  A 441 0.007 V1 → AMO 
V1 → AMO* 450 0.006 V1 → AMO 

V1 → AMO* 
429 0.003 V6 → MO V   A 433 0.000 7 → AMO 435 0.000 V6,7 → AMO 

427 0.011 V1,6 → MO 
V1 → AMO* 433 0.000 V7 → MO  A  A 434 0.000 V6,7  AMO  →

419 0.000 V6 → MO 432 0.000 V6 → MO V   A  A 433 0.000 6 → AMO
   429 0.000 V6 → AMO 432 0.000 V6,7 → AMO 
   421 0.000 V1,6 → AMO 431 0.000 V6 → AMO 
      430 0.000 V6,7 → AMO 
      429 0.000 V6,7 → AMO 

 
К  ин те у лно  ив а в  

комбинация от преходи от п и в и AM на  
акто и при нискосп ови структ ри, дълговъ вите ици с  резултат на

ърва  втора алентни зон към O (т. р. V1/V1,2 →
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AMO). Преходите оло 400 nm л ми нет ел  
зна ителн по-вътр ните валентни орбитали към АМ и ,  
син летит преходи  АМО*  се наблюдават.
 дължаването на високоспиновите вериги води до слабо, особено при 
структ

1-3 о
т

дължи

а   и азотни

 
ика намалява при додекамера, а при хексадекамера се 

. 

ок се дъ жат на пре нава о на ектрони от
ч о еш   О AMO* докато при
г е към  не   

У
урите от конфигурация II, батохромно и хиперхромно отместване на 

дълговълновите преходи. Добавянето на още една тетрамерна единица към съответния 
олигомер е свързано с появата на две слабо интензивни ивици при около 500 nm, едната 
от които се дължи на преминаване на електрони от V1 към АМО, а втората – на 
комбинация от преходи и от по-вътрешни орбитали V  към AMO. С удължаванет  на 
олигомера освен описаните се появяват и два прехода с ниски с ойности на силата на 
осцилатора при около 400 nm, които са в резултат на преминаване на електрони от по-
вътрешните валентни зони към AMO за конфигурация I. При конфигурация II най-
късовълновата ивица се дължи на комбинация от преходи от по-високоенергетичните 
орбитали от валентната зона към АМО, към АМО*, а за додекамера дори и към 
високолежащи орбитали от проводящата зона. 

Данните позволяват да се заключи, че и двете високоспинови конфигурации 
възпроизвеждат експерименталния спектър както качествено, така и количествено по 
отношение на енергиите на преходите. Някои несъответствия по отношение на силите 
на осцилатора могат да се отдадат на липсата на съседни вериги. 

За разлика от нискоспиновите системи орбиталите ангажирани в електронни 
преходи са различни за двете конфигурации. Това се  на факта, че α и β 
вълновите функции имат различен вид. Трябва да се отбележи, че електронните 
преходи са винаги β-β тип. Затова само тези функции са дискутирани. Могат да се 
отбележат и някои общи тенденции: делокализирана HOMO, обхващаща почти цялата 
верига. AMO_1 също е делокализирана във вътрешността на веригата. При по-дългите 
вериги е характерно разнообразно фрагментиране на орбиталите по веригата. Тези 
фрагменти са в различна степен локализирани. Може да се отбележи тенденцията от 
делокализарана HOMO да се преминава към все по-малки локализирани фрагменти, 
които започват да стават повече на брой по веригата с нарастване на енергията, докато 
отново се достигне до делокализирана β-АМО. β-АМО от върха на свързващите 
орбитали от дефектната зона във всички случаи обхваща пет ядра и свързаните с тях 
азотни атоми от NH2–край на веригата. LUMO и близките и по енергия от проводящата 
зона, както и някои от по-ниско енергетичните от валентната зона са силно 
локализирани. 
 Можем да обобщим, че ивиците на високоспиновите (в частност на тези в 
конфигурация I) олигомери са комбинация от повече преходи между различни 
орбитали в сравнение с нискоспиновите в двете конфигурации. Независимо от 
мултиплетността, HOMO е делокализирана почти по цялата верига. АМО при 
синглетите са ясно фрагментирани, както е посочено по-горе. Тези участъци обхващат 
за биполароннат  форма повтаряща се структурна единица от три ядра  четири  
тома.54а  При високоспиновите структури може да се посочат различни по дължина 
фрагменти при отделните AMO. Орбиталният анализ показва известни различия между 
двете високоспиови конфигурации, нещо, което не се наблюдава при двете синглетни.   
 
III.2.7.3. Биполарони и поларони 
 

Ивиците в спектъра на олигомерите в биполаронна форма – OM-II(S), DM-II(S), 
HM-II(S) са силно хиперхромно отместени в сравнение със съответните олигомери от 
поларонните форми – OM-I(Q), DM-I(H), DM-I(N) (фиг. 37). Биполаронната октамерна 
ерига поглъща при по-големи дължини на вълните в сравнение със съответнатав
поларонна форма. Тази разл
аблюдава обратната тенденциян
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Фиг. 37: Сравнение на изчислените електронни спектри на биполаронните и поларонните 
форми на емералдиновите олигомери. 
   
Типът на орбиталите, между които се осъществяват по-дълговълновите преходи за 
двете форми, е еднакъв – от V1,2 към AMO. Като разлика между биполаронната и 
поларонната форма може да се отбележи фактът, че спектърът на последната обхваща 

MO → AMO* и V → C. 
азличията между теоретичните и експерименталните резултати биха могли да 

ходи на подобни големи 

 тенденция към налагане на разбирането, че TDDFT е не само по-евтин, но 
 по-точен подход за количествена оценка на тези процеси. Това не винаги е така, 

такива с малка забранена зона и 
реходи с пренос на заряд.60 

езултатите са обобщени на фиг. 38. 

много по-широк диапазон от дължини на вълните. Единствено при тях се наблюдават 
„класически” оптични преходи т.е. A
 Р
се обяснят с неотчитането на междуверижни взаимодействия, вероятно и на 
невключването на водни молекули в явен вид, както и на някои недостатъци на 
използвания метод. Въпреки това CIS възпроизвежда много добре качествено и в 
известна степен количествено спектъра на разглежданата система и е добър компромис 
между точност и време при симулирането на оптични пре
системи.  
 
III.2.7.4. Моделиране на електронни спектри на ES с TDDFT 
 
 През последните години в литературата изобилстват примери за успешното 
прилагане на TDDFT метода в симулацията на процеси на абсорбция и емисия. 
Съществува
и
особено за големи спрегнати системи и специфично за 
п

За описанието на оптичните преходи в поларонната и биполаронната форма на 
напълно протонирана емералдинова сол още в началото на изследването е тестван и 
TDDFT подходът върху най-късия разглеждан дотук олигомер – октамер. При 
пресмятанията са използвани няколко функционала – чистият BLYP, хибридните PBE0 
и B3LYP, широко популярен като много добре описващ спектралните характеристики, 
и meta-хибридният M06-2x. Р
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Фиг. 38. Симулирани с TDDFT абсорбциони спектри на: (ляво) поларонния OM-I(Q) и (дясно) 
биполаронния OM-II(S) ES октамер. 
  

Независимо от използвания функционал, полученият спектър значително се 
различава от експерименталния – налице е не само количествено несъответствие с 
ксперимента, но дори и качествените тенденции не са представени коректно от 

ето на CIS.  

III.2.

дължината на олигомерната верига – 
носими и позволяват екстраполация за полимерни системи. 

 форми се различават най-осезателно в областта 
а бившите хиноидни ядра от емералдиновата база. Това води до два ясно различими 
структ

а а н

те 
мултип

с

I е източник на 

и а
на единица води до 

о- и тме ица тву

е
TDDFT. Тези резултати доказват неприложимостта на TDDFT подходът към подобни 
системи и аргументурат използван
       

8. Обобщение 
 

Представените резултати свидетелстват за независимост на най-чувствителните 
към въвеждането на дефекти молекулни характеристики като геометрия и 

ределение на електронната плътност от разп
оценките са напълно пре

Поларонните и биполаронните
н

урни мотива в напълно дотирания ПАНИ – тетрамерен при биполаронната и 
димерен при поларонната форма. Това съвпад  и с два ясно р зличими модела а 
разпределение на електронната и спинова плътност. Съществена структурна промяна е 
подобрената планарност, която има значителен, но локален характер при ниски

лети и по-слаб, но обхващащ цялата верига при високите. Междинните спинови 
състояния губят чувствителност към позициите на дотиране с нарастване на 
мултиплетността, като при максимална мултиплетност конвергират до еднаква 
структура. Анализът на граничните молекулни орбитали дава възможност да се 
проследи произходът на промените, настъпващи при промяна на мултиплетността. За 
разлика от изравнените заряди, видът на спиновата решетка при най-високоспиновите 
структури остава чувствителна към конфигурацията на противойоните. 
 На ниво единична верига биполаронната безспинова структура е винаги най-
стабилната. Енергетичните разлики губят постепенно чувствително т към 
противойонната конфигурация с нарастване на мултиплетността. 
 Симулираните абсорбционни спектри възпроизвеждат коректно 
характеристичните ивици в експерименталния спектър. Спектърът на нискоспиновите 
форми се влияе от позициите на протониране и тази в конфигурация I
ивиците в характерните области около 800 и 400 nm, докато приносът на 
високоспиновите е във видимата област не зависи от противойонната конфигур ция. 
Удължаването на веригата с допълнителна дефектна структур
появата на нова хипс  хипохромно о стена ив  към вече същес ващите в 
съответната област, което обяснява уширяването на ивиците в експерименталния 
спектър. 
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III.3. Напълно протонирани тетрамери с частично 
отчитане на реално обкръжение – ефект на 
междумолекулните взаимодействия  
 
III.3.1. Предварителни оценки с полуемпирични и класически методи 
 

Всички изчисления изложени в предходните глави са направени върху 
изолирани молекули с отчитане на разтворителя в имплицитен вид. Експерименталните 
изследвания обаче посочват важността на водните молекули в осъществяването на 
междумолекулен зарядов транспорт.58 Отчитането на ефектите на специфичните 
взаимодействия с разтворителя, способността на противойоните да се солватират и 
ефектът от близостта на съседни вериги е важен етап в теоретичното моделиране. 
Подобни ab initio изчисления изискват голям компютърен ресурс. Ето защо 
използвайки полуемпиричния метод АМ1 и силовото поле AMBER96, като 
предварителна стъпка за отчитане на междумолекулните взаимодействия сме 
моделирали стекове от двупротонирани тетрамерни вериги (фиг. 39, горе) в 
експлицитно водно обкръжение. 
 Конструирани са стекове от два двупротонирани тетрамера. Разгледани са 
различни взаимни ориентации на двете молекули – паралелно и антипаралелно 
разположение на веригите, с или без приплъзване една спрямо друга, в идентична или 
различна мултиплетност. Възможните мултиплетности на стековете от тетрамери са 
синглет, триплет и квинтет.  
 Всяка от двупротонираните вериги, от които са построени стековете, 
първоначално са оптимизирани в синглетна и триплетна мултиплетност във вакуум с 
АМ1. Към получените оптимизирани структури на разстояние 3.5 Å от съответните 
протони са добавени хлоридни противойони и отново са подложени на оптимизация, но 
с AMBER96, който е допълнен с параметри, описващи коректно структурата на 
хиоидните ядра.  

В стековете двете тетрамерни вериги са разположени първоначално на 
разстояние 3 Å една над друга. Началните структури са от три типа – от два синглетни, 
от два триплетни и смесени от един синглетен и един триплетен тетрамер. Така са 
назовавани по-нататък, макар впоследствие да са подложени на оптимизация и в трите 
възможни мултиплетности. Така получените стекове са оптимизирани с AMBER96, 
след което се хидратират с 394 водни молекули в периодична кутия с размери 20/20/35 
Å. Водните молекули са представени чрез TIP3P модела. За набиране на разнообразни 
геометрии на стековете от всеки тип е използван алгоритъмът Metropolis Monte Carlo, 
като симулацията е проведена при 300 К и броят на стъпките е 5÷10×104. Релаксацията 
на системите е удостоверена чрез достигане на постоянна средна стойност на 
енергията. След това от всеки 1000 стъпки на равновесните траектории са избирани по 
няколко структурно различни нискоенергетични конфигурации. Избраните системи са 
оптимизирани с AMBER96, след което са пресметнати UV спектри (фиг. 39, долу) с 
AM1/CIS на системите от вериги и йони в присъствие на релаксиралото водно 
обкръжение. Структурата е коментирана въз основа на следните дескриптори – 
торзионен ъгъл между бензеновите ядра, разстояние от противойона до протона, най-
близко разстояние между веригите от даден стек. Оценени са с AMBER96 различните 
приноси към енергията, енергията на хидратация и енергията на междуверижно π-π-
стекинг взаимодействие.  

От анализа на резултатите установихме, че: 
- Водното обкръжение стабилизира високите мултиплетности, докато агрегацията е в 
полза на средните. Със значителна стабилност се отличават стековете изградени само 
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от синглети, следват есените, а най-високоенергетични са триплетните. От 
енергетична гледна точка (AMBER96 енергии) най-стабилни са огледалните паралелни 
и приплъзнатите типа елни стеков фиг. 39). 
- Хидратацията води до допълнително оплоскостяв
увеличение на деформацията при триплетните и до

см  
 

 ан рал е (
ане на синглетните, до слабо 
 по-значително при смесените 

текове. Освен това, хидратацията стабилизира по-дифузно опакованите стекове при 

При всички типове агрегати хидратацията води до сближаване на молекулите в 
 В я

с
синглетите и по-плътно опакованите при триплетите. 
- 
стека и до засилване на ван дер аалс’овите взаимодействи , съпроводено с 
отдалечаване на противойоните. Най-силно се хидратират приплъзнатите синглети, а 
най-добре се опаковат приплъзнатите смесени стекове.  
- Електронните преходи в клъстерите с ниска мултиплетност са вътрешномолекулни, 
докато при високите мултиплети са както вътрешно-, така и междумолекулни. 
Противойоните са важен участник в тези процеси. 

 

  

  
Фиг. 39. Схематично представяне на π-π-стекове съставени от напълно протонирани ES 
тетраме веригите: паралелни, антипаралелни, ри с различно взаимно разположение на 
огледални и приплъзнати (горе); обединен АМ1/CIS абсорбционен спектър на всички 
симулирани стекове, съпоставен с експериментален47b (долу). 
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- Електронните спектри се характеризират с широка гама от преходи от UV до NIR и 
даже IR областта. Смесените структури показват многообразие от ивици и спектърът 
им почти съвпада с експерименталния спектър на реалните системи. Суперпозицията 

ол 

ните структури показва директно 
взаимодействие на ПАНИ веригите само с ограничен брой водни молекули. Тъй като π-
π-взаимодействието между веригите е проверено изчерпателно в първоначалното 
изследване, на този етап вниманието е посветено на оценка на латералното взаимно 
влияние на тетрамерните вериги от емералдинова сол, още повече, че в литературата се 
срещат количествени оценки,44,45 показващи, че латералното взаимодействие между 
веригите е по-значимо от π-π-стекинга.  
  Новото в тези модели (виж фиг. 45 и 50) в сравнение с описаните в първите две 
глави на специалната част е наличието на слаби невалентни взаимодействия, за 
описание на които използваните досега DFT функционали не са пригодени. Това налага 
отново разработване на подходящ изчислителен протокол. Изборът на метод не би бил 
труден, ако МР2 подходът беше приложим, тъй като той описва количествено вярно 
ван дер Ваалс’ови взаимодействия. Приложението му обаче към изследваните в 
дисертацията системи е ограничено от гледна точка на изчислително време поради 
големия размер на моделните системи, най-малката от които съдържа 90 атома. Ето 
защо се търси алтернативен вариант. В литературата функционалите от M06 
семейството,61 както и тези, включващи дисперсионната корекция на Grimme,62 са 
възприети като добър компромис между качество на резултатите и времето, 
необходимо за тяхното получаване. Функционалът BLYP е доказано подходящ за 
описание на полианилинови олигомери.54 Ето защо именно М06 и BLYP-D са тествани 
върху тетрамери при избора на протокол за изчисления, включващи експлицитно водни 
молекули и междуверижни взаимодействия. Като молекулни модели при тези 
изчисления е използвана най-малката структурна единица, описваща и биполаронен, и 
поларонни дефекти, двупротониран ES тетрамер. Противойоните отново са хлоридни 
аниони, но в този случай те са хидратирани с експлицитни водни молекули и тогава са 
добавени към веригата на тетрамера. 
  
    Комплекс I                                   Комплекс II                               Комплекс III 

на спектрите на трите вида стекове добре възпроизвежда опитно регистрираната 
абсорбция и е доказателство за съсъществуването на различни мултиплети. 
 
III.3.2. Избор на ab initio изчислителен проток
 
  Ориентировъчните полуемпирични изчисления показват значим ефект от 
включването на експлицитни водни молекули и междуверижни взаимодействия. Затова 
в следващия етап от работата е преминато към ab initio изследване на приноса от 
междумолекулните взаимодействия. По-времеемките пресмятания налагат включване 
на ограничен брой експлицитни водни молекули в обема, но това приближение е 
оправдано, тъй като анализът на полуемпирич

 

                                                                    
  Фиг. 40.  Изходни модели на първата солватна обвивка на Cl–. 

 

 м
р а

 са няколко комбинации на 

За целта първоначалните изчисления са насочени към избор на подходяща 
структура на т. нар. ко плекс хлориден йон–водни молекули. В изследването водните 
молекули са разгледани като пъ вата солватационн  обвивка на Cl-. Използвани са 
шест водни молекули за всеки противойон. Тествани
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разположението им спрямо йона. Тези комплекси най-общо ще се отбелязват както е 
показано на фиг. 40. Във всички случаи е спазено изискването поне един от 
водородните атоми на дадена водна молекула да е насочен към йона. Всеки от 
клъстерите е поставен в имплицитен разтворител вода и геометрията му е 
оптимизирана със съответния метод и базис. Критериите, които са използвани при 
збора на най-подходящ модел на клъстера, са структура (водородни връзки) и енергия. 

. Данни за оптимизираните 
труктури са обобщени в табл. 21.  

и
Като репер са използвани резултатите от MP2 изчисленията
с
 
Табл. 21. Резултати от геометричната оптимизация на първата солватна обвивка на Cl–.  
 

Комплекс/ 
Метод Геометрия Водородни 

връзки*, [A] 
Брой 

Н-връзки 
Енергия, 
[kcal/mol]

Комплекс I 
 

MP2 
6-311++G**/PCM 

 

 

2.055±0.187 8 -575785  

Комплекс I 
 

 
M06 

6-311++G**/PCM 

    
 

2.204±0.195 6 -576682 

Комплекс II 
 

MP2 
6-311++G**/PCM 

  
2.169±0.203 9 -575782 

Комплекс II 
 

M06 
6-311++G**/PCM  

 

 

2.231±0.201 8 -576684 

Комплекс III 
 

MP2/ 
6-311++G**/PCM  

 
2.004±0.150 9 -575789 

Комплекс III 

 

 
M06 

6-311++G**/PCM 

2.024±0.203 9 -576689 

Комплекс III 
 2.013±0.332 9 -576813 BLYP-D 

TZVP/COSMO  
*дадени са средните стойности и стандартните отклонения  

  
И според двата подхода най-нискоенергетичен се оказва третият комплекс. И 

MP2, и M06 отчитат формирането на девет водородни връзки с много близки стойности 
на осреднените им дължини.  
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 Комплекс III е оптимизиран и с BLYP-D в разтворител COSMO с добавянето на 
т.нар. корекция на Grimme62 към съответния функционал за отчитане на влиянието на 
фини взаимодействия. Както беше отбелязано в теоретичната част, резултатите 
получени с ва а модела PCM и COSMO) са еднакви в случаите, когато се използва 
разтворител с висока диелектрична константа. В конкретното изследване разтворителят 
е вода с относителна диелектрична константа 78.390. Ето защо резултатите получени с 
PCM напълно могат да бъдат съотнесени към тези от COSMO. Данните показват близко 
съответствие с тези от MP2 и BL

д т (

YP-D изчисленията – разположението на водните 
 девет 
атова 

комплекс III е избран като подходящ за следващите изчисления. 
 Сле пка  н лъст лор и шест 
водни моле м тетрамерната ин а и ли два 
поларона. Подбрани са по един представител от двете конфигурации на противойони, 
като систе гурация I е оптимизирана като триплет, а тази в конфигурация II 
– като синглет но-водният комплекс  по протежението  
азот-протон, учая разстоянието от отрицателния Å.Така 
построе иж фиг. 45, горе) е оптимизирана с М06 и BLYP-D с базиси 6-
31G*, 6-311G** и 6-311++G**. Изчисленията са направени в PCM с Gaussian 09. 
 На фиг. 41 са представени стойностите на BLA за геометриите оптимизирани с 
М06 и BL личните базиси. Наименованието на структурите отговаря на 
описаното в точка III.2.1, като ТМ о амер (  наименованието на 
фрагментите . 18).  
 

     

молекули спрямо йона е аналогично и е свързано с формирането също на
водородни връзки, чиято осреднена стойност е сходна с тази от другите методи. З

дващата стъ е добавянето
 ед

а избрания к
ица, моделир

ер от х иден йон 
поларон икули къ ща един б

мата в конфи
. лоридХ  е разположен

 протона до 
 на връзката

йон е 7.2 но в сл
ната структура (в

YP-D с раз
значава тетр за

 в виж фиг тях 
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Фиг. 41. зираните двупротонирани емералдинови тетрамери получена с М06 
(горе) и

Незави

. Увеличаването големината на базисния набор не само 

BLA за оптими
 BLYP-D (долу) с използване на различни базиси. 

 
симо от използвания метод, нито добавянето на поляризационни, нито 

включването на дифузни функции повлиява алтернацията на дължините на връзките 
при разглежданите структури
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качествено, но и количествено не променя профила на BLA по веригите. Тази пълна 
инвариантност от базиса на алтернацията в дължините на връзките е в сила и за 
синглетните, и за триплетните форми, независимо от използвания фу кционал. 

Стойности за торзионните ъгли на оптимизираните с M06 и BLYP-D структури 
са представени на фиг. 42.  
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Фиг.  42. Стойности за торзионните ъгли на оптимизираните с M06 (ляво) и BLYP-D  (дясно) 
тетрамерни ES структури. 
 

Разликите в големината на диедричните ъгли на дадена структура са в тесните 
граници от 0.1º до 2.5º. Разлика от 2.5º се наблюдава единствено за Θ1 пресметнато с 
М06 без и с дифузни функции при TM-I(T).  
 На фиг. 43 е представено изменението на NBO зарядите при TM-I(T) и TM-
II(S), получено при оптимизация с M06 и базиси 6-31G*, 6-311G** и 6-311++G**.  
тново е демонстрирана много слаба зависимост на резултатите от разширяване на 

базисния набор. 
О
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Фиг. 43. Групови NBO заряди на ядрата (ляво) и азотните фрагменти (дясно) в 
оптимизираните в присъствие на 12 експлицитни водни молекули и имплицитна водна среда 
двупротонирани емералдинови тетрамери в конфигурация I и II получени с М06 при 
използване на различни базиси.  

 
Графиките с резултатите от М06 за популационния анализ (NBO заряди - фиг. 

43) и за спиновото разпределение в триплетната тетрамерна верига в конфигурация 1 
(фиг. 44) показват, че профилът на разпределение на груповия заряд/спин по веригата 
става непроменен както качествено, така и количествено с увеличаване на базисния 

 функционала. Това дава 

о
набор. Аналогична е картината с резултатите от оптимизацията с BLYP-D.   

Всички структурни и електронни характеристики представени дотук сочат 
езависимост от разширяване на базиса и за двата използванин
основание при изследване на по-големи подобни системи да се използва по-малък 
базис, без това да се отразява на качеството на резултатите. По тази причина се 
отказахме от базисите с дифузни функции, приемайки, че М06 и BLYP-D са достатъчно 
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добре параметризирани за оценка на междумолекулни взаимодействия. В изложението 
по-нататък са използвани резултати, получени с равностойните двойки базиси SVP/6-
31G* или TZVP/6-311G*. 
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Фиг. 44. Групови спинови плътности на ядрата и атомни спинови плътности на азотните атоми 
в оптимизираните в присъствие на 12 експлицитни водни молекули и имплицитна водна среда 
иплетни двупротонирани емералдинови тетрамери в конфигурация I получени с М06 при 

използв

на изчислителния протокол е избор на 
ункц

ъй като интерес представлява и моделирането на по-големи системи, 
 се все повече до реалните. Затова по-нататъшните пресмятания са 

направени с Turbomole.63 Разработеният в тази програма RI-модул значително ускорява 
изчислителната процедура. Имплицитното водно обкръжение е моделирано с COSMO.  

Сравнението на резултатите за стойностите на BLA за поларонна и биполаронна 
форма на тетрамери оптимизирани с M06/6-311G**/PCM, BLYP-D/6-311G**/PCM, 
BLYP-D/TZVP/COSMO свидетелства за качествено и в голяма степен количествено 
съответствие на трите подхода по отношение на BLA за ядрата и в двете 
мултиплетности. М06 дава систематично по-високи стойности на BLA при всички 
азотни фрагменти за триплета и на протонираните такива на синглета. При поларонната 
форма се наблюдава разлика в начина и степента на диспропорциониране на двете 
разстояния протон-противойон, докато в биполаронната трите подхода дават 
практически еднакви стойности. 
 

поларонната структура и с по-слаба дехиноидизация в 
биполаронната. 

риден йон 
и водн

тр
ане на различни базиси. 

  
Следващата стъпка в уточняването 

ф ионал (M06 или BLYP-D). Освен коректно описание на геометрията, зарядовото 
и спиновото разпределение, важен критерий при избора на метод/базис/програмен 
пакет е времето, за което се осъществява дадено изчисление. Последният критерий е 
особено важен, т
доближаващи

И двата функционала описват коректно различния характер на бившето 
хиноидно ядро (Ring 3) в поларонната и биполаронната форма на тетрамера, а именно, 
както беше описано във всички предходни глави – силно дехиноидизирано с ясно 
изразен ароматен характер в 

Демонстрирана е еквивалентността на базисите TZVP и 6-311G**, както и на 
двата модела на разтворителя РСМ и COSMO по отношение на геометрията. Разлика 
има само в разстоянията протон-противойон за триплетния модел, където поведението 
на BLYP-D/TZVP /COSMO наподобява повече това на M06/6-311G**/PCM. 
 BLYP-D описва коректно структурата на комплекс, състоящ се от хло

и молекули, както и дава реалистична структура и зарядово разпределение в 
тетрамерните вериги, където веригата е по-слабо поляризирана от получената с М06. 
Ето защо BLYP-D/TZVP или BLYP-D/SVP са използвани при следващите изчисления.  
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III.3.3. Единични хидратирани вериги 
 
III.3.3.1. Пространствена и електронна структура, стабилност 

 Следващата част представя промените, до които води експлицитното отчитане 
на водното обкръжение в характеристиките на тетрамерните модели на емералдинова 
сол. За целта са сравнени същите дескриптори на структурата, зарядовото и спиновото 
разпределение на вериги, при които разтворителят е представен само в имплицитен вид 
– TM-I(T)COSMO, TM-II(S)COSMO и такива с наличието и на експлицитни водни 
молекули – TM-I(T)COSMO+12waters, TM-II(S)COSMO+12waters. Фиг. 45 представя 
структурата на оптимизираните модели. 

 

    
TM-I(T)COSMO+12waters    TM-II(S)COSMO+12waters 

                              
Фиг. 45. Начални (горе) и оптимизирани с BLYP-D/SVP/COSMO (долу) двупротонирани 
емералдинови тетрамери в конфигурация I (ляво) и II (дясно) в присъствие на 12 експлицитни 
водни молекули и имплицитна водна среда. 
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одят до допълнително сближаване на дължините на връзките в него, както и на азот-

 
Фиг. 46. BLA на

ри в конфигурация I и II в имплицитна водна среда с и без експлицитни водни 
молекули. 
 

Според данните за алтернацията в дължините на връзките добавянето на водни 
молекули не повлиява геометрията на поларона – BLA стойностите в триплетните 
вериги остават непроменени при различните условия на средата (фиг. 46) – разликите 
са в/след третия десетичен знак. 

За разлика от поларонната структура биполаронната се повлиява от наличието 
а водни молекули. Промените засягат предимно областта на бившето хиноидно ядро ин
в
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въглерод връзките на свързаните с него азоти атоми. В бившето хиноидно ядро в TM-
(S)COSMO+12waters алтернацията на връзките е сходна с тази в Ring 2 и Ring 4, но 

и TM-I(T)COSMO+12waters. 
 поларонната структура това ядро има най-ниски стойности, по-ниски от тези на 

 

 TM-I(T)COSMO+12waters TM-I(T)COSMO TM-II(S)COSMO+12waters TM-II(S)COSMO 

II
остава значително по-ясно изразена в сравнение с тази пр
В
останалите пръстени във веригата. BLA на N2 и N3 в синглетния модел са по-малки в 
сравнение с тези в триплетния.  
 Данни за са обобщени в табл. 26. 
 
Табл. 26. Диедрични ъгли (°) на оптимизирани с BLYP-D/SVP/COSMO двупротонирани 
емералдинови тетрамери в конфигурация I и II в имплицитна водна среда с и без експлицитни 
водни молекули. 

Θ1 41.9 42.4 42.1 42.5 
Θ2 42.8 42.7 -40.7 -37.9 
Θ3 -43.0 42.7 -39.3 -37.7 
       
 Добавянето на водните молекули не води до оплоскостяване нито на 
поларонната, нито на биполароннат  а случая промените са свързани с 
нарас при 
нискоспиновата верига. И в двата варианта на обкръжение нискоспиновата верига е по-
плоска от високоспиновата. 
 При построяването на началната геометрия разстоянието от хлоридния йон до 
съответния протон са 7.23 Å. След оптимизацията то се скъсява, като спрямо 
биполаронната верига вече са 5.440 Å и 4.579 Å. При поларонната верига 
приближаването на двата комплекса Cl–-(Н2О)6 един към друг (фиг. 45) е свързано с 
отдалечаване на единия хлориден отона и разстоянието нараства на 

 водни молекули. 
 

а верига. И в дват
тване на диедричните ъгли по абсолютна стойност, по-ясно изразено 

противойон от пр
8.141 Å. Разстоянието между втория йон и протона при N3 намалява на 5.763 Å. 

На фиг. 47 е представено зарядовото разпределение в тетрамерната поларонна и 
биполаронна верига с и без наличието на
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иг. 47. Групови NBO заряди на ядрата (ляво) и азотните фрагменти (дясно) на оптимизирани 
с BLY

молекули на разтворителя към полароннaтa структура 
TM-I(

 
 
Ф

P-D/SVP/COSMO двупротонирани емералдинови тетрамери в конфигурация I и II в 
имплицитна водна среда с и без експлицитни водни молекули. 

 
Добавянето в явен вид на 

T) не повлиява профила на зарядовото разпределение на ядрата по веригата. 
Отчитането на експлицитно водно обкръжение е свързано с преразпределяне на заряд 
между веригата и водните молекули чрез образувалите се водородни връзки. Това води 
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до загуба на заряд в тетрамера, който се поема от водните молекули. Ето защо 
стойностите по веригата стават по-положителни в сравнение с тези, когато е включен 
само имплицитен разтворител. Преносът на заряд от олигомера към молекули от 
обкръжаващата среда води до нарастване на положителните стойности на първия 
азотен атом (фиг. 47, дясно). Положителен е и груповият заряд при протонираните 
азотни атоми N2 и N3, за разлика от този при структурата разглеждана само в 

биполаронната структура TM-II(S) добавянето 
а водни молекули води до намаляване на електронната плътност при азотните 

поларонната структура добавянето на водните молекули води до слабо 
а   о
 ядро
довото разпределение по вериг  в случая на II(S)COSMO хиноидното 
 е значително по-бедно  електронна ност, то п

)COSMO ters трите ядра лючение на пъ имат еднакъв з  
чието на водни молекули води до това, че профилът на изменение на заряда на 

и т  В

 е и в резултат на формиралите се две здрави водородни 
ръзки

 

имплицитен разтворител. И в случая на 
н
фрагменти, а протонираните позиции имат най-високи положителни стойности сред 
четирите разглеждани структури. 

И при би
нар стване на положителния

на бивш ноидно 
заряд на Ring 1,

 – Ring 3 (фиг
Ring 2, Ring 4 и до силн

. 47, ля ова променя
 намаляване на 

 профила на този
заря

ето хи во). Т
 TM-ата. Ако

ядро  на плът ри TM-
II(S +12wa , с изк рвото, аряд. Така
нали
биполаронната структура се доближава знач телно до ози на поларонната. се пак в 
нискоспиновата структура е концентриран повече заряд. 

 Наблюдаваното при TM-II(S)COSMO+12waters в сравнение с TM-
I(Т)COSMO+12waters по-голямо преразпределение на електронна плътност между 
веригата и средата вероятно
в  (1.730 Å и 1.786 Å) при нискоспиновата структура. В оптимизираната 
високоспинова структура водните молекули са разположени така, че се формира само 
една водородна връзка с веригата, с дължина 1.775 Å. Наличието на подобни връзки 
между водородния атом при протонирания азот и кислороден атом от 
близкоразположена водна молекула улеснява преноса на заряд от веригата към средата. 
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Фиг. 48. Групови спинови плътности на ядрата и атомни спинови плътности на азотните атоми 
на оптимизирани с BLYP-D/SVP/COSMO двупротонирани емералдинови тетрамери в 
конфигурация I и II в имплицитна водна среда  без експлицитни водни молекули. 

 

O (фиг. 48). Разглежданото 
обкръжение не води до съществени количествени или качествени изменения в 
спинов

 с и

За да се оцени влиянието върху спиновата плътност на включените в 
изчисленията в явен вид водни молекули са сравнени резултатите от триплетите 
структури TM-I(Т)COSMO+12waters и TM-I(Т)COSM

ото разпределение по веригата. Следва се повторение на профил, състоящ се от 
две ядра (едното с по-ниска, другото с по-висока спинова плътност) и свързаните с тях 
азотни атоми - елементарната клетка на един поларон. Бившето хиноидно ядро Ring 3 е 
носител на ниска спинова плътност.  
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 Енергетичните разлики между поларонната и биполаронната структура показват 
(табл. 27), че по-стабилна е нискоспиновата верига, което отговаря на нашите изводи от 
първите две глави на специалната част, че в единичните вериги по-ниски по енергия са 
биполароните. 
 
Табл. 27. Обща енергия (в kcal/mol) на оптимизирани с BLYP-D/SVP/COSMO двупротонирани 
емералдинови тетрамери в конфигурация I и II в имплицитна водна среда с и без експлицитни 
водни молекули. 
    

TM-I(T)COSMO+12waters TM-II(S)COSMO+12waters TM-I(T)COSMO TM-II(S)COSMO 
-1873092 -1873105 -1297281 -1297290 

 
Добавянето на дванадесетте водни молекули стабилизира биполарона още повече 
отколкото в имплицитна водна среда. Разликата между двата мултиплета  на 
емералдинова сол е около 13 kcal/mol при експлицитна вода и около 9 kcal/mol само с 
COSMO. Първата стойност е от порядъка получен и от други автори.51 
 
III.3.3.2. Електронни спектри 
 
 иПресметнати са  електронни спектри на тетрамер ит  молекули  CC2 с 
различни базиси – SVP, TZVP – и при различни условия на средата – вакуум, 
имплицитно водно обкръжение, включване и в явен вид на водни молекули. СС2 е по-
точен, но „по-скъп” метод, който не можехме да си позволим за дългите олигомери, но 
можем да използваме за тетрамерите. Направено е сравнение между спектрите на 
биполаронната и поларонната форма на протониран тетрамер, получени с CC2. 

Включването на разтворител има слаб хипсохромен и силно изразен 
хиперхромен ефект върху спектъра на разглежданата структура (фиг. 49, ляво). 
Ивиците на TM-II(S)/CC2/TZVP/COSMO и TM-II(S)/CC2/SVP/COSMO са близки по 

н е с

дължина на вълната и сила на осцилатора, което показва, че увеличаването на базиса не 
е оправдано.  

 

            
 
Фиг. 49. Симулирани абсорбционни спектри на двупротонирани емералдинови тетрамери в 
конфигурация  II  тни водни ли
оптими

олигомери. При нискоспиновата структура се 

 I и в имплицитна водна среда с и без експлици   молеку  
зирани с различни изчислителни протоколи. 

 
Включването на експлицитни водни молекули не повлиява съществено 

оптичните преходи в ниско- и високоспиновите форми на емералдиновата сол – налице 
е слабо батохромно и хипохромно отместване  (фиг. 49, дясно). Резултатите от CC2 на 
тетрамерни вериги регистрират батохромно и хиперхромно отместване на преходите 
при биполаронната в сравнение с този при поларонната верига, както и тези от CIS при 
по-дългите напълно протонирани 
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регистрират два прехода – единият силно интензивен при около 850 nm и втори при 
около 550 nm. За високоспиновите вериги е отчетен само един интензивен преход във 
видимата област – при около 650 nm. Преходите и в двете форми на емералдиновата 
сол са от един и същ тип и се осъществяват между орбитали предимно от първата 
алентна зона към нисколежащи АМО. Наблюдава се разумно съответствие между 

ери от биполаронни тетрамерни вериги 
  

С ка влиянието на съседни вер у интер е ни 
арактеристики са построени латерални клъстери. Първоначално тези клъстери се 

splaced) – двете 
ериги са ориентирани антипаралелно, транслирани една спрямо друга и отместени с 

Оптимизиран е и клъстер от три тетрамера разположени 
атерално в паралелна ориентация (фиг. 50, дясно). 

в
теоретичните пресмятания с CC2/SVP и експерименталния спектър (фиг. 33). 
 

I.3.4. КлъстII

цел оцен  съседна/ иги върх есуващит
х
състоят от две двупротонирани TM-II(S)+12waters вериги, чието взаимно 
разположение е избрано по подобие на споменатите по-горе най-ниско енергетични π-
π-стекове. Клъстерите най-общо са наречени ‘успоредни’ (parallel) – двете вериги са 
транслирани една спрямо друга (фиг. 50, ляво) – и ‘приплъзнати’ (di
в
едно ядро (фиг. 50, център). 
л

                   
 

2ТМ_parallel                 2ТМ_displaced                       3ТМ_parallel 
 

                            
 
иг. 50. Начални (горе) и оптимизирани P-D/SVP/COSMO геометрии (долу) а 

 2/3ТМ_parallel/displaced_I/II/III, 
ъдето цифрата 2 или 3 показва броя на тетрамерните единици, parallel/displaced – 
разпол  с

а

Ф с BLY н
разглежданите модели на латерални клъстери. 
 

Структурите ще бъдат отбелязвани като
к

ожението на веригите една спрямо друга, а с I/II/III ще е отбелязва, поредния 
номер на тетрамер в клъстера. 

На фиг. 51 са представени стойностите на BLA по фрагменти на всяка от 
веригите на съответния клъстер. Тетрамерните вериги в даден клъстер, имат много 
близки стойности на BLA на отделните фрагменти, които практически се изравняват 
при веригите от клъстера с три тетрамера. Р злика при получените резултати с 
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отчитане на междуверижните взаимодействия спрямо данните за TM-
II(S)COSMO+12waters и всички предишни за изолирани биполарони са стойностите 
на BLA в първото ядро от всяка верига, значително по-големи от всички разглеждани 
досега случаи. Ring 2, Ring3, Ring 4 във всички случаи имат съизмерими BLA 
стойности. Алтернацията в дължините на връзките не се повлиява съществено нито от 
взаимното разположение на тетрамерните вериги една спрямо друга, нито от техния 
рой. б
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Фиг. 51. BLA (в Å) на отделните молекули в латералните клъстери. 
  

В сравнение с диедричните ъгли на единичната верига в TM-
II(S)COSMO+12waters (табл. 26) отчитането на междумолекулните взаимодействия 
води до оплоскостяване на олигомера (табл. 28). Ето защо тези взаимодействия имат 
ключова роля за по-доброто пакетиране на вериги, свързано с по-висока кристалност на 
пробата и с улесняване на електронния транспорт. 
 
Табл. 29. Диедрични ъгли н ните молекули в латералн лъстери. 

Вери 2

а отдел ите к
 

 га Θ1 Θ  Θ3 
2TM_parallel_I 38.1 -36.0 -31.3 

2TM_parallel_II 46.0 -50.5 -28.4 
       

2TM_displaced_I 39.3 -36.8 -32.0 
2TM_displaced_II 39.3 -40.5 -33.3 

        

3TM_parallel_I 42.3 -45.1 -29.3 
3TM_parallel_II 40.9 -36.9 -20.9 
3TM_parallel_III 45.0 -45.4 -31.3 

 
Оплоскостяване с дава при първата вери тер 2ТМ_paralle при 

 и изравняване в големината на 
иедри

 

е наблю га от клъс l,  
двете вериги от 2ТМ_displaced, а при 3TM_parllel засяга предимно втората верига. 
Във всички случаи най-малък по стойност е торзионният ъгъл между хиноидното и 
райното  бензеново ядро. Най-силно редуциранек
д чните ъгли по дължината на веригите се наблюдава в клъстера, в който 
тетрамерите са приплъзнати един спрямо друг. Тези изменения предполагат 
осъществяването на силно взаимодействие между веригите, вероятно дължащо се на 
доброто пасване между областите на по-бедното на електронна плътност хиноидно и 
по-богатото на електронна плътност бензеново ядро.    
 Предположението за по-силното взаимодействие между приплъзнатите вериги 
се потвърждава и от общите енергии – приплъзнатият клъстер е по-стабилният от двата 
моделирани с по 2 вериги. В табл. 30 са посочени данните за общата енергия на 
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системите Енергетичната разлика ежду клъстерите от по дв тетрамер  е с мо 2 
kcal/mol, което прави формирането им почти равновероятно. 
 
Табл. 30. Общи енергии (в kcal/mol) на моделираните латерални клъстери. 
 

2ТМ_parallel 2ТМ_displaced TM_parallel 

. м  а а а

-3742766 -3742768 -5614165 
   
 При клъстерите разстоянията протон-противойон са от порядъка на тези при 
единичната верига TM-II(S)COSMO+12waters. Във всички случаи първият хлориден 
йон и неговата хидратна обвивка от всяка следваща верига от клъстерa участват в 
образуването на водородни връзки между двата тетрамера, които осъществяват 
взаимодействието между всяка двойка вериги от клъстерa. Всеки от водните комплекси 
образува връзка само с един азотен атом от дадена верига.  

Средните дължини и съответните стандартни отклонения на водородните връзки 
кислород/хлор-водороден атом от верига са 1.788(±0.287) Å при паралелно и 
1.691(±0.070) Å при приплъзнато разположение на двете вериги. Броят на тези 
водородни връзки е четири. При клъстера от три тетрамера осреднената стойност е 
1.851(±0.312) Å  за шест водородни връзки. Най-здрави връзки от този тип се формират 

зация. 
 от всеки клъстер са 

в приплъзнатата структура, което допринася за нейната стабили
ите заряди на отделните фрагменти на веригите Сумарн

обобщени в табл. 32. 
 
Табл. 32. NBO групови заряди на фрагментите в отделните молекули на латералните клъстери. 
 

Верига  Ring1 N1 Ring2 N2 Ring3 N3 Ring4 N4 
2TM_parallel_I 0.208 -0.109 0.460 -0.036 0.542 -0.032 0.467 0.162
2TM_parallel_II 0.197 -0.099 0.452 -0.042 0.547 -0.023 0.508 0.181

         
2TM_displaced_I 0.208 -0.097 0.455 -0.036 0.545 -0.024 0.472 0.166
2TM_displaced_II 0.472 -0.039 0.494 0.1740.194 -0.086 0.554 -0.030 

          
3TM_parallel_I -0.041 0.502 0.1770.195 -0.127 0.398 0.563 -0.014 
3TM_parallel_II 0.442 -0.040 0.461 0.1650.199 -0.112 0.536 -0.029 

3TMs_parallel_III -0.045 0.496 0.1780.200 -0.098 0.450 0.553 -0.022 
 

В димерните клъстери  се оказва че зарядовото  не се 
повлиява нито количест вено от н зп ение на веригите 
една спрямо друга. Сто  зарядит клъстера  тетрамера са от 
порядъка на тези с два. довото ед е амерните вериги 
е въз

 от
вено, нито качест

 тетрамери ,  разпределение
взаим ото ра олож

йностите на NBO е на  с три
В профила на заря разпр елени  в тетр

с становява четиристъпковият модел с постепенно нарастване на положителния 
заряд в ядрата и достигането на максимум в бившето хиноидно ядро. Добавянето на 
още вериги е свързано със сближаване на зарядите на Ring 2, Ring 3, Ring 4, чиито най-
ниски стойности се наблюдават при 3TM_parallel_II, което е свързано с повишената 
планиразация на тази верига, и монотонно намаляване на електронната плътност при 
азотните фрагменти в реда от N1 към N4, като при N1 отрицателният заряд е по-голям, 
а при N4 положителният заряд е по-нисък от всички разгледани дотук системи с BLYP. 
 
II.3.5. Обобщение 
  
 Тестването на различни базиси – 6-31G*, 6-311G**, 6-311++G** и техни аналози 
върху ES тетрамерни вериги с дванадесет водни молекули доказва постоянство на 
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чните преходи, нито на 
ероятността за тяхното осъществяване. Оптимизацията с BLYP-D/TZVP показва слаб 

нната верига от 
аличието на водни молекули, докато зарядовото разпределение на биполаронната 
променя своя плицитно на во  запазва 
електронния спек ете форми на ES ерижните взаимодействия водят до 
лоскостяване на веригите, а промените в зарядовото им разпределение са резултат от 
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Приноси 
 
Изложените в дисертационния труд резултати имат приносен характер, който може да 

о ествуващи знания, 
. Приносите могат да се 

истики за пръв 
ране на ПАНИ 

ват 
че 

         
 (до 
като 

твата на 

ността на 
ни 

 на безкрайни системи. 

илният дефект е биполаронът, независимо от разположението на 

 
 
и 

 

 
онни 

. Интензивното поглъщане на полароните и 
 област от дължини на вълните и се 

 

се характеризира като разширяване с нови факти на същ
потвърждаване или оспо и хипотезирване на съществуващ
обобщят както следва:  
 

и характер Въз основа на изследваните структурни и електронн
път е показано, че при процеса на протонно-киселинно доти
настъпва характеристично нелокално преразпределение на електронната 
плътност в цикличните фрагменти, докато азотните атоми се повлия
локално. Това опровергава разпространеното в литературата схващане, 
основен носител на дефектите (заряд и спин) са само азотните атоми. 

 За пръв път са направени пресмятания на достатъчно дълги олигомери
хексадекамери), които позволяват да се дефинира октамерът 
характеристичен представител за качествено описание на свойс
емералдиновата сол. 

 
 Също така е установено, че количествено краевите ефекти изчезват напълно във 
вътрешността на хексадекамерната верига. Така част от вътреш
веригата може да се използва като елементарна клетка за периодич
изчисления

 
 Потвърдено е категорично, че за единична напълно дотирана верига по-
стаб
противойоните и от дължината на веригата. Откроени са различни структурни и 
зарядови мотиви за поларонната и биполаронната форми, по които те могат да 
бъдат идентифицирани. 

 За първи път детайлно са оценени теоретично магнитните характеристики на
поларонната форма. Проследени са промените – структурни, електронни 
енергетични, настъпващи при преминаване от биполаронна към поларонна
форма. Показано е, че полароните си взаимодействат в рамките на веригата чрез 
спинова делокализация, дори и когато са отдалечени в пространството. 

 Коректно са възпроизведени експерименталните характеристични електр
преходи в емералдиновата сол
биполароните се извършва в една и съща
дължи на еднакъв тип преходи, което опровергава разпространеното приемане, 
че двата вида дефекти имат различни характеристични ивици. 
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