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Samenvatting
Fotogeïnduceerde processen zijn van cruciaal belang in de natuur voor het opwekken
van energie en dus voor het voortbestaan van het leven. Eén van de wetenschappelijke
uitdagingen is om de natuurlijke fotosynthetische systemen na te bootsen, teneinde
geavanceerde materialen te creëren die efficiënt zonne-energie kunnen omzetten in
chemische of elektrische energie. Door het organiseren van elektron donoren en
acceptoren in (supra)moleculaire systemen met behulp van covalente en niet-covalente
bindingen, of als dunne vaste films, is het in principe mogelijk dergelijke architecturen
te maken die zich zullen gedragen als de natuurlijke systemen. Hoofdstuk 1 bevat een
korte beschrijving van ontwerp principes om foto- en elektro-actieve chromoforen te
organiseren, waarbij de gebruikte organisatiemethode de interactiepaden voor energie
of elektron overdracht sterk beïnvloed.
De combinatie van fullereen- en peryleen-derivaten kan leiden tot het genereren van
potentiële kandidaten voor n-type acceptor materialen voor efficiënte organische
zonnecellen. In deze systemen fungeert de peryleen bisimide eenheid (PDI) als een
antenne die het zonlicht absorbeert en zijn energie overdraagt aan de fullereen eenheid
(C60). In Hoofdstuk 2 worden de elektrochemische en fotofysische eigenschappen
besproken van vier nieuwe C60-PDI systemen, die zijn ontworpen op basis van dit
concept. De substitutie in de zogeheten baai-positie (tetrachloor, of tetra-tertbutylfenoxy) bij de PDI basis en de lengte van de koolstofketen (C2 of C5) tussen PDI
en C60 zijn zeer belangrijke parameters. De eerste reductiepotentiaal van de systemen
met chloor substituenten is te wijten aan de vorming van het anion radicaal van de PDI
groep (C60-PDI-.), terwijl dat van de systemen met de fenoxy substituenten is te wijten
aan de vorming van het fullereen radicaal anion (C60-.-PDI). Uit de bestudering van de
fotofysische eigenschappen blijkt een zeer efficiënte singlet-singlet energie overdracht
van PDI naar het C60. Het Förster mechanisme is van toepassing. Met nanoseconde
transiënt absorptie spectroscopie wordt aangetoond dat de laatste aangeslagen toestand
een triplet is die zich op het PDI bevindt. Hieruit blijkt een triplet-triplet energie
overdracht van C60 terug naar het PDI. Er werd vastgesteld dat, in de fenoxy
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gesubstitueerde PDI systemen, een groot deel van de populatie van de aangeslagen
toestand het fullereen triplet niet participeert in de energie overdracht. Dit in
tegenstelling

tot

de

met

energieoverdrachts-snelheden

chloor

gesubstitueerde

verkregen

uit

PDI

femtoseconde

systemen.

Diverse

transiënt

absorptie

spectroscopie zijn gecorreleerd aan de aanwezigheid van twee conformeren in elk van
de C60-PDI systemen: een gevouwen en volledig gestrekte conformatie. De sterke
emissiedovig van de PDI eenheden (tot 99,8%) en de PDI triplet kwantum opbrengsten
(52 tot 75%) zijn bepaald voor alle vier de systemen. In hoofdstuk 2 worden dus
fotogeïnduceerde energieoverdrachts-processen tussen PDI en C60 beschreven, waarbij
de PDI het licht absorbeert. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 echter, bevatten studies
betreffende fotogeïnduceerde elektronenoverdracht, waarbij pyreen (Py) de elektron
donor is en PDI de elektron acceptor. Deze twee groepen worden in hoofdstuk 3
covalent verbonden door een bruggende eenheid en bestudeerd in oplossing. In
hoofdstuk 4 zijn deze twee verbindingen op een kwarts oppervlak georganiseerd in een
dunne film.
Het systeem dat wordt beschreven in Hoofdstuk 3 bevat een calix[4]areen met daaraan
vast een pyreen derivaat en een peryleen bisimide (Py-c-PDI). Het onderzoek van de
fotofysische eigenschappen van dit systeem toont aan dat de aangeslagen toestands
dynamiek wordt gekenmerkt door ladingsoverdrachts-interacties in alle oplosmiddelen
(met diverse polariteiten, variërend van het niet polaire cyclohexaan tot het zeer
polaire acetonitril). Femtoseconde transiënt absorptie spectroscopie levert duidelijk
bewijs voor de vorming van een radicaal ionenpaar. Een band bij 450 nm correleert
met het Py radicaal kation, en een band bij 980 nm werd toegeschreven aan het PDI
radicaal anion. Door de flexibiliteit van het calix[4]areen, dat fungeert als een brug,
kan worden aangenomen dat er twee conformaties bestaan: een π-gestapelde vorm,
waarbij de pyreen groep en het peryleen bisimide dicht bij elkaar zitten, terwijl in de
andere gestrekte vorm de twee groepen ver uit elkaar staan. Deze twee conformeren
zijn waargenomen in oplosmiddelen zoals THF (en in geringe mate in PhCN), waarbij
in de π-gestapelde vorm snelle optische ladingsoverdracht optreedt (binnen de 0,1 ps
laserpuls excitatie) en de gestrekte vorm een tragere fotogeïnduceerde elektron transfer
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vertoont (11 ps). De excitatie van het pyreen (met 350 nm) in THF resulteert in een
snel competitief ladingscheidingsproces. Dit proces is waargenomen voor de
uitgestrekte vorm, waarbij Py fungeert als een elektron acceptor en het calix[4]areen
als de elektron donor. Deze interpretaties vloeien voort uit de toepassing van
intensieve analysemethoden van de

tijdsopgeloste absorptie gegevens. Door het

gebruik van geschikte modellen in de analyse zijn de “echte spectra” van de
individuele deeltjes en hun levensduur met succes verkregen. In andere oplosmiddelen,
wordt alleen de π-gestapelde vorm gedetecteerd. Moleculaire modellering en
berekeningen van de drijvende kracht en de snelheids constanten met behulp van
klassieke Marcus theorie zijn in overeenstemming met de aanwezigheid van een πgestapelde vorm met een kleine afstand tussen de eenheden en een uitgestrekte vorm
met een grotere afstand en minder drijvende kracht. In niet-polaire oplosmiddelen is
geen drijvende kracht voor de elektron transfer aanwezig voor de uitgestrekte vorm.
Deze resultaten suggereren dat dankzij de semiflexibiliteit van de calix[4]areen, het
elektron transfer proces in dit systeem goed kan worden gecontroleerd door het
veranderen van oplosmiddel. Dit kan op grond van specifieke interacties tussen de
opgeloste stof en het oplosmiddel die concurreren met π-π interacties tussen de
chromoforen.
In Hoofdstuk 4 wordt fotogeïnduceerde ladingsscheiding in dunne films bestaande uit
een mengsel van pyreen (Py) en Peryleen Rood (PDI) bestudeerd met UV-Vis en
emissie spectroscopie en met tijdsopgeloste absorptie spectroscopie. De interactie
tussen Py en PDI werd waargenomen door een roodverschuiving van het absorptie
maximum en een vermindering van de PDI emissie van 80%. In PDI(Py)4, waar de
PDI en Py eenheden covalent verbonden zijn, wordt de roodverschuiving duidelijker
waargenomen en was de PDI absorptie band bij 420-500 nm intenser. Een sterke
emissie doving (> 95% ten opzichte van de PDI film bij lage concentratie) werd voor
PDI(Py)4 waargenomen. Uit de Femtoseconde transiënt absorptie spectroscopie (FSTA) van de PDI-Py en PDI dunne films blijkt dat een ladingscheidingsproces optreedt
in het systeem. Dit blijkt uit de Py• + band bij 500 nm en de PDI • - band bij 750 tot 800
nm (zowel bij 550 nm PDI excitatie als bij 345 nm Py excitatie). Uit de globale
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analyse van de FS-TA gegevens blijkt een complex fotofysisch gedrag met diverse
(kinetisch verschillende) ladingsgescheiden toestanden.
In Hoofdstuk 5 wordt een andere klasse van fotogeïnduceerde processen beschreven
die zich in een covalent gebonden catechol-chinon systeem (HQ) voordoen. Na
excitatie treedt een proton gekoppelde elektronenoverdrachts-reactie op (PCET) van
het catechol naar de chinon eenheid. Dit resulteert in de vorming van een bis-semichinon (biradicaal) deeltje dat een kenmerkende absorptie band in het 750-800 nm
gebied heeft en tevens een lange levensduur (≈ 300 ns) bezit. Dit is waargenomen met
nanoseconde transiënt absorptie spectroscopie. Een nog langere levensduur (18
microseconden) kan worden toegewezen aan een conformeer die slechts één
waterstofbrug heeft. Dit correleert met de moleculaire modellering van de
conformationele verdeling van HQ. Er zijn twee grote groepen van conformaties, één
met dubbel waterstofbrug gebonden conformeren en één met enkelvoudig
waterstofbrug gebonden conformeren.
De

controle-experimenten

met

3,5-di-tert-butyl-o-benzochinon

(Quin)

en

verschillende elektron donoren tonen aan dat het optreden van de elektron overdracht
sterk afhankelijk is van de elektron donerende aard van het oplosmiddel. Bovendien
verschilt het elektronoverdrachts-product spectraal van de PCET product.
Eén van de vragen die tijdens de studies van elektronen overdracht over lange
afstanden in goed georganiseerde en gefunctionaliseerde systemen naar voren komt is:
hoe kunnen wij de elektronische koppeling door de brug goed visualiseren? Hoofdstuk
6 gaat over de moleculaire orbitaal berekeningen (met de AM1 semi-empirische
methode) van vier chinoline afgeleide foldameren met toenemende oligomere lengte;
dimeer O2P, tetrameer O4P, pentameer O5P en nonameer O9P. Deze zijn
gefunctionaliseerd met aan het ene uiteinde een oligo(p-fenyleen-vinyleen) (OPV
donor) en aan de andere kant een peryleen bisimide chromofoor (PDI acceptor). Deze
berekeningen rationaliseren de snelle fotogeïnduceerde lading scheiding door de
onthulling dat de foldameer-eenheid heel goed bemiddelt bij ladingsoverdracht van
donor naar acceptor via het superexchange mechanisme.
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