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1. Увод 

Изследването на органични съединения с мултифункционална природа, с оглед 

възможността да реагират на външни въздействия на молекулно ниво, е атрактивна 

задача за редица съвременни научни направления. Синтезът и изследването на такива 

високо чувствителни органични съединения и системи на тяхната база, са от 

първостепенна важност за дизайна и развитието на материали за микроелектрониката и 

фотониката, аналитичната химия, биохимията и екологията. 

Стирилхетероцикличните соли са едни от най-атрактивните класове органични 

съединения, които отговарят на тези изисквания. Молекулите на тези съединения могат 

да участват в разнообразни процеси като фотоиндуциран пренос на електрони, cis-trans 

изомеризация, фото- и електро-хромизъм, което им позволява да реагират на редица 

външни влияния като светлина, топлина, налягане, магнитно и електрично поле, химични 

реакции и т.н. По този начин могат да бъдат получени необичайни химични структури с 

желана архитектура, позволяваща фотохимичен контрол на техните свойства. 

Стирилпиридиниевите багрила са известни на науката от десетилетия. Техните 

солватохромни свойства и връзката структура-цвят са задълбочено изследвани. В 

последните години тези съединения, в частност мостовите хомодимерни 

стирилпиридиниеви соли, провокират нарастващ практически интерес с техните оптични 

свойства (Mishra, 2000), с потенциалното си приложение в нелинейната оптика (He, 1995), 

лазерната техника (Zhao, 1996), за биохимични сензори и индикатори (Ephardt, 1989; 

Jones, 2000), в полимерната индустрия (Kabatc, 2006). 

Мултифункционалната природа на тези съединения се асоциира с тяхната структура, 

която позволява да бъде лесно модифицирана. Голям брой структурни елементи могат да 

бъдат варирани в зависимост от изискванията на приложението. Усилията на редица 

съвременни учени са насочени към синтеза и фотохимичните изследвания на мостови 

стирилпиридиниеви соли, като централна структурна единица, и техния потенциал да 

стимулират химични и физични процеси на базата на промени в заместителите, вида на 

спрегнатата система, дължината на моста или вида на противойона. 
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Редица изследвания в последните 20 години са посветени на солватохромните свойства 

на цианиновите багрила, към чиято група спадат и представените в настоящата работа. 

Повечето автори смятат, че този тип хромофори проявяват отрицателен солватохромизъм, 

което от своя страна е индикация, че основното състояние е по-полярно от възбуденото. 

Все пак, детайлното разглеждане на спектроскопските данни при по-голям брой 

разтворители показва, че тази тенденция не се спазва стриктно – съществува 

противоречие между някои автори, дискутиращи обърнат солватохромизъм при подобни 

багрила, и други, отдаващи поведението им на силни специфични взаимодействия с 

разтворителя във възбуденото състояние на Франк-Кондон. 

Цели и задачи 

Въпреки огромния интерес към този клас съединения и най-разнообразните им 

докладвани приложения, задълбоченият анализ на литературата по темата показа, че 

някои аспекти в свойствата на стирилпиридиниевите соли са все още недоизяснени. Нещо 

повече – в някои случаи съществуват противоречия между различни автори. От тази 

гледна точка, тази тематика продължава да бъде актуална и нашите изследвания биха 

имали принос към по-доброто разбиране на свойствата на този клас багрила. 

С оглед на казаното до тук, основна цел на настоящата работа е да се изследват 

спектралните и фотохимичните свойства на някои мостови стирилпиридиниеви соли в 

разтвор, като се направи оценка на влиянието на различни фактори върху техните 

отнасяния. 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

 Спектрално охарактеризиране (абсорбция и емисия) на багрилата в равновесно 

състояние. 

 Анализ на влиянието на определени фактори, а именно вида на заместителите, 

дължината на моста, облъчване с УВ-светлина и промяна на рН на средата. 

 Изясняване на солватохромните свойства на багрилата и предсказването на 

абсорбционните и емисионните им свойства и в други среди. 
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 Детайлно изследване на динамиката на затихване на флуоресцентния сигнал с 

помощта на фемтосекундна спектроскопия. 

 Изясняване на процесите на агрегация и влиянието на противойона върху тях. 
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2. Резултати и обсъждане 

2.1. Изследвани съединения 

Обект на настоящата дисертация са абсорбционните, емисионните и фотохимичните 

отнасяния на някои мостови хомодимерни стирилпиридиниеви соли в разтвор. 

Таблица 1. Структура и наименования на изследваните хомодимерни соли. 

 

Съединение X R n Съкр. 
наим. 

(E)-1,1’-(бутан-1,4-диил)бис(4-стирилпиридиниев) 
тетрафенилборат 

H H 2 S4 

(E)-1,1’-(пентан-1,5-диил)бис(4-стирилпиридиниев) 
тетрафенилборат 

H H 3 S5 

(E)-1,1’-(хексан-2,5-диил)бис(4-стирилпиридиниев) 
тетрафенилборат 

H CH3 2 S6 

(E)-1,1’-(бутан-1,4-диил)бис(4-(4-хидроксистирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

OH H 2 H4 

(E)-1,1’-(пентан-1,5-диил)бис(4-(4-хидроксистирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

OH H 3 H5 

(E)-1,1’-(хексан-2,5-диил)бис(4-(4-хидроксистирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

OH CH3 2 H6 

(E)-1,1’-(бутан-1,4-диил)бис(4-(4-(N,N-диметил-
амино)стирил)пиридиниев) тетрафенилборат 

N(CH3)2 H 2 D4 

(E)-1,1’-(пентан-1,5-диил)бис(4-(4-(N,N-диметил-
амино)стирил)пиридиниев) тетрафенилборат 

N(CH3)2 H 3 D5 

(E)-1,1’-(хексан-2,5-диил)бис(4-(4-(N,N-диметил-
амино)стирил)пиридиниев) тетрафенилборат 

N(CH3)2 CH3 2 D6 

(E)-1,1’-(бутан-1,4-диил)бис(4-(4-нитростирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

NO2 H 2 N4 

(E)-1,1’-(пентан-1,5-диил)бис(4-(4-нитростирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

NO2 H 3 N5 

(E)-1,1’-(хексан-2,5-диил)бис(4-(4-нитростирил)-
пиридиниев) тетрафенилборат 

NO2 CH3 2 N6 

 

Синтезът и охарактеризирането на структурата на мостовите стирилпиридиниеви соли не 

беше обект на настоящата дисертация. Те са получени и докладвани по-рано от един от 
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нас (Petkov, 2000). Общата синтетична процедура (Схема 1) може да бъде разделена на 

три основни етапа (Hartwell, 1950): (i) взаимодействие на съответния дибромоалкан с два 

еквивалента 4-метилпиридин, водещо до получаване на бис-кватернерни амониеви соли; 

(ii) анионен обмен с натриев тетрафенилборат в разтвор на метанол; (iii) взаимодействие 

на получените соли със съответен 4-заместен бензалдехид. Получените кристали се 

филтруват, промиват се с етанол и се сушат на въздух. 

 
Схема 1 

С цел разширяване възможностите за сравнителен анализ бяха синтезирани като част от 

работата по настоящата дисертация и съединенията (E)-4-(4-хидроксистирил)-1-

метилпиридиниев йодид (H1), 4-(2-(1-метилпиридин-4(1H)-илиден)етилиден)циклохекса-

2,5-диенон (H2) и (E)-4-(4-хидроксистирил)-1-метилпиридиниев хидрогенскуарат (Н3), 

показани на Схема 2. Те представляват монохромофорните звена на хидрокси-

заместените багрила H4, H5 и H6, съответно в тяхната стилбазолиева и хиноидна форма. 

  

 

H1 H2 H3 

Схема 2 
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2.2. Спектрални свойства в равновесно състояние 

Изследвани са електронните спектри на описаните по-горе съединения в разтворители с 

различна полярност и протонодонорни свойства. 

Регистрираните абсорбционни ивици са в областта от 250 до 600 nm на електромагнитния 

спектър. Основният абсорбционен максимум, дължащ се на хромофорната система на 

стирилпиридиниевия фрагмент, се регистрира между 330 и 550 nm. Емисионните спектри 

на изследваните багрила се отличават с нискоинтензивна широка безструктурна ивица и 

голямо Стоксово отместване. Най-общо максимумите на флуоресценция са разположени 

както следва: в региона от 420 до 440 nm за незаместените багрила (λex ~ 350 nm), между 

500 и 530 nm за хидрокси-заместените производни (λex ~ 400 nm) и от 600 до 640 nm за 

диметиламино-заместените соли (λex ~ 490 nm). 

Трябва да се отбележи, че слабата присъща за багрилата флуоресценция не е непременно 

недостатък. Редица приложения изискват употребата на фото-активни вещества, които в 

свободно състояние не се дезактивират излъчвателно след абсорбцията на фотон. 

Измежду многото такива области на приложение, две заслужават да бъдат откроени в 

настоящата дисертация, поради факта, че изследвания от нас клас съединения е широко 

използван в тях, докато в същото време не е задоволена нуждата от търсене на нови, по-

добри представители и по-пълното разбиране на фото-физиката на процесите 

определящи използването им. 

На първо място, в сензорни системи или при маркиране на обекти, е нужно сондата да 

променя в значителна степен спектралните си характеристики при определено 

въздействие на средата. В такива случаи силната емисия, независима от присъствието или 

отсъствието на определен субстрат, води до маскиране на сигнала му и възпрепятства 

детекцията. При цианиновите багрила ниския интензитет на собствена емисия не е в 

резултат на принципно отсъствие на флуорофорна система, а на съществуването на 

алтернативен канал за дезактивация. От това следва, че евентуално ограничаване на 

свободата на въртене около C-C връзката, чрез инкорпорирането на багрилата в 

организирани среди, превръща тези съединения в силни емитери, даващо възможност да 
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се различи в кои части на пробата е налице такова въздействие. Не случайно цианини, в 

това число и стирилпиридиниеви соли, се използват широко като сензори и маркери: при 

изследване на взаимодействието на аминостирилови багрила със сърфактанти CTAB, SMS 

и др. (Mishra, 1998; 1999); за проследяване на бързи промени в мембранния потенциал на 

неврони (Ephardt, 1989); о-стирилпиридиниеви йодиди се използват за селективно 

маркиране на митохондрии в живи клетки и изучаване на мембранния им потенциал 

(Bereiter-Hahn, 1976); за определяне на концентрацията на катионни сърфактанти във 

воден разтвор се използват комплекси на стилбазолиеви соли с p-сулфонирани 

каликс[n]арени (Nishida, 1997); като устойчиви на фото-деградация флуоресцентни био-

сензори се използват комплекси на цианини с β-циклодекстрини (Ohashi, 1990); търговски 

достъпните цианини Cy-3™ и Cy-5™ са широко използвани за маркиране и разчитане на 

кода на ДНК (Ehrenreich, 2006 и цитатите там). 

В последните няколко години много усилия са насочени към търсенето на подходящи 

багрила-антени за багрилни соларни клетки (DSSC), известни още като клетка на Гретцел 

(Grätzel, 2003). Ключов момент при тази технология е създаването на достатъчна степен на 

разделение на зарядите при напомпването на електрон от багрилото към 

полупроводника. Едни от най-обещаващите и широко изследвани в момента класове 

органични съединения са именно цианините. При тях липсата на канал за излъчвателна 

дезактивация намалява загубите на абсорбираната енергия. Нещо повече – образуването 

на нискоенергетично TICT състояние (виж нататък) заключва възможността за пренос на 

електрон обратно от полупроводника към багрилото, намалявайки значително 

възможността за рекомбинация. Показано е, че така се постига ефективно разделение на 

зарядите, а от там и високи стойности за плътността на тока (Chen, 2010). 

Изследваните в настоящата дисертация багрила дават възможност за фина настройка на 

спектралните характеристики, в зависимост от нуждите на отделното приложение, чрез 

вариране на структурни елементи и характеристиките на средата. В този смисъл е от 

особена важност да се изясни влиянието на тези фактори, с цел подбирането на най-

подходящи за конкретно приложение структури или предсказването на нови такива. 
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Сравнителното разглеждане на спектроскопските данни за подходящо подбрани серии, 

дава възможност да се направят три основни качествени заключения за влиянието 

съответно на: (i) електронните и стерични ефекти на заместителя; (ii) дължината на 

метиленовия мост и (iii) полярността на използвания разтворител. 

Влияние на заместителя 

Влиянието на заместителя върху абсорбционните характеристики на багрилата може да 

бъде илюстрирано с няколко представителни спектри на съединения с еднакъв спейсър в 

един и същ разтворител (Фигура 1).  
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Фигура 1. Абсорбционни спектри на N4, S4, H4 и D4 в метанол, c = 10-5 M. 

Основният абсорбционен максимум дължащ се на π-π* преход в хромофорната система 

на стирилпиридиниевия фрагмент е около 350 nm. Очаквано, както се вижда, 

електронодонорни заместители отместват ивицата батохромно – хидроксилната до около 

400 nm и диметиламино групата до около 490 nm. Нещо повече – при тези съединения се 

формира спрегната система от тип Донор-π-Акцептор, което променя вида на прехода в 

S0CT, реализиращ се чрез вътрешномолекулен пренос на заряд (ICT), засягащ 

електронната двойка при донора и катионния азотен атом от пиридиниевия фрагмент. 



12 
 

Доказателство за природата на CT-ивицата, наблюдавана в други подобни съединения 

(Jedrzejewska, 2009), дават следните индикации: тя е сравнително широка, интензивна и 

безструктурна, като позицията ѝ силно зависи от вида на разтворителя (виж по-надолу). 

Въпреки, че серия от три съединения е прекалено малка за анализиране на линейна 

зависимост, може да се каже, че позициите на максимумите са в добро съгласие с 

уравнението на Хамет при използване на спектроскопски изведените константите на 

заместителите. 

Емисионните спектри на изследваните багрила се отличават с широка безструктурна 

ивица и голямо Стоксово отместване. Най-общо максимумите на флуоресценция са 

разположени както следва: в региона от 420 до 440 nm за незаместените багрила S4-S6 

(λex ~ 350 nm), между 500 и 530 nm за хидрокси-заместените производни H4-H6 (λex ~ 400 

nm) и от 600 до 640 nm за диметиламино-заместените соли D4-D6 (λex ~ 490 nm).  
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Фигура 2. Нормализирани флуоресцентни спектри на D4, H4 и S4 в метанол. 

Ефектът на заместителя е илюстриран на Фигура 2, където са представени спектри на 

съединения с еднаква дължина на моста в един и същ разтворител. Докато формата и 

ширината на ивиците не се променя съществено, то природата на заместителя оказва 
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влияние върху другите характеристики на максимумите, по-точно Стоксовото отместване 

и квантовия добив на флуоресценция. 

Като цяло, изследваните съединения не се отличават с интензивна емисия. Основна 

причина за това се счита образуването на усукано възбудено състояние с пренос на заряд 

(Twisted Intramolecular Charge Transfer state, TICT), което се дезактивира безизлъчвателно 

(Cao, 1998). 

 
Схема 3 

Характерно за неговата структура е, че двете ароматни ядра в хромофора лежат във 

взаимно перпендикулярни равнини, в резултат на завъртане около простата С-С връзка, 

свързваща ги във възбудено състояние.Направените квантовохимични изчисления за 

оптимизиране на геометрията във възбудено състояние в присъствие на експлицитни 

молекули разтворител потвърдиха това предположение, като се откриват минимуми на 

енергията при диедричен ъгъл между хромофорите близък до деветдесет градуса (Схема 

3). 

Формирането на усукана структура определя излъчвателното време на живот на 

молекулите. Като цяло, то е много кратко при изследваните от нас съединения, водещо и 

до ниските стойности на квантов добив – под 0,1 % за серията S, между 1 и 3 % за H и D 

(виж Таблица 2). Все пак може да се направи извод, че наличието на електронодонорен 

заместител повишава квантовия добив, което според нас се дължи на по-силни 
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специфични взаимодействия между хромофора и разтворителя във възбудено състояние, 

водещо до по-трудно и бавно формиране на безизлъчвателното TICT състояние. 

Таблица 2. Квантов добив на H1, H5 и D5 в различни разтворители. 

 H1 H5 D5 

H2O 0,03   

DMSO 0,02 0,02 0,018 

EtOH 0,01 0,01 0,004 

Acetone 0,01 0,01  

 

Разликата между енергиите на абсорбираната и излъчената светлина е известна като 

Стоксово отместване.  

          
 

  
 

 

  
  cm-1 

Първопричината за него е структурната релаксация на молекулния скелет на възбуденото 

състояние, т.е. безизлъчвателен преход от по-високо към основното вибрационно 

състояние на S1. Хемицианините могат да формират редица междинни структури, чрез 

завъртане около различни химични връзки, свързващи отделни фрагменти от молекулата. 

Това означава, че геометрията на възбудените състояния се отличава значително от тази 

на основното. В серията изследвани съединения, с най-голямо Стоксово отместване (от 

порядъка на 5000 cm-1) се отличават незаместените (серия S) и хидрокси-заместените 

(серия H) багрила. Значително по-малки по енергия са Стоксовите отмествания при 

съединенията от серия D, което може да бъде обяснено с по-силния електронодонорен 

ефект на диметиламино групата. Така при тези багрила се реализира по-спрегната, 

хиноидна структура, при която намалява възможността за безизлъчвателна дезактивация. 

Влияние на вида на метиленовия мост 

Изследваните съединения са от групата на хомодимерните соли, при които двата 

идентични хромофора са разделени чрез спектрално инертен спейсър – метиленов мост. 

Интерес представлява сравняването на абсорбционните характеристики на мономерното 
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съединение H1 и хомодимерните му аналози с различна дължина на спейсъра, спектрите, 

на които са представени на Фигура 3. Става видно, че монохромофорното багрило има 

абсорбционен максимум при 390 nm, докато бис-хромофорните му аналози са 

батохромно отместени при около 400 nm. Механизмът, който предизвиква това 

отместване не е изяснен напълно, но в литературата се предполага, че вторият електрон-

акцептор, намиращ се в близост до абсорбиращият светлина хромофор, допълнително 

увеличава електронният афинитет на акцепторната група в него (Huang, 2002). 
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Фигура 3. Нормализирани абсорбционни спектри на съединенията от серия Н в метанол. 

Доказателство за това е, че с нарастване дължината на моста, респективно увеличаване на 

разстоянието между двата акцептора, този ефект намалява и спектрите на хомодимерни 

багрила с дължина на моста по-голяма от 10 атома практически не се различават от този 

на монохромофорните им аналози (Jedrzejewska, 2009; Huang, Luo, 2002). За серията 

изследвани от нас съединения ефектът на втория хромофор се вижда ясно, но разликата в 

дължините на моста за трите хидрокси-заместени хомодимерни соли е прекалено малка, 

за да разграничи спектрите им един от друг. 

Дължината на метиленовия мост оказва влияние и върху позициите на емисионните 

максимуми, подобно на описаното при абсорбционните, но в по-малка степен. Както се 
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вижда на Фигура 4, отново имаме батохромно отместване на ивиците на димерните 

багрила спрямо тази на мономерния им аналог, като съединението  с най-много 

въглеродни атоми в права верига (H5), т.е. с най-дълъг спейсър, е най-близо по 

характеристики до H1. 
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Фигура 4. Нормализирани флуоресцентни спектри на съединенията от серия Н в метанол. 

 

Влияние на разтворителя 

Както може да се очаква за хромофори с CT-ивица, сравнението на спектрите на едно и 

също съединение в различни разтворители (Фигура 5) показва ясно изразена зависимост 

на енергията на прехода от полярността на разтворителя. Формата и фината структура на 

най-дълговълновата абсорбционна ивица на изследваните съединения не зависят от вида 

на използвания разтворител, но позицията на максимума се отмества най-общо 

хипсохромно с повишаване на полярността му. 
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Фигура 5. Нормализирани абсорбционни спектри на H1 в различни разтворители. 

Редица изследвания в последните 20 години са посветени на солватохромните свойства 

на цианиновите багрила, към чиято група спадат и представените в настоящата работа. 

(Brooker, 1965; Botrel, 1984; Luzkhov, 1991; Da Silva, 1995). Повечето автори смятат, че този 

тип хромофори проявяват отрицателен солватохромизъм, което от своя страна е 

индикация, че основното състояние е по-полярно от възбуденото (Jedrzejewska, 2007). Все 

пак, детайлното разглеждане на спектроскопските данни при по-голям брой разтворители 

показва, че тази тенденция не се спазва стриктно. Съществува противоречие между някои 

автори, дискутиращи обърнат солватохромизъм при подобни багрила, и други, отдаващи 

поведението им на силни специфични взаимодействия с разтворителя във възбудено 

състояние на Франк-Кондон (Botrel, 1984; Catalan, 1992). Ето защо настоящите 

изследвания могат да представляват интерес за по-доброто разбиране на 

солватохромните свойства на багрилата и предсказването на абсорбционните и 

емисионните им свойства и в други среди. 

За тази цел, регистрираните абсорбционни спектри за всяко съединение, са подложени на 

анализ с моделите на Мак Рий и Камлет-Тафт за търсене на линейна зависимост на 
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енергията на солватация. Енергиите на най-дълговълновите абсорбционни максимуми са 

серията от десет изследвани разтворителя са обобщени в Таблица 3. 

Таблица 3. Енергии на абсорбционните максимуми (x 103 cm-1) на изследваните съединения в разтворители с 
различна полярност. 

 H1 H4 H5 H6 D4 D5 D6 S4 S5 S6 

H2O 26,74 25,19 25,38 25,51 19,57 19,92 19,80 27,40 28,33 28,33 

DMSO 25,58 25,13 25,13 25,06 20,79 20,83 20,79 28,49 28,57 28,57 

DMF 25,58 25,13 25,25 25,19 20,83 20,92 20,83 28,57 28,57 28,65 

MeCN 26,04 25,64 25,84 25,71 20,83 20,88 20,88 28,65 28,82 28,82 

MeOH 25,51 24,88 25,06 25,00 20,58 20,66 20,58 28,41 28,57 28,41 

EtOH 25,06 24,39 24,57 24,51 20,24 20,28 20,33 28,01 28,09 28,09 

Acetone 25,67 25,19 25,45 25,00 20,62 20,90 20,66 28,65 28,82 28,57 

2-PrOH 24,21 24,10 24,04 24,63 20,41 20,45 20,33 28,01 28,25 28,09 

THF 25,58 24,94 25,06 25,00 20,75 20,83 20,66 28,57 28,57 28,57 

EtOAc 25,97 25,13 25,19 24,94 20,83 20,83 20,75 28,49 28,65 28,41 

 

Уравнение на Мак Рий 

Позицията на абсорбционните максимуми в различните разтворители е анализирана с 

помощта на уравнението на Мак Рий-Бейлис (Уравнение 3). Мултирегресионният анализ 

на натрупаните данни с помощта на две независими променливи (функции на индекса на 

пречупване и диелектричната константа на всеки разтворител) дава възможност да се 

определят трите характерни за всяко съединение параметъра: (i) ν0 – енергия на прехода 

в газова фаза; (ii) електронно-поляризационния член А, описващ поляризацията на 

молекулите на разтворителя предизвикана в момента на прехода от молекулите на 

разтвореното вещество; (iii) ориентационно-поляризационния член B, описващ 

електростатичните сили между хромофора и полярните молекули разтворител. В рамките 

на проведените от нас изследвания, линейна зависимост не се наблюдава за никоя от 

сериите S, H и D. Изчислените с мултирегресионен анализ уравнения имат изключително 

лоши корелационни коефициенти и определените чрез тях параметри не могат да бъдат 

достоверни. Невъзможността регистрираните от нас абсорбционни максимуми в 

различни разтворители да бъдат описани с модела на Мак Рий най-добре може да се 
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илюстрира с представената на Фигура 6 зависимост между експерименталните и 

изчислените стойности. Добра корелация би довела до разполагане на точките в права 

линия с наклон единица, започваща от началото на координатната система. 
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Фигура 6. Зависимост между експерименталните и изчислените по уравнението на Мак Рий енергии на прехода за: 
(А) H4 и (B) D4. 

Наблюдаваните от нас отклонения могат да бъдат обяснени с факта, че моделът на Мак 

Рий разглежда разтворителя като непрекъсната цялост и не отчита други промени в него, 

освен настъпващите в резултат на предизвиканата от хромофора поляризация. Той не е 

приложим, когато е налице голяма промяна в диполния момент и най-вече при промяна 

на посоката му. В този случай, Франк-Кондоновото възбудено състояние се намира в 

солватационната обвивка на основното, молекулите разтворител в която са ориентирани 

спрямо обратен по посока дипол. Настъпващите в такава неравновесна система процеси 

на релаксация имат по-сложен характер и включват пълна реориентация на молекулите 

разтворител от първата солватационна обвивка, взаимодействието им с тези от по-

външните, и съответно не могат да бъдат описани с модела на Мак Рий. 

Ето защо беше проведен анализ с помощта на емпирична мултипараметрична скала на 

разтворителите, а именно моделът на Камлет-Тафт (Kamlet, 1976). 

Уравнение на Камлет-Тафт 

В Таблица 4 са представени солватохромните параметри π*, α, и β (Marcus, 1993) 

използвани за охарактеризиране на изследваните съединения. 
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Таблица 4. Параметри на използваните разтворители. 

 ε
1 

n
2 

Δf 
3 

ET(30) A
4 

B
5 

π* α β 

H2O 80 1,34 0,317 63,1 0,171 0,757 1,09 1,71 0,47 

DMSO 47,2 1,479 0,263 45,1 0,221 0,656 1 0 0,76 

DMF 38,3 1,429 0,276 43,2 0,205 0,667 0,88 0 0,69 

MeCN 37,5 1,346 0,305 45,6 0,175 0,712 0,75 0,19 0,40 

MeOH 32,7 1,3284 0,309 55,4 0,169 0,710 0,60 0,98 0,66 

EtOH 24,55 1,3613 0,289 51,9 0,181 0,666 0,54 0,86 0,75 

Acetone 20,7 1,359 0,284 42,2 0,180 0,652 0,71 0,08 0,43 

2-PrOH 19,92 1,3772 0,276 48,4 0,187 0,633 0,48 0,76 0,95 

THF 7,50 1,407 0,209 37,4 0,198 0,441 0,58 0 0,55 

EtOAc 6,02 1,373 0,199 38,1 0,185 0,398 0,55 0 0,45 

1 диелектрична константа; 2 коефициент на пречупване; 3    
   

    
 

    

     
 – ориентационно-

поляризационна функция на Липерт-Матага; 4 параметърът от уравнението на Мак Рий 
    

     
; 5 параметърът 

от уравнението на Мак Рий 
   

   
 
    

    
. 

Успехът при търсенето на LFER чрез някоя от многобройните емпирични скали зависи от 

правилния подбор на солватохромна молекула, с помощта, на която скалата е изведена. 

Процесите, протичащи в пробната молекула при абсорбция на светлина трябва да са 

максимално близки до тези, които се предполага, че протичат в изследвания хромофор. 

Скалата на Камлет-Тафт е изведена на базата на абсорбционните свойства на седем 

нитроароматни съединения. Те се отличават с наличието на CT-ивица и възможност за 

образуване на водородни връзки, което ги прави подходящи моделни съединения за 

изследваните от нас донор-π-акцептор системи. Резултатите от мултирегресионния 

анализ с помощта на три независими променливи (α, β, и π*) са обобщени в Таблица 5. 

Получената във всеки от случаите добра линейност на зависимостта между 

експерименталните и изчислените стойности на νmax (Фигура 7) позволява да се направят 

изводи за влиянието на отделните параметри на разтворителя върху спектралните 

свойства на всяка серия съединения. 
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Фигура 7. Зависимост между експерименталните и изчислените по уравнението на Камлет-Тафт енергии на прехода 
за: (А) H4 и (B) D4. 

За хидрокси-заместените производни, коефициентът s има положителна стойност. Това 

предполага, че възбуденото състояние е по-полярно, водещо до положителен 

солватохромизъм. Решаващо обаче е влиянието на HBА способността на разтворителя – 

коефициентите b са два пъти по-големи и с обратен знак. Очевидно във възбудено 

състояние се засилва склонността на хидроксилната група да отдава протона си за 

образуване на водородна връзка и разтворители с високи стойности на β отместват 

максимума хипсохромно, т.е сумарно налице е отрицателен солватохромизъм. Приносът 

на а е малък и може да бъде пренебрегнат, доказателство за което е, че ако α не се 

включи като независима променлива, корелационния коефициент не се променя 

съществено. 

За разлика от серията H, съединенията D не могат да бъдат донори на Н-връзка, което е в 

съгласие с получените от нас ниски стойности за b. Донякъде изненадващо, пряко 

свързаният с полярността на разтворителя параметър π* също няма голям принос при 

определянето на позицията на абсорбционния максимум. Получените стойности за s са 

ниски и с отрицателен знак, което е индикация, че възбуденото състояние е със сходна и 

дори по-малка полярност от основното. За тази серия решаващо значение имат базичните 

свойства на диметиламино групата, която за разлика от хидроксилната е акцептор, а не 

донор при образуването на Н-връзка. Стойностите за а са най-големи по абсолютна 
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стойност в уравнението и показват, че най-силно хипсохромно максимумът се отмества 

под влияние на протонодонорни разтворители. 

Съединенията S нямат заместител в стирилния фрагмент и за тях може да се направи 

извод, че наблюдаваното хипсохромно отместване на максимума е резултат от 

наслагването на влиянието оказвано от трите параметъра на разтворителя, което е в една 

посока, без някое да има преобладаваща роля. 

Таблица 5. Изчислени стойности за коефициентите a, b и s от уравнението на Камлет-Тафт 
                 

 . 

Съединение ν0, cm
-1

 a, cm
-1

 b, cm
-1

 s, cm
-1

 

H1 26161 172 -2713 1409 

H4 25364 -226 -1627 978 

H5 25739 -176 -2030 945 

H6 25040 5 -1057 918 

D4 20944 -605 117 -270 

D5 21018 -513 -134 -69 

D6 20843 -502 -31 -49 

S4 28961 -585 -295 -261 

S5 28980 -230 -727 130 

S6 28555 -247 -531 464 

 

Видът на разтворителя оказва влияние и на емисионните свойства на багрилата. 

Енергиите на излъчената светлина при възбуждане в съответния най-дълговълнов 

абсорбционен максимум, за всяко от изследваните съединения в десет разтворителя с 

различна полярност, са обобщени в Таблица 6. 

Стоксовото отместване е един от количествените параметри, който е особено удобен за 

описанието на вариациите в спектралните отмествания при различни разтворители и е 

важна характеристика на промяната на диполния момент при възбуждане. Изчислените 

стойности за енергията на Стоксовото отместване за всяко от багрилата в съответните 

разтворители са обобщени в Таблица 7. Данните са анализирани с помощта на моделите 

на Липерт-Матага и Райхардт. 
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Таблица 6. Енергия на емисионния максимум (x 103 cm-1) на изследваните съединения. 

 H1 H4 H5 H6 D4 D5 D6 S4 S5 S6 

H2O 19,00 19,61 19,61 19,72 15,92 15,95 15,87 23,09 23,31 23,26 

DMSO 19,46 19,23 19,34 19,30 16,13 16,10 16,10 23,04 23,15 23,15 

DMF 19,42 19,38 19,34 19,38 16,23 16,21 16,23 23,09 22,94 22,99 

MeCN 20,12 20,00 20,00 19,96 16,16 16,21 16,21 23,09 22,83 22,88 

MeOH 19,72 19,61 19,61 19,61 16,34 16,47 16,39 23,36 23,15 23,15 

EtOH 19,80 19,65 19,65 19,57 16,47 16,47 16,50 23,47 23,20 23,42 

Acetone 19,88 19,57 19,61 19,72 16,26 16,29 16,23 23,26 23,09 23,09 

2-PrOH 19,96 19,92 19,84 19,92 16,64 16,29 16,64 23,70 23,81 23,70 

THF 20,12 19,76 19,80 19,84 16,64 16,67 16,67 24,39 24,51 24,51 

EtOAc 20,33 19,80 19,80 19,72 16,67 16,72 16,67 23,31 23,53 23,36 

 

Таблица 7. Стоксово отместване (cm-1) на изследваните багрила в различни разтворители. 

 H1 H4 H5 H6 D4 D5 D6 S4 S5 S6 

H2O 6936 5581 5773 5786 3646 3971 3929 4303 5019 5073 

DMSO 6120 5895 5783 5758 4661 4730 4687 5449 5423 5423 

DMF 6158 5746 5910 58.09 4600 4713 4600 5477 5636 5665 

MeCN 5921 5641 5840 5747 4678 4669 4669 5559 5987 5935 

MeOH 5786 5268 5454 5747 4236 4187 4183 5045 5423 5261 

EtOH 5261 4744 4924 4940 3768 3809 3824 4537 4888 4671 

Acetone 5793 5619 5799 5276 4358 4612 4427 5397 5724 5477 

2-PrOH 4253 4176 4197 4710 3769 3755 3686 4315 4439 4393 

CH2Cl2 4298 4206 4336 4280 2831 2858 2692 3903 4189 4445 

THF 5455 5175 5261 5159 4108 4167 3994 4181 4062 4062 

EtOAc 5649 5324 5387 5214 4167 4111 4080 5180 5424 5045 

 

Модел на Липерт-Матага 

Най-опростеният модел за описване на влиянието на разтворителя върху Стоксовото 

отместване е уравнението на Липерт-Матага. Направените от нас корелации по този 

модел за съединения H1 и D4 са представени на Фигура 8.  
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Фигура 8. Зависимост на Стоксовото отместване от Δf константата на Липерт-Матага за: (А) H1 и (B) D4. 

Общите регресии не показват линейна зависимост, като протните и апротните 

разтворители са явно разделени в две изолирани зони на графиката. Подобно поведение 

е типично и за други полярни съединения (Lu, 2006). Моделът на Липерт-Матага не отчита 

химични взаимодействия и поради това е неприложим към обяснението на специфични 

отнасяния флуорофор-разтворител. На тази база, нелинейността на направените от нас 

корелации за всички серии съединения е индикация за наличието на специфичен ефект 

на разтворителя, най-вероятно образуване на водородни връзки. 

Модел на Райхардт 

По-добро описание на солватохромизма може да се установи чрез използване на 

емпирични скали на разтворителя, които отчитат приноса на специфичните 

взаимодействия, като например образуване на Н-връзки. По тази причина е потърсена 

линейна зависимост между Стоксовото отместване и електронната енергия на прехода 

ET(30). Направените от нас корелации за съединения D4 и H1 са представени на Фигура 9. 

И в този случай не се наблюдава линейна зависимост, а са на лице две отделни зони 

съответно за протни и апротни разтворители. Този резултат е донякъде изненадващ, като 

се има предвид, че пиридиниевото N-фенолатно бетаиново багрило, използвано от 

Райхардт за извеждане на ET(30) скалата, има способността да образува водородни връзки 

с разтворителя във възбудено състояние. Поради това в литературата има редица 

примери за задоволително описание на зависимостта на Стоксовото отместване от ET(30) 

константите на разтворителите, дори когато моделът на Липерт-Матага е неприложим 
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(Han, 2008). Обяснение на регистрираната от нас липса на линейна зависимост намираме 

в сложния характер на процеса на солватация на възбуденото състояние, принос за който 

имат множество фактори: (i) пълното преразпределение на електронната плътност в 

хромофора, водещо до обръщане на посоката на диполния момент във Франк-

Кондоновото възбудено състояние; (ii) вибрационна релаксация до междинно (локално) 

състояние с променена геометрия; (iii) загуба на енергия за релаксация на неравновесната 

първа солватационна обвивка, включваща не само поляризация на молекулите от нея, но 

и тяхната ротация и/или транслация; (iv) отдаване на енергия от първата към по-външните 

солватационни обвивки (охлаждане); (v) загуба на енергия за завъртане около С-С 

връзката в междинното възбудено състояние на хромофора и реализиране на TICT. 

Очевидно влиянието на разтворителя е комплексно и не се изчерпва само с неговите 

полярност/поляризуемост и способност за образуване на Н-връзки. По-пълно разбиране 

на този процес може да даде техниката на времево-зависимите Стоксови отмествания 

(Time Dependent Stokes Shifts), приложима при динамични (Time-resolved) измервания. 
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Фигура 9. Корелация между ЕТ(30) и Стоксово отместване за H1 (А) и D4 (B). 

2.3. Динамични изследвания – флуоресцентна ъп-конверсия 

Динамиката на релаксация на възбудените състояния на подбрани багрила в различни 

разтворители бе изследвана и с помощта на фемтосекундна флуоресцентна ъп-конверсия. 

Пробите са възбуждани при 400 nm със 100 fs пулсове при стайна температура. Типични 

резултати от измерванията с времева резолюция за H1 са показани на Фигура 10 и Фигура 
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11. Развитието на емисионния сигнал във времето е представен като двуизмерен плот, с 

абсциса дължина на вълната на измерване и ордината времето на закъснение. Той дава 

доказателство за батохромното отместване на емисионния максимум с времето, т.нар. 

Времево Зависимо Стоксово Отместване (time dependent Stokes shift).  

 
Фигура 10. Контурен плот сигнала от флуоресцентната ъп-конверсия на H1 във вода като функция на времето на 

закъснение и дължината на вълната на детекция. Интензитетът е представен в цветовата скала като брой фотони за 
секунда. 

Емисията, измерена едновременно с възбуждащия пулс, показва максимум при 540 nm с 

полуширина около 70 nm. В рамките на първите 300 fs флуоресцентният сигнал се 

отмества към по-дълговълновата област (580 nm). Процесът очевидно е свързан със 

солватацията (уравновесяването) на възбуденото състояние, т.е. диполните моменти на 

водните молекули се преориентират така, че да компенсират диполния момент на H1 във 

възбудено състояние. Възбуждащата светлина е от синята част на абсорбционна ивица, 

което предполага, че Франк-Кондоновото възбудено състояние ще се намира в по-

горните вибрационни нива на първото синглетно състояние. Измерванията показват, че 

това състояние изстива за около 530 fs, което е типично време за локално охлаждане във 

водни разтвори. В предложения от нас модел със сигурност може да се приеме, че 

молекулите на багрилата не се преориентират във възбудено състояние. Измерванията 

показват, че излъчвателното време на живот на S1 състоянието е около 3,3 ps. Времето за 
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реориентация на багрилните молекули е значително по-дълго – дори за най-малката от 

тях, мономерът H1, то е над 25 ps. 

На Фигура 11 са показани кривите на затихване на флуоресцентната ъп-конверсия на H1 

във вода, като плътните линии представляват резултатите от теоретичния модел, базиран 

на дискутираната по-долу енергетична диаграма. Веднага се вижда, че затихването на 

флуоресценцията силно зависи от дължината на вълната на измерване – по-бързо 

намаляване на сигнала при по-късите вълни и по-забавено при по-дългите. От 

транзиентите на сигнала измерени при по-дълги вълни веднага се вижда, че засилването 

на флуоресценцията е отместено спрямо нулевия момент. Например при 650 nm 

измереният сигнал достига максимума за 0,8 ps и след това се гаси за около 5 ps. За 

емисията измерена в синята част на спектъра, наблюдаваната динамика е видимо по-

бърза. Флуоресценцията при 530 nm достига максимум 0,1 ps след пика на УВ-пулса и 

след това затихва биекспоненциално – в началото бързо, с ефективна времева константа 

от около 0,5 ps, последвано от по-бавна релаксация с константа 5 ps. 

 
Фигура 11. Представителни криви на затихване за H1 във вода при различни дължини на вълната на детекция. 

Подобни резултати бяха получени и за H1 в ДМСО, етанол и ацетон, както и за хидрокси- и 

диметиламино-заместените димери. Фигура 12 показва криви на затихване на сигнала, 
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измерен близо до емисионния максимум в различни разтворители. Както се вижда, 

динамиката на процеса е подобна, но константите са значително по-високи. Това ни дава 

основание да предположим, че флуоресценцията, която наблюдаваме, произхожда от 

първичното възбудено състояние и нейното гасене е свързано с промяна в геометрията на 

багрилната молекула, а не с нейната преориентация. Силната зависимост на времето на 

живот от разтворителя е доказателство, че е налице движение на молекулите разтворител 

при гасенето на S1. 

  

(а) (б) 

Фигура 12. Флуоресцентни транзиенти измерени за H1 (a) и D5 (б) в различни разтворители. Експеримент – точки, 
изчислено – плътни линии. Всички измервания са близо до емисионния максимум в съответния разтворител. 

Процесите на дезактивация на възбудените състояния при хемицианинови багрила са 

дискутирани широко в литературата през последните две десетилетия. Най-общо, има три 

главни процеса, които трябва да бъдат взети под внимание за обяснение на ултрабързата 

динамика в тези системи: (i) излъчвателните и безизлъчвателните преходи от първо 

възбудено към основно състояние; (ii) динамиката на солватация; (iii) релаксацията от по-

високи към по-ниски вибрационни състояния, съпроводено от излъчване на топлина; (iv) 

формиране на усукано състояние с пренос на заряд (TICT). Последното се счита за 

безизлъчвателно, но благоприятно и стабилно, и е отговорно за ниския квантов добив 

(обикновено под 1%) на тези съединения. 

За анализ на наблюдаваната от нас динамика на флуоресцентния сигнал бе разработен 

подходящ тристадиен модел. Времевите константи и ефективните сечения на емисията са 

изчислени чрез глобален фит на експерименталните данни. Трите отделни времеви 
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диапазона, продължителността на които силно зависи от разтворителя, са отнесени 

съответно на вътрешномолекулна релаксация, солватация и излъчвателна дезактивация. 

Квантово-химични изчисления показват, че преходът от основно към възбудено състояние 

е свързан с вътрешномолекулен пренос на заряд: HOMO орбиталата е локализирана 

около ароматното ядро свързано с електронодонорния заместител, докато LUMO 

орбиталата е с най-голяма електронна плътност в противоположния край – около азотния 

атом от пиридиновото ядро. Следващата релаксация включва завъртане около С-С 

връзката свързваща ароматните ядра. Този процес води до формирането на 

безизлъчвателно усукано състояние с пренос на заряд (TICT) и определя крайното време 

на живот на флуоресценцията. 

 
Фигура 13. Енергетична диаграма на нивата в предложения тристадиен динамичен модел. 

Електронната плътност на HOMO орбиталата в основно състояние (|0>) е локализирана 

около хидроксилната група в стириловия фрагмент, което води до значителен диполен 

момент в посока към положително заредения азотен атом от пиридина. Солватационната 

обвивка е уравновесена, като молекулите на разтворителя са ориентирани така, че да 

компенсират зарядите в багрилото. В процеса на възбуждане, електронната плътност се 

преразпределя драстично – диполният момент на LUMO орбиталата е точно в обратна 

посока на основното състояние. В същото време, солватационната обвивка на това Франк-

Кондоново възбудено състояние (|1>) е същата като на основното, т.е. тя е неравновесна. 

D
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Емисията от това състояние, обозначена с S1 на Фигура 13, отговаря на преход с 

максимална енергия (най-къси вълни). Въпреки че релаксацията на това състояние е 

непрекъснат процес, в нашия модел ние дискутираме няколко отделни междинни 

възбудени състояния, формирани съответно с константи t1, t2 и t3. Възбудено състояние 

|2> се достига за по-малко от 1 ps чрез вибрационна релаксация. Това време е достатъчно 

за молекулите на разтворителя от първата солватационна обвивка да се завъртят и да 

компенсират новото разпределение на зарядите в багрилната молекула, но в нагрята 

среда. Очевидно емисията от това състояние водеща до преход към |0’> (S2 на схемата) 

ще бъде при по-дълги вълни.  

Таблица 8. Времена на живот (ps) на дискутираните в енергетичната диаграма междинни преходни състояния за H1, 
H5 и D5 в подбрани разтворители. 

 H1 D5 H5 

 Water DMSO Ethanol Acetone DMSO Ethanol Acetone DMSO 

t1 0,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

t2 0,55 

±0,1 

2,2 ± 0,4 6 ± 1 1,0 ± 0,2 2,8 ± 0,4 8 ± 1 1,0 ± 0,2 3,0 ± 0,4 

t3 3,9 ± 0,5 63 ± 5 35 ± 5 40 ± 5 88 ± 10 82 ± 10 35 ± 5 70 ± 10 

 

Следващата стъпка в релаксацията на системата е охлаждане на първата солватационна 

обвивка чрез пренос на енергия към по-външните слоеве. Този процес зависи силно от 

вида на използвания разтворител. Емисията от това състояние (S3) би била отместена към 

най-дълги вълни, тъй като енергетичната разлика между |3> и |0’’> е най-малка. 

Последния етап който може да бъде отчетен е формирането на TICT състоянието чрез 

завъртане около С-С връзка за време t3. Той би трябвало да се влияе едновременно от 

вида на разтворителя и структурата на багрилото. Получените от нас стойности за 

времевите константи на дискутираните процеси са обобщени в Таблица 8. 

2.4. Влияние на pH на средата 

Присъствието на хидроксилна група в структурите на съединенията от серия H позволи да 

се изследва влиянието на pH на средата върху техните спектрални характеристики. В този 

тип багрила съществува възможност за формиране на втора резонансна структура, 

осъществяваща се при спрежението на неподелената електронна двойка от 
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хидроксилната група със стириловия фрагмент (виж по-долу). В техните спектри, заснети 

непосредствено след приготвянето им, може да се забележи абсорбционна ивица в 

областта около 500 nm, която може да бъде отдадена на наличието на тази по-спрегната 

структура, макар и с малък дял в резонансния хибрид в основно състояние. 
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Фигура 14. Промени в спектъра на H5 при увеличаване на рН на средата. 

Наблюдаваните ивици са слабо интензивни, тъй като метанолът притежава известна 

киселинност и отчасти протонира базичния кислороден атом. При постепенното 

прибавяне на NaOH към метанолов разтвор на H5 се наблюдава намаляване на 

интензитета на максимума при 400 nm и същевременно нарастване на този при 500 nm, с 

оформяне на ясно изразена изосбестична точка при 430 nm (Фигура 14). 

Природата на диметиламино групата като заместител, свързан със стириловия хромофор, 

също предполага повлияване на спектралните отнасяния от pH на средата. В присъствието 

на HCl базичният азотен атом от диметиламино групата се протонира и следователно не 

може да участва в спрежение с основния хромофор. На Фигура 15 ясно се вижда, че с 

прибавянето на HCl към метанолов разтвор на D5, интензитета на най-дълговълновият 

максимум рязко намалява и едновременно с това се увеличава този при около 330 nm. За 

сравнение, в спектрите на съединенията от серия D в апротонен разтворител, напр. 
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ацетонитрил, се наблюдава рязко нарастване на интензитета абсорбционния максимум в 

най-дълговълновата област. Тази повишена моларна абсорбируемост е свидетелство, че 

спрегнатата резонансна структура преобладава в апротонен разтворител в основно 

състояние. 
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Фигура 15. Промени в спектъра на D5 в метанол при намаляване на рН на средата. 

При постепенно прибавяне на HCl към метанолов разтвор на D6 например, се понижава 

интензитета на абсорбционния максимум при около 500 nm. Това се дължи именно на 

намаляване на концентрацията на резонансната структура, при която свободната 

електронна двойка при диметиламино групата участва в спрежението. Допълнително 

свидетелство за присъствието на протонираната форма на D6 е, че абсорбционният 

спектър в силно кисела среда наподобява тези на структурите, при които заместителя 

липсва или не участва в спрежението. 

2.5. Облъчване с УВ-светлина 

Разтворите на изследваните съединения в метанол бяха облъчени с полихроматична УВ-

светлина. Резултатите и при трите серии мостови стирилпиридиниеви тетрафенилборати 

показват намаление на интензитета на основната абсорбционна ивица в областта 300-400 

nm и едновременно с това нарастване на тази в областта около 250 nm, което е свързано с 
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фотоинициираната trans-cis изомеризация. Наблюдават се ясно изразени изосбестични 

точки при λ = 300-320 nm. Тяхното наличие е доказателство за присъствието на 

двукомпонентна система в разтвора и е основание да считаме, че не става деструкция на 

съединението, а протича процес на изомеризация. 
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Фигура 16. Промени в спектъра на H4 в метанол при облъчване с полихроматична светлина. 

На Фигура 16 са показани промените в абсорбционния спектър на едно от хидрокси-

заместените производни (H4) при облъчване. Наблюдава се намаление на интензитета на 

абсорбционния максимум при 400 nm след едва пет секунди облъчване, което говори за 

изключително високата светлочувствителност на тези съединения. След шейсет секунди 

облъчване с полихроматична УВ-светлина се оформя характерната изосбестична точка 

при около 330 nm. 

Облъчването на незаместените и нитро-заместените аналози на H4 (S4 и N4) води до 

аналогични резултати, като следва да се отбележи, че промените при нитро-заместеното 

производно са изключително бързи. Неговата светлочувствителност е толкова голяма, че 

описаните промени в спектъра могат да станат и под действие на разсеяна слънчева 

светлина. 
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Изключение правят разтворите на диметиламино-заместените производни, в които при 

облъчване с УВ-светлина не се наблюдава съществено намаляване на интензитета на най-

дълговълновия абсорбционен максимум и липсва изосбестична точка (Фигура 17). 
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Фигура 17. Промени в спектъра на D4 в метанол при облъчване с полихроматична светлина. 

За да проверим обратимостта на протеклата при облъчване trans-cis изомеризация, 

облъчен разтвор на H5 бе оставен да престои продължително време на тъмно. Наблюдава 

се възстановяване на абсорбционната ивица при 400 nm (Фигура 18), което е 

доказателство, че при поглъщане на светлинна енергия не се наблюдава разлагане 

(фотодеструкция) или необратимо превръщане в друго съединение. Доброто 

припокриване на абсорбционните ивици преди и след облъчването е индикация за 

протичане на обратната реакция – термична cis-trans изомеризация по стилбеновия 

фрагмент, и същевременно е доказателство за отсъствие на други процеси (напр. фото-

циклизация). 
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Фигура 18. Промени в спектъра на H5 при облъчване с полихроматична светлина и следващо престояване на тъмно. 

Резултатите от нашите изследвания показват, че при облъчване на разтворите на 

багрилата от всички серии с изключение на диметиламино-заместените с УВ-светлина в 

кислородна атмосфера, се наблюдава драстично изменение на техните спектрални 

отнасяния. Структурната аналогия на мостовите стирилпиридиниеви соли със стилбена ни 

дава основание да очакваме сходно фотохимично поведение на тези структури. Известно 

е, че при облъчването на стилбен се осъществява геометрична изомеризация, която 

протича през междинното образуване на ортогонално синглетно състояние, от което се 

образува както cis-, така и trans–формата (Saltiel, 1976; Orlandi, 1975). Фотохимичното 

поведение на стирилпиридиниевите соли е съвместимо с този механизъм. Trans-

изомерът е термодинамично по-устойчивата форма, но при облъчване се установява 

фотостационарно състояние, в което преобладава cis-изомера. Той поглъща в по-

късовълновата област на спектъра и има по-малка молекулна абсорбируемост. 

Прави впечатление изключително високата светлочувствителност на 

стирилпиридиниевите соли и съответно бързото протичане на фотоинициираните 

процеси. Получаващите се cis-изомери на тези съединения не са стабилни и както се 

потвърждава от спектралните резултати, след престояване на тъмно термично 

изомеризират в съответните trans-форми. 
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2.6. Съвместно влияние на pH на средата и УВ-светлина 

Наличието на свободна електронна двойка при хидрокси-заместените производни, 

определя съществуването при неутрално рН на двете резонансни структури ОН, показани 

на Схема 4 – стилбазолиева (OHS) и хиноидна (OHQ). Високата термична стабилност на OH 

формите в разтвори с неутрално рН (на тъмно не се наблюдава изомеризация дори при 

загряване до 100 °С) е ясна индикация, че при тях, подобно на стилбена, централната С-С 

връзка е с характер на двойна, т.е. преобладава резонансната структура OHS. 

 
Схема 4 

При повишаване на рН хидроксилните производни (H4-H6) се депротонират до своите 

спрегнати основи (О-), които също съществуват под формата на стилбазолиева (О-S, 

наричана още бетаинова) и хиноидна (О-Q) гранични структури (Steiner, 1978).  

Бяха проведени експерименти при облъчване с УВ-светлина на разтвори с различно рН, с 

цел детайлно изучаване на комплексното влияние на двата фактора. На Фигура 19 се 

вижда батохромното отместване на най-дълговълновия максимум в алкална среда, 

характерно за всички съединения от серията H. Появата на нова абсорбционна ивица при 

около 500 nm, ние отдаваме на образуващата се в алкален разтвор спрегната база О- (виж 

„Влияние на рН на средата“). Важно е да се отбележи, че облъчването с полихроматична 

светлина на алкалните разтвори не води до съществено понижение на интензитета на 

най-дълговълновия абсорбционен максимум. Това отдаваме на факта, че в алкална среда 

преобладава по-спрегнатата хиноидна резонансна структура (О-Q). Подобни резултати за 

стилбенови структури с електронодонорна и електронакцепторна групи („push-pull” 

системи) са докладвани от Калвин и сътр. при изследванията им върху 4-нитро-4‘-
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метоксистилбен (Calvin, 1951) и са допълнително доказателство в полза на това 

предположение. 
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Фигура 19. Промени при облъчване в спектъра на  метанолов разтвор на H4 в присъствие на NaOH. 

В алкална среда не може да се извърши trans-cis изомеризация (нито фото-, нито 

термично-активирана), което означава, че О-
cis формата не може да се получи, ако към 

разтвора първо се добави NaOH. От друга страна, ако разтвор на хидрокси-заместените 

производни първо се облъчи с УВ-светлина (достигне се фотостационарното състояние 

между OHtrans и ОHcis) и след това се прибави NaOH, се получава cis-формата на О-. В 

литературата има публикувани резултати от изследвания върху следващо термично-

активирано превръщане на О-
cis в O-

trans форма за подобни мероцианини (Steiner, 1978), 

като е определена скоростната константа при 300 К (k = 7,36.106 s-1) и активиращата 

енергия за изомеризацията (Ea = 28,8 kcal. mol-1), отговаряща на енергията на усукано на 

ъгъл 90 ° между ароматните ядра преходно състояние. В рамките на нашите изследвания 

също бе наблюдавана самоволна термична cis-trans изомеризация на депротонираната 

форма на багрилата от серия Н, като техни облъчени и след това алкализирани разтвори 

след престояване около 10 минути на тъмно показват идентичен спектър с този на 

директно алкализиран разтвор (O-
trans форма). Интерес представляваше изследването на 

възможността за фото-инициирана О-
cis- O-

trans изомеризация, за която в литературата 
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липсват данни. Облъчването с УВ-светлина води до увеличаване на интензитета на 

абсорбционната ивица при 500 nm (Фигура 20) и достигане до този на директно 

алкализиран разтвор на H5 в метанол със същата концентрация. Вида на зависимостта ΔА 

= f(t) е типична за реакция от първи порядък. Така от зависимостта на lnC 

(пропорционално на lnA) от времето директно бе определена скоростната константа 

реакцията (вмъкнатата диаграма на Фигура 20). Получената от нас стойност (1,153.108 s-1) е 

първата измерена за този тип процеси и няма възможност за директно сравнение, но 

трябва да се отбележи, че е в добро съгласие (около 15 пъти по-голяма) с тези за 

термично-активираната изомеризация. 

 
Фигура 20. Промяна на абсорбцията на предварително облъчен и след това алкализиран разтвор на H5 в метанол при 

облъчване с УВ-светлина. 

 

В обобщение, нашите изследвания за съединенията от серия H доказват, че OHtrans 

формата проявява фотохромизъм и при облъчване с УВ-светлина изомеризира обратимо 

до ОHcis  форма (Фигура 16). В същото време при прибавяне на NaOH към разтвора, OHtrans 

се депротонира до O-
trans формата, която не е фотохромна (Фигура 19). Последователното 

въздействие върху системата чрез промяна на рН и облъчване с УВ-светлина може да 

доведе до реакционния цикъл представен на Схема 5. Невъзможността на O-
trans да 
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изомеризира до O-
cis определя неговото осъществяване само в означената посока. В 

литературата с този модел се описва ролята на протонираната шифова база на ретинала, в 

светлинната протонна помпа в мембраната на Halobacterium halobium (Schulten, 1978). 

 
Схема 5 

Силно изявен ацидохромизъм проявяват и диметиламино-производните, за които при 

неутрално рН са възможни структурите NS и NQ (Схема 6). Багрилата D4-D6 се протонират 

при понижаване на рН на средата до съответните спрегнати киселини NH+, в които 

спрежение не е възможно. 

 
Схема 6 

Това дава отражение върху спектралните им характеристики в две основни направления 

(Фигура 21): (i) обезцветяване на разтворите (отрицателен фотохромизъм) – промяната на 

характера на заместителя от електронодонорен в електронакцепторен прави спектъра им 

практически идентичен с този на нитро-заместените производни; (ii) поява на 

светлочувствителност - докато в чистите метанолови разтвори не се регистрират промени 

при облъчване, в присъствие на HCl е налице типичното за процеса на trans-cis 

изомеризация намаляване интензитета на най-дълговълновия абсорбционен максимум и 

оформяне на изосбестична точка около 300 nm. 
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Фигура 21. Промени в спектъра на подкислен разтвор на D6 при облъчване. 

Може да се обобщи, че промените, които регистрирахме в разтворите на диметиламино-

производните при облъчване с УВ-светлина и промяна на рН са сходни на тези при 

багрилата от серия Н, но протичат в обратна посока. Спектралните данни показват, че в 

неутрален разтвор преобладава резонансната структура NQ, при която trans-cis 

изомеризация е невъзможна. При прибавянето на HCl, в разтвора преобладава спрегната 

киселина NН+
trans, от която при облъчване се получава NН+

cis. От нея при повишаване рН на 

разтвора може обратимо да се получи депротонираната cis-форма на изследваните 

съединения. 

2.7. Процеси на агрегация – влияние на противойона 

Багрилните асоциати притежават специфична функционалност, даваща основа за редица 

важни практически приложения в съвременните технологии. В природата най-изявени 

примери са ефективните светлочувствителни багрилни агрегати в пурпурните (Pullerits, 

1996) и зелените (Holzwarth, 1994) бактерии. В този вид пръчковидни агрегати молекулите 

са подредени цилиндрично чрез координативни и водородни връзки, както и π-π 

нековалентни взаимодействия (Olson, 1998). Реализацията на контролирано агрегиране 
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на багрила в изкуствено-синтезирани системи би отворило нови възможности в 

производството на електронни и оптични материали. За съжаление, целенасоченият 

контрол на взаимодействията багрило-багрило в супра-молекулни архитектури е все още 

трудна задача (Engelkamp, 1999). Повечето известни багрилни асоциати са едноизмерни 

струпвания на базата на взаимодействия между близко-стоящи π-системи (Sautter, 2001), 

обикновено без постигане на подреденост в по-далечен обхват (Yao, 2004). От тази гледна 

точка за нас представляваше интерес изясняването на процесите на асоциация в газова и 

твърда фаза на изследваните от нас багрила. За тази цел бяха избрани като моделни 

съединения мономерните аналози (Н1, Н2 и Н3) на хидрокси-заместените производни. 

2.7.1. Структура на хромофорите 

Независимо от интензивните изследвания върху мероцианиновите багрила, в 

литературата липсват кристалографски данни за съединенията Н1-Н3. Това ни мотивира 

да изясним структурата на хромофорите с помощта на IR-LD спектроскопия, метод чието 

главно предимство е възможността за изследване на аморфни твърди проби, като 

докладваните от нас. Адекватното отнасяне на ивиците в IR-спектрите беше подпомогнато 

от квантово-химично моделиране на структурите и вибрационен анализ. Оптимизираните 

геометрии за двата вида хромофори са показани на Фигура 22. 

Молекулата на Н1 е плоска, с отклонение от общата планарност 0,4°. Trans-

конфигурацията при двойната връзка е по-изгодна от cis. Изчислените дължини на връзки 

и валентни и диедрични ъгли са в добро съгласие с данни за подобни структури, напр. 

trans-4-(4‘-(N,N-дифениламино)стирил)-N’-метилпиридиниев йодид и др. (Ren, 2004), като 

отклоненията са по-малки от 0,067 Å и 3,8° съответно. Двата ароматни фрагмента са в 

локална C2v симетрия, предполагайки колинеарно разположение на съответстващите 

моменти на преходите А1, B1 и B2. За илюстрация, на Фигура 23А са показани моментите 

на преходите 8а, 8b и 11-γCH.  
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Фигура 22. Оптимизирани молекулни геометрии на Н1 (А) и Н2 (B). 

Квантово-химичното моделиране на структурата на Н2 води до отделяне на един най-

стабилен конформер (Фигура 22B). Молекулата отново е плоска, с отклонение в общата 

планарност 0,3°. Наблюдава се очаквана колинеарност в моментите на преходите νС=О, νС=С 

и     
 , както и за съответните извън-равнинни трептения γС=О и γ=СН (Фигура 23B).  

  

Фигура 23. Визуализация на направленията на избрани моменти на преходи в Н1 (А) и Н2 (B). 

Теоретично предсказаните IR-спектри на Н1 и Н2 са показани на Фигура 24. Най-високо 

честотната ивица в спектъра на Н1 при 3490 cm-1 отговаря на νOH валентно трептене, ниско 

интензивните ивици при 3055-3000 cm-1 се отнасят до СН вибрации, докато максимумите 

при 2965 и 2892 cm-1 са CH3 трептения. В областта 1650-1500 cm-1 се наблюдават равнинни 

А1 и B2 модове на пиридиниевото и бензеновото ядро: 1638 cm-1 (8apy), 1599 cm-1 (8aph). 

Симетричното С=С валентно трептене е при 1552 cm-1, γС=С при 989 cm-1, B1 (11-γCH) при 734 

cm-1 (py) и 833 cm-1 (ph). Спектъра на Н2 се характеризира с отсъствие на типичните за 

ароматни ядра ивици в областта 1700-1500 cm-1, очаквано за хиноидната структура на 

съединението. Наблюдаваните ивици могат да бъдат отнесени както следва: 1657 cm-1 

(νС=О), 1618 cm-1 (νС=Cpy), 1580 cm-1 (νС=C), 998 cm-1 (γ=СH, cis-дизаместена), 972 cm-1 (γ=СH, 
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тризаместена. Ивиците за γС=О и     
  са съответно при 774 и 1335 cm-1, като последната е 

особено характерна за N-CH3 група. 

 
Фигура 24. Изчислени IR-спектри на Н1 (синьо) и Н2 (червено) на ниво B3LYP/6-311++G**. 

2.7.2. UV-Vis спектри 

Преразпределението на електронната плътност при абсорбция на светлина, типично за 

„push-pull” системи от този тип, е силно зависимо от природата на разтворителя. 

Доколкото електронните преходи са от ICT-тип, за тези багрила е типична голяма разлика 

на диполния момент в основно и възбудено състояние, определящо ясно изразените им 

солватохромни и NLO свойства. При съединение Н1 се наблюдава хипсохромно 

отместване на λmax ивицата с около 70 nm при преминаване от по-неполярен 

(дихлорометан) към по-полярен (вода) разтворител. Наблюдаваният отрицателен 

солватохромизъм е типичен за ICT процес в подобни структури (Reichardt, 1988). При 

съединение H2 отместването на λmax ивицата е още по-ясно изразено (170 nm отрицателен 

солватохромизъм, Таблица 9), което предполага търсенето на хиноидните форми на този 

тип багрила при разработването на нови материали с потенциално NLO приложение.  
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Таблица 9. Абсорбционни характеристики на H2 в различни разтворители. 

Разтворител H2O CH3OH C2H5OH 2-пропанол CH2Cl2 

λmax, nm  444 482 514 525 614 

logε, M
-1

 cm
-1

  3,808 4,43 4,592 4,543 3,211 

 

  

А) B) 

Фигура 25. UV-Vis абсорбционни спектри на: А) Н1 (черно) и Н2 (червено, пунктир) в ацетонитрил, c = 2,5.10-5; B) Na сол 
на Н3 (плътна линия) и неутралната форма на Н3 (пунктир) в означените разтворители. 

Абсорбционния спектър на Н2 в ацетонитрил е показан на Фигура 25А. За разлика от Н1 

при същите условия, където се регистрира ивица само при 392 nm, хиноидната форма се 

отличава с два абсорбционни максимума – при 388 и 566 nm. Това свидетелства за 

наличие на равновесие между мономерни и димерни частици (Yagai, 2003; Wüerthner, 

2003). Трябва да се отбележи, че освен силно интензивната, хипсохромно отместена 

ивица дължаща се на образуването на H-агрегати (Схема 7), се регистрира и по-слабо 

интензивна дълговълнова ивица, която може да бъде обяснена със забранен преход към 

по-ниско енергетично възбудено състояние. 

UV-Vis абсорбционните спектри на Н3 и неговата натриева сол са представени на Фигура 

25В. Аналогично на Н1, при който хромофора е идентичен, Н3 се характеризира със 

солватохромен ефект от 33 nm в зависимост от използвания разтворител. По-интересни и 

донякъде неочаквани обаче са резултатите за Na сол на H3 – подобно на Н2 в 

ацетонитрил, отново се регистрират два максимума – при 514 и 612 nm. Въпреки, че 
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сходните спектрални характеристики отново могат да бъдат индикация за образуване на 

Н-агрегати, различната позиция на максимумите в този случай предполага участие и на 

хидрогенскуаратния анион (Фигура 26). Тези предположения бяха подкрепени с помощта 

на HPLC ESI MS/MS измервания (виж по-долу). 

 
Схема 7 

 
 

А) В) 

Фигура 26. Агрегати на Н3 (А) и натриевата му сол (В). 

2.7.3. ЯМР данни 

Стабилизацията на хиноидната структура на Н2 след депротонирането на ОН-групата в Н1 

беше потвърдена с помощта на 1Н и 13С ЯМР спектроскопия. При използване на 

номерацията на атомите от Фигура 22, сигналите в протонния спектър могат да бъдат 

отнесени както следва: химични отмествания при 8,50-9,21 ppm (C2,C6), 8,00, 7,50 и 7,70 – 

съответно С3, С5, С7 (С8). Ароматните протони се характеризират съответно със сигнали 

при: 7,00 ppm (Н-2‘), 6,80 ppm (Н-3‘), 7,24 ppm (Н-5‘) и 7,50 ppm (Н-6‘). Сигналите в 13С ЯМР 

спектъра на Н1 са при 132,6 ppm (С2, С6), 122,45 ppm (С3, С5), 152,55 ppm (С4), 118,12 ppm 

(С7) и 131,85 (С8). При Н2 образуването на хиноидната структура води до отместване на 

сигналите на протоните при С2, С6, С3, С5, С7 и С8 с Δδ съответно 1,24, 0,77, 0,7 и 1,0 ppm. 

Сигналите за ароматните протони са също отместени със стойности между 0,55 и 1,03 

ppm. Така за Н2 данните са 1Н ЯМР, δ = 3,93 (s, 3H, N-CH3), AA’BB’ (δAA’ = 6,54, 2H, H-2’, H-6’, 



46 
 

δBB’ = 7,18, 2H, H-3’, H-5’), AB-сигнали (δA = 6,53, 1H, H-8, δB = 7,39, 1H, H-7, 3JAB = 16,1 Hz), 

AA’BB’ сигнали (δАА‘ = 7,46, 2H, H-2, H-6, δBB’ = 8,30, 2H, H-3, H-5). 13С ЯМР спектъра също се 

различава значително от този на Н1: δ = 46,58 (q, N-CH3), 115,11 (d, C7), 120,78 (d, C-3’, C-

5’), 121,55 (s, C-1’), 122,39 (d, C-3, C-5), 132,23 (d, C-2’, C-6’), 143,18 (d, C-2, C-6), 144,56 (d, C-

8), 155,65 (s, C-4) и 174,76 ppm (s, C=O). Сравняването на протонните ЯМР спектрите на Н1 

и Н3 показва съществени разлики само в сигналите на протоните от ароматните 

фрагменти, които са отместени към по-слаби полета с Δδ 0,4-0,6 ppm. В съответните 13С 

ЯМР спектри се регистрират четири нови сигнала в областта 190-170 ppm, отговарящи на 

въглеродите в хидрогенскуаратния анион. 

2.7.4. Конвенционални и линейно-поляризирани IR спектри 

IR-абсорбционните спектри на багрилата са представени на Фигура 27. Регистрираните за 

Н1 максимуми при 3150 и 3021 cm-1 са в следствие съответно на валентни трептения в ОН 

групата в позиция 4 и в СН групи при trans-дизаместена двойна връзка. В региона 1700-

1400 cm-1 се наблюдават значителни разлики при сравняване на спектрите на Н1 и Н2, 

предполагащо стабилизация на хиноидната структура на Н2 след депротониране на ОН 

групата. IR-абсорбционните ивици са отнесени както следва: Н1, 1641 cm-1 (8a, py), 1599 

cm-1 (8a, ph), 1560 cm-1 (νC=C); Н2, 1648 cm-1 (νC=C, py), 1616 cm-1 (νC=C, ph) и 1560 cm-1 (νC=C). 

Експерименталните и теоретично предсказаните данни се различават с не повече от 9 

cm-1, което е указание за добра корелация. Позициите на     
  при Н1 и Н2 са съответно 

при 1343 и 1334 cm-1. Наблюдаваното отместване към по-ниски честоти при Н2 е очаквано 

и характерно за подобни мероцианини, поради допълнителното преразпределение на 

положителния заряд при азота спрямо Н1. За адекватното изясняване на структурата на 

изследваните съединения е важно да бъдат отнесени и извън-равнинните трептения: Н1 

се характеризира с ивици при 989 cm-1 (γ=CH), 736 cm-1 (B1, py) и 833 cm-1 (11-γCH, ph), а 

съответните ивици при Н2 са при 993, 972 и 774 cm-1. 
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Фигура 27. Неполяризирани IR (1) и диференциални IR-LD (2) спектри на съединенията. 

Диференциалните IR-LD спектри на Н1 и Н2, ориентирани като колоидна суспензия в 

нематични течни кристали показват значителна степен на ориентация на суспендираните 

частици, позволявайки адекватна интерпретация на данните. Елиминирането на ивиците 

при 1641 cm-1 при Н1 води до изчезване на тези при 1599 и 1560 cm-1 (Фигура 28A). Този 

резултат потвърждава представената на Фигура 22А геометрия на Н1, тъй като 

наблюдаваното елиминиране е възможно само при условие, че дискутираните моменти 

на преходите са разположени взаимно колинеарно. Допълнително потвърждение на тива 

твърдение следва от наблюдаваното елиминиране на ивиците при 833, 736 и 989 cm-1 със 

еднакво дихроично отношение (Фигура 28B). 
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Фигура 28. Неполяризирани IR (1) и редуцирани IR-LD (2) спектри на Н1 след елиминиране на ивиците при 1641 cm-1 

(A) и 833 cm-1 (B). 

Предсказаната за Н2 геометрия също бе подкрепена експериментално с тази техника. 

Едновременното елиминиране на ивиците при 1648, 1618, 1560 и 1334 cm-1 с еднакво 

дихроично отношение е възможно именно в рамките на представената на Фигура 22В 

геометрия. 

Общият вид на IR-спектъра на Н3 в твърдо състояние е значително усложнен в сравнение 

с данните за Н1 и Н2. Присъствието на хидрогенскуаратния анион се характеризира със 

серия абсорбционни ивици в цялата област 1800-400 cm-1. Изненадващо, 

диференциалните IR-LD спектри на Н3 се отличават със значителна степен на 

ориентираност на суспендираните частици, типично за многопластови структури. 

Известно е, че това е характерно за мероцианинови багрила, но не и за 

хидрогенскуаратите (Cariati, 2001; Tan, 2004). Отсъствието на νОН ивици в областта 3500-

3200 cm-1 и наблюдаваната широка ивица между 300 и 2600 cm-1, предполага участието в 

силно междумолекулно взаимодействие с катиона. В областта 1850-1500 cm-1 се 

регисрират три нови ивици в сравнение със спектъра на Н1: при 1805, 1662 и 1544 cm-1, 
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отговарящи съответно на     
 ,     

   и      трептения в хидрогенскуарата. Трябва да се 

отбележи, че ивицата за     
   е отместена към по-ниски честоти с 38 cm-1 спрямо 

типичните за този анион стойности, което също подкрепя предположението за силни 

междумолекулни взаимодействия между частиците. Също така, в областта 850-750 cm-1 се 

наблюдава отместване с 72, съответно 13 cm-1  за ивиците на В1(py) и 11-γCH. Този резултат е 

индикация за силно π-взаимодействие и близко разположение на молекулите в слоеве, 

вероятно при образуване на димери със структура показана на Фигура 26. 

2.7.5. HPLC ESI MS/MS анализ 

Най-интензивният сигнал в мас-спектъра на Н3 е при m/z 326,88, отговарящ на 

[C18H16NO5]+ катион с молекулна маса 326,32, което е индикация за катион-анион асоциати 

в газова фаза. Следващия пик, при m/z 213,34 е отдаден на [C14H15NO]+ с молекулна маса 

213,22, като на багрилото. Тези данни подкрепят предположението за формиране на 

стабилни асоциати, с включване на аниона при образуване на Н-агрегати в разтвор. Още 

повече, в спектъра на Н1 се регистрира само сигнал при m/z 213,88, отговарящ само на 

[C14H15NO]+ катион. В случая на натриевата сол на Н3 данните също подкрепят 

образуването на стабилни асоциати в газова фаза между багрилата и 

хидрогенскуаратните аниони. 

В обобщение може да се каже, че: (i) в твърда фаза изследваните багрила образуват 

супрамолекулни структури със значително π-π взаимодействие, като в случая на 

хидрогенскуаратното производно аниона също взима участие в подредбата; (ii) в разтвор 

изследваните багрила образуват Н-агрегати; (iii) в газова фаза се регистрират само 

асоциати багрило-анион. 
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3. Обобщение на научния принос 

 

1. Определени са основните абсорбционните и емисионните характеристики на 

изследваните съединения в равновесно състояние. На базата на сравнителен анализ 

на данните за подходящо подбрани серии са направени изводи за влиянието на вида 

на заместителя и на спейсъра. 

2. Определен е най-подходящ модел за линейна зависимост на енергията на солватация 

и е обяснен наблюдавания отрицателен солватохромизъм. Определени са 

параметрите в уравнението на Камлет-Тафт, даващо възможност да се предсказват 

спектрални характеристики на багрилата в други разтворители и среди. 

3. С помощта на фемтосекундна флуоресцентна ъп-конверсия е изяснена динамиката на 

процесите, настъпващи при абсорбция на светлина. Предложен е нов, тристадиен 

модел за релаксация на възбудените състояния. За първи път са определени времена 

на живот на дискутираните състояния в този вид хромофори. 

4. Изяснена е реакцията на изследваните системи към UV-светлина и промени в рН. 

Предложен е модел за осъществяване на протолитичен/фотохимичен реакционен 

цикъл. За първи път е изчислена скоростна константа за фото-инициирана cis-trans 

изомеризация на спрегнатите бази на съединенията от серия Н. 

5. Синтезирани са и са охарактеризирани три моделни съединения, представляващи 

мономерни аналози на хидрокси-заместените производни. За първи път е доказана 

структурата на хиноидната форма на този тип хромофори. 

6. Изяснени са процесите на агрегация и влиянието на вида на противойона върху тях. 

Доказано е, че в твърда фаза изследваните багрила образуват супрамолекулни 

структури със значително π-π взаимодействие, в разтвор се образуват Н-агрегати, а в 

газова фаза се регистрират само асоциати багрило-анион. 
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