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Samenvatting 
Centraal in dit onderzoek staan twee nieuwe solvatochrome verbindingen die gebruikt 

kunnen worden als extreem gevoelige moleculaire probes. De verbindingen kunnen 

gemakkelijk worden gedetecteerd op single molecule niveau, en geven via hun 

fluorescentie informatie over hun nano-omgeving. De verbindingen bevatten een 

elektron arme peryleen imide chromofoor gekoppeld aan een cyclische amine 

elektrondonor. In 5PI dit is een vijfring (pyrrolidine), in 6PI is het een zesring 

(piperidine). De fotofysische eigenschappen van deze verbindingen bleken onverwacht 

interessant. Dit heeft geleid tot gedetailleerd onderzoek, dat beschreven is in 

hoofdstukken 2 en 3. De single molecule experimenten brachten ook wat verrassingen 

met zich mee, deze zijn beschreven in hoofdstukken 4 en 5. 

Het eerste inleidende hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over fotofysische 

processen, moleculaire probes, oplosmiddeleffecten en single molecule technieken. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het gedrag van 5PI en 6PI in een reeks oplosmiddelen. Het 

paradoxale solvatochrome gedrag van 5PI, waarbij de Stokes shift vrijwel onafhankelijk is 

van de oplosmiddelpolariteit, wordt verklaard door versterkte donor-acceptor menging in 

meer polaire oplosmiddelen. Deze verkleint het energieverschil tussen de HOMO en de 

LUMO. In principe is identiek gedrag mogelijk voor andere verbindingen als deze een 

sterke donor en acceptor hebben en een sterke koppeling tussen deze beiden 

gecombineerd met een groot dipoolmoment in de grondtoestand en een grote 

polariseerbaarheid. Het naftaalimide analoog van 5PI (5NI), vertoont dit gedrag echter 

niet, en 6PI evenmin. Deze twee verbindingen gedragen zich als typische push-pull 

geconjugeerde verbindingen: een kleine oplosmiddelafhankelijke verschuiving in het 

absorptiespectrum en een grotere verschuiving in het fluorescentiespectrum. 6PI vertoont 

overigens, net zoals 5PI, wel een opvallende afname van de bandbreedte in het emissie 

spectrum met toenemende oplosmiddelpolariteit. Het smaller worden van de band 
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schrijven we toe aan een verkleining van het verschil in geometrie tussen de aangeslagen 

toestand en de grondtoestand als gevolg van de toenemende oplosmiddelpolariteit.  

De fluorescentie van 5PI in THF wordt niet gedoofd door water. Een dergelijke doving 

door water treedt wel op bij veel andere charge transfer verbindingen. De fluorescentie 

kwantumopbrengst van 5PI neemt zelfs iets door de toevoeging van water. Door zuur toe 

te voegen aan een oplossing van 5PI in tolueen wordt de amino-groep geprotoneerd, met 

als gevolg een drastische verandering in de absorptie band. Het fluorescentiespectrum 

vertoont twee maxima, die overeenkomen met geprotoneerd en ‘vrij’ 5PI. Dit geeft aan 

dat snelle deprotonering kan plaatsvinden in de aangeslagen toestand. 

In hoofdstuk 3 is het solvatochrome gedrag van 5PI verder onderzocht. De 

oplosmiddelpolariteit werd veranderd door de temperatuur te verlagen. Op deze manier 

kunnen de effecten van specifieke oplosmiddel-molecuul interacties voor een groot deel 

vermeden worden. De absorptie- en emissiespectra van 5PI verschuiven beide naar 

langere golflengte bij lagere temperatuur als gevolg van de toenemende 

oplosmiddelpolariteit. Wanneer het oplosmiddel (2-methyltetrahydrofuran, MTHF) 

wordt afgekoeld tot onder het vriespunt treedt er een abrupte blauwverschuiving op in 

het emissiespectrum. De oorzaak hiervan is dat oplosmiddelreorganisatie, die grotendeels 

te niet gedaan wordt door bevriezing, van belang is voor de stabilisatie van de aangeslagen 

toestand. Hieruit kunnen we afleiden, dat de aangeslagen toestand meer polair is dan de 

grondtoestand. De verschuiving van het emissiemaximum bij de overgang van vloeibaar 

naar bevroren MTHF is echter klein. Hieruit blijkt dat het verschil in dipoolmoment 

tussen de aangeslagen toestand en de grondtoestand niet erg groot is. In de literatuur 

worden enkele push-pull systemen met soortgelijk gedrag beschreven (bijv. 

merocyanines), maar in geen van deze push-pull systemen zijn de moleculaire geometrie 

en de elektronische structuur zo afhankelijk van de oplosmiddelpolariteit als in 5PI. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de kwaliteiten van 5PI en 6PI voor single molecule 

experimenten en vergelijkt hun geschiktheid als single molecule probes met die van 

verschillende bekende kleurstoffen. Beide probes kunnen, met een maximum aantal 
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gedetecteerde fotonen van ca. 600.000 per molecuul en een overlevingstijd van ruim een 

minuut, zich meten met de beste commercieel verkrijgbare single molecule probes. 

Alleen peryleen- en terryleendiimides en quantum dots zijn beter. Fluorescentiespectra 

van met 6PI gelabelde vesicles geven aan dat de probe zich bevindt in de buurt van de 

polaire kopgroepen van de lipide bilaag. Fluorescentie correlatie experimenten leiden tot 

een diffusieconstante voor deze vesicles die vergelijkbaar is met die berekend met behulp 

van de Stokes-Einstein vergelijking.  

De fluorescentie levensduur van het commercieel verkrijgbare Peryleen Rood is 

bestudeerd op single molecule niveau in polymeer films. Niet één van de waargenomen 

moleculen vertoonde een fluorescentie levensduur van < 4 ns. Volgens de interpretatie in 

de literatuur betekent dit dat zijn er geen moleculen waren met een vlakke conformatie 

van de peryleencore. 

In hoofdstuk 5 zijn de spectrale eigenschappen van single molecules van 5PI en 6PI 

beschreven. Opmerkelijk genoeg werden er drie verschillende typen van moleculen 

gevonden. De spectra van type 1 emitters lijken op de ongeveer Gaussische emissieband 

die we ook op ensemble niveau zien. Type 2 emitters hebben een gestructureerde emissie 

met drie maxima en type 3 emitters zijn erg verschoven naar het blauw en hebben 

waarschijnlijk een emissie maximum rond 530 nm. Dit spectrum is helaas nogal vervormd 

aan de korte golflengte kant, door de gebruikte dichroische spiegel. De naar het blauw 

verschoven spectra van type 2 en type 3 emitters vallen buiten de bandenvelop van het 

ensemble spectrum. Dit betekent dat deze typen moleculen niet worden waargenomen in 

bulk samples. Aan de andere kant vormen ze wel een belangrijk gedeelte van de single 

molecule populaties. De in de literatuur geopperde verklaring voor 9-amino-PI dat type 2 

emitters moleculen zijn waarin een rotatie om de C-N binding de donor en acceptor 

effectief ontkoppelt, is nogal onwaarschijnlijk. Moleculaire berekeningen tonen aan dat 

de energieën waarbij deze conformaties gevonden worden, zo hoog boven die van het 

globale minimum liggen dat een significante populatie onwaarschijnlijk is. Na zorgvuldig 

de verandering in de fluorescentie spectra van verscheidene gespincoate films te hebben 
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bestudeerd kennen we type 3 emitters toe aan een fotoproduct. Daarbij hebben we ook de 

resultaten van de fotochemische experimenten uit hoofdstuk 6 in acht genomen. De vraag 

blijft nog wel waarom dan niet alle single molecules omgezet worden in een deeltje met 

een spectrum als dit. Spectrale sprongen van type 3 naar type 1 zijn ook waargenomen. 

De meeste moleculen laten een één-staps fotobleking zien in plaats van een overgang naar 

type 3. Een andere verklaring waarom zo veel type 2 en type 3 emitters gevonden worden 

op single molecule niveau zou kunnen zijn dat ze geïnduceerd worden door interface 

effecten. De polymeer films in single molecule experimenten zijn vele malen dunner dan 

de dropcast films die gebruikt zijn in de ensemble experimenten. Als de interface lagen 

verzadigd kunnen worden zou dit ook verklaren waarom gespincoate films met hogere 

probe concentratie ook niet dezelfde type verdeling laten zien als de verdeling die we op 

single molecule niveau vonden.  

Analyse van de emissiemaxima van type 1 emitters laat zien dat de rigiditeit van de 

polymeermatrix de solvatochrome respons van de dye sterk beperkt. De posities van de 

emissiemaxima in chemisch verschillende polymeren verschillen maar een klein beetje.  

De voorlopige resultaten laten zien dat het mogelijk is om de protonering en 

deprotonering van 5PI te volgen op single molecule schaal. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de solvatochrome eigenschappen van een fenoxy gesubstituuerd 

analoog van 5PI (5PI-b), dat gebruikt is als functionele stopper in een rotaxaan. 

Vergelijking van de absorptie- en emissiemaxima met die van 5PI laat zien dat de 

solvatochrome gevoeligheid is afgenomen door de toevoeging van de elektrondonerende 

fenoxy substituenten. De fotostabiliteit van 5PI-b is flink minder dan die van 5PI. 

Analyse van de fotoproductoplossing van 5PI geeft aan dat een fotoproduct wellicht de 

oorzaak van type 3 single molecule emitters zou kunnen zijn. Het waargenomen 

solvatochrome gedrag van 5PI-b maakt het een interessante kandidaat om gebruikt te 

worden als fluorofoor in rotaxanen.  

In hoofdstuk 7 worden de snelle fotofysica en de oplosmiddelinvloed op de aard van de 

aangeslagen toestand van twee nieuwe triazool push-pull systemen, ontworpen voor 
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twee-foton excitatie, bestudeerd met behulp van nanoseconde fluorescentie- en 

femtoseconde transient absorptiespectroscopie. De triazool linkers spelen een belangrijke 

rol als elektron zuigende groepen, die de ladingsscheiding stabiliseren. Direct na excitatie 

wordt een lokaal aangeslagen toestand gevormd. Als het oplosmiddel polair genoeg is kan 

deze op picoseconde tijdschaal vervallen in een ladingsgescheiden toestand. 




