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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 През 1988г. се появи едно ново списание наречено Computer Enhanced 

Spectroscopy. То беше създадено за да отговори на нарастващата 

потребност от публикации в новата научна област наречена Chemometrics. 

Това списание просъществува по-малко от две години. Причината беше не 

неговата неактуалност или ненавременност. По това време почти всички 

спектрални списания откриха рубрики Chemometrics/Data Processing и с 

течение на времето модерната математическа обработка на спектралните 

данни стана стандарт в спектроскопията. Колкото и странно да ни 

изглежда, няма нищо модерно в това. Още през 1492 Леонардо да Винчи е 

казал “NO HUMAN INVESTIGATION CAN BECOME REAL SCIENCE 

WITHOUT GOING THROUGH MATHEMATICAL PEOPLE”. 

 Теорията на UV-Vis спектроскопията постулира, че всеки електронен 

преход се дефинира с енергията и вероятността за неговото протичане и се 

появява в абсорбционния спектър като единична (индивидуална) ивица. 

Положението и интегралната интензивност на тази ивица са определени 

от и могат да бъдат използвани за определяне на фундаменталните 

характеристики на прехода. Тази дефиниция изглежда нереално проста, 

тъй като електронните преходи не са изолирани движения на единични 

електрони, а драматична промяна на молекулата като цяло, което води до 

сложен спектър, състоящ се от множество, силно припокриващи се ивици, 

които трудно могат да бъдат еднозначно отнесени. В такъв спектър е 

трудно да бъдат оценени  положенията на ивиците и още по-трудно – 

техните площи.  

 Развитието на компютрите донесе нови възможности за обработка на 

спектрите в UV-Vis областта - чрез използване на различен по произход 
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софтуер един абсорбционен спектър може да бъде разделен на 

индивидуални ивици, но това разделяне не е уникално и не може да бъде 

напълно автоматично, тъй като зависи от въведената информация за броя 

на припокриващите се ивици. Ако този брой не следва физическата логика 

на изследваната система може да бъде получено математически прецизно, 

но физически безсмислено решение.  

 Налице са две възможности за използване на получената информация за 

индивидуалните спектрални ивици. Първата възможност е свързана с 

получаване на фундаменталните характеристики, характеризиращи 

електронния преход. Такава интерпретация, когато е възможна, изисква 

дълбоки познания върху електронната структура на изследваната 

молекула. Това не е по силите на обикновения спектроскопист. Втората 

възможност възниква от простия факт, че интегралната интензивност на 

една ивица е пропорционална на концентрацията на поглъщащата 

частица. Това значително улеснява използването компютърния анализ, 

тъй като идеята е близка дори до начинаещите спектроскописти. 

 Съществуват много интересни химични процеси, като тавтомерни 

равновесия, кратко живущи интермедиати, комплекси с ниска стабилност 

и т.н., които не могат да бъдат анализирани с методите на класическия 

спектрофотометричен анализ, тъй като компонентите, които ги изграждат 

не могат да бъдат изолирани експериментално. В такива случай анализът 

на припокриващи се ивици може да даде важна количествена информация 

за фундаменталните константи, които определят процеса (равновесни и 

скоростни константи), както и за тяхната зависимост от фактори като 

температура, разтворители, киселинност и други. 

 Затова и настоящата дисертация показва как с помощта на 

изчислителните методи може да бъде увеличено количеството и 
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качеството на информацията екстрахирана от конвенционалните UV-Vis 

спектрални данни и да бъдат решени нетривиални проблеми в 

спектралната практика. Тази дисертация обобщава 10 годишните 

изследвания на автора в областта на обработката на спектралните данни 

от Uv-Vis спектроскопията и се базира на разработения от него метод за 

количествен анализ на спектрално недефинирани системи чрез разделяне 

на припокриващи се ивици и неговите приложения. 

 Целите на настоящия дисертационен труд са: 

- Да разгледа основите на изчислителното разделяне на припокриващи 

се ивици, да посочи някои от най-често срещаните проблеми и 

възможностите за тяхното решаване. 

- Да покаже как в някои случаи разделянето на припокриващи се 

ивици може да се използва за количествен анализ на сложни смеси, 

да опише развитието на този подход и опише някои от най-важните 

му приложения. 

- Да покаже прогреса в изследванията на тавтомерията при някои 

азонафтоли и Шифови бази, който беше постигнат чрез използване 

на модерни хемометрични методи за спектрална обработка. 

- Да покаже новите възможности за използване на багрилни системи 

като оптични сензори и за високотехнологични приложения като 

нелинейни оптични материали. 
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КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРИПОКРИВАЩИ 

СЕ ИВИЦИ 

 
Aнализ на недефинирани смеси [1]. 
 
 Количественият спектрофотометричен анализ се базира на принципа на 

адитивността и на закона на Бугер-Ламбер-Беер: 

∑
=

=
comp

s
i

o
sskik clA

1
, )(..)( λελ        (1), 

който за една изомоларна система придобива вида: 

∑
=

=
comp

s
i

o
sskik AxA

1
, )(.)( λλ        (2), 

където comp  ( comps ÷= 1 ) е броят на поглъщащите спектрални 

компоненти, sol  ( solk ÷= 1 ) е броят на смесите (разтворите); )( ikA λ  е 

измерената абсорбция на k тия разтвор при дължина на вълната iλ  

( mi ÷= 1 , m  - брой на спектралните точки); c  е концентрацията; x  e 

молната част, а oA  и oε  са индивидуалните спектрални характеристики 

(абсорбция и моларна абсорбируемост) на поглъщащите спектрални 

компоненти. 

 Както се вижда, ако индивидуалните спектри на всичките компоненти в 

една смес са известни, ако compsol ≥  и ако не съществува линейна 

зависимост между концентрациите (молните части) в отделните разтвори 

количественият анализ посредством някое от горните уравнения е лесно 

осъществим.  

 Обаче, ако индивидуалният спектър дори на един компонент е 

неизвестен, количественият спектрофотометричен анализ в общия си вид 

е невъзможен. За съжаление подобни ситуации се срещат често във 
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физичната органична химия при анализ на сложни равновесия 

(тавтомерия, протониране, комплексообразуване и т.н) или реакции 

(например кратко живущи междинни продукти). В тези случаи се 

акумулират множество спектрални данни снети при условия (температура, 

рН, UV-облъчване, полярност на разтворителя и т.н.), които предизвикват 

промени на концентрациите на компонентите в сместа, но без 

необходимия количествен анализ тези данни са единствено приложими за 

качествени изводи. Такива смеси оттук нататък ще наричаме 

недефинирани. Използваме това наименование не в смисъл на неизвестен 

брой компоненти, а като неизвестност на индивидуалните спектрални 

характеристики на един или няколко компонента от сместа. Това означава, 

че броят на поглъщащите компоненти трябва да бъде известен 

предварително или да бъде оценен чрез подходяща обработка на 

наличните спектрални данни. 

 Както се вижда от Фигура 1 налице са две възможности за общ анализ на 

недефинирани смеси. Първата възможност се основава на нелинейно 

моделиране на експерименталните данни, което включва дефиниране на 

нелинеен математически модел. Този модел се базира на нашите познания 

(или предположения) за общата кинетична схема и определя връзките 

между измерените спектрални данни и фундаменталните характеристики 

на процесите (скоростни и/или равновесни константи). При прости 

системи това е един задоволителен подход, който работи бързо и 

ефикасно, но при една сложна система винаги има няколко модела с 

висока степен на вероятност, който могат да бъдат моделирани с 

приблизително еднаква степен на статистическа достоверност. Проблемът 

за верността на модела може да бъде решен чрез допълнителни 
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експериментални данни и информация получени от други спектрални 

методи. 

 Общата философия на този подход, както се вижда от Фигура 1, е първо 

да бъдат оценени фундаменталните характеристики на процеса, от тях да 

се изчислят молните части и след това – спектралните характеристики на 

raw spectral data
  set of spectra

  concentrations of
the components and
  individual spectra

model 
definition 

Beer's law

  mass 
balance

Beer's law

  mass 
balance

assumptions assumptions

optimization

     RESULTS:
    fundamental

process constants

optimization

       RESULTS:
    components'

concentrations and
  individual spectra

fitting the model

    fundamental
process constants

  estimation of
 the number of
  components

Variant I Variant II

non linear
modeling

non linear
modeling

 

     Фигура 1. Възможности за анализ на недефинирани смеси. 
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поглъщащите компоненти съгласно уравнения (1)-(2). По този начин 

анализът на сместа и индивидуалните спектри се оказват функция от 

избрания математически модел. Този подход беше развит от Kubista като 

търговски програмен продукт DATAN. 

 Втората възможност включва първо извършване на количествен анализ 

и едва след това нелинейно моделиране за намиране на фундаменталните 

характеристики на процесите на базата на вече намерените концентрации 

(молни части). В този случай концентрациите и индивидуалните спектри 

са независими от избрания модел и броят на възможните модели може да 

бъде редуциран. В тази група методи влизат методът на Lawton & 

Sylwestre [2] за двукомпонентна система и неговите модификации, като 

Dynamic Monte Carlo Self-modeling Curve Resolution [3] и Simple to Use 

Interactive Self-modeling Mixture Analysis (Simplisma) [4]. Тези методи, 

въпреки, че са описани като работещи много ефикасно, се базират на 

сложен математически апарат, има специфични особености при тяхното 

прилагане и затова се използват главно в рамките на групите, където са 

разработени. Алтернатива на тези методи са подходите, при които се 

използва фактът, че всеки спектър може да бъде представен като сума от 

припокриващи се ивици. Главното преимущество на такъв подход е, че 

разделянето на припокриващи се ивици е лесно разбираемо като идея и 

процедура дори за начинаещи спектроскописти. 

 
Fishing-Net Algorithm: Теоретична обосновка [5,6]. 
 
 Ние предложихме метод за анализ на многокомпонентна недефинирана 

система, където са избегнати главните проблеми при другите методи: 

определяне на броя на припокриващите се ивици и тяхното отнасяне към 

отделните компоненти. 
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 В този случай уравнение (1) се представя в следния вид: 

∑ ∑
= =

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=′

comp

s

sn

j
jifskik PcA

1 1
, ),(.)( λελ      (3), 

където P  представлява векторът от основни параметри (интензивност, 

положение и полуширина) описващи j тата индивидуална ивица. 

Индивидуалните спектри са независими от концентрацията и за тяхното 

описание са необходими единствено параметрите на индивидуалните 

ивици, които ги изграждат. Тук броят на неизвестните параметри е вече 

compsoln ..3 +  или )1.(.3 −+ compsoln  за изомоларна система. 

 Тъй като концентрациите и параметрите на индивидуалните ивици се 

различават значително като числени стойности те трябва да бъдат 

скалирани. Този проблем автоматично отпада при анализа на изомоларни 

системи, където от концентрации се преминава към моларни части. В този 

случай, и ако приемем че индивидуалните ивици в UV-Vis 

спектроскопията са Гаусови [1], уравнение (3) се трансформира в: 
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индивидуалния спектър на s тия компонент, състоящ се от sn  

индивидуални ивици, всяка от които се описва с Гаусов контур. 
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 Напасването на уравнение (4) се оказа много стабилен изчислителен 

процес, което следва от факта, че оптимизацията се извършва 

едновременно по две оси – молните части зависят от наличните разтвори 

(k -ос), а основните параметри на индивидуалните ивици са функция от 

дължината на вълната (i -ос). По този начин уравнение (4) представлява 

нещо като рибарска мрежа, която се напасва върху матрицата от 

измерените абсорбции )( ikA λ  чрез минимизиране на функция (5): 

1.3)1.(.

))()((
1 1

2

−−−−

′−
=

∑∑
= =

ncompsolsolm

AA
S

m

i

sol

k
ikik λλ

     (5), 

където делителят изразява степените на свобода. 

 Описания по-горе елегантен математически апарат, обаче, не решава 

основните проблеми възникващи от използването на процедура за 

разделяне на припокриващи се ивици [1], а именно оценката на броя на 

припокриващи се ивици (n ) и тяхното отнасяне към отделните 

компоненти от сместа. Въпреки, че производната спектроскопия е най-

добрият известен начин за оценка на общия брой припокриващи се ивици 

[1,7], нищо не може да реши проблемите с ниско интензивните или 

широки ивици. При количествения анализ могат да възникнат 

допълнителни проблеми дори с откриването на високо интензивни ивици, 

принадлежащи на компоненти с ниски молни части. В резултат на всичко 

това започва акумулиране на грешки още от началната фаза, тъй като n  е 

параметър в уравнения (3)-(4). Дори ако n  е коректно оценен, при една 

многокомпонентна система отнасянето на индивидуалните ивици (т.е. 

задаването на 1n , 2n ,……, compn ) към отделните компоненти се оказва 

сложна задача.  
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 За решаването на тези два проблема ние предложихме дендрологична 

процедура, която ясно е демонстрирана в случая на симулираната 

двукомпонентна система показана на Фигура 2с. 

 Както се вижда от Фигура 2а, индивидуалните спектри на двата 

компонента се състоят от припокриващи се в различна степен ивици и 

представляват сами по себе си сложни за разделяне системи. От Фигура 2b 

се вижда също, че не всички индивидуални ивици могат да бъдат открити 

 
 

Фигура 2 а) Симулирани индивидуални спектри на компоненти А
(плътна линия) и В (пресечена линия) заедно с 
изграждащите ги индивидуални ивици; b) Втори производни 
криви на спектрите на А и В; с) Симулирани 
двукомпонентни смеси от А и В с добавен случаен шум 
(±0.005); d) Втори производни криви на спектрите на 
първата (плътна линия) и последната (пресечена линия) 
смес.
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във вторите производни дори на индивидуалните спектри. В този случай, 

за да проверим достоверността на предложения метод, ние приемаме, че 

индивидуалните спектри са неизвестни, т.е. никаква информация от 

Фигури 2а и 2b няма да бъде използвана. Тогава единствената възможност 

за определяне на броя на припокриващите се ивици и за тяхното отнасяне 

към двата компонента при анализа на смесите от Фигура 2с е 

използването на съответните втори производни (Фигура 2d). 

 От Фигура 2d се вижда, че сместа може грубо да бъде описана с 4 

индивидуални ивици, които с помощта на Фигура 2с могат да бъдат 

отнесени към А (~280 nm и ~400 nm) и към В (~350nm и ~450nm). 

Единствената допълнителна информация, която може да бъде извлечена 

от Фигури 2с и 2d, е, че спектрите на сместа се състоят от три спектрални 

области (а – до 300 nm, b – 300-380 nm и c – над 390 nm), където може да 

има ивици и на двата компонента. При това положение един възможен 

сценарий е да се добавят в различни комбинации ивици и за двата 

компонента в трите спектрални области, което води до огромен брой от 

варианти, които да бъдат оптимизирани по отношение на уравнение (5). 

 Ние предложихме логически следния алгоритъм: 

1. Начална стъпка ( 0=β ): Оптимизация на уравнения (4) и (5) с 

минимален брой индивидуални ивици, чието отнасяне спрямо 

компонентите е извършен чрез визуална оценка на спектрите на 

сместа и техните производни криви. При сместа от Фигура 2с това 

означава по две ивици за всеки от компонентите.  

2. Следваща стъпка ( 1+= ββ ). 

3. Ниво β : Добавяне на една индивидуална ивица към броя ивици от 

Ниво 1−β . Тази ивица може да бъде отнесена към един от двата 
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компонента и да бъде добавена в една от основните спектрални 

области. При примера от Фигура 2с това означава ивицата да бъде 

добавена към една от основните области (a, b или c) и да принадлежи 

на един от двата компонента, или общо 6 варианта на уравнение (5) 

трябва да бъдат оптимизирани (виж Фигура 3). 

4. Чрез сравнение на стойностите на S  от вариантите от предходната 

стъпка се избира най-добрия (най-ниска стойност на S ) и неговата 

стойност се означава като βLevelS . 

5. Изчислява се отношението 
1−β

β
Level

Level
S

S
. Ако неговата стойност е 

по-ниска от F-критерия за съответния брой степени на свобода се 

продължава от стъпка 2.  

6. Край на процедурата: Количественият анализ е извършен, молните 

части на компонентите във всеки от разтворите са оценени, 

индивидуалните спектри са намерени. Едновременно с това е 

извършена автоматична оценка на броя на припокриващите се ивици 

и тяхната принадлежност към индивидуалните спектри на 

компонентите. 

 Алгоритъмът описан по-горе може да бъде изяснен чрез анализа на 

моделната смес от Фигура 2с. Началната оптимизация (Ниво 0) дава едно 

доста приблизително описание на системата, но може да бъде използвана 

като база за добавяне на една допълнителна ивица на един от 

компонентите (А или В) в една от дефинираните по-горе основни области 

(a, b или c). Както се вижда от Фигура 3 в Ниво 1 от шестте варианта, 

вариантът където ивица принадлежаща на В е добавена в областта а, е 

най-добрият. Този вариант се взема за база при добавянето на нова ивица 

и процедурата продължава. 
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 С увеличаване на броя на индивидуалните ивици, резултатите за 

молните части и за основните параметри на индивидуалните ивици се 

стабилизират. Процедурата продължава докато F-тестът е изпълнен. В 

настоящия пример това става в Ниво 6. 

 Едновременно с количествения анализ е постигнат един важен “скрит” 

резултат – този метод автоматично оценява както броят на 

припокриващите се ивици, така и тяхната принадлежност към 

компонентите от сместа. 

 В интерес на истината трябва да се отбележи, че не могат да се правят 

генерални заключения относно точността на предложения от нас метод, 

1.0E-6

1.0E-5

1.0E-4

1.0E-3

S
A BAND ADDED TO:

component A component B

in area in area

a b c a b c

Levels:

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

 

Фигура 3. Дендрологична графика описваща количествения анализ на 
сместа от Фигура 2с.
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тъй като тя зависи от степента на припокриване на индивидуалните ивици, 

сложността на сместа и относителните концентрации на компонентите.  

 Въпреки елегантната и издържана математическа база, настоящият 

подход беше разработен за анализ на реални смеси, и неговата реална 

достоверност може да бъде доказана само в реалната практика. Ето по-

нататък ще бъде описано неговото приложение върху реални много 

компоненти системи. 

 
Fishing-Net Algorithm: Приложение при двукомпонентна система – 
мономер-димерно равновесие на йонни багрила във вода [8]. 
 
 Агрегацията е едно от свойствата на багрилата в разтвор, което 

значително повлиява техните багрилни и фотофизични свойства. Добре 

известно е, че йонните багрила [9] агрегират дори в разредени разтвори, 

при което се образуват димери. В такива случаи, оптичните свойства на 

багрилата се определят в голяма степен от параметри като концентрация и 

структура на съответното багрило, йонна сила на средата, температура и 

наличие на органични разтворители [10]. 

 Сред физичните методи за анализ, абсорбционната UV-Vis 

спектроскопия е един от най-подходящите за изучаване на агрегацията, 

тъй като в концентрационния интервал, който ползва (10-3-10-6 M) 

съществува главно мономер-димерно равновесие.  

М + М  D 

 Налице са голям брой UV-Vis изследвания на агрегацията, но 

изненадващо често техните резултати за едно и също багрило са доста 

различни [11]. Например стойността на димеризационната константа на 

Метиленово Синьо варира от 1500 до 55000. Такова драстично 

разминаване между резултатите може да се дължи или на 
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невъзпроизводими експериментални условия на анализа (използване на 

багрило с различна степен на пречистване) или на различни допускания 

при обработката на спектралните данни, тъй като индивидуалните спектри 

на мономера (М) и на димера (D) не могат да бъдат измерени 

експериментално. 

N N(CH3)2(CH3)2N S
+

N

N(CH3)2(CH3)2N

O
+

N

N(C2H5)2NH2 N

N

N(CH3)2NH2

CH3

O
+

NC2H5C2H5N

COOC2H5

CH3CH3
N

+

N

NH2NH2

CH3 CH3

HCl Cl-

(SO4
2-)1/2 HCl

HH Cl-

Cl-

Acridine Orange (AO) Methylene Blue (MB)

Nile Blue A (NB) Neutral Red (NR)

Rhodamine 6G (R6G) Safranine O (SF)  
 Eто защо, ние си поставихме за цел да приложим разработения от нас 

метод за анализ на недефинирани смеси при изследване на мономер-

димерното равновесие при някои широко използвани йонни багрила и да 

сравним получените резултати с тези, получени при обработка на същите 

спектрални данни с метода на Kubista et al [12]. 
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 Анализът на мономер-димерни равновесия се състои от две 

последователни стъпки: оценка на димеризационната константа DK  

съгласно израз (6) и изчисляване на параметрите, характеризиращи 

структурата на димера.  

22 ..2 kM
o
k

kD

kM

kD
D xc

x

c

c
K ==        (6), 

 Индивидуалният спектър на димера, обаче, не може да бъде получен, 

тъй като увеличаването на концентрацията води до образуване на агрегати 

от по-висока степен. По принцип индивидуалният спектър на мономера 

може да бъде измерен в силно разреден разтвор, но при много ниска 

интeнзивност и съответно високо ниво на шума, което води до значителна 

грешка в количествения анализ. Следователно количествения анализ на 

мономер-димерните равновесия представлява случай на анализ на 

недефинирана смес, който не може да бъде решен с методите на 

класическата спектрофотометрия. 

 Както вече беше дискутирано по-горе, такива смеси могат да бъдат 

анализирани с две групи методи, всеки от които си има своите 

преимущества и недостатъци, но тъй като в този случай е известна 

кинетична схема (мономер-димерно равновесие) те трябва да доведат до 

еднакъв краен резултат. Следователно това е една добра възможност за 

доказване на достоверността на разработения от нас Fishing-Net Algorithm, 

спадащ към методите от група II (Фигура 1).  

 Като метод за сравнение беше избран DATAN [12], който е типичен 

метод група I, използващ матрицата от измерени абсорбции )( msolA ×  

при стъпкова оптимизация на DK  с целева 

функция:
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           (7) 

 Оценката на индивидуалните спектри на мономера и димера дава 

възможност за изчисляване на основните параметри, характеризиращи 

димера. Тази възможност се основава на факта, че спектралните промени, 

наблюдавани при димеризацията са причинени от електронните 

взаимодействия между мономерните молекули в димера.  

φ'

φ

Ψ+

Ψ-

Abs AbsFl
Fl

a)

b)

Fl
Fl
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Abs
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R

α

α
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d)

 

Фигура 4. Енергетични диаграми и схематично представяне на 
димерите тип “сандвич” (а, c) и “глава-опашка” (b, d). 
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 В съответствие с молекулната екситонна теория [13] съществуват два 

идеализирани случая на димерна структура: 

• Димер тип “сандвич” (Фигура 4а). Моментите на прехода на двете 

мономерни молекули са паралелни в по-високо енергетичното 

състояние +Ψ , което означава, че интензивността (и силата на 

осцилатора) на прехода +Ψ→Ψ0  е значителна. Обратното е в сила за 

ниско енергетичния преход. Като резултат, в спектъра на димера се 

наблюдава ивица (наречена Н-ивица), отместена хипсохромно спрямо 

ивицата на мономера. 

• Димер тип “глава-опашка” (Фигура 4b). Преходът −Ψ→Ψ0  е забранен 

поради противоположните посоки на моментите на преходите на двата 

мономера. Ниско енергетичния преход е разрешен и една батохромна (J-

ивица) се появява в спектъра на димера. 

 Тези два модела са гранични случаи, тъй като моментите на преходите 

никога не са напълно паралелни или антипаралелни. Затова в спектъра на 

димера се появяват и двете (Н- и J-) ивици като тяхната относителна 

интензивност зависи от ъгъла α  между моментите на прехода. 

Разстоянието между двете мономерни молекули в димера R  може да бъде 

оценено от индивидуалния спектър на димера. 

 Абсорбционните спектри на AO снети като функция от концентрацията 

са показани на Фигура 5а. Както се вижда, увеличаването на 

концентрацията ( oc ) води до намаляване на интензитета на мономерната 

ивица около 490 nm и до появата на нова ивица при 460 nm, 

съответстваща на димера.  

Тези спектри бяха анализирани с Fishing-Net Algorithm и бяха получени 

молните части и реконструираните спектри на мономера и димера. 
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Стойностите на DKlg  бяха изчислени съгласно (6) за всеки разтвор 
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Фигура 5. а) Абсорбционни спектри на АО във вода като функция от 
концентрацията (12 – най-разреден разтвор); b) Изчислени 
индивидуални спектри на мономера (непрекъсната линия) и 
димера (прекъсната линия) заедно с изграждащите ги 
индивидуални ивици.
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поотделно и беше получена средна стойност 3.10±0.06. 

 Същите спектри (Фигура 5а) бяха обработени и с метода DATAN и след 

стъпковата оптимизация на димеризационната константа най-добра 

стойност на S ′ (1.583 .10-4) беше намерена при DKlg =3.14. Изчислените 

по обратния път молни части са много близки до намерените чрез Fishing-

Net Algorithm, a спектрите на мономера и димера са идентични с 

показаните на Фигура 5b. 

 Получените по двата метода стойности на DKlg  са практически 

еднакви, което показва достоверността и приложимостта им за анализ на 

мономер-димерни равновесия. 

 Наличието на индивидуалните спектри на мономера и димера дава 

възможност за оценка за димерната структура. Определените положения 

на ивиците са събрани в Таблица 1 заедно с оценените стойности на DKlg  

на изследваните багрила. Тези данни дават възможност за оценка и на 

структурните параметри на съответните димери. 

 Както се вижда от Таблица 1 разликите между отделните багрила са 

малки, което е обяснимо, имайки предвид сходните им структури – всички 

те съдържат три кондензирани ароматни ядра с централен хетероатом. 

Всички получени димери са тип “сандвич” с разстояние между 

мономерните молекули в границите 4-8 Å (повлияно от наличието на 

допълнително ароматно ядро при R6G и SF) и значително завъртане. 

Постоянните диполни моменти на изследваните багрила, поради 

симетрични причини и наличието на хетероатоми, би трябвало да бъдат 

насочени по късата ос на молекулата и в този случай би следвало да се 

очаква антипаралелно разположение. От друга страна тези багрила следва 

да са с висока поляризуемост (големи ароматни системи) с най-големи 
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стойности на поляризационния тензор по дългата молекулна ос. 

Различните тенденции породени от  постоянните и индуцираните диполни 

моменти е вероятната причина за завъртането на мономерите. 

 
Таблица 1. Димеризационни константи и структурни параметри на 

димерите изчислени чрез използване на Fishing-Net Algorithm. 
 Багрило 
 AO MB NR NB R6G SF 

DKlg  3.10 3.6 3.27 3.09 3.50 4.3 
stand.dev. 0.06 0.1 0.03 0.05 0.06 0.1 
мономер       
Mν~  [cm-1] 20370 15060 18660 15750 18980 19050 
димер       
Hν~  [cm-1] 21550 16530 19800 17180 20080 20160 

Jν~  [cm-1] 19530 14770 17300 14680 18830 19460 

νΔ  [cm-1] 2020 1760 2500 2500 1250 700 
α  [deg] 39 45 41 45 30 57 
R  [Å] 4.2 6.6 4.5 5.3 7.8 7.2 

 
Fishing-Net Algorithm: Приложение при трикомпонентна система – 
протониране на 4-N,N-диметиламино-4’-аминоазобензен [14]. 
 
 Добре известно е, че азобензените, съдържащи амино или диалкиламино 

групи, променят цвета си в разтвор или полимерна матрица при 

протониране. Този феномен, наречен халохромизъм, лежи в основата на 

тяхното използване като индикатори.  

 Промяната на цвета при такива багрила е свързан със съществуващата 

амониево-азониева тавтомерия и с тавтомерната константа, която зависи 

от разтворителя, температурата, облъчването със светлина и наличието на 

допълнителни заместители в протонираната молекула. Aнализът на 

тавтомерни смеси е, обаче, невъзможен от гледна точка на класическата 

спектрофотометрия, тъй като индивидуалните тавтомери не могат да 
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бъдат изолирани. Използвайки разработения от нас Fishing-Net Algorithm 

ние изследвахме за първи път строго количествено амониево-азониевото 

тавтомерно равновесие при 4-N,N-диметиламино-4’-аминоазобензен (АA) 

в рамките на едно широко изследване на промените на линейните и 

нелинейните оптични свойства на спрегнати системи в DMSO/вода при 

протониране. 

 Спектралните промени на АA в 30% вода при протониране са показани 

на Фигура 6. Тези промени могат да бъдат обяснени с процесите на 

протониране и тавтомерия показани на Фигура 7.  

 Както се вижда от Фигура 6 при добавяне на HCl интензитета на ивицата 

на неутралната форма при 450 nm намалява, а при 620 nm се появява нова 

ивица принадлежаща на азониевата форма (AAHAZ). Видими спектрални 

доказателства за поява на амониевата форма (AAHAM) няма. При 

AAHAM амино (диметиламино) групата е протонирана и практически 

изключена от спрегнатата система. Следователно спектърът на тази 

тавтомерна форма трябва да е сходен с този на B (за AAHAM2) или C (за 

AAHAM1).  

N
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 По-нататъшното добавяне на киселина (Фигура 6а) води до намаляване 

интензитета на AAHAZ и до поява на нова ивица при 520 nm, 
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Фигура 6. Абсорбционни спектри на AA при протониране: а) в 30%
вода при рН: 1 – 3.70; 2 – 2.52; 3 – 2.22; 4 – 1.70; 5 – 1.40; 6 
– 1.00; 7 – 0.70; 8 – 0.52; b) в 10% вода при рН: 1 – 3.80; 2 –
2.50; 3 – 2.20; 4 – 1.90; 5 – 1.60; 6 – 1.30; 7 – 1.00. 
Спектрите на неутралните форми са дадени с точки. 
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принадлежаща на бипротонираната амониево-азониева форма AAH2AZ. 

Повишение на интензитета, което може да бъде отнесено към AAH2AM, 

N N NH2Me2N

N N NH3Me2N N N NH2Me2HN

N N NH2Me2N
H

N N NH2

H
Me2N

N N NH3Me2HN

N N NH2Me2HN
H

N N NH3

H
Me2N

+ +

+ +

+ +

+ ++ +
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AAHAZ1
AAHAZ2

AAH2AM

AAH2AZ1 AAH2AZ2

KT1 KT1

KT2

NEUTRAL FORM

MONOPROTONATED FORMS
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H+Ka1

H+Ka2

OR

or

Фигура 7. Протониране на AA. 
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се наблюдава и в интервала 300-320 nm, където е дълговълновия 

максимум на поглъщане на азобензена. 
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Фигура 8. a) Оценени спектри на неутралната (ooo), моно (◊◊◊) и 
бипротонираните (□□□) форми в 10% (незащриховани) и 
в 30% (защриховани) вода; b) Абсорбционни спектри на B
(ooo) и на C (ромбове) съответно в 10% и в 30% вода. 
Оценени индивидуални спектри на амониевата (____) и на 
азониевата (+++) монопротонирана форма. 
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 От Фигура 6а се вижда, че второто протониране започва преди първото 

протониране да е завършило, т.е. моно и бипротонираните форми 

съществуват едновременно в разтвора. Следователно спектъра на 

монопротонираната форма не може да бъде получен експериментално и 

може да бъде изчислен единствено чрез прилагане на Fishing-Net 

Algorithm (или друг тип нетривиален анализ).  

 Затова спектралните криви, показани на Фигура 6, бяха обработени чрез 

Fishing-Net Algorithm и получените индивидуални спектри на трите форми 

(неутрална, моно и бипротонирана) са показани на Фигура 8а. 

Индивидуалните спектри показват, че при монопротониране, 

абсорбционната ивица при 430 nm, принадлежаща на амониевата форма се 

припокрива силно със спектъра на неутралната форма и затова не може 

директно да бъде наблюдавана. Амониевата форма доминира, но нейното 

съдържание намалява с нарастване съдържанието на водата в бинерния 

разтворител. Подобен процес се наблюдава и при бипротониране: 

биамониевата ивица при 320 nm слабо намалява, докато амониево-

азониевата ивица при 520 nm нараства с увеличаване съдържанието на 

водата. 

 Изчислените спектри на монопротонираната форма при различно 

съдържание на вода бяха обработени още веднъж чрез използване на 

Fishing-Net Algorithm и бяха изчислени за първи път тавтомерните 

константи и индивидуалните спектри на амониевия и азониевия тавтомер 

(Фигура 8b). Определянето на тавтомерните константи и на 

индивидуалните спектри на тавтомерите дава възможност за отговор на 

въпроса кое от двете равновесия съществува при монопротонираната 

форма (Фигура 7), т.е. кой от азотните атоми се протонира първи. 

Сравняването на изчисления спектър на амониевия тавтомер със 
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спектрите на B и C, показва (Фигура 8b) , че той сходен със спектъра на C 

(модел на AAHAM1), което означава протониране на азотния атом от 

амино групата. Eдно допълнително доказателство в това отношение е 

фактът, че apK  стойността на B в 50% етанол/вода е 2.07, докато 

съответната стойност за C е 2.00, т.е. налице е по-лесно протониране на 

азотния атом в амино групата. Това ни дава основание да предположим 

съществуването на равновесието AHAM1 AHAZ1 в разтвор. 

 Извършения от нас за първи път количествен анализ на тази тавтомерна 

система даде възможност за изчисляване на съответните apK  стойности, 

които са представени в Таблица 2.  

 
   Таблица 2. Определени apK  стойности и тавтомерни константи*. 

Вода 
[%] 1TK  

1apK  AM
apK

1
AZ

apK
1 2TK  

2apK  

10 0.07 1.94±0.04 1.91 0.78 0.53 -** 
30 0.16 1.88±0.04 1.81 1.01 0.88 0.37±0.07 

* TK =[AZ]/[AM], )1lg( Ta
AM

a KpKpK +−= , )11lg(
T

a
AZ

a K
pKpK +−= ; 

** много ниска стойност, невъзможно да бъде определена. 
 
Fishing-Net Algorithm: Приложение при четирикомпонентна система – 
взаимодействие между билирубин и AuCl4

- в основна среда и в метанол 
[15]. 
 
 Билирубинът (BR) е краен продукт на човешкия метаболизъм [16]. BR и 

неговите окислителни продукти биливердин (BVD) и пурпурин (PRN) са 

важни биолиганди с доказани координационни свойства. В литературата 

са налице оскъдни данни за взаимодействията Au(III)-BR. Някои 

комплекси със Au(I) са широко използвани за лечение на ревматичен 

артрит [17], а през последните две десетилетия има значителен интерес 
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към комплексите със Au(III), поради тяхната изоелектронно и стерично 

подoбиe с комплексите с Pd(II), като потенциални противоракови агенти 

[17,18]. По тези причини взаимодействието AuCl4
--BR в основна и в 

метанолна среда беше детайлно изследвано от нас.  

 Въз основа на 

качествени експерименти 

и на използване на UV-

Vis, EPR и Мьосбауерова 

спектроскопия беше 

установено наличието на 

сложно равновесие между 

BR и неговия окислителен 

продукт BVD, както и 

техните комплекси със 

Au(III). Вземайки предвид 

качествените резултати за 

метанол и основна среда 

ние предложихме 

следната потенциална 

схема за процесите 

протичащи в системата Au(III)-BR: 

BR BVD

AuBR AuBVD

k1

k2

β1
β2
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Фигура 9. Окислителни продукти на BR. 
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 За да оценим параметрите на процеса ние изследвахме трансформацията 

на BR на тъмно в метанол и съответните промени в спектрите с времето 

бяха обработени с Fishing-Net Algorithm. Беше показано, че макар и бавно 

протича окисление до BVD със скоростна константа (4.9±0.2).10-3 h-1. 

 Взаимодействието между BR и NaAuCl4 беше изследвано също детайлно 

в метанол. Получените спектрални криви в рамките на 28 дни са показани 

на Фигура 10. Тези спектрални криви показват, че интензитета на ивицата 

на BR при 460 nm намалява, което води до поява на ниско интензивна 

безструктурна ивица при 640 nm, характерна за хромофорната система на 

BVD.  

 

Фигура 10. Промени в абсорбционния спектър на системата BR-
AuCl4

- (1/1) в метанол с времето (c=5 .10-5M). С 
пресечена линия е показан спектърът на NaAuCl4. 
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 Експерименталните данни от фигурата бяха обработени чрез използване 

на Fishing-Net Algorithm и оценените молни части на четирите компонента 

като функция от времето са показани на Фигура 11. Вижда се, че след 

смесване на реагентите се образува комплекс AuBR (1:1) със стабилитетна 

константа 1lgβ =14.7 ± 1.3. Едновременно с това започва конкурентно 

окисление на BR до BVD ( 1k =(1.3 ± 0.1) .10-2 h-1). Фактът, че скоростната 

константа в този случай е по-висока от скоростната константа на 

окисление на BR в отсъствие на Au(III) е индикация, че добавянето на 

AuCl4
- ускорява процеса. 

 

Фигура 11. Оценени молни части на BR, BVD, AuBR и AuBVD в 
метанол с времето. 
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 Кинетичните данни от Фигура 11 показват, че BVD образуван в 

началото на реакцията намалява, до достигане на минимум, и след това се 

увеличава. BVD също образува стабилен комплекс със Au(III) със 

стабилитетна константа 2lgβ =5.4 ± 2.3, която е по-малка от 1lgβ . Това 

обяснява наличието на свободен BVD в края на реакцията, въпреки, че 

главният продукт е AuBVD (92%).  

 Получените резултати ни дават основание да предположим, че е налице 

многостъпков процес в който протичат едновременно окисление и 

комплексообразуване на BR. След изразходване на свободния BR 

равновесието BR  AuBR се отмества наляво, следвайки необратимия 

процес на окисление на BR във BVD. Той от своя страна образува 

стабилен комплекс AuBVD, чието съдържание се увеличава с времето. 

Тази информация позволява горната кинетична схема да бъде 

модифицирана по следния начин, описвайки процесите в системата BR-

Au(III): 

BR BVD

AuBR AuBVD

k1

β1
β2
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ТЕОРЕТИЧНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ТАВТОМЕРИЯТА ПРИ АЗО И АЗОМЕТИНОВИ БАГРИЛА НА БАЗАТА 

НА 1- И 2-НАФТОЛ 

 
Тавтомерия: исторически преглед. 
 
 През 1884г. Zincke & Bindewald [19] получават един и същ продукт при 

купелуване на бензен диазониев хлорид с 1-нафтол и при кондензация на 

фенилхидразин с 1,4-нафтохинон. Авторите правят предположение, че 

съществува мобилно равновесие между азо багрилото 3.1А* и хидразо 

багрилото 3.1Н и наричат този феномен Ortisomerie.  

OH

N
N OH

NHNH2

OO

N
H

N O

N2
+ + +

3.1A 3.1H  
 През следващия половин век броят на научните публикации свързани с 

описание на нови тавтомерни системи стремително нараства [20]. С 

възникването и развитието на физичните методи за анализ от средата на 

миналия век изследванията на тавтомерията преминават от описание към 

търсене на връзка между структурата и спектралните свойства, точно 

                                                           

* Обозначенията А и Н идват от azo и hydrazo, но се използват по-надолу 
като индикация съответно за енолна и кето форма. 
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изясняване на ефектите на разтворителите, температурата, киселинността 

и не на последно място изследване на механизма на тавтомерно 

превръщане [21]. Такива детайлни изследвания, обаче, са възможни 

единствено, ако съотношението между тавтомерните форми ([H]/[A], 

наричано тавтомерна константа) може да бъде оценено. Сред физичните 

методи за количествен анализ най-важно значение има абсорбционната 

UV-Vis спектроскопия, поради факта, че работи с ниски концентрации, 

голям набор от разтворители и много добро съотношение сигнал/шум (и 

оттам висока точност). Изследванията с помощта на NMR, IR и Fl 

спектроскопия са насочени главно към изясняване на структурата на 

тавтомерите и механизма на тавтомерно превръщане [22]. 

 Изследването на тавтомерни равновесия, обаче, е затруднено от факта, 

че индивидуалните тавтомерни форми не могат експериментално да бъдат 

изолирани и оттам техните спектрални характеристики AA  и НА  остават 

неизвестни:  

)())()(.()( λλλλ AAHH AAAXА +−=      (8) 

 Това свежда количественият анализ на тавтомерни смеси (оценка на 

молната част на едната от двете тавтомерни форми съгласно уравнение 

(8)) до анализ на недефинирани смеси, който беше подробно разгледан в 

предишната глава. 

 Използването на разработената от нас процедура (Fishing-Net Algorithm), 

беше използвана при изследване на различни аспекти на тавтомерията при 

1-фенилиминометил-нафтален-2-ол (3.4), 2-фенилиминометил-нафтален-

1-ол (3.5) и 4-фенилиминометил-нафтален-1-ол (3.6) [23,24,25,26,27]. 

Получените количествени данни, заедно с данните за 3.1-3.3 публикувани 

преди това, позволиха да се създаде за първи път солидна основа за 
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систематичен анализ на тавтомерията при 3.1-3.6 и факторите, която я 

определят. 

N

OH
N

N

OH
N

3.2 3.3  

C
H

OH
N

C
H

OH
N

N
C
H

OH

3.4 3.5

3.6  
 

Структурни ефекти при тавтомерията на 3.1-3.5 [26,28,29]. 
 
 След откриване на тавтомерното равновесие при 3.1 от Zincke & 

Bindewald [19] започва интензивно изследване на факторите, които го 

определят, както и усилено синтезиране на нови тавтомерни багрила. 

Причините не са само научни – по онова време багрилата са high-tech 

продукти, носещи солидни финансови печалби. Двете тавтомерни форми 

(А и Н) не само имат различни цветове, обусловени от промяна на 

дължината на спрегната система, но и различна багрилна сила (и оттам 
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икономическа изгода) и светлоустойчивост. Като правило хидразо 

формата е батохромно отместена и има около 2 пъти по-висока моларна 

абсорбируемост. Логично е, че хидрокси азобагрилата, при които 

съществува тавтомерия са тези при които хидроксилната група е в орто- 

или пара-позиция спрямо азогрупата. Наличието на подходяща химична 

структура не означава автоматично наличие на тавтомерно равновесие – 

то се определя от термодинамичните стабилности на двете форми. Ако те 

са подобни, двете форми съществуват едновременно, но ако едната от тях 

е много по-стабилна само тя реално съществува. Друг важен фактор е 

наличието на вътрешно молекулна водородна връзка, която може 

допълнително да стабилизира едната или другата форма или равновесието 

като цяло. При 3.1 равновесието зависи силно от външните промени 

(разтворители, рН, Т), което прави това съединение идеално за научни 

изследвания, но неподходящо за индустриално приложение.  

 Съгласно Gordon & Gregory [30] поради наличието на вътрешно 

молекулна водородна връзка при орто-хидрокси азобагрилата 3.2 и 3.3 

тавтомерното равновесие по-трудно се влияе от външни фактори, а 

хидразо формата доминира. Това е обяснено с по-здравата водородна 

връзка при Н-тавтомера, която допълнително го стабилизира. По-нови 

наши изследвания показват, че хидразо тавтомерът преобладава само при 

3.3 (67% в изооктан), а ниско температурните експерименти, които ще 

бъдат дискутирани по-долу поставят под съмнение изключителната 

здравина на водородната връзка [24].  

 Ефектът на заместителите във фенолното ядро също определя в 

значителна степен положението на тавтомерното равновесие. Установено 

е, че при 3.1 тавтомерната константа КТ нараства в порядъка: p-OCH3 < p-

CH3 < H < p-Cl < p-COCH3 < p-NO2 и съществува добра корелация 
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между експериментално определените pKa-стойности и σo-константите на 

заместителите. 

 Наличието на експериментални данни за тавтомерното равновесие при 

3.1-3.3 и техни производни в широк набор от разтворители, беше 

използвано като база за провеждане на квантово химични изчисления, 

които да предскажат относителната стабилност на тавтомерите и да 

обяснят ефекта на заместителите във фенилното ядро.  

 На Фигура 12 се вижда, 

че с увеличаване на оσ  

(от донорни към 

акцепторни заместители) 

при пара заместените 

производни на 3.1 

относителната топлина 

на образуване (получена 

чрез AM1 

полуемпиричен метод) 

намалява, което води до 

намаляваща 

стабилизация на азо 

формата (потвърдена от 

експерименталните 

данни за KТ). 

Тенденцията при мета заместителите е обратна, но за съжаление липсват 

експериментални данни, които еднозначно да потвърдят дали тази 

тенденцията съществува в действителност. 
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Фигура 12. Зависимост между относителните 
топлини на образуване на пара (♦) и 
мета (O) заместените производни на 
3.1 и оσ . 
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 За да се провери доколко правилно ще бъде описана тенденцията на 

промяна на тавтомерната константа тавтомерните форми на 3.1-3.3 бяха 

оптимизирани при използване на ab initio HF/6-31G**. Получените 

квантово химични резултати за енергиите на тавтомерните форми на 3.1-

3.3 са представени в Таблица 3. Стойността за енергетичната разлика 

между Н и А тавтомера на 3.1 показва добро съответствие с наличните 

експериментални данни (0.84 kcal/mol в газова фаза [31], 2 kcal/mol в 

метилциклохексан [32] и 2.5 kcal/mol във формамид [33]), което е 

потвърждение за коректността на изчислителните резултати. 

 
Таблица 3. Енергии и топлини на образуване (kcal/mol) на тавтомерните 

форми на 3.1-3.3. 
 AM1 

ΔH 
HF/6-31G** 

ERHF 
KT 

 A H ΔΔHН-А A 
[a.u.] 

H 
[a.u.] 

ΔЕН-А  * ** 

3.1 76.1 84.6 8.51 -796.6322 -796.6297 1.531 0.24 0.11 
3.2 76.0 79.0 2.95 -796.6382 -796.6377 0.276 0.72 0.49 

3.3 75.2 77.4 2.20 -796.6406 -796.6415 -0.558 2.11 1.50 

* в етанол; ** в изооктан; 
 
 Както се вижда изменението на относителни енергии ΔΔHН-А и ΔЕН-А от 

3.1 към 3.3 съответства на промяната на тавтомерните константи (Фигура 

13). Съответствието е особено добро при ab initio HF/6-31G** 

пресмятанията, които предсказват по-стабилна хидразо форма при 3.3, 

което се наблюдава в действителност.  

 Шифовите бази 3.4 и 3.5 представляват друг клас интересни тавтомерни 

съединения. Причината за големия интерес към тавтомерните Шифови 

бази е, че те проявяват фото и термохромизъм [34], представляват 

потенциален интерес за молекулната електроника [35] и могат да се 
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използват като агенти при 

фотодинамичната терапия 

на рак [36]. След 

откриването на техния 

термохромизъм през 1909 

от Senier & Shephard [37], 

първите изследвания 

върху тавтомерията на 

Шифови бази получени от 

салицил алдехид и 

хидрокси нафталдехид са 

публикувани пред 60те 

години на миналия век от 

Dudek et al [38], които се 

сблъскват с невъзможност 

за количествен анализ 

чрез използване на 

абсорбционната UV-Vis 

спектроскопия.  

 През изминалите години големият интерес беше насочен към 

тавтомерните Шифови бази при които тавтомерния пренос се извършва 

във възбудено състояние и определя интересни свойства и потенциални 

високотехнологични приложения в молекулната електроника, като 

флуоресцентни маркери и полимерни протектори [39]. До този момент, 

обаче, освен някои описателни изследвания на Salman et al [40] и Olivieri 

et al [41,42], тавтомерното равновесие при 3.4 и 3.5 и факторите които го 

определят не бяха детайлно изучени. 
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Фигура 13. Зависимост между тавтомерните 
константи в етанол (◊) и изооктан 
(o) и относителната стабилност на 
тавтомерните форми предсказана 
чрез използване на AM1 (незапълнени 
символи) and HF/6-31G** (запълнени 
символи). 
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 Ефектът на заместителите 

във фенилното ядро е 

детайлно изучен от Antonov 

et al [23], които определят 

тавтомерните константи на 

цяла серия пара заместени 

производни на 3.4 в етанол 

и хлороформ. Получените 

данни са показани в 

Таблица 4 и техния анализ 

води до интересни 

заключения. От една страна 

има ясна тенденция за 

ефекта на заместителите в 

етанол и хлороформ. Обаче, 

особено в хлороформ, този 

ефект е малък и не води до 

добре дефинирана 

корелация с Хаметовите 

константи на заместителите. Енолната форма А се стабилизира от 

акцепторни, докато равновесието се отмества към кетоформата при 

донорни заместители. Такъв извод е изненадващ, тъй като ефектът на 

заместителите при съответните азонафтоли 3.1-3.3 [29] е обратен.  

 От друга страна, в неполярни разтворители (тетрахлорметан) 

тавтомерните константи са практически независими от природата на 

заместителя. Следователно съществуващата в етанол, и в по-малка степен 

в хлороформ, тенденция не е проста функция от донорното или 

Таблица 4. Изчислени тавтомерни 
константи на пара-
производните на 3.4 [23]. 

Съед./ 
Заместител 

σn KT 

EtOH 

KT 

CHCl3

KT 

CCl4 

3.4.1 / 

N(CH3)2 

-0.171 1.267 0.667 0.149

3.4.3 / 

CH3 

-0.129 1.723 0.555 0.121

3.4.4 / 

OCH3 

-0.111 1.673 0.754  0.118

3.4 / H 0.000 1.110 0.522 0.149

3.4.6 / Cl 0.238 0.745 0.515 0.109

3.4.7 / Br 0.265 0.805 0.351 0.111

3.4.8 / I 0.299 0.814 0.492 0.121

3.4.10 / 

CN 

0.674 0.532 0.416 0.146

3.4.11 / 

NO2 

0.778 0.562 0.413 0.136
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акцепторно действие на R. За да бъдат изяснени причините за тази 

феномен са извършени квантово химични пресмятания [23]. Обаче, 

квантово химичните данни не показват някаква отчетлива зависимост на 

относителната стабилност на тавтомерните форми от ефекта на 

заместителя. Много по-ясна зависимост се наблюдава при относителните 

(ab initio) диполни моменти на тавтомерите – енолните тавтомери имат 

по-висок диполен момент от кето формите при съединения 3.4.6-3.4.11, 

докато кето формите са по-полярни при 3.4-3.4.4 (Фигура 14). Това 
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Фигура 14. Зависимост между тавтомерните константи на 3.4 и 
неговите производни в етанол и относителните диполни 
моменти (μН -μА) на тавтомерите (АМ1; HF/6-31G**) 
[23]. 
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обяснява отместването на тавтомерното равновесие към Н-формата при 

донорните заместители с увеличаване полярността на средата.  

 Както се вижда има зависимост, която показва, че увеличаването на 

относителния диполен момент (3.4.4 е изключение от тенденцията) води 

до нарастване на съдържанието на по-полярната кето форма и оттам на 

TK . Вероятна причина за това е непланарността на Шифовите бази 

(завъртане около простата връзка N-Ph), която води до намаляване на 

взаимодействието между заместителите във фенилното ядро и 

тавтомерния фрагмент. Тези данни за липса на отчетлива зависимост 

между ефекта на заместителя и тавтомерната константа в неполярни 

разтворители бяха потвърдени наскоро чрез 13C NMR от Alarcon et al [43]. 

 Ние открихме сходни отнасяния и при тавтомерното равновесие при 3.5 

и неговите производни. В Таблица 5 са обобщени изчислените тавтомерни 

константи и индивидуални спектрални характеристики на цялата серия в 

неполярен (циклохексан), полярен апротен (ацетонитрил) и полярен 

протен (етанол) разтворител. Както се вижда и донорните и акцепторните 

заместители водят до батохромно отместване на дълговълновите ивици на 

двата тавтомера, което правилно се предсказва от TD DFT квантово 

химичните изчисления. Докато положенията на ивиците са практически 

независими от разтворителя, тавтомерните константи се увеличават от 

циклохексан към етанол в съгласие с по-високата полярност на 

кетоформата. Ефектът на заместителите е сходен с този при 3.4 (малки 

разлики в циклохексан и стабилизация на кетоформата от донорни 

заместители в ацетонитрил и етанол). Позиционната изомерия при 3.5 в 

сравнение с 3.4 има очаквания ефект на увеличение на КТ , но не толкова 

отчетлив както при съответните азонафтоли. 
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Таблица 5. Тавтомерни константи и спектрални характеристики на индивидуалните тавтомерни форми 
на 3.5-3.4.11 в циклохексан, ацетонитрил и етанол. 

R maxλ /nma 

A - форма 
maxλ /nmb 

A - форма 
maxλ /nma

H - форма
maxλ /nmb 

H - форма
циклохексан ацетонитрил етанол 

     KT ΔGcalc
d KT ΔGcalc

d KT ΔGcalc
d 

3.5.1 
N(CH3)2

406 387 477 
 

400 0.11 -1.07 
(-1.77)

0.88 -1.73 
(-3.71)

7.85e -2.95 
(-3.60) 

3.5.4 
OCH3 

387 359 457 
 

392 0.10 -0.95 
(-1.67)

0.63 -1.86 
(-3.61)

1.21 -2.80 
(-3.59) 

3.5g 

H 
383 354 454 

 
397 0.20 -1.29 

(-1.89)
1.24 -2.02 

(-3.79)
1.49 -2.44 

(-3.72) 
3.5.10 
CN 

397 373 463 
 

417 0.07 -1.07 
(-1.83)

0.57 -1.67 
(-3.81)

0.64 -2.78 
(-3.71) 

3.5.11 
NO2 

403 407 475 
 

445 0.06 -1.92 
(-2.69)

0.56 -2.50 
(-4.74)

0.60 -3.02 
(-4.58) 

a Експериментално оценени спектрални характеристики на индивидуалните тавтомери (стойностите са 
практически същите и в трите разтворителя); b Предсказани стойности (TD-B3LYP/6-31+G**); d Резултати от 
PCM -  B3LYP/6-311+G* + p(H)//HF-6-31G* + p(H) (PB-SCRF-B3LYP/6-311+G** ΔG – стойностите са 
дадени в скоби); e Поради силното припокриване на абсорбционните спектри на А и Н това е само една 
приблизителна стойност; g Тавтомерни константи в други разтворители: DMSO (0.83), диметилформамид 
(0.49), метанол (1.16), ацетон (0.45), 2-пропанол (1.00), дихлорметан (0.65), етилацетат (0.35), диетилов етер 
(0.24), толуен (0.30), тетрахлорметан (0.22). 
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 Термодинамичните параметри на тавтомерното равновесие при 3.5 са 

сравнени в Таблица 6 с тези на 3.1-3-4 определени предварително [24]. 

Вижда се, че в неполярен разтворител (метилциклохексан/ толуен) за 

всички съединения образуването на кетотавтомера е екзотермично 

(ΔHо<0) и единствено ентропийния принос води до съществуване на 

равновесието при стайна температура. 

 
Таблица 6. Термодинамични параметри на тавтомерното равновесие при 

производни на 3.1-3.5 в метилциклохексан/толуен 
(резултатите за етанол са дадени в скоби). 

Съед. ΔHо
 

[kcal mol-1]

ΔSо 

[cal mol-1K-1] 

Съед

. 

ΔHо
 

[kcal mol-1] 

ΔSо 

[cal mol-1K-1] 

3.5.1 -0.535  

± 0.053 

-6.44  

± 0.26 

3.4 -0.198 ± 0.013 

(-0.598 ± 0.038)

-5.43 ± 0.08 

(-2.18 ± 0.25) 

3.5.4 -0.442  

± 0.055 

-6.36  

± 0.28 

3.3 -0.584 ± 0.021 

(-0.384 ± 0.034)

-1.19 ± 0.09 

(-0.31 ± 0.17) 

   3.5 -0.481 ± 0.067 

(-0.664 ± 0.043)

-4.76 ± 0.32 

(-1.43 ± 0.16) 

3.5.10 -0.553  

± 0.026 

-7.36  

± 0.12 

3.2 -0.463 ± 0.004 

(-0.089 ± 0.012)

-2.95 ± 0.02 

(-0.98 ± 0.05) 

3.5.11 -0.836  

± 0.043 

-8.62  

± 0.21 

3.1 -0.115 ± 0.014 

(0.526 ± 0.033) 

-4.60 ± 0.01 

(-1.65 ± 0.11) 

 

 Наличието на изобилие от експериментална информация за 

тавтомерното равновесие при 3.1-3.5, получена от нас, ни подтикна да 

направим мащабни квантово химични изчисления, които да дадат отговор 
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за най-подходящото за този клас тавтомери квантово химичен метод и 

ниво на теория, което да се прилага при сходни съединения.  

 Както се вижда от Таблица 6, енталпията ΔHо е относително независима 

от разтворителя и може да се използва като апроксимация за съответните 

изчислени стойности в газова фаза. Направените екстензивни изчисления 

показват, че: 

1. Освен при най-ниските нива на теория, базисните набори и 

процедури (HF, B3LYP) използвани за оптимизация на геометрията 

водят до незначителна крайна разлика; 

2. При B3LYP е предсказана малко по-голяма стабилност на кето 

тавтомера, докато HF и МР2 предсказват по-голяма стабилност за А-

тавтомера. 

 Като резултат, един добър компромис между изчислителна ефективност 

и достоверност е B3LYP/6-311+G** енергия изчислена при HF/6-

31G*+p(H) или HF/6-31G** геометрия. Енергиите, обаче са само един 

аспект на проблема – вътрешно молекулната водородна връзка при 3.2-3.5 

(resonance assisted hydrogen bonding [44]) се очаква да играе решаваща 

роля при тавтомерното равновесие. Очевидно е, че за коректно описание 

на геометрията на такива системи трябва да се отчете електронната 

корелация чрез методите DFT или МР2 [45]. Сравнение на структурните 

параметри на вътрешно молекулната водородна връзка с осреднени данни 

от рентгеноструктурен анализ на сходни системи показва [26], че B3LYP 

геометриите са най-общо по-добри от тези получени при метода HF, но 

пък B3LYP енергиите са учудващо нечувствителни към използваната 

геометрия. Най-важно е обаче, че резултатите от B3LYP/6-311G+** 

(ΔHT=-0.1 kcal/mol при B3LYP/6-31+G** геометрия и ΔHT=-0.3 kcal/mol 
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при HF/6-31G*+p(H) геометрия) са в добро съгласие с експериментално 

определената енталпия в метилциклохексан/толуен (-0.5 kcal/mol).  

 С помощта на установената изчислителна процедура може да бъде 

предсказан и ефектът на заместителите при 3.5 върху ΔHо
 (Таблица 6). 

Изчислените тавтомерни енталпии (ΔHT) са събрани в Таблица 7. Най-

общо, стабилността на кетотавтомера е надценена (изчислените стойност 

на ΔHT  са по-малки от експерименталните), но изчисленото влияние на 

заместителите е в отлично съответствие с експериментално определените 

стойности (r2=0.966 при HF/6-31G*+p(H) геометрия) и r2=0.997 (B3LYP/6-

31+G** геометрия). 

 
Таблица 7. Изчислени тавтомерни енталпии (в kcal/mol; отрицателен 

знак означава по-стабилна Н-форма). 

Съед. B3LYP/6-311+G**// 
HF/6-31G* + p(H) 

B3LYP/6-311+G**// 
B3LYP/6-31+G** 

3.5.1 0.06 0.19 
3.5.4 0.15 0.25 
3.5 -0.33 -0.12 

3.5.10 -0.02 0.16 
3.5.11 -0.15 0.00 

3.1 0.62 -0.52 
3.3 -2.28 -1.90 
3.4 0.60 0.81 
3.6 1.25 1.93 

 

 Абсорбционните спектри на 3.6 в толуен като функция от температурата 

са показани на Фигура 15. Би следвало да се очаква, по аналогия с 3.1-3.5, 

че един неполярен разтворител като толуена ще стабилизира по-малко 

полярния А-тавтомер. Изненадващо, при стайна температура не се виждат 

дори следи от енолната форма около 350 nm, където поглъща моделната 

А-форма. Увеличаването на температурата води до намаляване на 
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интензитета на ивицата при 510 nm, но не се забелязва никакво нарастване 

на интензитета при 350 nm. Охлаждането на разтвора под 273К не води до 

съществени спектрални промени и измерените спектри са на практика 

идентични с този при стайна Т. С други думи, налице е едно спектрално 

поведение, което не може да бъде интерпретирано с модела на тавтомерно 

равновесие наблюдавано при сходните по структура азо багрила и 

Шифови бази. Следователно, може да се предположи, че спектралните 

промени около 500 nm са израз на двукомпонентно равновесие, което не 

включва нито енолния, нито кето тавтомера. 

300 400 500 600 700

WAVELENGTH [nm]

A
B

SO
R

B
A

N
C

E

 

Фигура 15. Промяна в абсорбционните спектри на 3.6 с нарастване на 
температурата. Абсорбционният спектър на моделната 
енолна форма е представен с пресечена линия. Изчислени 
спектри на Н-димерите “сандвич” (♦♦♦) и “глава-опашка” 
(◊◊◊). 
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 Квантовохимичните изчисления в газова фаза (Фигура 16) потвърждават 

това предположение. Те показват, че освен двете тавтомерни форми са 

възможни и два Н-димера. Вижда се, че полярният димер “глава-опашка” 

и напълно симетричния “сандвич” са близки по енергия и вероятно 

съществуват съвместно в толуен. Енергетичната бариера между тях и Н-

тавтомера е значителна, което не позволява неговото получаване. В 

противен случай, наличието на кето тавтомер веднага ще доведе до 

отместване на равновесието към по-неполярната А-форма, която би се 

стабилизирала в толуен. 

A-form 

μ=3D

3.88kcal/mol

7.56kcal/mol

1.34kcal/mol

H-form 

μ=6.7D

sandwich H-dimer 
μ=0D

head-to-tail H-dimer 
μ=9D

 

Фигура 16. Енергетична диаграма (HF/6-31G**) на тавтомерните и 
димерните форми на 3.6. 
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 Използвайки предположението за съществуване на димер-димерно 

равновесие ние изчислихме индивидуалните спектри на двата димера и 

термодинамичните параметри на процеса. Както се вижда от Фигура 15 с 

повишение на температурата нараства количеството на димера тип 

“сандвич”, като стойностите на промяната на ентропията и енталпията са 

както следва: ΔHо=5.0 kcal.mol-1 и ΔSо=16.7 cal.mol-1.K-1. Индивидуалните 

спектри на двата димера съответстват като разположение и форма на тези 

предсказани от молекулната екситонна теория [46]. 

 В случай, че димерни форми съществуват в разтвора, добавянето на 

полярен или протен разтворител би следвало да доведе до разпадане на 

димера тип “сандвич” и да отмести равновесието към енолния тавтомер 

съгласно следната кинетична схема: 

A  H  DНhead-to-tail  DНsandwich 

 При добавяне на ацетонитрил към разтворa на толуен димерната ивица 

при 510 nm изчезва и се появява нова ивица при 460 nm. Тези промени са 

съпроводени с увеличаване на интензивността в областта 360-370 nm, 

където поглъща А-формата, което означава, че димерните структури са 

частично разрушени. 

 Ситуацията се променя в DMSO и в ацетон, където поради техните 

протон акцепторни свойства, димерът “глава-опашка” е почти напълно 

разрушен.  
 
Ефект на разтворителя при тавтомерното равновесие на 3.1-3.5 
[26,47,48]. 
 
 Както е добре известно, влиянието на разтворителите върху 

тавтомерното равновесие при 3.1-3.5 не е проста функция на тяхната 

полярност [21], особено при 3.1, където възможностите за взаимодействие 
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с молекулите на разтворителя са по-големи поради липсата на вътрешно 

молекулна водородна връзка [49]. 

 От друга страна, е известно [26], че квантово химичните изчисления, при 

които се прилага модел на разтворителя като среда, не описват коректно 

относителната стабилност на тавтомерите нито когато се прилагат спрямо 

оптимизирани вече молекули, нито когато оптимизацията се извършва в 

така моделираната среда. 

 След като на практика е известно, че взаимодействията тавтомер-

разтворител са специфични, ние решихме да приложим един смесен 

подход – добавяне на молекули на разтворителя около тавтомерите, за да 

моделираме квантово химично тези взаимодействия. Съединение 3.1 е 

най-подходящо за проверка на един такъв модел, тъй като там липсва 

вътрешно молекулна водородна връзка. Изчислените относителни енергии 

на равновесието 3.1А 3.1Н при използване на най-простия модел на 

солватация, този на Onsager (Таблица 8), само потвърждават казаното по-

горе, тъй като не се наблюдава никаква зависимост между тях и 

експериментално определените тавтомерни константи. 

 Следващата стъпка беше добавяне на молекули на разтворителя около 

тавтомерните форми за да се моделира специфичния ефект на 

взаимодействие и следващо поставяне на така получените комплекси 

тавтомер-разтворител в диполната среда на разтворителя чрез модела на 

Onsager, за да се моделира ефектът на средата като цяло. Получените 

резултати за някои разтворители са представени в Таблица 8. 

 Като мярка за относителната стабилност беше използвана енергията на 

солватация, дефинирана както следва: 

)().( solvdyeRHFsolvRHFdyeRHFs EEnEЕ +−−− −+=Δ   (9) 
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където: dyeRHFЕ −  e енергията на изолираната багрилна молекула (А или 

Н) в газова фаза; solvRHFЕ −  e енергията на изолираната молекула на 

разтворителя в газова фаза; n е броя на молекули на разтворителя в 

модела; )( solvdyeRHFЕ +−  e енергията на получения при взаимодействието 

комплекс багрилна молекула – молекули на разтворителя. Стойностите на 

енергиите на солватация са показани в Таблица 9. 

 
Таблица 8. Влияние на разтворителя върху енергиите (HF/6-31G** в a.u. и 

ΔEH-A  в kcal/mol)на двете тавтомерни форми на 3.1. 
Р-рител n Газова фаза Модел на Onsager 

  A H ΔEH-A A H ΔEH-A 
 0 -796.6322 -796.6297 1.531 -796.6323 -796.6311 0.803 

вода 1 -872.6683 -872.6643 2.466 -872.6707 -872.6708 0.0568
 2 -948.6996 -948.6990 0.351 -948.7013 -948.7046 -2.051

CH2Cl2 0 -796.6322 -796.6297 1.531 -796.6323 -796.6308 0.947 
 1 -1754.6237 -1754.6232 0.294 -1754.6239 -1754.6262 -1.424

CH3OH 0 -796.6322 -796.6297 1.531 -796.6323 -796.6310 0.834 
 1 -911.6917 -911.6881 2.240 -911.6939 -911.6906 2.033 

 
Таблица 9. Енергии на солватация ΔEs (kcal/mol) на двете тавтомерни 

форми в различни разтворители. 
Разтвор
ител 

n Газова фаза Модел на Onsager 

  A H ΔEs(H-A) 
* 

A H ΔEs(H-A) 
* 

вода 1 7.819 6.884 -0.935 7.059 7.919 0.86 
 2 12.669 13.849 1.180 9.281 12.136 2.855 

CH2Cl2 1 2.065 3.301 1.236 1.575 3.947 2.372 
CH3OH 1 8.026 7.317 -0.709 8.333 7.135 -1.198 

* положителна стойност означава, че 3.1Н се стабилизира по-добре от 
разтворителя и обратно. 

 



 

 55

 Както се вижда от Таблица 9 и Фигура 17 във вода при 3.1А 

взаимодействието ОН...ОН2 е предпочетено (R=1.95Å), докато при кето 

формата взаимодействието NH…OH2 води до по-голяма стабилизация. 

Относителната енергия и енергията на солватация предсказват по-

стабилна А-форма, което противоречи на експериментално наблюдаваната 

тавтомерна константа. При увеличаване на броя на водните молекули се 

наблюдава намаляване на относителната енергия и при две молекули вода 

 

Фигура 17. Взаимодействие на една молекула вода с А (а) и Н (b) 
формите. 
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Н-формата е по-стабилна. Добавянето на трета молекула вода води до 

слаба промяна на относителната енергия, тъй като тя не взаимодейства 

директно с багрилната молекула. От друга страна, използването и на 

модела на Onsager значително подобрява достоверността, тъй като дори 

при една молекула вода кето формата е предсказана като по-стабилна.  

 В дихлорметан и при двата тавтомера предпочетеното взаимодействие е 

О...H2CCl2 (R=2.71Å при Н- и R=2.93Å при А-формата), но Н- формата е 

предсказана като по-стабилна. В метанол взаимодействието е от същия 
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Фигура 18. Корелация между експериментално определените 

тавтомерни константи и относителната енергия ΔEН-А
(Таблица 8; ооо), и относителната енергия на солватация Δ
Es(Н-А) (Таблица 9, ●●●). 
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тип както при една молекула вода (OH…OHCH3, R=1.91Å при А- и 

NH…OHCH3, R=2.20Å при H-формата), но в този случай А-формата е по-

стабилна. 

 Както се вижда от Фигура 18, данните за относителните енергии и 

относителните енергии на солватация се корелират по задоволителен 

начин (r2>0.99) с експериментално определените тавтомерни константи за 

съответните разтворители. Затова може да се направи заключението, че 

два фактора са определящи за положението на тавтомерното равновесие 

при 3.1 в различни разтворители: 

• Способността на разтворителя да образува по-здрава 

междумолекулна водородна връзка с единия от тавтомерите 

(моделирано чрез добавяне на молекули на разтворителя); 

• Дипол-диполните взаимодействия между тавтомерите и 

разтворителя като среда (модел на Onsager). 

 Разбира се, реалните взаимодействия в разтвора са много по-сложни, но 

приложения модел описва ситуацията с приемлива достоверност. Вижда 

се, обаче, че детайлното описание и обяснение на ефекта на разтворителя 

чрез квантово химични изчисления е изключително трудоемко, а 

резултатите са не винаги еднозначни, понеже към трудностите, които 

квантовата химия има в предсказване на относителната стабилност на 

тавтомерните форми се добавя и преходът от газова фаза към разтвор.  

 Една друга възможност е да се търси връзка между емпирично 

определени свойства на разтворителите и положението на тавтомерната 

константа. Съществуват множество подходи за емпирично описание на 

свойствата на разтворителите, като един от най-успешните е Linear 

Solvation Energy Relationship (LSER), описан през 1983 от Taft et al [50]. 

Съгласно този подход, в повечето от случаите, три солватохромни 
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параметри са необходими да опишат свойствата на разтворителите: α  - 

мярка за протон донорните свойства; β  - мярка за протон акцепторните 

свойства; *π - способността на разтворителя да участва в диполни 

взаимодействия, т.е. да действа като среда. 

 Оттук, съгласно LSER теорията, тавтомерната константа може да се 

опише с уравнение (10): 

βαπ ...lg * bascKT +++=        (10). 

Уравнение (10) е регресионно уравнение между експериментално 

определените тавтомерни константи и солватохромните параметри, чиито 

регресионни коефициенти (c, s, a и b) описват ефекта на взаимодействие. 

 Използвайки разработените от нас подходи за анализ на тавтомерни 

равновесия, ние получихме данни за тавтомерните константи на 3.1-3.5 в 

достатъчно голям набор от разтворители, което ги прави подходящи за 

LSER анализ. От друга страна такъв анализ би дал възможност за 

сравнение с направените теоретични изчисления. 

CH3 N
C
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H O
CH3 N
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OH

CH3 N
H O

CH3

CH3

CH3 N
OH

CH3

CH3

3.17A 3.17H

3.18A 3.18H  
 Избраните съединения дават интересни възможности – 3.2 и 3.3 са 

азосъединения с вътрешно молекулна водородна връзка, 3.4 и 3.5 са 
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техните азометинови аналози, а при 3.1 няма водородна връзка. От 

работите на Dudek et al [38] може да се извлече информация за 3.17, която 

макар и малко е достатъчна за LSER анализ и сравнение с 3.4. 

 В Таблица 10 са събрани тавтомерните константи на горните съединения 

заедно със солватохромните параметри на използваните разтворители, а в 

Таблица 11 са представени получените съгласно уравнение (10) 

корелационни зависимости. 

 Както се вижда от Таблица 11 при Шифовите бази 3.4, 3.5 и 3.17 ефектът 

на разтворителя като протон акцептор е равен на нула. Подобно е и 

отнасянето при ацетилацетона, където липсата на b е причинена от 

вътрешно молекулната водородна връзка, която е много здрава и не може  

да бъде разкъсана от разтворителя  [51]. При 3.4, 3.5 и 3.17 е налице 

съперничество между NH…O и OH…N водородни връзки, така, че 

наблюдавания резултат означава, че двете връзки са много здрави. 

Независимо, обаче, от здравите вътрешно молекулни водородни връзки и 

трите съединения показват положителна а стойност, т.е. участват във 

водородни връзки с протон донорни разтворители (положителната 

стойност означава по-добро взаимодействие на Н-формата). Причината за 

това е втората свободна електронна двойка на кислородния атом, която е 

достъпна за разтворителя. По-голямата стойност за а при 3.17 също не е 

изненада, защото NHMe е по-добър електрон донор [52] от NHPh, така, че 

карбонилната група при 3.17Н би следвало да е по-добър протон акцептор 

[53]. Положителните стойности за s коефициентите показват по-висока 

полярност на кето формата, която е и доказана от квантово химичните 

изчисления [24]. Отново ефектът е най-голям при 3.17, което има най-

високи тавтомерни константи в полярни разтворители. 
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Таблица 10. Стойности на тавтомерните константи на 3.1-3.5 и 3.17 в 
различни разтворители. 

Разтворител a 
TKlg b,c 

 *π  α  β  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.17 

MeOH 0.60  0.93  0.62 -0.59  0.19 0.31 -0.02  0.06  0.95 

EtOH d 0.54  0.83  0.77 -0.85 -0.21 0.30 -0.03  0.17  

i-пропанол  0.48  0.76  0.95     0.00  

диетилов 
етер 

0.27  0 0.47    -0.87 -0.62  

ацетон 0.71  0.08  0.48 -0.43  0.25 -0.48 -0.35  

етилацетат  0.55  0  0.45 -0.59  0.26  -0.46  

ACN 0.75  0.19  0.31 -0.24 -0.18 0.35 -0.25    

HCONH2  0.97  0.71  0.60   0.17 0.45     

диметил 
формамид 

0.88  0  0.69 -1.06  0.20  -0.31  

DMSO 1.00  0 0.76 -0.90  0.22 -0.12  -0.08  0.30 f 

пиридин  0.87  0  0.64      0.30 

толуен 0.54  0  0.11     -0.52  

(CH2Cl)2  0.81  0  0   0.36    

CH2Cl2 0.82  0.30  0 0.20  -0.08 0.40 -0.23  -0.19  

CHCl3 0.58  0.44  0 0.13  0.17  0.40 -0.28  0.40 

CCl4 0.28  0 0  -0.25 0.33 -0.83  -0.66 -0.55 

цикло-
хексан  

0  0  0   0.21  -0.70  

хексан  -0.08  0  0    -1.06   

изооктан  -0.08d 0 0 -0.94 -0.31 0.18    
a Солватохромни параметри, виж [50]; b Стайна температура; c Виж текста 
за литературните източници. d абсолютен EtOH [24]; f Оценено от 
стойността за 3.18 използвайки аналогиите в другите стойности на 3.17 и 
3.18. 
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Таблица 11. LSER корелационни уравнения за 3.1-3.5 и 3.17 (n - брой 
експериментални точки, r - корелационен коефициент, F - 
статистическа F-стойност). 

Съед. c s a b n   r2 станд. 
грешка 

F 

3.1 -0.81 1.17 0.63 -1.50 11 0.856 0.21 13.9 
 (0.17)  (0.26)  (0.19)  (0.26)     

3.2 -0.29 0.11 0.79 -0.68 7  0.81  0.12 4.2 
 (0.10) (0.19)  (0.27) (0.28)     

3.3 0.23 0.17 0.16 -0.23 13  0.867 0.03 19.5 
 (0.02) (0.04) (0.03) (0.03)     

3.4 -1.05 0.85 0.60  10  0.976 0.07 143  
 (0.04) (0.07) (0.06)      

3.5 -0.76 0.55 0.63  12  0.943 0.08 74  
 (0.06) (0.10) (0.07)      

3.17 -0.87 1.25 1.17  5  0.987 0.09 74  
 (0.12) (0.16) (0.11)      

 

 Въпреки сходствата в структурата, отнасянията на 3.2-3.3 и 3.4-3.5 са 

различни. Най-очевидната разлика е появата на отрицателен b коефициент 

при 3.2 и 3.3. Това означава, че вътрешно молекулна водородна връзка 

(връзки) може да бъде разкъсана от протон акцепторни разтворители, като 

ОН групата на енолния тавтомер встъпва по-лесно във взаимодействие, 

което е очаквано, тъй като NН е по-слаб протон донор [53]. По-високата 

полярност на кето формата, както и при съответните Шифови бази, води 

до положителен s коефициент, но в по-тесни граници, тъй като 

допълнителния азотен атом води до затихване на електрон донорните 

свойства на NH.  

 Съединение 3.1 е особено подходящо за сравнение, тъй като не образува 

вътрешно молекулна водородна връзка. Като резултат s коефициентът е 

най-голям, което е индикация за по-голям диполен момент и съществен 

електронен пренос в 3.1Н. Също тук b коефициентът е най-голям като 
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абсолютна стойност и отрицателен, потвърждавайки казаното по-горе за 

протон донорните свойства на ОН групата. Сравнението по абсолютни 

стойности на b коефициента с тези на 3.2 и 3.3 е индикация, че при тях 

вътрешно молекулната водородна връзка е само частично разкъсана. 

Въпреки това, фактът, че тя може да бъде разкъсана означава, че азо 

фрагмента е по-слаб протон акцептор в сравнение с азометиновата група.  

 Коефициентите а и b при 3.3 са доста по-малки отколкото при 3.2 

поради стеричното пречене между нафтоловото ядро и молекулите на 

разтворителя взаимодействащи с карбонилната група на 3.3Н. Този ефект 

е вече доказан при някои ароматни кетони [54], където само една 

електронна двойка на карбонилния кислород е достъпна за разтворителя, 

докато другата е засенчена или закрита от близко стоящия СН протон. 

Това запречване е значително при 3.3Н, съдейки по стойността на а, 

докато същия ефект при 3.3А води до натиск върху ОН групата, 

ограничаване на достъпа на разтворителя до кислородния атом и 

засилване на вътрешно молекулната водородна връзка в сравнение с 3.2А. 

Липсата на сходен ефект при аналогичните 3.4 и 3.5 е на пръв поглед 

изненадващо, но може лесно да бъде обяснено – при 3.4 също има 

стерично пречене между CH протон от азометиновата група и 

нафтоловото ядро водещо до същия ефект. 

 От разгледаното дотук можем да заключим, че резултатите от LSER  

анализ не само потвърждават направените съждения от 

експерименталните и теоретични изследвания върху 3.1-3.5, но и дават 

една пълна, логична и изглеждаща достоверно обща картина на влиянието 

на разтворителя върху тавтомерното равновесие при изследваните 

азонафтоли и Шифови бази и за здравината на вътрешно молекулната 

водородна връзка. 
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Ефект на температурата върху тавтомерното равновесие на 3.1-3.5 
[24,48]. 
 
 Ефектът на температурата при 3.1-3.5 е изследван главно чрез 

използване на UV-Vis и NMR спектроскопия [55,32], без да се оценяват 

получените резултати в контекста на използвания разтворител. За 3.1 е 

показано, че тавтомерното равновесие се отмества към А-формата в 

дихлорметан (ΔH=-1.38 kcal/mol) и метилциклохексан (ΔH~-2 kcal/mol) 

при повишаване на температурата. Подобни са изводите и за формамид 

(ΔH=-2.5 kcal/mol и ΔS=-7.8 е.u.), които показват, че процесът A H е 

екзотермичен и увеличаване на ентропията и намаляване на енталпията 

биха го улеснили. При 3.4 разликите са по-малки, както е показано от 

Olivieri et al [41] (-1.7 kcal/mol в CDCl3) и Dudek et al [38] (-0.4, -1.5 и 0.08 

kcal/mol за 3.4 в CCl4, CDCl3 и CH3CN) чрез NMR спектроскопия. 

 На практика обаче липсва системно изследване на ефекта на 

температурата и ефекта на разтворителя, които са неотделими в този 

случай. По тази причина, ние избрахме два разтворителя – циклохексан 

(или циклохексан/толуен при ниски температури) и етанол. Както беше 

показано в предишната глава, първият е неполярен и не встъпва в 

специфични взаимодействия, което дава възможност за по-добро 

сравнение с наличните резултати от квантово химични изчисления и 

показва ефекта на температурата в чист вид. От друга страна ЕtOH е 

полярен и има сравними протон донорни и протон акцепторни свойства, 

което позволява да образува водородни връзки и с двете тавтомерни 

форми. 

 Аb initio квантово химичните изчисления в газова фаза предсказват по-

висока стабилност за енолната форма при 3.1, 3.2, 3.4 и 3.5 и обратното 

при 3.3 (резултатите от HF/6-31G** квантово химични изчисления за 3.1-
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3.5 са както следва: 1.53, 0.28, -0.56, 1.80 и 0.89 kcal/mol). Тези резултати 

следват същата тенденция както и изчислените от нас тавтомерни 

константи в циклохексан при стайна температура (молната част [%] на Н-

формата в циклохексан при стайна температура е както следва: 11, 33, 60, 

8 и 17). При охлаждане тавтомерното равновесие се отмества към Н-

формата при всички изследвани съединения. При около 100К е налице 

пълно изчезване на енолната форма, освен при 3.1 (Фигура 19). 

Фигура 19. Абсорбционни спектри на 3.1 в метилциклохексан/толуен: 1 – 
298К, 2 – 270К, 3 – 240К, 4 – 220К, 5 – 200К, 6 – 180К, 7 – 
160К, 8 – 140К, 9 – 120К. 

 
 Оценените стойности на ентропията и енталпията за съединения 3.1-3.5 

са събрани в Таблица 12. За съединения 3.2-3.5, и в известна степен за 3.1, 

тези данни са първите, които са публикувани досега.  

 При всички съединения се наблюдава тенденция към две области на 

промяна на ΔGo – едната при температури между 300 и 200К и другата 

между 220-140К. Под 140К съединението е в твърда матрица и ние 
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предполагаме, че протонен пренос не се осъществява. В първата 

температурна област използваната смес от разтворители е в течно 

състояние (и следователно се наблюдава чист ефект на промяна на 

температурата), докато във втората област влизат точките на замръзване 

на метилциклохексана и толуена и може да бъде разглеждана като една 

преходна област с повишена вискозност. 

 
Таблица 12. Термодинамични параметри на равновесието A H в MCH/T 

и EtOH. 
Съед. MCH/T EtOH 

 Т 
[K] 

ΔHo 
[kcal/mol] 

ΔSo 
[cal/mol.

K] 

Т 
[K] 

ΔHo 
[kcal/mol] 

ΔSo 
[cal/mol

.K] 
3.1 300-

220 
220-
160 

-0.115 
± 0.014 
-3.20 
± 0.17 

-4.60 
± 0.01 
-18.5 
± 0.1 

330-
200 

0.526 
± 0.033 

-1.65 
± 0.11 

3.2 300-
220 
220-
160 

-0.463 
± 0.004 
-0.836 
± 0.021 

-2.95 
± 0.02 
-4.71 
± 0.20 

300-
200 

-0.089 
± 0.012 

-0.98 
± 0.05 

3.3 300-
220 
220-
160* 

-0.584 
± 0.021 

 

-1.19 
± 0.09 

 

300-
200 

-0.384 
± 0.034 

-0.31 
± 0.17 

3.4* 300-
200 
200-
140 

-0.215 
± 0.015 
-1.66 
± 0.15 

-4.51 
± 0.06 
-11.16 
± 0.78 

330-
200 

-0.799 
± 0.049 

-2.65 
± 0.24 

3.5 300-
200 
200-
120 

-0.506 
± 0.070 
-1.21 
± 0.25 

-4.50 
± 0.28 
-7.57 
± 1.54 

330-
200 

-1.534 
± 0.114 

-2.77 
± 0.48 

* Липсата на корелация не позволява съответните стойности да бъдат 
оценени. 
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 В областта 300-200К процесът е екзотермичен и стойностите за 

енталпията следват същата тенденция, както при относителните енергии в 

газова фаза, предсказани от квантово химичните изчисления. С 

намаляване на температурата дипол-диполните взаимодействия 

разтворител-разтворено вещество се засилват (водейки до по-висока 

степен на подреденост), което обяснява наблюдаваната тенденция в 

промяната на ентропията от 3.1 към 3.3 (при 3.3 разликите в диполните 

моменти [24] на двата тавтомера са най-малки, следователно и степента на 

промяна на ентропията трябва да е най-малка като относителна стойност, 

което се и наблюдава). Трябва да се подчертае обаче, че при всички 

изследвани съединения двата члена (ΔHo и Т.ΔSo) са от същия порядък при 

стайна температура. Това което означава, че равновесието се определя от 

деликатно противодействие между енергетичния и ентропийния фактор, 

което не позволява ясна и категорична интерпретация. 

 При охлаждане два ефекта могат да се очакват в етанол – от една страна, 

промяна на полярността на средата, която ще доведе най-общо до 

стабилизация на по-полярния Н-тавтомер и намаляване на здравината на 

вътрешно молекулните водородни връзки при 3.2-3-5, и, от друга страна, 

промяна в здравината междумолекулните водородни връзки разтворител-

тавтомер. Както беше вече дискутирано по-горе, LSER анализа показва, че 

вътрешно молекулната водородна връзка при 3.2 и 3.3 е по-слаба от тази 

при 3.4-3.5 и може да бъде разкъсана.  

 Съединение 3.1 може да се използва като модел за чистото протон 

донорно и протон акцепторно действие на етанола, тъй като тук няма 

вътрешно молекулна водородна връзка. Квантово химичните данни [47], 

които вече дискутирахме, показват, че молекула метанол действа като 

протон акцептор и при двете тавтомерни форми, но стабилизира повече 
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енолната. От друга страна увеличаването на полярността на средата води 

до намаляване на относителната енергетична разлика между двата 

тавтомера. Промяната на абсорбционния спектър на 3.1 при охлаждане 

(Фигура 20) напълно съответства на квантово химичните и LSER 

предсказания.  
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Фигура 20. Абсорбционни спектри на 3.1 в етанол: а) 1 – 298К, 2 – 

270К, 3 – 240К, 4 – 220К, 5 – 200К; b) 6 – 180К, 7 – 160К, 
8 – 140К, 9 – 120К, 10 –100К. 



 

 68

 При стайна температура енолната форма е доминираща (протон 

акцепторния коефициент в уравнение (10) е около 3 пъти по-голям от 

протонодонорния, Taблица 11). При увеличаване на температурата до 

333К нараства съдържанието на кето формата и обратна тенденция може 

да се очаква при охлаждане. Действително понижаването на 

температурата до 200К води до слабо увеличаване на съдържанието на А-

формата (Фигура 20a), при което не се наблюдават резки промени във 

формата на спектралните криви. На Фигура 20b са показани спектралните 

промени под 200К. Както се вижда интензитета на главните ивици остава 

непроменен, но се наблюдава батохромно отместване и фина структура. 

На практика, поради увеличената вискозност на средата и здравите 

междумолекулни водородни връзки, тавтомерното равновесие е 

замразено. Вероятно при тези условия съществуват няколко типа 

междумолекулни комплекси багрило-етанол, за което подсказват 

новопоявилите се изобестични точки при 416, 460 и 490 nm.  

 При 3.2 и 3.3 увеличаването на температурата до 333К води до слаби 

спектрални промени (относителните енергии и в двата случая са малки) 

към увеличаване съдържанието на азо формата. При 3.3  тези промени са 

по-отчетливи, тъй като поради стеричното пречене междумолекулната 

водородна връзка е по-слаба. Данните от предишната глава подсказват, че 

при тези съединения има конкуренция между вътрешно молекулната 

водородна връзка и междумолекулна такава, където етанола действа като 

протон акцептор. С намаляване на температурата тавтомерното 

равновесие се отмества слабо към Н-формата, като промените отново са 

по-значими при 3.3. При 3.3 при 140К се наблюдава фина структура и 

батохромно отместване на главната ивица на хидразо тавтомера, но 

наличието на азо ивицата при 423 nm показва, че трансформацията азо-
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хидразо не е пълна. Липсата на отчетливата промяна, каквато се 

наблюдава в метилциклохексан/толуен, показва, че вътрешно молекулната 

водородна връзка е разкъсана и са установени по-здрави междумолекулни 

водородни връзки с разтворителя. Това води отново до фиксиране на 

тавтомерния протон както при  3.1, потвърждавайки изводите за 

здравината на вътрешно молекулната водородна връзка направени от 

LSER анализа.  

 Спектралните отнасяния на 3.4 и 3.5 в етанол при понижаване на 

температурата са същите, както и в метилциклохексан/толуен. 

Увеличаването на температурата води до нарастване съдържанието на 

енолната форма, обратното се случва при охлаждане. Енолната форма 

изчезва при около 160-140К, по същото време, структурата на 

дълговълновата Н-ивица придобива фина структура, но не се наблюдава 

батохромно отместване, както при съответните азонафтоли. Очевидно, 

понижаването на температурата, не води до замразяване на равновесието, 

което може единствено да бъде следствие от здравината на вътрешно 

молекулната водородна връзка. В този случай EtOH действа единствено 

чрез увеличаване на полярността и стабилизира по-полярната Н-форма. 

Това се потвърждава и от емисионните спектри, които не се променят като 

структура и положение на ивиците. 

 

Механизъм на протон трансфер при 3.1-3.5 [25]. 
 
 Механизмът на тавтомерен пренос при 3.1 е изследван подробно от 

Jacques [56] чрез flash-photolysis. Показано е, че при поглъщане на фотон 

3.1А претърпява цис-транс изомеризация, докато 3.1Н не показва каквито 

и да е промени. Нещо повече, цис-азо тавтомерът не следва класическата 
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директна цис-транс релаксация, а се превръща първоначално в Н-форма, 

която по-нататък преминава в транс-азо. 

 В същото време няма подробни изследвания върху механизма на протон 

трансфер при съединенията с вътрешно молекулна водородна връзка 3.2-

3.5. По отношение на 3.2-3.3 изследванията на Gegiou et al [57] показват, 

че в разтвор се наблюдава слаба флуоресценция, произлизаща от хидразо 

формата. До сходен извод по отношение на наблюдаваната 

флуоресценция при 3.4 достига и Alarcon [41], който прави общото 

предположение, че се осъществява протон трансфер във възбудено 

състояние (exited state intramolecular proton transfer, ESIPT). Обаче 

наличието на тавтомерно равновесие при стайна температура и липсата на 

количествени данни за тавтомерната константа правят детайлния анализ 

невъзможен и водят до описателния извод, че преносът на протон се 

осъществява в основно и/или възбудено състояние.  

 Ние извършихме детайлни флуоресцентни изследвания, които показаха, 

че квантовите добиви на 3.2 и 3.3 са много ниски. Причината за това е 

високо лежащата n-орбитала на азотните атоми от азо групата, която 

благоприятства безизлъчвателната дезактивация [58]. Спектрите на 

възбуждане са независими от избраната емисионна дължина на вълната, 

което показва еднозначно, че само едната тавтомерна форма излъчва. При 

температури около 100К в метилциклохексан/толуен, както беше 

показано, се наблюдава само кето формата. По същото време 

абсорбционните и емисионни спектри са почти идентични огледални 

образи, което води до извода за емисия само от Н-формата. Липсата на 

излъчване при моделните аналози на енолната форма на 3.2 и 3.3 [57] 

потвърждава тази хипотеза. 
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 При съединения 3.4 и 3.5 абсорбционните спектри показват наличие и на 

двете тавтомерни форми при стайна температура, но при ниски 

температури и в етанол и в циклохексан равновесието се отмества 

напълно към кето формата. Спектрите на възбуждане при стайна 

температура, които са независими от емисионната дължина на вълната, 

показват ивици и за двете тавтомерни форми. Налице е по-висок квантов 

добив в сравнение с азо аналозите. Нискотемпературните спектри на 

възбуждане съдържат само ивици принадлежащи на кето формата. 

 Такива спектрални отнасяния показват 

наличие на протон трансфер във възбудено 

състояние, който може да бъде обяснен със 

следната опростена схема: След възбуждане, в 

А-формата (А*) се извършва тавтомерно 

превръщане до Н* и наблюдаваната емисия е резултат от връщането на 

Н* в основно състояние. Това обяснява липсата на промяна на формата на 

емисионния спектър при възбуждане при различни дължини на вълната 

(т.е. възбуждане на А или Н-формата). Високите стойности на Стоксовото 

отместване също подкрепят такава хипотеза. Ниските квантови добиви 

показват, обаче, че по-голямата част от възбудените молекули се връщат в 

основно състояние чрез безизлъчвателна дезактивация със скоростна 

константа Аk . 

 Ние опитахме да оценим от спектрите на възбуждане относителната част 

на енолните молекули, които се трансформират в Н-форма чрез ESIPT 

механизъм при 3.4 и 3.5. За тази цел дефинирахме отношението 
АPT

PT
kk

k
+

, 

A

A* H*

H

ESIPT

Abs Abs Fl
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където PTk  е скоростната константа на ESIPT, като степен на превръщане 

на А* в Н* ( Тη ): 

100.
).(
).(

Aexc

Hexc
Т AHI

AAI
=η         (11), 

където АА  и НА  са измерените абсорбции в максимумите на енолната и 

кето формата съответно, )(AIexc  и )(HIexc  са съответните интензивности 

измерени в спектъра на възбуждане при същите дължини на вълните. 

Очевидно е, че при APT kk >>  степента на превръщане ще клони към 

100%. Съответните стойности, показват, че са налице две тенденции на 

изменение на Тη  – нараства както от 3.4  към 3.5 (от 21% до 32%), така и 

при заместване, независимо от типа на заместителя, като при p-NO2 

заместената 3.5 е 100%.  

 Квантовите добиви и времена на живот на 3.4 и 3.5 в етанол са по-

високи в сравнение с циклохексан. Това е следствие от междумолекулната 

водородна връзка на енолната форма с етанола, която повлиява 

тавтомерния преход. Този ефект е по-добре изразен при 3.4 и слаб при 3.5 

поради стеричното пречене между молекулата на разтворителя и 

нафтоловото ядро. Поради непланарността на Шифовите бази, 

заместителите във фенилното ядро въздействат върху тавтомерното 

равновесие при 3.4-3.5 чрез относителната полярност на двата тавтомера. 

Тавтомерният процес е локализиран в нафтилметилиденовия фрагмент 

както теоретично е доказано от Zgierski [59] при прости аналози на 

Шифови бази. По тази причина ние изследвахме ефекта на заместителите 

върху механизма на протон трансфер при 3.4 и 3.5 в циклохексан, където 

относителните диполни моменти не играят съществена роля и може да се 
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приеме, че тавтомерните константи при заместените производни са 

приблизително същите както при незаместените.  
 

Фигура 21. Времена на живот на заместени производни на 3.5 като 
функция от температурата. 

 
 От Фигура 21 се вижда, че при 3.4 и особено при 3.5 заместването във 

фенилното ядро, независимо от действието на заместителя, води до 

засилване на емисията дори при стайна температура. Оценените 

стойности на Тη  показват същата тенденция. Както се вижда няма 

очевидна връзка между Хаметовите константи и измерените времена на 

живот, т.е. ефектът е причинен от заместването само по себе си. Ние 

предполагаме, че въвеждането на заместители във фенилното ядро 

увеличава електронното взаимодействие между двата непланарни 

фрагмента и води до намаляване на възможностите за трептене около 

простата връзка (Ph)C-N и оттам до намаляване на безизлъчвателната 

дезактивация. При ниски температури, обаче, молекулите са замразени и 

този специфичен ефект изчезва.
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ИЗВОДИ 

 

 Въз основа на описаното в дисертацията и в публикациите, които тя 

включва, могат да бъдат направени следните изводи: 

• Систематично е доразвита разработената от нас концепция за обработка 

на абсорбционни криви линейни по дължината на вълната, включваща 

процедурата на получаване на производни спектри без дълговълново 

затихване (Step-by-step-filter, SBSF) и аналитичен израз описващ 

индивидуалните спектрални ивици. По отношение на SBSF са 

приложени Грам полиноми и процедура при която се избягва загубата 

на крайните точки от спектъра при диференциране. По един системен 

начин са доказани преимуществата на разработената от нас процедура 

пред класически използваните: процедура на Golay-Savitzky и сплайн 

интерполация. 

• Развита е оригинална процедура за количествен анализ на 

двукомпонентни смеси чрез използване на първа производна на 

спектралната крива. Нейната приложимост е доказана при анализ на 

комплексообразуването на аза-15-краун-5 лиганди със Sr2+. 

• Разработен е универсален метод за количествен анализ на 

многокомпонентни недефинирани смеси (Fishing-Net Algorithm). 

Методът се базира на едновременно разделяне на набора от спектри, 

изразяващи различни състояния на една система, на индивидуалните 

ивици, които физически изграждат чистите абсорбционните спектри на 

компонентите. Разработена е, като част от него, системна процедура за 

идентификация на индивидуалните абсорбционни ивици на сложни 

смеси. Като страничен резултат от тази процедура се извършва 

определяне на броя на индивидуалните ивици и по този начин частично 
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е решен проблем който до скоро се считаше за нерешим. 

Достоверността на подхода като цяло е доказана както при анализ на 

симулирани смеси, така и при анализ на реални спектрални примери и е 

потвърдена чрез сравнителни изследвания с други съществуващи 

подходи. С негова помощ са изследвани кинетиката на окисление и 

комплексообразуването на Билирубин, различни тавтомерни системи 

(Шифови бази и протонирани азо багрила) и комплексообразуване на 

краун етери. 

• Изследвана е систематично агрегацията на някои йонни багрила в 

разтвор чрез използване на Fishing-Net Algorithm и на DATAN. Двата 

подхода водят до едни и същи резултати, което дава основание да 

твърдим, че Fishing-Net Algorithm е подходящ за анализ на агрегационни 

процеси.  

• При изследването на абсорбционните UV-Vis спектри на голям брой 

хидроксиазосъединения е показано, че състоянието на тавтомерното азо-

хидразонно равновесие е определящо за техните спектрални и 

колористични отнасяния. Показано е експериментално и 

квантовохимично, че при електронните преходи, определящи цвета, 

изменението на π -електронната плътност по време на прехода е с 

противоположна насоченост при двете тавтомерни структури. Това 

обяснява експерименталния факт, че донорни заместители в ароматното 

ядро стабилизират азо тавтомерната форма, докато акцептори отместват 

равновесието към хидразонния тавтомер. Tози факт е потвърден по-

късно и от рентгеностуктурния анализ на някои от изследваните 

съединения. 

• При тавтомерните Шифови бази, обаче, ефектът на заместителите в 

ароматното ядро свързано с азотния атом от азометиновата група не е 
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еднозначен. Установено е, че поради непланарността на Шифовите бази, 

тези заместители не участват ефективно в спрежение с останалата част 

от молекулата и положението на тавтомерното равновесие се определя 

от относителната полярност на двата тавтомера. 

• Изследвано е влиянието на разтворителите върху тавтомерното 

равновесие при 4-фенилазо-нафтален-1-ол. Потвърдено е 

квантовохимично (ab initio), че два фактора играят съществена роля: 

специфичните взаимодействия на двата тавтомера с молекули на 

разтворителя, като образуването на по-стабилни междумолекулни 

връзки стабилизира съответния тавтомер; и влиянието на разтворителя 

като среда посредством неговата диелектрична проницаемост. 

• Детайлно е изследвано (спектрално, квантовохимично и чрез използване 

на метода на линейните отношения на енергиите на солватация) 

влиянието на разтворителите върху положението на тавтомерното 

равновесие при представителни тавтомерни съединения с вътрешно 

молекулна водородна връзка. Трябва да се отбележи, че при такива 

системи спектралните промени са много слаби и единствено 

разработените подходи за анализ на спектралните данни позволяват да 

се получат количествени резултати, които са и първите публикувани до 

сега. Беше установено, че при тавтомерните азонафтоли (1-фенилазо-

нафтален-2-ол и 2-фенилазо-нафтален-1-ол) вътрешно молекулната 

водородна връзка е слаба и лесно може да бъде разкъсана от протон 

акцепторни разтворители. Това обяснява различните спектрални 

промени на тези съединения при ниски температури в неполярен 

разтворител и в етанол. В етанол при ниски температури протонния 

пренос между двете форми е блокиран именно поради разкъсване на 

вътрешно молекулната водородна връзка и установяване на по-стабилни 
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междумолекулни връзки с разтворителя. При аналогичните тавтомерни 

Шифови бази вътрешно молекулната водородна връзка е по-здрава и 

трудно може да бъде разкъсана. Потвърждение за това е фактът, че при 

тях протонния пренос продължава и при ниски температури независимо 

от типа на разтворителя. Това позволи посредством тези различни 

подходи да се създаде за първи път една много ясна картина относно 

взаимодействието разтворено вещество – разтворител и да се оцени 

влиянието на разтворителите върху тавтомерията на изследваните азо 

багрила и Шифови бази. 

• Посредством различни спектрални методи (steady-state и time-dependent 

флуоресцентна спектроскопия и ниско температурна абсорбционна UV-

Vis спектроскопия) е изследван механизмът на протонен пренос при 

горепосочените съединения. Установено е, че при азо багрилата 

протонния транфер се осъществява в основно състояние, докато при 

Шифовите бази ефективността му във възбудено състояние е 

значителна. Описана е една обща схема на пренос на протон. Изследван 

е и ефектът на различни заместители върху неговата ефективността. 

• За първи път са оценени термодинамичните параметри на тавтомерното 

равновесие при 1-фенилазо-нафтален-2-ол и 2-фенилазо-нафтален-1-ол и 

на техните Шифови аналози. Това даде възможност за първи път да бъде 

оценена обективността на различните нива на теория при използване на 

ab initio квантово химични изчисления. 

• За първи път е изследвана тавтомерията на 4-фенилиминометил-

нафтален-1-ол и е показано, че неговите тавтомерни отнасяния са твърде 

различни от тези на 4-фенилазо-нафтален-1-ол. Налице е силно изразена 

тенденция към агрегация (два типа димери) в неполярни разтворители и 
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съществуване на смесено тавтомерно-димерно равновесие в полярни 

разтворители. Предложена е една обща схема на протичащите процеси. 

• Изследвана е съвместната тавтомерия и агрегация на багрилото Acid Red 

138. Определени са константите на димеризация и структурните 

параметри на образувания димер тип "сандвич”. 

• За първи път е изследвано количествено амониево-азониевото 

тавтомерно равновесие, възникващо при протониране на 4-N,N-

диметиламино-4’-амино азобензен в DMSO. Изчислени са за първи път 

тавтомерните константи, индивидуалните спектри на тавтомерите и 

микроконстантите на йонизация. Описан е ефектът на DMSO върху 

абсорбционните спектри на непротонираното багрило. 

• Детайлно е изследвана кинетиката на окисление на Билирубин в 

метанолов разтвор. Предложена е схема, описваща окислението на 

Билирубина и комплексообразуването на окислителните продукти, както 

и тяхната следваща трансформация. 

• Изследвано е влиянието на структурата на някои стирилови багрила, 

съдържащи аза-15-краун-5 етер, върху техните спектрални и 

комплексообразуващи свойства. Предложен е модел описващ влиянието 

на водата върху стабилността на получените комплекси. 

• Изследвани са спектрално и квантовохимично някои прости Шифови 

бази съдържащи аза-15-краун-5. Описан е ефектът на положението на 

макроцикъла в молекулата върху спектралните и комплексообразуващи 

свойства, като и ефектите на допълнителни донорни и акцепторни 

заместители. Установено е, че съществува зависимост между 

електронната плътност на макроцикличния азотен атом и стойността на 

стабилитетната константа на съответния комплекс. За първи път е 

изследвано комплексообразуването на Be2+ с аза-15-краун-5 съдържащи 
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лиганди и е установено, че за разлика от останалите алкалоземни и 

алкални метални йони, той, поради по-малкия си размер, 

комплексообразува главно за сметка за кислородните атоми в 

макроцикъла. 

• Предложена е нова процедура за по-достоверна обработка на 

двуфотонни спектрални данни, която избягва в значителна степен 

влиянието на шума при по-ниско интензивните Z-криви. С помощта на 

разработената процедура става възможно да се разграничат ниско 

интензивните 2ФА сигнали на изследваната молекула от сигналите от 

по-висок порядък, произлизащи от разтворителя. 

• Системно е изследвано влиянието на заместителите на и на π -

електронния мост при някои прости Шифови бази и азобагрила и е 

показано, че определящо влияние има планарността на системата. По 

отношение на заместителите е показано, че не съществува директна 

зависимост между техните Хаметови константи и получените 

двуфотонни интензивности. 

• За първи път е изследвано влиянието на протонирането върху 

двуфотонните спектрални характеристики в разтвор. При протониране 

на 4-N,N-диметиламино-4’-амино азобензен в DMSO е показано, че 

свойствата на поглъщащата молекула се променят от D-π -D, пред D-π -

А до А-π -А, което дава възможност за една постепенна промяна на 

техните 2ФА характеристики.  
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