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Samenvatting

In de ruimte wordt organisch materiaal gevormd in overvloed. Met name in de circumstellaire
uitstroom van oude sterren worden gasvormige moleculen en vast materiaal op basis van koolstof
geproduceerd. Sterrenwinden en supernova-explosies verspreiden dit materiaal, dat uiteindelijk de
ruimte tussen de sterren vult. Organische synthese in dichte moleculaire wolken kan leiden tot de
vorming van complexe organische moleculen. Onder invloed van de lokale condities kunnen gas en
vaste stof in dit proces belangrijke fysische en chemische veranderingen ondergaan. Ongeveer 4,6
miljard jaar geleden heeft de samentrekking van een moleculaire wolk geleid tot de vorming van een
proto-Zon en een planetaire schijf, die zich later hebben ontwikkeld tot ons zonnestelsel. De pre-
biotische chemie die plaatsvond op de jonge aarde vormt dus uiteindelijk het interstellaire erfgoed
van organische verbindingen met een circumstellaire oorsprong, die veranderingen ondergingen in
interstellaire omgevingen tot hun uiteindelijke vorm tijdens de ineenstorting van de moleculaire
wolk.

Informatie over de eigenschappen van het interstellaire organische materiaal verkrijgen we met
name uit hun spectrale karakteristieken, die opgesloten liggen in het licht dat uit de ruimte tot
ons komt. Door deze interstellaire spectra te vergelijken met spectra opgenomen in onze labora-
toria kunnen we trachten te achterhalen welke chemische verbindingen verantwoordelijk zijn voor
deze ‘spectrale vingerafdrukken’. Een belangrijke set infrarode (IR) emissiebanden die vanuit veel
interstellaire wolken wordt waargenomen, de zogenaamde ‘ongeidentificeerde infrarode banden’
(UIRs), komt sterk overeen met typische absorptiefrequenties van polyaromatische koolwaterstof-
fen (PAKs). Laboratoriumspectra van PAKs zijn dus belangrijk om de precieze vorm van deze
aromatische verbindingen in verschillende (delen van) interstellaire wolken vast te stellen.

Onder invloed van de overvloedig aanwezige UV straling in astrofysische omgevingen kun-
nen PAKs gemakkelijk geïoniseerd raken. Het opnemen van IR spectra van gasvormige ionische
PAKs in het laboratorium is niet eenvoudig omdat de ionen elkaar afstoten, waardoor het onmo-
gelijk is voldoende hoge ionendichtheden te produceren om hun spectra te meten met conven-
tionele IR absorptie spectrometers. In dit proefschrift gebruiken we daarom een combinatie van
massaspectrometrie en IR laserspectroscopie — met de infrarood vrije-elektronenlaser FELIX —
om hun spectra via fotodissociatie op te nemen. Bij deze methode worden gasvormige ionische
PAKs gevormd via UV fotoionisatie met een excimeerlaser. De ionen worden opgeslagen en op
moleculair gewicht geselecteerd in een ionenval. Vervolgens wordt het in golflengte afstembare
licht van FELIX ingestraald. Wanneer de IR golflengte overeenkomt met een absorptiefrequentie
van de geïoniseerde PAK worden meerdere (tientallen, honderden) fotonen resonant geabsorbeerd,
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waardoor de interne energie zo hoog oploopt dat dissociatie optreedt. Dit dissociatieproces wordt
vervolgens gemeten in een vluchttijd-massaspectrometer die aan de ionenval is gekoppeld. Door
de mate van dissociatie uit te zetten tegen de golflengte wordt een IR spectrum verkregen. Naast
eenvoudige PAK radicaal kationen kunnen verschillende gerelateerde moleculaire ionen worden
bestudeerd door de ionenchemie in de ionenval te controleren.

Moleculaire dissociatie van PAKs waarbij verlies van een waterstofatoom optreedt, is een
veelvoorkomend energie-dissipatie proces in deze PAK moleculen. Uit geioniseerde PAKs kun-
nen zo door het breken van een C-H binding aryl kationen ontstaan. Hoewel hun reactiviteit met
interstellair relevante atomaire en moleculaire reactiepartners veelvuldig is onderzocht, zijn er nog
veel vragen over hun elektronische en geometrische structuur. Daarom worden aryl kationen in dit
promotieonderzoek geproduceerd via UV fotolyse van gehalogeneerde PAK precursors in een Paul-
type ionenval. De zo gevormde aryl kationen worden vervolgens gekarakteriseerd met behulp van
IRMPD spectroscopie. Om te beginnen wordt in Hoofdstuk 3 de vorming en isolatie van aryl+ sys-
temen gepresenteerd aan de hand van het uit twee aromatische ringen bestaande naftyl kation. De
IR spectra leveren overduidelijk bewijs voor grondtoestand met een triplet spintoestand. Daarnaast
tonen de metingen aan dat een 1,2-hydride shift isomerisatie optreedt, een omleggingsreactie die uit
2-naftyl+ de stabielere 1-naftyl+ isomeer vormt. In Hoofdstuk 4 wordt het onderzoek aan carboka-
tionische aryl+ systemen uitgebreid tot verbindingen met drie en vier aromatische ringen, te weten
phenantryl+ en pyrenyl+. Eerst zal de fotochemie onder invloed van UV en IR bestraling worden ge-
analyseerd. Bij FEL-geïnduceerde infrarood fotodissociatie worden ook fragmentatiekanalen met
hogere activatie-energie waargenomen, waarbij het aryl ion tot 8–10 koolstofatomen verliest. Na
multifoton-absorptie door de aryl+ systemen verspreidt de geabsorbeerde energie zich razendsnel
over de vibrationele vrijheidsgraden zoadat structurele isomerisatie plaatsvindt voordat dissociatie
optreedt. Hierdoor zijn de dissociatieproducten veelal hetzelfde voor de verschillende PAK katio-
nen. Phenantryl+ en pyrenyl+ kationen in de gasfase zijn onderzocht met behulp van IRMPD spec-
troscopie. Net als naftyl+ hebben ook deze aryl kationen een triplet elektronische grondtoestand.
Daarnaast leveren de spectra ook weer bewijs voor een hydride shift in deze aryl+ verbindingen.

Isotopische afwijkingen gemeten in edelgassen verkregen bij de eerste extractie van sp3 dia-
mant koolstof uit een primitieve meteroriet (Allende) suggereren dat deze een presolaire oorsprong
heeft. Twee brede emissiebanden op 3.43 en 3.53 µm in de spectra van de Herbig Ae/Be sterren HD
97048 en Elias 1 zijn toegeschreven aan gehydrogeneerde diamantoppervlakken; de banden zouden
ook verklaard kunnen worden door moleculaire diamantoïden. In Hoofdstuk 5 worden geïoniseerde
verbindingen uit de familie van moleculaire diamantoïden (diamantane en triamantane) onderzocht
met behulp van IR spectroscopie. Chemische ionisatie van deze verbindingen in hun neutrale vorm
gaat gepaard met het verlies van een H-atoom, hetgeen leidt tot de vorming van de gedehydroge-
neerde carbokationen diamantyl+ en triamantyl+. Dit suggereert dat dissociatie van een C-H binding
in moleculaire diamontoïden onder invloed van UV-straling in de ruimte kan leiden tot de vorming
van zulke mono-gedehydrogeneerde carbocation. Door hun gesloten elektronenschil zijn de dia-
mantoïden in deze vorm energetisch stabieler. De IR spectra bevestigt de carbokationische vorm
van de gevormde ionen. De aanwezigheid van moleculaire diamantoïden in hun radicaal kationische
vorm is daarom onwaarschijnlijk.

Stikstofhoudende PAK moleculen, ook wel polycyclische aromatische heterocyclische kool-
waterstoffen (PANKs), zijn nauw verwant aan de purine en pyrimidine nucleobasen die de bouw-
stenen vormen van DNA en RNA. De identificatie van deze nucleobasen in de Murchison meteo-
riet moedigt aan tot het zoeken naar PANK moleculen in interstellaire wolken, omdat zij mogelij-
ke voorlopers zijn van nucleobasen in UV-geïnduceerde chemische reacties die plaatsvinden op
stofdeeltjes. Bovendien zijn er indicaties dat de 6,2 µm band in het interstellaire UIR spectrum
inderdaad wordt veroorzaakt door PAKs met een stikstofatoom opgenomen in de ringstructuur (en-
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doskeletale N-substitutie). Daarom worden in Hoofdstuk 6 diverse (exoskeletaal) N-gesubstitueerde
radicale en geprotoneerde kationische PAKs onderzocht met behulp van IRMPD spectroscopie. De
aanwezigheid van geprotoneerde PANKs in interstellaire wolken wordt met name waarschijnlijk
geacht vanwege hun hogere stabiliteit ten opzichte van radicaal-kationische PANKs en hun typische
spectrale eigenschappen (in het bijzonder het verschuiven van de CC-strekvibraties naar hogere fre-
quenties).

Corannulene (C20H10) is een bijzonder koolwaterstof-molecuul, omdat het de sp2 puur aroma-
tische familie (dat wil zeggen, platte PAHs) verbindt met de familie van fullerenen (zie Fig. 1.2).
De gebogen geometrie van corannulene zorgt voor een permanent dipoolmoment in dit molecuul,
waardoor het zich uitstekend leent voor waarnemingen in het radiospectrum. Verschillende tussen-
producten spelen een rol in de mogelijke chemische reacties die leiden tot de vorming van circum-
stellair en interstellair C60. Corannulene werd geisoleerd uit de Allende meteoriet samen met andere
fullerenen en fulleranen. In Hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt een spectroscopische studie van
radicaal-kation en geprotoneerd corannulene gepresenteerd, evenals het IR-spectrum van neutraal
corannulene dat is opgenomen met een conventionele FT-IR spectrometer. Een onderlinge vergeli-
jking van de drie corannulene spectra toont de effecten van lading en gesloten of open configuratie
van de elektronenschil op het IR-spectrum van dit bijzondere molecuul. Een vergelijking met het
IR-spectrum van geïoniseerd coroneen, een vlak PAK analoog, onthult de effecten van de gebogen
geometrie op de IR-activiteit van PAK-structuren. Het IR-spectrum dat hier wordt gepresenteerd
voor geïoniseerd corannulene illustreert dat de sp2 en sp3 overgangstoestanden in corannulene ab-
sorpties introduceren in de meeste nominale UIR band posities. Dit wijst erop dat verbindingen
met een gemengd orbitaal hybridisatiekarakter opgenomen zouden moeten worden in studies van
de UIR emissies.

Naast de gelijkenis tussen de UIR banden en de IR-spectra van PAK moleculen, vormt hun
intrinsieke elektronische stabiliteit als gevolg van de overlappende CC π-orbitalen een belangrijk
argument voor de aanwezigheid van PAKs in astrofysische omgevingen. Hier op aarde wordt deze
moleculaire eigenschap aangewend in de productie van functionele materialen op basis van PAKs.
In Hoofdstuk 8 worden de elektronische eigenschappen van twee isomere vijf-ring PAK-structuren,
piceen en pentaceen (C22H14) bestudeerd. Piceen is een PAK-molecuul dat phenantreen-achtige ran-
den heeft, terwijl pentaceen behoort tot de lineaire PAK-subfamilie met aceen-achtige randen. We
richten ons op nieuwe elektronische eigenschappen van materialen gebaseerd op piceen, die — in
tegenstelling tot pentaceen-gebaseerde materialen — supergeleiding vertonen. Er wordt uitgebreid
ingegaan op het verband tussen de moleculare structuur van PAK-moleculen en hun IR activiteit,
en de rol van elektroncorrelatie in deze PAK-systemen.
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