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Хабилитационна разширена справка  

за научните приноси  

в публикациите по конкурс за „професор“, включени в показател „В“ 

на доц. д-р Ивелина Георгиева 

 

Молекулен дизайн на фотоактивни метални комплекси и 

хромофори 

 

1. Въведение 

Научните изследвания, представени в хабилитационната справка са посветени на 

квантовохимичното моделиране на метални комплекси и органични съединения-

хромофори с интересни фотофизични и фотохимични свойства на солватохромизъм, 

йонохромизъм, полиморфизъм, вътрешно-молекулен пренос на енергия и заряд във 

възбудено състояние, и лантанидна луминесценция. Оптичните проявления на тези 

системи намират полезни технологични, медицински и биоаналитични приложения като 

сензори за ултравиолетова светлина, маркери, специфични оптични филтри, 

луминесцентни устройства и др. и поради това интересът към разработването на ново-

функционални оптични материали расте. Напредъкът в тази област изисква първоначално 

познаване на елементарните процеси, които протичат на молекулно ниво и са отговорни за 

фотоактивната функционалност. Сравнителният анализ на натрупаните до момента 

експериментални данни, от спектроскопски и фотофизични измервания, не позволява да 

бъде дефинирана директна корелация между молекулната структура на оптичните системи 

и приложната им фотоактивност, както и да се установи механизма, по който протичат 

фотовъзбудените процеси. Основното затруднение се корени в квантовомеханичната 

природа на тези процеси и то може да бъде преодоляно чрез моделиране с прилагане на 

теоретични методи и подходи от първи принцип. Това е причината, теоретичните анализи 

от квантовохимичните изчисления да са неделима част от съвременните изследвания наред 

с експерименталното охарактеризиране. Цел на теоретичните изследвания е с помощта на 
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квантовохимични изчисления да бъдат изучени молекулната и електронната структура в 

основно и възбудено състояние, симулирани и обяснени спектроските свойства и 

предсказан механизма, по който протичат процесите на фотовъзбуждане и излъчване. 

Разработването на адекватна методология и изчислителен протокол, с валидиране на 

използваните методи на базата на аб иницио и DFT изчисления е предизвикателство и 

специфична задача при моделиране на оптичните свойства на фотоактивните системи. С 

изпълнение на тази задача се цели надеждно интерпретиране на експерименталните данни 

и задълбочено разбиране на оптичните проявления. Научните статии (7), включени в 

хабилитационната справка са публикувани във водещи в областта реферирани списания и 

намират добър отзвук (общо 78 цитирания (Scopus)). Темата е успешно разработена в 

приключилия проект към ФНИ-МОН („Молекулно моделиране и експериментално 

охарактеризиране на лантанидни системи и хромофори с оптични свойства“, 

ДН09/9/2016), както и в други проекти (ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ и 

TwinTeam) и така тя постепенно се утвърждава като перспективна в научното 

пространство на страната.  

2. Основни научни приноси 

Теоретичните изследвания са насочени към установяване на механизма на 

фотовъзбудените процеси, които водят до функционална фотоактивност при изследваните 

оптични системи. Моделните системи са подбрани, така че максимално да симулират 

експерименталните условия – среда и междумолекулни взаимодействия. Използвани са 

молекулни и клъстерни модели и подходи за специфично и глобално симулиране на 

разтворител. Приложен е широк набор от ab initio и DFT методи (функционали и базисни 

групи), валидирани по отношение на структурни и спектроскопски характеристики 

получени от изчисления на високо ниво на точност и от експериментални измервания.  

2.1. Теоретично изследване на обкръжението върху абсорбционните свойства 

на фотоактивни системи - солватохромизъм, йонохромизъм и полиморфизъм 

DFT изследване на оптичните свойства на системата Fe(II)бис(1,10-

фенантролин)дициан в различни разтворители (солватохромизъм) и в присъствие на 

метални йони (йонохромизъм). Публикация 36 
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Солватохромният и йонохромният ефект, т.е. отместване на абсорбционните ивици 

в UV-vis спектъра при различни разтворители или при прибавяне на метални йони, e 

теоретично изследван за моделното съединение Fe(phen)2(CN)2 в разтвор. Задълбоченото 

изясняване на специфичното взаимодействие на комплекса с разтворителя и с метални 

йони в разтвор, което води до драстична промяна на спектроскопското поведение, е важно 

за разработването на специфични сензорни индикатори [1, 2]. 

Механизмът на солватохромизъм и йонохромизъм при Fe(phen)2(CN)2 в разтвор е 

изучен чрез молекулно моделиране и компютърни симулации на абсорбционните спектри 

на моделни системи в различни разтворители (вода (H2O), ацетонитрил (AN)) и в 

присъствие на Mg
2+

 йони. Симулирани са микро- и глобално солватиране и е използван 

комбиниран DFT/TDDFT метод (B3LYP и PBE функционали), валидиран спрямо 

DFT/MRCI резултати. Изключително значение за възпроизвеждане на солвато- и 

йонохромния ефект има моделирането на специфичното взаимодействие между комплекса 

и молекулите разтворител или солватиран/изолиран метален йон, съответно и отчитане на 

разтворителя при изчисления на енергиите на вертикалното възбуждане. С установяване 

на характера на електронните преходи на двете интензивни абсорбционни ивици, а именно 

вътрешно-молекулен пренос на заряд (от HOMOs Fe(d)/циано N(p) орбитала към LUMOs 

phen(π*) орбитала) се изясни ролята на циано групите за солватохромните и йонохромните 

свойства на комплекса. Намерено е, че синьото отместване на ивиците (т.е увеличаване на 

енергията на вертикалното възбуждане) на Fe(phen)2(CN)2 във воден разтвор или 

присъствие на Mg
2+

 йони в AN (в сравнение с разтвор на AN) се дължи на стабилизирането 

на високо-енергетичните заети орбитали. Отговорни за понижаване на енергията на 

заетите Fe(d)/цианоN(p) орбитали, както и за увеличаване на диполния момент и 

стабилизиране на молекулата в основно състояние, е специфичното взаимодействие на 

Fe(phen)2(CN)2 с молекули вода и Mg
2+ 

йони, което се реализира чрез циано групите. 

Изведената корелация между електронната структура и абсорбционните свойства на 

комплекса може да се използва при бъдещи синтези на метални комплекси с променящи се 

оптични свойства. 

Абсорбционни свойства на хромофора 4-хидроксибензилиден-2,3-

диметилимидазолинон (ХБДИ) на зеления флуоресциращ протеин. Влияние на 

обкръжаващата среда (разтворител). Публикация 54 
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Зелено-флуоресциращ протеин (GFP) се съдържа в биолуминесцентни организми и 

е обект на широк интерес по отношение на неговото приложение като флуоресцентен 

маркер в биохимията [3, 4]. Установено е, че флуоресцентните свойства на GFP се дължат 

на определена молекула-хромофор (CRO) и наблюдаваните две абсорбционни ивици в UV-

Vis спектъра на GFP показват съществуване на две форми на хромофора в протеина, чиито 

характер е все още дискусионен [5]. Експериментално е установено, че абсорбционните 

свойства на хромофора се променят в зависимост от обкръжаващата среда - разтвор и 

протеин [6]. Механизмът на действие на разтворителя върху хромофора за поглъщане в 

синята област е изучен чрез квантовохимични изчисления на електронната структура и 

вертикалните енергии на синглетно възбуждане в газово състояние и в разтвор. Проведено 

е задълбочено теоретично изследване на абсорбционните свойства (характеризиращи се с 

една интензивна абсорбционна ивица) на неутралната (HBDI), анионната (HBDI
-
) и 

положително заредената форма ((N
+
)HBDI) на р-хидроксибензилиден-2,3-

диметилимидазолинон (p-HBDI), избран за модел на хромофора на GFP. Геометричната 

оптимизация е проведена с MP2 и DFT/B3LYP методи, а за изчисляване на вертикалните 

енергии до синглетни възбудени състояния са използвани точни ab initio методи 

(resolution-of-the-identity algebraic diagrammatic construction through second-order (RI-

ADC(2)) и време-зависимата теория на функционала на плътността (TDDFT) с използване 

на функционалите B3LYP и B97XD. Новото в изследването е използването на ядрено-

асемблиращ (nuclear-assemble) метод за полукласическо симулиране на абсорбционните 

спектри на хромофорните форми, който дава информация за вибрационния принос към 

електронните преходи. Всички процедури са включени в програмата NEWTON-X, която е 

свързана с програмата Turbomole. Влиянието на разтворителя е отчетено чрез 

комбинирано микро солватиране (където няколко молекули вода са включени в 

квантовохимичните изчисления) и глобално солватиране (conductor-like screening 

(COSMO) модел).  

Установено е, че вибро-електронното взаимодействие понижава енергията на 

прехода до първото възбудено синглетно състояние 
1
* с 0.1 eV (сравнен със съответните 

вертикални енергии на преходите), като изчислените с RI-ADC(2) абсорбционни 

максимуми при трите форми съответства на експерименталните. При многобройните 

методологични изследвания, нито един квантовомеханичен метод не е възпроизвеждал 
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експерименталния резултат, заради неотчитане на вибро-електронното взаимодействие. 

COSMO-RI-ADC(2) изчисленията на вертикалните енергии до първото възбудено 

състояние в разтвор успешно възпроизвеждат солватохромното отместване на 

абсорбционните ивици за трите форми: за неутралната HBDI - към по-ниски енергии (3.61 

→ 3.40 еV), за анионната (HBDI¯) - към по-високи енергии (2.61 → 2.85 eV) и за 

положително заредената (N+)HBDI – към по-високите енергии (3.13 → 3.50 eV). 

Изчисленията с TDDFT метода също възпроизвеждат експериментално наблюдаваното 

отместване на абсорбционната ивица в разтвор (сравнена с газова фаза), но с използване на 

state specific подхода (този резултат не се постигна с linear response TDDFT метода). 

Детайлно са анализирани факторите – геометрични и поляризационни, които са отговорни 

за промяната на енергията на възбуждане до първото синглетно състояние (отместване на 

абсорбционната ивица), т.е за солватохромните свойства при изследвания хромофор. 

Предсказани и описани са преносите на заряд и енергия. В резултат на направеното 

теоретично изследване е обяснен характера на двете абсорбционни ивици в спектъра на 

GFP и те показват наличие на неутрална и анионна форма на хромофора в GFP. В същото 

време изчисленията предсказват, че абсорбционните свойства на неутралната и анионната 

форма са повлияни от обкръжението в GFP. 

Изследването показа, че ADC(2) метода е надежден за оценка на солватохромните 

свойства на GFP хромофора и може да разкрие подробна картина за влиянието на 

обкръжението върху геометричната структура в основно състояние и електронната 

структура при електронно възбуждане. Резултатите от методологичното изследване и 

намереният подходящ ADC(2) метод могат да се използват в следващ етап на изследването 

при симулиране на протеиновото обкръжение около хромофора на GFP. Проведените 

изследвания са добра стартова основа за фотодинамична симулация на хромофори на GFP. 

Теоретично изследване на влиянието на междумолекулното взаимодействие 

метал· · ·метал върху абсорбционните свойства на Pt(II) и Pd(II) комплекси на оксим 

на глиоксиловата киселина в разтвор и твърдо състояние. Публикация 45 

Друг оптичен феномен е полиморфизмът, който се проявява в различно оцветяване 

напр. на различните кристални форми на Pt(II) [7, 8] и Pd(II) [9] комплексите: жълто, 

червено, розово, виолетово или зелено [10]. В днешно време интересът към плоско-

квадратните комплекси на Pd(II) и Pt(II) с подредена структура и метал-метал контакти 
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нараства поради изявените оптични, електрически и механични свойства на системите и 

възможностите за технологични и биоаналитични приложения [11, 12]. Интересни 

оптични свойства са наблюдавани за Pt(II) и Pd(II) комплекси на оксима на глиоксиловата 

киселина, cis-K[Pt(GAO)(HGAO)] и cis-K[Pd(GAO)(HGAO)], които са изоструктурни в 

разтвор и твърдо състояние. В твърда фаза, обаче Pt(II) комплексът е с червено оцветяване, 

а Pd(II) комплексът е жълт, докато в разредени водни разтвори и двата комплекса са 

жълти. При високи концентрации цветът на Pt(II)-комплекса се променя от жълт в 

оранжево-червен, докато Pd(II)-комплексът не променя цвета си. Разликата в 

наблюдаваните абсорбционни свойства на двата комплекса не може да бъде обяснена с 

тяхната молекулна структура, нито въз основа на електронната конфигурация на метала - 

синглет d
8
. За изясняване на различните абсорбционни свойства на двата комплекса в 

разтвор и твърда фаза са проведени квантовохимични изчисления на геометричните и 

електронните структури и вертикалните енергии на синглетно възбуждане на моделни 

комплекси с помощта на теорията на функционала на електронната плътност на ниво 

TDDFT/PBE1PBE. Симулирани са различни обкръжения: вакуум, воден разтвор и твърда 

фаза. За възпроизвеждане на междумолекулните взаимодействия на Pt/Pd комплексите и 

по-специално за формирането на верижна структура е приложен димерен и тримерен 

клъстерен подход. С направените изчисления на двата комплекса в разтвор се установи 

слаб солватохромен ефект върху абсорбционните ивици (батохромно отместване), докато 

изчисленията в твърдо състояние показват значително отместване на абсорбционните 

ивици към по-големите дължини на вълната. Задълбоченият анализ на характера на 

първото възбудено синглетно състояние в изолираните и агрегатните комплекси обясни 

батохромното отместване (намаляване на енергията на възбуждане) на най-дълговълновата 

абсорбционна ивица в плоско-квадратните Pt(II) и Pd(II) комплекси. От ключово значение 

за този ефект е планарността на комплексите, която позволява формирането на верижна 

Pt(II) и Pd(II) структура и междумолекулен контакт на металните атоми, както и характера 

на HOMO орбиталата при двата комплекса M(dz
2
). С изчисления е показано, че при 

увеличаване на dz
2
 орбиталните взаимодействия (в концентриран разтвор или в твърда 

фаза) заетата орбитала в основно състояние (включена в електронния преход) се 

дестабилизира поради антисвързващата комбинация на Pt/Pd dz
2
 приносите. В резултат на 

това енергиите на електронния преход намаляват, което води до батохромно отместване на 
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абсорбционната ивица, чийто характер е пренос на заряд от метала към лиганда. За Pt(II) 

комплекса дестабилизацията на HOMO е по-голяма, енергията на електронния преход по-

малка и оттук батохромното отместване на абсорбционната ивица е по-голямо (140 nm) в 

сравнение с това за Pd(II) комплекса (90 nm). По-голямото батохромно отместване за Pt(II) 

комплекса води до абсорбция при ∼500 nm и промяна на цвета от жълт (в разреден 

разтвор) до червен за кристалния Pt(II) комплекс. За Pd(II) тримерния комплекс 

нисколежащото възбуждане на MLCT (metal-ligand charge transfer) прехода е под 500 nm в 

съответствие с жълтия комплекс в твърдо състояние и в разтвор. Установено е, че силата 

на M···М орбиталното взаимодействие се определя от разстоянието M···M, ъгъла 

A(M···M···M) и от Вандервалсовите (VDW) радиуси на металните йони. По-големият 

VDW радиус на Pt(II) определя и по-силното взаимодействие между тези метални йони в 

сравнение с Pd(II)-йоните, въпреки че Pt···Pt разстоянието е по-голямо от това на Pd···Pd.  

В заключение, DFT моделирането с подходящи модели и комбиниран DFT/TDDFT 

метод надеждно оцениха ефекта на разтворителя и на метал···метал взаимодействието при 

плътна опаковка върху електронната структура и абсорбционните свойства на плоско-

квадратните платинови и паладиеви комплекси с оксима на глиоксиловата киселина. Чрез 

квантовохимични изчисления са изяснени процесите и установени факторите, които 

предизвикват различни оптични свойства в твърда фаза и разтвор при изоструктурните 

Pt(II) и Pd(II) комплекси. 

 

2.2. Теоретично изследване на процесите на пренос на енергия и заряд във възбудено 

състояние – лантанидна луминесценция и двойна флуоресценция.  

Теоретично моделиране на лантанидни луминесцентни комплекси.  

Публикации
 
57, 63, 65 

Луминесцентните материали на основата на съединения на редкоземните елементи, са 

утвърден клас от съединения при разработката на голям брой високотехнологични 

приложения в областта на лазерната техника, фотоволтаиците, светодиодите и сензорите 

[13, 14]. Източници на уникалните им оптични свойства, изразени в способността да 

излъчват и поглъщат в тесни интервали от видимата и инфрачервената област на спектъра 

са дискретните f-f електронни преходи в обвивката на лантанидния йон. Тези преходи са 

забранени и съответстващата им моларна абсорбция е твърде ниска. Един от подходите за 
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многократно засилване на интензитета на лантанидната емисия е свързването на 

лантанидния йон в комплекс с органични лиганди хромофори, поглъщащи интензивно в 

UV-областта. Такива молекули действат като своеобразни „антени“, тъй като след 

възбуждане от светлинните кванти, енергията се пренася ефективно от лиганда към 

лантанидния йон, източник на излъчването. Липсват универсални лиганди хромофори и 

тяхната сенситивност е специфична за определен лантаниден йон. Дизайнът на нови фото-

органични системи с висок коефициент на моларна абсорбируемост и ефективен пренос на 

абсорбираната енергия върху централния лантаниден йон е един от водещите подходи при 

разработването на Ln(III)-базираните оптични материали. Теоретичният анализ има важна 

роля за изясняване на факторите, отговорни за разработването на стабилни Ln(III)‐

базирани оптични материали с висок луминесцентен квантов добив с приложение за 

луминесцентни устройства.  

С квантовохимични и полуемпирични методи са изследвани фотовъзбудените 

процеси с пренос на енергия в Eu(III), Tb(III), Gd(III)-базирани луминесцентни системи с 

лиганди-хромофори, фенантролин (phen) и кумарин-3-карбоксилова киселина (HCCA). 

Проведените изследвания доведоха до разработването на нов теоретичен подход, който 

успешно е приложен за предсказване на механизма на сенситизиране/усилване на 

лантанидната луминесценция и се базира на DFT/TDDFT (PBE1PBE, ωB97XD), 

мултиреферентни и полуемпирични методи и експериментални луминесцентни 

спектроскопски характеристики. Новият елемент в теоретичното изследване, в сравнение с 

предишни на тази тема, е комбинирането на квантовохимични методи (DFT, TDDFT, 

CASSCF-QDPT) за описание на фотофизичните процеси протичащи в лиганда-хромофор в 

лантанидните комплекси, а именно на енергията на възбуждане, емисия от синглетно и 

триплетно състояние, скорост на преход между различни спинови състояния (синглет-

триплет), както и полуемпирични методи (SPARKLE/RM1; INDO/S-CIS) и емпиричните 

модели на Judd-Ofelt, Freire и Malta за описание на енергийния пренос от лиганда към 

Ln(III) и лантанидната луминесценция. Последният математичен апарат е включен в 

програмен пакет LUMPAC, специално разработен за теоретично изследване на 

луминесцентни лантанидни системи [15].  

Предсказани са енергетичните диаграми на Jablonski на лигандите-хромофори 

(phen, HCCA) и техните Еu(III) и Tb(III) комплекси в газово състояние и разтвор с помощта 
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на изчисления на геометричната структура в основно и възбудени първо синглетно и първо 

триплетно състояния и на вертикалните енергии на синглетни и триплетни възбудени 

състояния. Симулирани са абсорбционните и емисионните преходи (флуоресцентни и 

фосфоресцентни). Установен е характерът на изследваните електронни преходи на базата 

на популационен анализ. Анализирани са геометричните параметри и техните промени в 

S0, S1 и T1 състояния. Оценена е вибро-електронната корекция към TDDFT изчислената 

енергия на прехода - S0-S1 (абсорбция) и S1-S0 и T1-T0 (емисия). Предсказани са 

вертикалните и адиабатните синглетни и триплетни състояния, които се включват в 

етапите на електронната релаксация (синглет - синглет, синглет - триплет ISC (intersystem 

crossing) и триплет - синглет, триплет - акцепторно ниво на Ln(III)). Миграцията на 

възбудения електрон e детайлно изучена чрез сравняване на изчислените скорости на 

конкуриращите се безизлъчвателни (singlet-to-triplet intersystem crossing) и излъчвателни 

преходи на деактивация (флуоресценция и фосфоресценция). Всички теоретични оценки 

са валидирани чрез сравнения с експериментални данни.  

 Обяснени са луминесцентните свойства и високия квантов добив на 

Eu(phen)2(NO3)3 и липсата на такива при Gd(phen)2(NO3)3. Експерименталните и 

теоретични изследвания очертаха три фактора, отговорни за високия луминесцентен 

квантов добив на европиевия комплекс: висока абсорбируемост на UV енергия на phen в 

комплекса; по-бърз процес на прехвърляне на енергията от първо синглетно възбудено (S1) 

състояние (в което геометрията на молекулата е достигнала енергетичен минимум) към 

триплетно възбудено (T) състояние, в сравнение с конкурентния излъчвателен процес  на 

флуоресценция от S1; подходящо по енергия T1 състояние за ефективен енергиен пренос 

към акцепторно възбудено състояние на Eu(III) (T1
5
D0), обуславящо висока скорост на 

енергиен пренос по механизма на обменно взаимодействие и голям луминесцентен 

квантов добив.  

 Предсказан е механизмът на електронната релаксация и енергийния пренос: S0→S1 

→T2→T1 →
5
D4 в Tb(phen)2(NO3)3 и са установени потенциалните донорни състояния (S1 и 

T1) за енергиен пренос към акцепторни състояния на Tb
3+

 (
5
D4). Изчислени са скоростите 

на излъчвателните и безизлъчвателните преходи, определящи пътя на електронната 

релаксация и са предсказани най-вероятните фотофизични процеси в Tb(phen)2(NO3)3, 

водещи до ефективен луминесцентен квантов добив и засилване на зелената 
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луминесценция от тербиевия йон. Установено е, че phen е ефективен сенситизатор 

(лиганд-усилвател) на зелената луминесценция на тербиевия йон с квантов добив от 13%. 

Определени са факторите, които благоприятстват ефективния енергиен пренос от лиганда-

хромофор към Tb
3+

. По-ниският квантов добив при тербиевия комплекс в сравнение с 

европиевия (35%) е обяснен със засилен „обратен“ (Tb  phen) енергиен пренос. 

 Оценени са конкурентните процеси във възбудено състояние – флуоресценция, S-T 

ISC (intersystem crossing) и фосфоресценция при (Eu(CCA)Cl2(H2O)2, Eu(CCA)2Cl(H2O)2, 

Eu(CCA)3(H2O)3 Tb(CCA)2Cl(H2O) и Tb(CCA)2(NO3)(H2O) комплекси в газово състояние и 

полярен разтворител. Установена е ролята на обкръжението върху енергията и характера 

на S1 състоянието в лантанидните комплекси. Намерени са два енергетични минимума за 

S1 състоянието - * и n* с енергетична разлика 2-3 kcal/mol, които се стабилизират 

съответно в полярен разтворител и неполярен разтворител (или твърда фаза). Предсказан е 

най-вероятният канал за пренос на енергия, а именно T1 → 
5
D0 чрез Dexter обменен 

механизъм. Определени са факторите отговорни за пълния енергиен пренос при 

Eu(CCA)3(H2O)3 в твърда фаза, характеризиращ се единствено с луминесцентна емисия, за 

разлика от комплексите (Eu(CCA)Cl2(H2O)2, Eu(CCA)2Cl(H2O)2 в разтвор, където в 

допълнение се наблюдава и флуоресцентна емисия. А именно: по-голяма скорост на 

излъчвателна емисия, по-малка скорост на безизлъчвателна емисия, по-малки разстояния 

между синглетно и триплетно донорни състояния на CCA и акцепторните Eu(III) 

състояния и по-голям рефрактивен индекс (твърда фаза). В допълнение, намаления 

енергиен пренос при Eu(CCA)2Cl(H2O)2 е обяснен с протичане на излъчвателен процес (S1-

S0 флуоресценция) наред с безизлъчвателния процес на ISC (S1-Tn), което води до 

намаляване на заселеността на триплетното състояние. Намерено е, че енергията и 

характера на заселеното T1 състояние не се повлияват от наличието и броя на H2O лиганди, 

типа на Ln(III) йон, типа на противойона и обкръжаващата среда. Измереният по-голям 

квантов добив на Eu(CCA)Cl2(H2O)2 в сравнение с този на Eu(CCA)2Cl(H2O)2 в разтвор е 

обяснен с по-късата връзка Ln-Ocoum в T1 състояние за първия комплекс, което е важен 

фактор за вътрешномолекулното орбитално припокриване и ефективен пренос на енергия 

по механизма на Dexter. Заключение: В резултат на проведеното теоретично изследване е 

предсказан механизмът на енергиен пренос и квантовите добиви за два европиеви 

комплекса в различно обкръжение, в съгласие с експериментално установените. 
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Резултатите от изчисленията помогнаха да се разкрият детайлно факторите отговорни за 

наблюдаваните различни квантови добиви, както и да се очертаят условията за постигане 

на по-висок луминесцентен квантов добив. 

Теоретично изследване на процеса на вътрешномолекулен пренос на заряд в 4-

(N,N-диметиламино)бензонитрил. Публикация 49 

4-(диметиламино)бензонитрилът (DMABN) е модел на молекула, съдържаща 

донорна (аминогрупа) и акцепторна група (бензонитрил), между които се осъществява 

вътрешно-молекулен пренос на заряд (intramolecular charge transfer (ICT)) във възбудено 

синглетно състояние. Тази молекула е един от най-изследваните модели на фотоиндуциран 

пренос на заряд от експериментална [16, 17] и теоретична гледна точка [18, 19]. Въпреки 

това, пълното описание на нейната електронна и структурна динамика и механизмът на 

деактивация на молекулата убягва на изследователите през последните четири 

десетилетия. Изследванията на фотоиндуцирания пренос на заряд разкриха много процеси, 

протичащи във възбудено състояние, които са свързани с фотосинтезата, преобразуването 

на слънчевата енергия и възстановяването на ДНК. Някои донорно-акцепторни съединения 

с високи нелинейни оптични коефициенти намират потенциални приложения в 

оптоелектронните устройства. 

С оглед на все още съществуващите различни тълкувания и структурни модели за 

обяснение на двойната флуоресценция на DMABN в ацетонитрил (AN), е проведено 

теоретично изследване на механизма на вътрешно-молекулен пренос на заряд във 

възбудено състояние, с използване на мултиреферентни методи, които могат 

едновременно да опишат енергетичните повърхности на LE (local excitation) и CT (charge 

transfer) състояния и техните неадиабатни области на пресичане, както и да оптимизират 

геометриите на възбудените състояния и коничните сечения. Трябва да се отбележи, че в 

газова фаза и неполярен разтворител (n-хексан) DMABN се характеризира само с една 

флуоресцентна ивица. Изчисленията са проведени с два метода: (i) (MRCIS) multireference 

configuration interaction with single excitations и (ii) second-order algebraic diagrammatic 

construction (ADC(2)). Глобалното солватиране е описано с поляризуем непрекъснат модел 

COSMO (conductor-like screening model). Изчислените фрагментни заряди, qring+CN в газова 

фаза и разтвор са използвани за описание на промените в характера на двeте (LE, CT) 

състояния и коничната пресечна точка. Проведените теоретични изследвания предсказват 
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механизма на неадиабатно усукване на DMABN около диметиламино групата в CT 

състоянието, като второто синглетно възбудено състояние, S2(CT) e прекурсор на 

реакцията за вътрешно-молекулен пренос на заряд. Описани са детайлно стъпките на 

фотовъзбудените процеси като резултатите са подкрепени от налични експериментални 

данни. Изчисленията показват, че системата се възбужда до S2(CT) състояние поради 

допустимия разрешен Franck-Condon (FC) характер. В газова фаза и в разтвор на AN, 

S2(CT) състоянието улеснява усукването на диметиламино групата, така че то лесно 

напуска FC областта и по протежение на координатата на усукване се стабилизира, 

пресичайки състоянието S1 при ∼50° в minimum crossing seam (MXS), т.н. точка на 

конично сечение. Полярността на разтворителя слабо влияе на положението на коничното 

сечение (S2/S1- MXS). Ъгълът на усукване не е част от пространството на пресичане, което 

прави областта на коничното сечение достъпна за по-голям диапазон от ъгли на усукване в 

съгласие с други данни [20, 21]. В точката на пресичане двете състояния, LE и CT имат 

сходни енергии и са в равновесие. В газова фаза, реакцията MXSLE се благоприятства 

от последващо по-голямо стабилизиране на S1(LE) състояние, сравнено с S1(CT). 

Последното състояние е по-малко населено и емисията от това състояние е с по-малък 

квантов добив, затова неговата флуоресценция е незабележима. В разтвор на AN, 

реакцията MXSCT се благоприятства от по-стабилните и следователно по-населени CT 

състояния. Впоследствие, DMABN в CT-геометрия излъчва в дълговълновата UV-vis 

област (~ 500 нм), заедно с излъчването от по-малко населените LE-състояния. По-

голямото разделяне на зарядите, установено за усуканите DMABN (twisted intramolecular 

charge transfer - TICT) структури обяснява по-голямата стабилизация на състоянието 

S1(TICT) в полярен разтворител и следователно по-ниския енергетичен минимум на 

състоянието S1(CT) в сравнение с S1(LE) състоянието. Изследването показа, че енергиите и 

равновесните популации на LE и CT-състоянията могат да се настройват фино от 

разтворител с подходяща полярност.  

С ADC(2) изчисления е оценена и ролята на πσ* състоянието на огънатата 

структура на DMABN около CCN в AN в процеса на ICT като друг алтернативен път на 

деактивация на молекулата. Това състояние би могло да има принос към фотодинамиката 

на процеса, тъй като то се стабилизира силно в разтвора на AN. Началната динамика, с 

прекурсор S2(ππ*) започва с усукване на групата (CH3)2N (разгледан механизъм по-горе) 
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или с пирамидализация на въглеродния пръстен в близост до азота. Огъването около CCN 

води до първоначална дестабилизация на ππ* (LE и CT) състоянията. Въпреки това, в 

полярни разтворители, поради сравнимата стабилност на LE състоянието и равнинното 

πσ* състояние, последното би могло да има роля в динамиката. Статичните изчисления не 

могат да оценят до каква степен огънатата CCN структура ще бъде действително 

активирана. Във всички случаи крайната структура (в допълнение към LE минимума) във 

възбудено състояние трябва да бъде TICT структура. 

 

В хабилитационната справка са включени 7 публикации в индексирани списания с 

импакт фактор над 2. Пет публикации са в списания в категория Q1: Inorganic Chemistry 

(IF 4.762), Journal of Photochemistry and Photobiology A (IF 2.495), Journal of Physical 

Chemistry A (IF 2.883), Spectrochimica Acta A (IF 3.232), Dyes and Pigments (IF 4.613) и две 

публикации са в списания в категория Q2: Photochemistry and Photobiology (IF 2.121), 

Journal of Luminescence (IF 2.732) (за годината на публикуване). Кандидатът е 

кореспондиращ автор във всички публикации. В комбинираните експериментално-

теоретични публикации, приносът на кандидата е основно върху теоретичните 

изследвания, който включва голяма част от квантовохимичните изчисления, подготовката 

на ръкописа за публикуване и кореспонденция с рецензентите. Четири от публикациите са 

в рамките на ползотворно сътрудничестно с проф. Ханс Лишка и Аделиа Акуино, което 

даде възможност да се използват изчислителните мощности на компютърните клъстери 

във Виена (Австрия) и Тиянжин (КНР) и до днес. Благодарение на изчислителните ресурси 

на компютърен клъстер „МАДАРА“ (впоследствие закрит) и „Авитохол“ в рамките на 

БАН станаха възможни изчисленията и теоретичните изследвания, представени в 

хабилитационната справка. 
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