
Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на  дисертационния труд “Теоретично изследване на структура и оптични свойства на 

анилинови производни” на Жасмина Недкова Петрова от проф. дн Иван Петков Бангов 

 

Настоящата рецензия следва препоръките по критериите, които са приети във 

Факултета по химия и фармация към Софийския университет, които от своя страна са в 

съгласие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). 

Съгласно ЗРАСРБ, образователната и научна степен "доктор" се присъжда на лица, 

които отговарят на следните изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър";  

- Докторантката Жасмина Недкова Петрова е завършила своята магистратура през 2008г. 

в областта на Теоретичната изчислителна химия във Факултета по химия и фармация 

към Софийския университет; 

 

2. и след обучение в докторантура; 

- След завършване на магистратурата докторантката Жасмина Недкова Петрова е 

зачислена на редовна докторантура към Катедра по физикохимия при Химическия 

факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с научен ръководител 

проф. д-р Аля Таджер и консултант гл. ас. д-р Галя Маджарова. 

 

 Дисертационният труд съдържа 138 страници, от които 4 страници приложение и 

4 страници използвана литература. Най-общо той е разделен на 3 глави, приноси и 

приложение. 

Според Закона дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава 

задълбочени теоретични знания по съответната специалност. Това може да се види в 

общата част на дисертацията.  

В Увода на общата част е обосновано значението на изследването на полимерите със 

спрежение. Към тези молекули от десетилетия съществува голям интерес, защото 

тяхната електронна структура, предопределяща делокализация на π-орбиталите по 

цялата полимерна верига, предполага изключително интересни електрични, магнитни и 

оптични свойства. Изследванията на дисертантката са насочени към семейството от 
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спрегнати полимери полианилини (ПАНИ). От тези полимерни съединения се очаква да 

притежават такива интересни електрични, магнитни и оптични свойства в зависимост 

от степента на окисление на азотните атоми, като особен интерес представлява 

полуокислената емералдинова база, както и различните начини на дотиране (по 

аналогия на дотирането на неорганичните полупроводници) на полимерните им 

молекули, като при полианилина за пръв път е демонстрирано протонно-кисело 

дотиране на емералдиновата база. 

 Тук искам да подчертая, че именно квантовата химия е тази, която може да 

надникне дълбоко в структурата на тези съединения и да осветли връзката 

структура/свойства, които споменахме. Така, че изборът на тези съединения е 

благодатна основа за приложение на съвременните квантовохимични методи към 

търсенето на нови материали с интересни за практиката свойства. 

 Следва обширен обзор върху полианилините. В него са цитирани 53 работи на 

различни автори, работили върху тези молекулни системи. 

 Втората част на обзора е посветена на изчислителните квантовохимични методи. 

Прави впечатление, че кандидатката се е запознала основно и задълбочено с тази 

сложна материя, която изисква солидни познания както по физика и то в най-трудния и 

дял - квантовата теория, така и по математични методи на квантовата химия. В тази 

втора част на обзора са изложени почти всички модерни методи на квантовата химия 

както на основата на приближението на Hartree-Fock-Roothaan, така и на основата на 

Теорията на функционала на електронната плътност (DFT). Не мога да не отбележа, 

че тази част на обзора е така добре развита, че тя може да послужи, като въведение  на 

всеки, който се интересува от тези методи. Заедно с неемпиричня Hartree-Fock метод са 

разгледани най-модерните post-Hartree-Fock методи, като MP2, CC2, CIS. 

 Тук искам да направя една забележка, обаче. При излагането на формализма на 

Hartree-Fock-Roothan приближението се твърди, че “Молекулните орбитали се 

представят от познат набор от К базисни функции.“ В действителност при Roothaan  

се използва приближението MO-ЛКАО (молекулните орбитали-линейна комбинация от 

атомни орбитали), като молекулните орбитали се представят, като линейна комбинация 

от атомни орбитали  от Слейтеров тип. Интегралите от Слейтеровите функции обаче се 

пресмятат числено и изискват повече машинно време, докато за интегралите от Гаусови 

функции са изведени аналитични изрази. Затова Слейтеровите функции се 

апроксимират с различен брой Гаусови функции, което формира базиса на тези методи. 
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Затова тези базиси се отбелязват примерно -STO-6G  (1Slater Type Orbital-6Gaussian 

functions). Базисите на Pople се отбелязват обаче както дисертантката ги е отбелязала. 

 Изложението в тази част показва, че кандидатката притежава действително 

задълбочени познания както в областта на изследваните съединения, така и при 

използвания инструментариум, необходим за провеждането на изследванията – най-

модерните квантовохимични изчислителни методи.  

Специалната част се състои от три раздела: 

Раздел III.1. Частично протонирани изолирани октамери – вид, размер и характер на 

дефектите. 

Раздел III.2. Напълно протонирани изолирани олигомери – роля на дължината на 

веригата и конфигурацията на противойоните. 

Рраздел III.3. Напълно протонирани тетрамери с частично отчитане на реално 

обкръжение – ефект на междумолекулните взаимодействия.  

 В тези раздели, както личи от заглавията им, са избрани различни моделни групи 

от съединения, като е изследвано влиянието на протонирането (което, както споменахме 

по-горе, се явява аналог на дотирането). Така в първата част основната цел е да се 

намерят най-вероятните места за протониране на емералдиновата база, като за критерии 

се използват зарядите и енергиите. 

 Докато в редица теоретични разработки се разглежда единичното протониране, 

то като заслуга на тази разработка може да се посочат изследванията върху 

двупротонирани (полудотирани) октамери на емералдиновата база. За определяне на 

местата, където може да бъде протонирана структурата, дисертантката е изследвала 

зарядите на азотните атоми, като установява, че електронната плътност при иминните 

азотни атоми е значително по-висока и те са местата, където протонирането може да се 

осъществи първо. За целта са използвани както Hartree-Fock методът, така и DFT 

методът с различни функционали. Важни характеристики на системите със спрежение 

са алтернацията на връзките и торзионните ъгли, от чиито стойности може да се съди за 

степента на припокриване на р-орбиталите, а оттам за очакваните електрични, магнитни 

и оптични свойства на тези системи. Изследвани са както нискоспиновата синглетна 

биполаронна DPE_N2_N3_S, така и високоспиновата триплетна DPE_N2_N3_Т 

структури. По-нататък са изследвани двупротонираните емералдинови октамери 

DPE_N2_N3_S и DPE_N6_N7_S, като е анализирана геометрията им и разпределението 

на електронната плътност по веригата. 
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 Аз не мога в тази рецензия да се спра на множеството данни, получени в този 

раздел. Те са добре онагледени със 7 таблици и 16 графики. Тук искам, обаче, да 

направя една забележка. В дисертацията се използват множество съкращения. Би било 

добре или в началото или в края да се даде един справочник на съкращенията, което би 

улеснило читателя. 

 Във втория раздел са разгледани напълно протонирани изолирани олигомери с 

общо наименование XM-Y(Z). Проведени са изчисления на 2 конфигурации на 

противойоните във всичките им възможни мултиплетности, които продуцират различен 

брой поларони. Отново са разгледани алтернацията на дължините на връзките, 

диедричните ъгли, зарядовото разпределение и енергиите на тези моделни съединения. 

В допълнение са изследвани граничните орбитали, които предполагат един донорно-

акцепторен механизъм при дотирането. Анализирани са също така и електронните 

абсорбционни спектри на тази поредица моделни съединения, като разтворителят (вода) 

е включен имплицитно в изчисленията. 

 В третия раздел на дисертацията са изследвани протонирани тетрамери с 

частично отчитане на реалното обкръжение-ефекта на междумолекулните 

взаимодействия. Докато в предния раздел отчитането на разтворителя е било в 

имплицитен вид, в тази глава това става експлицитно, т.е. тук се отчитат 

междумолекулните сили както при формиране на надмолекулни структури, моделирани 

със стекове от два двупротонирани тетрамера, чиято геометрия е оптимизирана с 

молекулна механика (AMBER96 полето), така и при включването на 394 водни 

молекули, представени чрез TIP3P модела. 

 Веднага искам да наблегна, че едно такова изследване изисква огромни 

изчислителни ресурси и засега то може да се проведе само на полуемпирична основа – 

използването на молекулната механика и полуемпиричния квантовохимичен метод 

AM1. Прави отлично впечатление разнообразието от методи, които са впрегнати за 

получаването на резултати от това сложно изследване: молекулна механика - AMBER96, 

стохастичният Metropolis Monte Carlo, полуемпиричният квантовохимичен AM1 и 

AM1/CIS (за пресмятане на UV спектрите). В съответствие с останалите глави от 

специалната част и тук е потърсено развитие с прилагане на ab initio методи, като на 

базата на единични тетрамери с частично реално водно обкръжение е подбран 

изчислителен метод и е използван за описание на 2 и 3 латерално разположени вериги. 
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Изтъкнати са структурните промени произтичащи от присъствието на съседни вериги и 

експлицитни водни молекули. 

 Изследванията в този дисертационен труд са в областта на количествените 

съотношения между структура и свойства, или както в чуждата литература се водят 

QSPR (Quantitative Structure/Properties Relationship) изследвания. Тези изследвания 

целят да се предскажат ценни свойства, на базата на структурата на моделни 

съединения, които да насочат синтетиците към синтеза на тези съединения, което от 

своя страна води до създаване на нови материали. За разлика от подходите на 

хемоинформатиката, където се използват дескриптори за характеризиране на 

молекулната структура и създаване на изчислителни модели – най-често  статистически, 

при изследванията залегнали в тази дисертация ние имаме директно използване на най-

точните методи описващи молекулната структура – методите на квантовата химия. 

Разбира се, тези методи изискват огромни изчислителни ресурси и затова те не са 

приложими за обработка на огромния брой молекулни структури, записани в базите от 

данни на химическите компании. Те обаче дават най-пълната вътрешна картина и 

реално (не статистическо) обяснение на връзката между структура и свойства. Така че 

настоящият дисертационен труд дава и научни, но в известен смисъл и научно-

приложни резултати. Той показва също, че кандидатката за докторска степен има 

нужните познания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

 Резултатите от изследванията по дисертационния труд са публикувани в 6 статии, 

всичките в реномирани международни списания, Int. Journal Quantum Chemistry, Progr. 

Theor. Chem. Phys., Synth. Metals, J. Mol. Structure (THEOCHEM), J. Chem.Phys. Тази 

научна продукция далече надхвърля изискванията за присъждане на докторска степен (2 

статии под печат, едната в реномирано списание). Забелязани са 10 цитата по 2 от 

работите. Кандидатката е участвала с постерни представяния и устни доклади на 20 

научни събития и конференции, както у нас, така и в чужбина.  

Всичко това показва високото ниво на дисертационния труд, което ми дава както 

правото, така и удоволствието да предложа на уважаемото Научно жури да присъди 

степента ДОКТОР на кандидатката Жасмина Недкова Петрова. 

 

София        Подпис: 

17.04.2012 г.       проф. дхн Иван Петков Бангов 


