
 
 СТАНОВИЩЕ  

 
от д-р Цонка Иванова Минева 

 
за дисертационния труд на Жасмина Недкова Петрова, 

редовен докторант в Химически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”  
 
на тема: „Теоретично изследване на структура и оптични свойства на анилинови 

производни ”, представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 
 
Основен обект на изследване в горепосочения дисертационен труд са структурните 
характеристики, в това число геометрични, енергетични и зарядови характеристики, 
както и оптични спектри на олигомери на емералдиновата сол. Изучаваните модели 
представляват двупротонирани октамери, напълно протонирани: октамери, додекамери и 
хексадекамери, и напълно протонирани тетрамери. Водната среда е отчетена посредством 
явно включване на водни молекули и безструктурно представяне на водния разтвор чрез 
диелектричната константа на водата. Като дотиращ агент при всички модели е разглеждана 
солната киселина. Целите на настоящата дисертация са ясно и добре формулирани в 
уводната част. 
 
Нуждата от направените изследвания и интересът към тях са добре аргументирани в 
литературния обзор. От него добре личи, че познаването на микроструктурата на 
проводящите полимери и нейното изменение под влияние на разтворителя или 
протониращите агенти са важна част от съвременните изследвания, свързани с 
проводимостта на спрегнати полианилини, сред които най-голям интерес представлява 
емералдиновата база. Намирам, че обобщаването на известните досега данни в тази насока 
за проводящи полимери, са доста добре представени в главата, съдържаща литературния 
обзор. 
 
Резултатите за различните структурни и енергетични свойства, както и за оптичните 
спектри, са получени от системно и старателно теоретично моделиране с методите, 
основаващи се предимно на теорията на функционала на плътността (ТФП). Предварително 
сканиране на най-стабилните олигомерни структури е направено с полуемпирични методи 
и тези на базата на Хартри-Фок теорията. Отчетени са и различните възможни спинови 
състояния при всички разглеждани модели. Подробно са анализирани измененията на 
дължините на връзките, диедричните и торзионните ъгли, спиновите състояния, 
разпределението/изменението на зарядната плътност и тяхното отношение към 
образуването на поларони и биполарони в емералдиновата сол в голям брой от възможни 
модели на олигомери с различна дължина, участие на водни молекули и на няколко 
олигомерни вериги (клъстери от полимери). 
 
Валидността на използваните теоретични методи е критично анализирана. Например, 
представени са сравнителни резултати с функционали от типа на градиентно-коригирани 
(BLYP), както и на по-новите мета-градиентно-коригирани функционали, от типа на М06. 
Слабите взаимодействия от типа на ван дер Ваалс при късите олигомерни верижки са 
отчетени и с комбинация между ТФП (BLYP) и емпирична пертурбационна корекция към 



пълната ТФП-енергия. Направен е много подробен и системен сравнителен анализ. 
Аналогично са изследвани числените резултати от прилагането на различни представяния 
на началните вълнови функции (базисните функции). Считам, че използваните числени 
методи и протоколи са много надеждно подбрани за постигане на поставените цели в 
настоящата дисертация. 
 
Основните резултати показват, че протонираните модели са най-стабилни в нискоспиново 
състояние; различни геометрични структури имат много близка относителна енергия и 
хидрирането не променя качествено този извод. Прави впечатление, че конкретните 
резултати са обобщени след всяка глава, но липсва обобщение в края на дисертацията (и на 
автореферата) на многобройните и разнородни данни за изменение на дължините на 
връзките, разглежданите ъгли (диедрични или торзионни) в зависимост от дължината на 
моделите (единични или в клъстери); образуването на полароните в зависимост от 
геометричните размери, зарядовото разпределение и т.н. Смятам, че липсата на синтетично 
формулирани изводи в края на дисертационния труд на най-важните резултати получени от 
това систематично изследване затруднява бързото схващане на получените най-важни 
научни резултати. 
 
В литературния обзор са цитирани две работи за изследване с методите на периодичните 
пресмятания, с цел да се отчитат далечните електростатични взаимодействия. Тези 
взаимодействия би трябвало да са съществени, тъй като става въпрос за наличие на 
поларони и тяхната локализация/делокализация в зависимост от моделите и средата. Не ми 
стана ясно дали получените в работата структурни данни в приближението на 
локализирани молекулни орбитали са сравнени с наличните в литературата резултати от 
периодични приближения. Ако такова сравнение е правено, въпросът ми е как точно се 
отнасят разглежданите тука модели, макар и на относително дълги вериги, спрямо 
периодичните структури. 
 
Другият ми въпрос се отнася до това как температурата (от експерименталните 
изследвания) влияе върху структурата и проводимостта на изследваните в настоящата 
работа полимери. 
 
Заключение: Смятам, че резултатите в този труд представляват много полезна 
информация относно възможността за моделиране, приложимостта на различните 
съвременни теоретични модели (техните предимства и слабости) за определяне на 
структурните характеристики на емералдиновата база в различни среди. Тези 
резултати, вече публикувани в издания с импакт фактор и докладвани на многобройни 
научни форуми, са ценни за научната общност, най-вече защото те са получени за доста 
голям брой възможни модели, систематично и подробно са анализирани и носят нова 
информация. 
 
Поради това предлагам на почитаемото Научно жури да присъди научната и 
образователна степен "доктор" на Жасмина Недкова Петрова. 
 
София, 16.04. 2012 г.     Подпис: 


