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Een van de fascinerende uitdagingen in het veld van de nanowetenschappen is het 
ontwikkelen van moleculaire multicomponentsystemen die in staat zijn specifieke, 
gerichte mechanische bewegingen uit te voeren onder invloed van een goed gedefinieerde 
energietoevoer. Mechanisch gebonden moleculen zoals rotaxanen behoren tot de meest 
geschikte kandidaten voor zulke moleculaire machinerie, omdat (i) de mechanische 
binding verschillende onderlinge oriëntaties van de moleculaire componenten toestaat, en 
tegelijkertijd zorgt voor stabiliteit van het gehele systeem; (ii) de amplitude van de 
bewegingen van de componenten ten opzichte van elkaar wordt beperkt; (iii) de stabiliteit 
van een gegeven ruimtelijke configuratie wordt bepaald door de sterkte van de 
wisselwerking tussen de componenten; (iv) zulke interacties kunnen worden 
gemoduleerd door externe stimuli. Verder bieden rotaxanen de mogelijkheid om 
georganiseerde functionele apparaatjes op moleculaire schaal te maken die in staat zijn 
informatie op te slaan, door te geven, te verwerken en te interpreteren, zoals de 
hoogontwikkelde machines in natuurlijke systemen. Beheersing van de relatieve positie 
en beweging van de onderdelen van mechanisch gebonden moleculen is de sleutel tot de 
realisatie van dergelijke machine-achtige eigenschappen op moleculair niveau. 

De geïnduceerde omschakeling in rotaxanen wordt vaak gevolgd met behulp van 
technieken zoals NMR spectroscopie, cyclische voltammetrie, UV/Vis absorptie, circulair 
dichroisme, of fluorescentie. Het gebruik van fluorescentie verdient bijzondere aandacht 
omdat dit de mogelijkheid geeft de toestand van het systeem te detecteren met grote 
tijdsresolutie en hoge gevoeligheid. 

Het inleidend Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van het ontwerp en de synthese van 
rotaxanen. Verder wordt het gebied van de fluorescerende rotaxanen geïntroduceerd en 
worden enkele voorbeelden besproken van rotaxanen met fluorescerende groepen erin. 

Hoofdstuk 2 behandelt de synthese en karakterisering van een [2]rotaxaan bestaande uit 
een benzylamide macrocyclische ring, mechanisch gebonden aan een draadmolecuul dat 
naftaalimide en succinamide eenheden bevat als waterstofbrug-accepterende groepen. 
Een glycine eenheid, ingebouwd naast het naftaalimide, leidt tot de vorming van twee 
translatie-isomeren van het rotaxaan (succ en ni) waarvan de verhouding sterk afhangt 
van de temperatuur. Variabele-temperatuur 1H NMR metingen laten zien dat er een 
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significante enthalpie/entropie compensatie is, en een niet-verwaarloosbaar verschil in 
warmtecapaciteit tussen de twee vormen. Bij lage temperatuur domineert enthalpie, bij 
hogere temperatuur speelt entropie de hoofdrol. De ring brengt de meeste tijd door op het 
succinamide station (succ co-conformeer) bij lage temperatuur, maar wanneer de 
temperatuur wordt verhoogd verblijft de ring minder op het succinamide station en meer 
bij de naftaalimide-eenheid. 

  
In Hoofdstuk 3 worden dynamische ontaarde moleculaire pendels beschreven waarin de 
macrocyclische ring heen weer beweegt tussen twee naftaalimide-glycine stations over 
een rigide difenylethyn draad, of over een flexibele keten van 9, 12, of 26 CH2 groepen. 
Deze ontaarde moleculaire pendels kunnen dienen als modelsystemen voor niet-ontaarde 
bistabiele rotaxanen die gebruikt worden in moleculaire apparaten. Met behulp van 
dynamische NMR spectroscopie werden de kinetische en thermodynamische parameters 
van het pendelproces bepaald. In de rotaxanen met de C9 of C12 alkaanketens bleek het 
pendelproces te snel om op de NMR tijdschaal gedetecteerd te kunnen worden in het 
temperaatuurgebied waarin werd gemeten (328 – 253 K). Voor het C26 rotaxaan werd de 
energiebarrière bepaald op ~ 12 kcal mol-1 (bij ca. 260 K) met behulp van de 
coalescentiemethode. Lijnbreedte-metingen lieten zien dat de ring bij kamertemperatuur 
heen en weer beweegt tussen de twee stations met een snelheid van ~ 104 s-1. De 
kinetische parameters van het pendelproces werden bepaald met behulp van een Eyring 
plot, die leidde tot ΔH‡ = 10 ± 1 kcal mol-1 en ΔS‡ = -6.5 ± 2.0 cal mol-1 K-1. In het rotaxaan 
met de rigide draad is bij kamertemperatuur de translocatie van de macrocyclische ring 
tussen de twee ni-gly stations snel op de NMR tijdschaal. Dit impliceert dat de 
difenylethyn eenheid geen belangrijk grotere barrière voor het pendelen oplevert dan een 
flexibele alkaanketen met vergelijkbare lengte.  

 
Figuur 1. Structuurformule van de ontaarde [2]rotaxanen met flexible of rigide spacers ( Hoofdstuk 3). 
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In Hoofdstuk 4 wordt een moleculaire pendel besproken bestaande uit een naftaalimide 
en een peryleenimide als stoppers en fluorescerende eenheden, met glycines als 
waterstofbrugvormende groepen. De oplosmiddelafhankelijkheid van de structuur werd 
onderzocht met behulp van 1H NMR spectroscopie. Het rotaxaan komt in verschillende 
co-conformaties voor in verschillende oplosmiddelen. In apolaire oplosmiddelen is de 
ring voornamelijk door waterstofbruggen gebonden aan de kant van het peryleenimide, 
terwijl in iets meer polaire oplosmiddelen (CD2Cl2, aceton-d6) verschillende co-
conformaties naast elkaar voorkomen. In oplosmiddelen met een hoge polariteit die ook 
sterk waterstofbrug-accepterend zijn, zijn de waterstofbruggen tussen de componenten 
verzwakt, waarbij de ring voornamelijk (DMF-d7) of volledig (DMSO-d6) op de alkaan-
draad is gelocaliseerd. In CD3CN of THF-d8 is de ring gepositioneerd nabij de 
naftaalimide of de peryleenimide-eenheid, maar met zwakke waterstofbruggen. 

                                    
Figuur 2. Structuur van een rotaxaan met naftaalimide en peryleenimide chromoforen (zie Hoofdstuk 4 en 5).  

Hoofdstuk 5 geeft details over de elektronische spectroscopie van de moleculaire pendel 
beschreven in Hoofdstuk 4. De relatieve positie van de ring ten opzichte van de 
solvatochrome peryleenimide chromofoor geeft een sterke respons in het spectrale 
domein. De absorptie en emissiespectra vertonen een roodverschuiving ten gevolge van 
de waterstofbruginteracties tussen de macrocyclische ring en het imide. De grootste 
spectrale shifts werden waargenomen in apolaire oplosmiddelen zoals tolueen, waarin de 
waterstofbruggen tussen de componenten het sterkst zijn. In oplosmiddelen met hoge 
polariteit en een groot vermogen om waterstofbruggen te accepteren worden geen 
spectrale verschillen gezien tussen rotaxaan en draad, wat wordt toegeschreven aan de 
verminderde waterstofbrug interactie tussen peryleenimide en de macrocyclische ring. De 
invloed van de verschillende typen interacties tussen oplosmiddel en opgeloste moleculen 
op de absorptie- en fluorescentiespectra werden geanalyseerd met behulp van het 
Kamlett-Taft model. Er blijken significante effecten van waterstofbrug accepterende en 
donerende oplosmiddelen, maar de sterkste effecten zijn die van de 
polariteit/polariseerbaarheid. De waargenomen fluorescentievervaltijden van het 
rotaxaan zijn korter dan die van de draad. Rotaxanen die een sterk fluorescerence 
peryleenimide eenheid bevatten vormen een goed uitgangspunt voor het gebruik van 
tijdopgeloste fluorescentiespectroscopie voor het volgen van het pendelproces. De co-
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conformeren zouden detecteerbaar kunnen zijn door hun verschillende excitatie en 
emissiespectra, vooral in oplosmiddelen van lage polariteit omdat de interactie tussen de 
ring en het peryleenimide zo’n groot effect heeft op de elektronische absorptie- en 
emissiespectra.  

Het werk beschreven in Hoofdstuk 6 is een voortzetting en uitbreiding van het werk 
beschreven in Hoofdstuk 5. Om de vraag te kunnen beantwoorden of het mogelijk is de 
pendelbeweging te detecteren met behulp van fluorescentiespectroscopie is een 
moleculaire pendel ontworpen waarin naftaalimide en peryleenimide chromoforen als 
fluorescerende eenheden en stoppers fungeren, naast glycine-eenheden als 
waterstofbrugvormende stations. Wanneer de macrocycle gebonden is aan de 
naftaalimide chromofoor (ni co-conformeer), lijken de spectrale eigenschappen op die van 
de draad, terwijl localisatie van de macrocyclische ring in contact met de peryleen imide 
chromofoor (pery co-conformeer) zal leiden tot significante veranderingen van zowel het 
absorptiespectrum als het emissiespectrum. Het rotaxaan vertoonde aanzienlijke 
verschuivingen in de excitatie- en emissiespectra afhankelijk van de emissie, c.q. 
excitatiegolflengte. Deze golflengte-afhankelijkheid in het rotaxaan is waarschijnlijk een 
gevolg van de verschillende verdelingen van de translatie-isomeren van het rotaxaan die 
in de aangeslagen toestand worden gebracht door excitatie bij verschillende golflengtes.  

Een compleet beeld van het pendelproces dat plaatsvindt na selectieve excitatie van de ni 
co-conformeer werd verkregen met behulp van tijdsopgeloste fluorescentiespectroscopie. 
Detectie aan de kortgolvige kant van de emissieband laat een snellere component zien (~ 
1 ns) samen met een langer-levende component (~ 3 ns), terwijl detectie aan de rode kant 
van de band alleen de langere levensduur laat zien. De korte levensduur kan worden 
toegeschreven aan de snelle translocatie van de ring van de naftaalimide naar de 
peryleenimide kant in de aangeslagen toestand. De vervaltijd van de kortlevende 
component wordt groter bij verlaging van de temperatuur, terwijl de waarden voor de 
langer-levende component slechts weinig veranderen. In een vaste matrix wordt de snelle 
vervalcomponent volledig onderdrukt, en is alleen de lange-tijdscomponent zichtbaar, 
ongeacht de emissiegolflengte. Deze resultaten tonen aan dat het dynamische proces 
wordt vertraagd bij lage temperatuur, en volledig onderdrukt in een vaste matrix.  

                            
Figuur 3. Chemische structuur van het peryleenimide/naftaalimide rotaxaan beschreven in hoofdstuk 6.  




