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چكیده طرح :
خواص مغناطيسى فضايى آنيون آنتى آروماتيك 9-اگزاآنتراسن -12 و دی آنيون 9-ديمريك 2-11 آن، با روش 
محاسباتى اختال اوربيتال های اتمى نامتغير Gauge، روش)GIAO(  و بكارگيری مفهوم جابجايى شيميايى مستقل 
 through-space NMR( مغناطيسى  برای خواص  آمده  بدست  مقادير  است.  محاسبه شده   )NICS( از هسته  
shielding( TSNMRS که مى تواند برای تعيين آنتى آروماتيسيته ناشى از جريانات خاف مدار حلقه بكار رود، برای 

ترکيبات آنيونى 2-11 و -12 و ديگر مولكول های آنتى آروماتيك خنثى و يونى )مربوط به مطالعات قبلى ( مورد مطالعه 
قرار گرفت. به صورت کمى ثابت شده است که اثرات آنيزوتروپى گروه های عاملى در طيف 1HNMR خاصيت پاسخى 

مولكولى جابجايى شيميايى مستقل از هسته فضايى نظري است.

زندگي نامه: 
-  ۷۰-19۶5   تحصيل در دانشگاه ليپزيگ در رشته شيمي، تز ديپلم: " شناسايي طيفي NMR آزاايندوليزين ها"،

الكتروني رنگ ها و  بررسي سطح   ": dr.rer.nat تز مقطع -  ۷4-19۷۰  دستيار در همان دپارتمان شيمي، 
حدواسط هاي رنگ بوسيله NMR و محاسبات شيمي کوانتمي"،

-  82-19۷4  دستيار ارشد در همان دپارتمان شيمي،
-  1981  تخصص:" تعيين کانفيگوراسيون ، کانفورماسيون و اتعطاف پذيري درون مولكولي ترکيبات آلي بوسيله 

NMR و محاسبات شيمي کوانتمي"،

-  85-1982 دانشيار شيمي آلي در دانشگاه آديسآبابا ، اتيوپي،
-  92-1985 تدريس طيف سنجي ) از سال 1988(دانشگاه مارتين-لوتر هاله-ويتنبرگ، از 1989 تا 1992 

رئيس دپارتمان شيمي تجزيه،
-  از 1993 استاد شيمي تجزيه و رئيس دانشكده شيمي دانشگاه پتزدام آلمان،
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تاليفات بيش از چهارصد مقاله ، کتاب و مقاالت مروري و هشتاد سخنراني در کنفرانس هاي بين المللي.

 1H NMR عنوان طرح: اثبات آنتى آروماتيسيته با اثرآنيزوتروپى در طيف
پژوهشگر: دکتر اريك کلينپيتر 

کشور: آلمان
رشته: شيمي

مؤسسه علمى: دانشگاه پتزدام آلمان
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