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Samenvatting 

Spectroscopie is een tak van de wetenschap die zich bezig houdt met verschillende aspecten 

van de interactie tussen straling en materie. Het is een van de belangrijkste middelen om 

inzicht te krijgen in de structuur van materialen. Dit proefschrift gaat over spectroscopie met 

ultraviolet, zichtbaar en nabij-infrarood licht, gecombineerd met microscopie. Het licht wordt 

geabsorbeerd door moleculen en door nanodeeltjes, die vervolgens licht uitzenden van een 

lagere energie (langere golflengte) in een proces dat bekend staat als luminescentie. 

Luminescentiemicroscopie maakt drie-dimensionale beeldvorming mogelijk op nanoschaal, 

met een specificiteit die bepaald wordt door de absorptie-waarschijnlijkheden van 

verschillende materialen bij de gebruikte excitatiegolflengte, en het emissiespectrum. Het 

gebruik van gepulste lasers als excitatie-bronnen en tijdsopgeloste detectie maakt het mogelijk 

om nog meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de onderzochte monsters. 

In dit werk presenteren we metingen aan materialen op macroscopische schaal, maar ook met 

een hoge ruimtelijke resolutie, die wordt bereikt met behulp van confocale en twee-foton 

microscopie.  

Het inleidende Hoofdstuk 1 beschrijft de basis van de fotofysische processen die essentieel 

zijn voor de gebruikte spectroscopische methoden. We beginnen met de kernconcepten van 

absorptie en fluorescentie en introduceren de belangrijkste karakteristieke parameters van 

chromoforen. Vervolgens beschrijven we de invloed van oplosmiddelen op fluorescentie, en 

de metingen van fluorescentieanisotropie. Het laatste deel van het hoofdstuk gaat in op 

fluorescentie microspectroscopie, bespreekt de eisen die gesteld worden aan bruikbare 

chromoforen, en beschrijft enkele fenomenen die waarneembaar zijn in de bestudering van 

individuele moleculen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gebruikte experimentele methoden. Stationaire en 

tijdsopgeloste spectroscopische technieken, die worden gebruikt met macroscopische 

monsters, worden eerst beschreven. Het volgende deel gaat over single-molecule methoden: 

confocale microscopie en wide field imaging. Omdat de meeste bestudeerde samples bestaan 

uit een lage concentratie van een kleurstofmolecuul in dunne polymeerfilms wordt de 

algemene methode beschreven om zulke samples te maken met behulp van spin coating. 

Enkele principes van confocale microscopie worden besproken, gevolgd door een 

gedetailleerde beschrijving van de gebruikte opstelling, met een evaluatie van de ruimtelijke 

resolutie en instrumentele effecten op de data. De volgende sectie geeft informatie over wide 

field imaging. Hier presenteren we een methode om de verdeling te bepalen van de 

lichtintensiteit over de waargenomen oppervlakte, en een analyse van de beelden waaruit het 

aantal fluorescerende moleculen per oppervlakte-eenheid kan worden bepaald. Tenslotte 
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worden Atomic Force Microscopy technieken besproken die zijn gebruikt voor het bepalen 

van de groottes van nanodeeltjes.  

Het onderzoek waarin deze technieken worden toegepast wordt beschreven in de volgende 

hoofdstukken. 

In Hoofdstuk 3 presenteren we studies over een moleculaire sonde, calixareen oranje (oc) die 

gebruik maakt van fluorescentiedoving door lichtgeïnduceerde elektronoverdracht (PET) om 

veranderingen te detecteren die plaatsvinden wanneer een polymeer door de glasovergang 

gaat. Het was al eerder aangetoond dat de fluorescentie van oc in oplossing gedoofd wordt 

door intramoleculaire PET. De elektronoverdracht wordt onderdrukt, en de fluorescentie 

hersteld, wanneer oc wordt opgenomen in een harde polymeermatrix beneden de 

glasovergangstemperatuur (Tg). Experimenten werden uitgevoerd in poly(methyl acrylaat) 

(pma, Tg  = 13 °C), poly(vinyl acetaat) (pvac, Tg  = 28 °C) en polystyreen (ps, Tg  = 94 °C) als 

referentiematrix. Fluorescentiemetingen bij verschillende temperaturen lieten significante 

verschillen zien in de emissieintensiteiten bij temperaturen beneden en boven de 

glasovergangstemperatuur van de polymeren met lage Tg. De reversibele fluorescentie-

omschakeling van oc in polymeermatrices bij het passeren van de Tg  kan vele malen herhaald 

worden. De fluorescentie-omschakeling kan ook worden gevolgd met een methode waarbij 

individuele fluorescerende moleculen worden geteld. Het gemiddelde aantal fluorescerende 

moleculen in wide field afbeeldingen reflecteert veranderingen in de polymeereigenschappen 

gedurende de overgang van de onderkoelde vloeistof (bij hogere temperatuur) naar de 

glastoestand (bij lagere temperatuur). Beneden de Tg van de polymeerfilms zijn alle erin 

opgenomen oc moleculen fluorescerend en zichtbaar in de wide field images. Wanneer de 

temperatuur wordt verhoogd neemt het  aantal waarneembare oc moleculen af omdat hun 

fluorescentie wordt gedoofd door PET. Onderzoek met behulp van een solvatochrome 

fluorescerende moleculaire sonde toonde aan dat het uitschakelen van de fluorescentie van oc 

samenhangt met de beschikbaarheid van voldoende vrij volume in het polymeer om de 

geometrie te kunnen bereiken die nodig is voor efficiënte elektronoverdracht in de 

aangeslagen toestand. 

Het onderzoek naar de toepassing van oc als moleculaire sonde voor het waarnemen van 

veranderingen in de rheologie van polymeermatrices wordt voortgezet in Hoofdstuk 4 met 

een combinatie van confocale microscopie en wide field imaging. Macroscopische metingen 

van de anisotropie laten zien dat oc beweegt op de nanoseconde tijdschaal, terwijl metingen 

aan individuele moleculen het mogelijk maakten polymeer relaxatie processen waar te nemen 

op een tijdschaal van minuten. Confocale metingen werden gedaan aan oc in pvac  

(Tg  = 28 °C) bij drie verschillende temperaturen: 21 °C, 28 °C, en 33 °C. Fluorescentie 

tijdprofielen van meer dan 450 moleculen werden opgenomen en geanalyseerd. De 

autocorrelatie vervalcurven van de fluorescentieintensiteit vertonen een niet-exponentieel 

karakter, wat impliceert dat de oc moleculen opgenomen in de pvac matrix anisotrope rotatie 

kunnen ondergaan, karakteristiek voor asymmetrische rotors. De half-verval tijden van de  

correlatiecurven zijn enkele tientallen seconden (bij Tg en 5 graden boven Tg) wat een indruk 

geeft van de karakteristieke tijden van structurele fluctuaties van de omgeving van de 

moleculaire sondes. 

Fluorescentie vervaltijden gemeten bij de verschillende temperaturen vertonen vergelijkbare, 

brede verdelingen. Deze dispersie van vervaltijden wordt toegeschreven aan het feit dat de 
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vervaltijd geen intrinsieke eigenschap van de kleurstofmoleculen is, maar ook afhangt van de 

dielektrische eigenschappen van de omgeving van de moleculaire sondes. 

Tijdens de confocale metingen werden lange tijdsintervallen (tot tientallen seconden) 

waargenomen waarin de fluorescentie geheel afwezig was (“off-periods”). We schrijven deze 

lange fluorescentieloze periodes toe aan doving van de aangeslagen toestand van oc door 

PET. Analyse van de totale fluorescentieintensiteiten en de karakteristieken van de 

fluorescentietijdprofielen bevestigen de eerdere wide field waarnemingen: de fluorescentie-

intensiteit van individuele moleculen bij hogere temperaturen is verminderd door lange off-

periods (ten gevolge van PET) en hun helderheid is daardoor zo verminderd dat ze niet meer 

kunnen worden gezien in de wide field images. 

Hoofdstuk 5 behandelt de karakterisering van de fotofysische eigenschappen van silicium 

nanodeeltjes. Deze zijn onderwerp van intensief onderzoek, maar er zijn vele tegenstrijdige 

artikelen gepubliceerd over hun fotofysica. Dit hoofdstuk bevat een beknopte theoretische 

achtergrond, die de principes beschrijft van efficiënte foton emissie door silicium nanodeeltjes 

in vergelijking met macroscopisch silicium. Het geeft de resultaten van spectroscopische 

metingen van de fotofysische eigenschappen gemeten aan een sample van silicium 

nanodeeltjes omringd door een laag van n-butyl groepen, met groottes van 1 nm tot 7 nm. De 

fotoluminescentie kwantumopbrengst van de deeltjes wordt geschat op maximaal 0.08, en de 

gemiddelde vervaltijden variëren van 1.4 tot 1.8 ns. Transient absorptiemetingen laten lang-

levende toestanden zien met vervaltijden in de orde van honderden nanoseconden. De 

vervaltijden van de luminescentie en van de “donkere toestand” blijken golflengte-afhankelijk 

te zijn. Verder verschuift het emissiemaximum naar langere golflengte als de 

excitatiegolflengte langer wordt. We brengen deze waarnemingen in verband met de grootte 

van de deeltjes: grotere deeltjes worden geëxciteerd bij langere golflengte, emitteren bij 

langere golflengte en hebben langer-levende en rood verschoven transient absorptie spectra. 

Pogingen om confocale metingen te doen aan individuele nanodeeltjes, die de grootte-

afhankelijke eigenschappen nader zouden kunnen belichten, waren niet succesvol door de 

onvoldoende helderheid en fotostabiliteit van de silicium nanodeeltjes. Twee-foton 

geëxciteerde luminescentie kon worden waargenomen. De emissiespectra zijn verbreed naar 

langere golflengte in vergelijking met de spectra verkregen met één-foton excitatie, wat 

suggereert dat de twee-foton excitatie efficiënter is voor grotere deeltjes. Overigens blijkt de 

twee-foton absorptiedoorsnede zeer klein.  

Een beperkt aantal kleurstofmoleculen is in de afgelopen jaren naar voren gekomen als de 

meest geschikte single-molecule sondes, met een hoge kwantumopbrengst en stabilititeit. 

Hoofdstuk 6 beschrijft waarnemingen op macroscopisch niveau en aan individuele moleculen 

van een pyrrolidine-gesubstitueerd peryleen imide, 5PI. Metingen op macroscopische schaal 

wezen op hoge fluorescentie kwantumopbrengsten en solvatochrome eigenschappen van deze 

moleculen, die nuttig zouden kunnen zijn in single-molecule experimenten. De waarnemingen 

van de emissiespectra van individuele moleculen zorgden echter voor verwarring. Een groot 

deel van de individuele moleculen vertoont spectra die ruim buiten de emissieband vallen van 

een macroscopisch sample onder vergelijkbare condities. We hebben deze deeltjes 

geïdentificeerd als fotoproducten, die snel gevormd worden onder invloed van laserlicht, al 

tijdens de pre-scan van confocale metingen. 
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Bestralingsexperimenten aan macroscopische monsters van 5PI laten zien dat de verbinding 

inderdaad niet erg fotostabiel is. Belichting leidt tot nieuwe, zeer sterk fluorescerende 

verbindingen. Spectrale analyse laat zien dat sommige van de fotoproducten die tijdens 

confocale metingen worden gegenereerd niet voorkomen in een mengsel van 

bestralingsproducten verkregen door 5PI in oplossing te bestralen. Een mogelijke verklaring 

ligt in de sterk verschillende lichtbronnen en intensiteiten die werden gebruikt in de 

verschillende experimenten. 

Hoofdstuk 7 laat de resultaten zien van samenwerkingen met andere onderzoekers in onze 

faculteit. Het is verdeeld in vier secties die verschillende soorten experimenten beschrijven, 

gedaan met confocale of twee-foton microscopie. 

Het eerste deel behandelt een onderzoek naar proton-beweeglijkheid in water. De metingen 

werden gedaan in een microfluïde systeem (een twee-weg mixer) met fluoresceine als 

fluorescerende marker die een indicatie geeft van de pH van de oplossing. De proton-

beweeglijkheid werd gekwantificeerd door analyse van de fluorescentiedoving en afname van 

de vervaltijd van fluoresceine als resultaat van proton transport door het kanaal van het 

microfluïde apparaatje, wanneer fluorescerende en niet-fluorescerende fasen samengevoegd 

worden in de twee-weg mixer. De toevoeging van tetramethylureum heeft een opmerkelijk 

sterk effect op de proton-beweeglijkheid, die met een factor 10 wordt verminderd. 

Het volgende deel gaat over het effect van twee verschillende procedures voor immobilisatie 

op de werking van een katalysator. Deze studie werd gedaan met twee-foton  microscopie. De 

immobilisatie van een katalysator op een vaste drager is bekend als een manier om hem 

eenvoudig en goedkoop te kunnen terugwinnen. Een standaard immobilisatieproces leidt 

echter tot aggregatie van het ligand en daarmee tot lagere activiteit en selectiviteit van de 

katalysator. Fluorescentie intensiteit gemeten in een focaal volume in de oplossing van de 

reactanten bevestigde dat de condensatie van het ligand al in oplossing plaatsvindt gedurende 

het immobilisatieproces. Dit gegeven kon worden vertaald in een eenvoudige procedure 

waardoor deze precondensatieproblemen worden vermeden en die leidde tot 

geïmmobiliseerde katalysatoren met superieure prestaties. 

Het derde gedeelte laat de toepassing zien van confocale microscopie voor de visualisatie van 

interacties tussen deeltjes in colloïdale suspensies. Monolagen op de deeltjes van moleculen 

die gevoelig zijn voor hun omgeving werden gebruikt om verschillen zichtbaar te maken 

tussen de contactpunten en de vrije oppervlakken van de deeltjes. Het  solvatochrome 

molecuul dat hiervoor werd gebruikt, 6PI, vertoonde helaas niet de verwachte verschuiving 

van de fluorescentieband tussen de contact- en niet-contactpunten. De metingen van 

vervaltijden daarentegen laten wel verschillen zien. 

De vierde sectie van Hoofdstuk 7 bevat onderzoek naar filmvorming door een watergedragen 

latex. Kennis van latex filmvorming is essentieel voor de verder ontwikkeling van latex 

coatings met de gewenste fysische en chemische eigenschappen. De metingen werden gedaan 

met confocale microscopie met Peryleen Rood als fluorescerende kleurstof. Eéndimensionale 

confocale scans maken het mogelijk de afname te volgen van de laagdikte door verdamping 

van water. Twee-dimensionale beelden toonden het proces van diffusie van de kleurstof 

tijdens veroudering van de film. De oorsprong van deze diffusie is niet geheel zeker, maar het 

is duidelijk dat de polaire barrières die verondersteld worden te bestaan tussen de latex 

deeltjes niet sterk genoeg zijn om migratie van de zeer hydrofobe kleurstof tegen te gaan. 


