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Обект на теоретично разглеждане в дисертацията са пространствената структура, 

електронните характеристики и свързаните с тях оптични свойства на полианилинови 

производни. Полуокислената форма на полианилин, емералдиновата база, притежава 

набор от интересни, ценни за практиката оптични, магнитни и механични свойства и 

поради това тя е била обект на дългогодишни изследвания. Независимо от получените 

до сега значими резултати, охарактеризирането на проводящата форма на полианилина 

се оказва непълно и изисква по-задълбочено теоретично изучаване на молекулно ниво. 

Проведените в дисертацията изчисления имат за цел да регистрират и интерпретират 

промените в структурните параметри (дължини на връзки, торзионни ъгли), 

стабилността (изчислени енергии) и електронната структура (електронно и спиново 

разпределение), които настъпват при формирането на поларонни и биполаронни форми 

на емералдиновата сол. Получените резултати и направените от тях изводи попълват 

съществуващите празноти в теоретичното охарактеризиране на емералдиновата сол и 

това определя значимостта и актуалността на избраната тема. Изследвана е голяма 

серия от моделни олигомери, които са протонирани в различна степен и имат различна 

дължина: двупротонирани октамери, напълно протонирани октамери, додекамери и 

хексадекамери, напълно протонирани тетрамери. Тъй като интересните свойства на 

емералдиновата сол се проявяват в разтвор, особено внимание при изчисленията е 

отделено на поляризиращото влияние на обкръжаващата среда върху структурните 

параметри, стабилността на олигомерите и изчислените абсорбционни спектри. 

Поляризиращият ефект на средата е моделиран както с РСМ модела (симулиране на 

глобално солватиране), така и с изчисления на клъстери включващи водни молекули в 

явен вид (специфично солватиране). За отчитане на междумолекулните взаимодействия 

са конструирани модели съдържащи повече от една вериги. 



Проведените теоретични изследвания са изчерпателни както по отношение на 

приложените изчислителни методи, така и по отношение на изчисляваните структурни 

модели. Получени са огромен брой резултати, които са представени в три глави на 

специалната част на дисертацията. В първия от тях „Частично протонирани изолирани 

октамери – вид и характер на дефектите”, моделните системи са базирани на тетрамери, 

от които са построени октамерни модели. Същинските изследвания са предшествани от 

тестови изчисления на HF и DFT ниво с цел намиране на най-подходящ изчислителен 

метод за оптимизация, UBLYP/6-31G*/PCM. Определени са предпочетените позиции 

на протониране в емералдиновата база и са оценени измененията, които настъпват в 

резултат на частичното й дотиране. Подробно е разгледана структурата на 

двупротонираните емералдинови октамери и разпределението на електронната 

плътност в тях. Установено е, че образуването на биполаронен и поларонен дефект е 

съпроводено със значителни промени както в структурните параметри, така и в 

стабилността и разпределението на зарядите в различните модели, (оценено с NBO 

анализ). Изчисленията са показали, че протонирането променя най-вече локалното 

разпределение на електронната плътност. За триплетите е отчетено по-значително 

разпространение на структурния дефект по веригата, а груповите заряди на ядрата имат 

сравнително равномерно разпределени стойности. Показано е влиянието на позицията 

на дотиране върху стабилността на спиновите състояния. Оказва се, че включването на 

имплицитен разтворител не променя значително структурните характеристики, но 

засилва тенденциите на дехиноидизация/деароматизация на съответните ядра във 

веригата. Регистрирана е по-голяма поляризация на олигомера. 

Във втория раздел са разгледани структурните характеристики и стабилността 

на различни модели на напълно протонирани, но изолирани олигомери, при които 

всички иминови азотни атоми са протонирани. Както при частично протонираните 

моделни форми, така и при напълно протонираните модели е направен изчерпателен 

анализ на промяната в структурните параметри (дължини на връзки, торзионни ъгли), 

стабилността и разпределението на електронната и спиновата плътност при 

поларонните и биполаронните форми. Показано е, че удължаването на веригите не води 

до качествени изменения в структурните параметри и разпределението на зарядите, 

което е основание за преносимост на резултатите към полимерни системи. Дефинирани 

са два структурни мотива: тетрамерен при биполаронната и димерен при поларонната 

форма, както и съответно два модела на зарядово и спиново разпределение. За 



разглежданите модели на изолиран олигомер, най-стабилна се оказва биполаронната 

безспинова структура. Както следва да се очаква при разглеждане на изолирани 

олигомери, поради пренебрегване на взаимодействия със съседни вериги и/или с водни 

молекули от обкръжението, с увеличаване на мултиплетността някои от изчислените 

торзионни ъгли имат по-големи стойности от аналозите им в емералдиновата база. 

Отчитането на тези взаимодействия в следващите изчисления са довели до „изпъване” 

(оплоскостяване) на веригите (по-малки стойности на торзионните ъгли), което 

предполага по-добър електронен транспорт и нарастване на проводимостта в съгласие с 

експериментални изследвания, които са показали, че поларонните дефекти са 

отговорни за проводимостта на емералдиновата сол. С TDDFT и CIS метода са 

симулирани и анализирани електронните абсорбционни спектри на изследваните 

моделни системи. Направен е подробен анализ и интерпретация на типа на преходите. 

Сравнението на получените резултати е показало, че CIS изчисленията възпроизвеждат 

по-коректно експерименталния спектър. Някои различия между теоретичните и 

експериментални резултати по отношение на силите на осцилатора са обяснени с 

ограничения модел, в който липсват съседни вериги и са пренебрегнати 

междуверижните взаимодействия, и/или взаимодействията с водни молекули в явен вид.  

За преодоляване на несъвършенствата на използваните модели са проведени 

изчисления с частично отчитане на реалното обкръжение като в изчисленията са 

включени съседни вериги и молекули вода (трети раздел на дисертационния труд). С 

цел избор на подходящ изчислителен метод, са проведени изчерпателни тестове с 

различни функционали и базиси, при които е установено, че разширяването на базиса 

не оказва съществено влияние върху характеристиките на олигомера, геометричната и 

електронната структура и позиции на ивиците в абсорбционния спектър. След анализ 

на резултатите като подходящи за изследванията са предложени два метода, BLYP-

D/TZVR и BLYP-D/SVR. По-нататък, с така предложените комбинации от функционал 

и базис са разгледани геометричната и електронната структура, стабилността и 

електронните спектри на единични хидратирани с минимален брой експлицитни водни 

молекули в имплицитна водна среда вериги. В следваща стъпка, с цел оценка 

влиянието на съседните вериги са построени клъстери от биполаронни тетрамерни 

вериги. Отчитането на междуверижните взаимодействия e довело до „изпъване” 

(оплоскостяване) на веригите, а промените в разпределението на зарядите в тях са 

обяснени с взаимодействията с водните молекули. 



Накратко най-важните приноси могат да се опишат така. 

1. Дефинирана е структурната единица, отговорна за свойствата на 

емералдиновата сол, октамер. 

2. Установено е, че протонирането на полианилина предизвиква 

нелокално преразпределение на електронната плътност в цикличните 

фрагменти, азотните атоми се засягат локално и не са основни 

носители на дефектите. 

3. Показано е, че поларонната и биполаронната форма могат да бъдат 

идентифицирани по структурни параметри и по разпределение на 

електронната и спиновата плътност. За напълно дотирана изолирана 

верига биполаронната форма е по-стабилна. 

4. Промените в геометричната структура и разпределението на 

електронната плътност с увеличаване на мултиплетността, могат да 

обяснят прехода биполарон-поларон. 

5. Теоретично са оценени магнитните характеристики на поларонната 

форма и е показано, че полароните могат да си взаимодействат по 

веригата чрез спинова делокализация дори когато са отдалечени. 

6. Показано е, че ивиците в абсорбционния спектър на поларонните и 

биполаронните форми се дължат на един и същ тип преходи, с което е 

коригирано съществуващото в литературата интерпретиране.  

Описаните в дисертацията изследвания са проведени на високо научно ниво, 

задълбочено и изчерпателно. Получени са нови данни, които опровергават 

съществуващото в литературата схващане, че основни носители на дефект (заряд и 

спин) са само азотните атоми, както и твърдението, че дефектите в биполаронните и 

поларонните форми имат различни характеристични ивици в абсорбционните спектри. 

Представените в дисертационния труд изследвания имат фундаментален характер и 

изискват задълбочени познания в областта на теоретичната химия, каквито 

докторантката очевидно е натрупала по време на докторантурата и използвала успешно 

през всички етапи на това изследване, от поставянето на целта, до намиране на 

пътищата за нейното постигане.  

За теоретичните изследвания представени в дисертационния труд са използвани 

подходящи съвременни post-Hartree-Fock методи като МР2, CC2, CIS и DFT. Тествани 

са различни DZ и TZ базисни набори и DFT функционали. За симулация на 



абсорбционни спектри е използвана време-зависимата теория на функционала на 

плътността (TDDFT) и CIS метода, като резултатите получени с CIS метода са по-

близки до експеримента. Изчисленията са направени с отчитане на влиянието на 

разтворителя: 1) под формата на глобално солватиране моделирано с PCM/COSMO) и 

2) специфично солватиране (с отчитане на присъствието на експлицитни водни 

молекули и/или съседни вериги) за което са използвани функционали с корекция за 

дисперсионни взаимодействия, както и по-разширени базисни набори. 

Към изчисленията на абсорбционните спектри с време-зависимата теория на 

функционала на плътността, които показват, че TDDFT не е подходящ за изследваните 

системи имам следния коментар. При редица теоретични изследвания е показано, че за 

коректно възпроизвеждане на експерименталните абсорбционни спектри е 

наложително поляризиращият ефект на разтворителя да се отчита както при 

оптимизацията на геометрията така и при изчисляване на енергиите на преходите. Това 

е особено важно когато се изчисляват заредени частици. Възможно е, 

незадоволителните резултати получени при симулации на спектрите с TDDFT да се 

дължат на това, че не е отчетен поляризиращия ефект на разтворителя при изчисляване 

на енергиите на преходите. 

Структурата, обемът и съдържанието на дисертационния труд на Жасмина 

Недкова Петрова отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ и на препоръчителните 

критерии за придобиване на научната степен „доктор” в СУ за професионално 

направление „Химически науки”. Той е написан върху 138 машинописни страници, от 

които 4 страници са приложение и 4 страници литература. Литературният обзор 

обхваща 121 научни заглавия. Цитираната литература е описана в добра 

последователност, прецизно и избирателно, със съпътстващ анализ и оценка на данните, 

както и с акцент върху тези от тях, които могат да подпомогнат изпълнението на 

поставените в дисертацията задачи. Във втория раздел на дисертацията, достатъчно 

компетентно са представени основите на използваните изчислителни методи и 

аргументите за техния избор. Получените научни резултати, илюстрирани подходящо с 

51 фигури и 32 таблици, са представени в третия раздел на дисертацията, озаглавен 

„Специална част”. Научните изследвания са публикувани в шест научни статии както 

следва: една в International Journal of Quantum Chemistry, една в Progress in Theoretical 

Chemistry and Physics, една в Synthetic Metals, една в Journal of Molecular Structure 

(THEOCHEM), една в Journal of Physical Chemistry и една изпратена и приета за печат в 



Journal of Physical Chemistry. Материалите, включени в дисертацията са представени на 

22 научни форума (14 в страната и 8 в чужбина). Авторефератът отразява коректно 

съдържанието на дисертационния труд. 

Заключение. Дисертационният труд на Жасмина Недкова Петрова съдържа 

задълбочени научни изследвания, достатъчни по обем и с висока научна стойност. В 

резултат на компютърно моделиране на структурата и симулации на абсорбционните 

спектри на голям брой структурни модели е предложен усъвършенстван теоретичен 

подход за регистриране на промените в структурните параметри, стабилността и 

електронната структура, които съпътстват формирането на поларони и биполарони в 

емералдиновата сол. Резултатите от научните изследвания на Жасмина Недкова 

Петрова са безспорен принос към теоретичното изследване на анилиновите 

производни. Те са особено ценни защото разкриват фундаменталната връзка между 

структурата и свойствата на тази група съединения от първи принципи и защото не са 

достижими по експериментален път. Направеният по-горе анализ на научните 

резултати и на изводите от изследванията в дисертационния труд ми дава основание без 

колебание да дам своята положителна оценка, както и убедено да препоръчвам на 

Почитаемото Научното жури да присъди на редовен докторант Жасмина Недкова 

Петрова образователната и научна степен “доктор” (професионално направление 4.2. 

„Химически науки” (Теоретична химия)).  
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