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Samenvatting g 

Dee bepaling van de geometrische en elektronische structuur van stabiele 'closed shell' 

organischee moleculen is met behulp van de hedendaagse experimentele methoden zeer goed 

uitvoerbaar.. De hieruit verkregen resultaten kunnen afhankelijk van de grootte van het molecuul 

ookk bijzonder goed door moderne quantum chemische berekeningen worden gereproduceerd of 

zelfss voorspeld. Geheel anders ligt deze situatie echter voor van zulke moleculen afgeleide 

'openn shell' systemen zoals radicaal ionen, en voor hun elektronisch aangeslagen toestanden. 

Hierr wordt de toepassing van experimentele technieken sterk beperkt door de in het algemeen 

kortee levensduur van de deeltjes. Bovendien zijn betrouwbare quantum chemische methoden 

ofwell  niet voorhanden of vereisen die op z'n minst bijzonder veel rekentijd. Dit geldt vooral 

voorr aangeslagen toestanden. In dit proefschrift wordt vooral aandacht geschonken aan de 

eigenschappenn van stabiele amines en polyamines in relatie tot de eigenschappen van de daarvan 

afgeleidee radicaal kationen en de laagste elektronisch aangeslagen toestanden. Aan de 

experimentelee kant werden hiervoor tijdopgeloste technieken ingezet, zoals transient absorptie 

enn tijdopgeloste resonantie Raman spectroscopie, alsmede metingen in een supersone bundel 

waarbijj  de moleculen gekoeld worden tot dicht bij het absolute nulpunt. Aan de quantum 

chemischee kant zijn vooral ab initio berekeningen van het dichtheidsfunctionaal (DFT) type 

ingezet,, i.h.b. de B3LYP/6-31G* methode. 

Eenn bijzonder nuttige ontdekking, die al vroeg in dit onderzoek werd gedaan, is die van 

dee grote overeenkomst in structuur en conformatie tussen het radicaal kation van een amine en 

dee laagste elektronisch aangeslagen toestand van dat amine. De oorzaak hiervan is het Rydberg 

karakterr van die laagste aangeslagen toestand. Daardoor kan het aangeslagen molecuul worden 

opgevatt als een radicaal kation met een elektron dat zich in een orbital ver van de atoomkernen 

bevindtt en daardoor weinig interactie heeft met de rest van het molecuul. Dit maakt dat quantum 

chemischee berekeningen aan het relatief gemakkelijk te behandelen radicaal kation reeds een 

goedee benadering geven van de structuur en de dynamica van de in het algemeen veel moeilijker 

tee behandelen aangeslagen toestand. 

Naa een bespreking van de gebruikte experimentele en quantum chemische methoden in 

hoofdstukk 1 en 2 wordt in hoofdstuk 3 de kracht van de hier gebruikte gecombineerde 

benaderingg gedemonstreerd door de behandeling van twee starre, verzadigde mono-amines, 1 -

azabicyclo[2.2.2]oktaann (ABCO) en 1-azaadamantaan (AADA). Het blijkt mogelijk om die 

structurenn en de krachtvelden zeer goed te reproduceren met berekeningen gebaseerd op 

dichtheidss functionaal theorie (DFT). Door het radicaal kation vervolgens te gebruiken als 

modell  voor de aangeslagen toestand blijkt de vibrationele structuur in het via supersone 

bundelspectroscopiee verkregen fluorescentie-excitatie spectrum vrijwel volledig te kunnen 

179 9 



Samenvatting Samenvatting 

wordenn voorspeld. De kleine verschillen tussen de berekende en experimentele spectra kunnen 

wordenn toegeschreven aan de geringe verschillen tussen de structuur van het radicaal kation en 

dee eerste aangeslagen toestand. Uit die analyse wordt het ook duidelijk dat de eerste 

aangeslagenn toestand vibronisch koppelt met hogere aangeslagen toestanden, wat leidt tot de 

detectiee van niet totaal symmetrische vibronische overgangen. 

Hett verzadigde cyclische diamine l,4-diazabicyclo[2.2.2]oktaan (DABCO) is het 

onderwerpp van studie in hoofdstuk 4. Deze verbinding heeft in de literatuur al veel aandacht 

gekregenn zodat belangrijke structurele en spectroscopische informatie beschikbaar is die, 

aangevuldd met eigen metingen, gelegd kan worden naast de resulaten van berekeningen. In het 

bijzonderr het radicaal kation en de eerste twee aangeslagen Rydberg toestanden van DABCO 

zijnn bestudeerd. In onze studie werd het radicaal kation gemaakt door laser flitsfotolyse in 

acetonitrill  oplossing bij kamertemperatuur en door y-bestraling in een Freon glas bij 77 K. Het 

elektronischh absorptie-spectrum en het resonantie Raman spectrum in deze media worden 

gerapporteerd.. Het door ons verkregen resonantie Raman spectrum bevat veel minder banden 

dann het in de literatuur beschreven spectrum. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de 

aanwezigheidd van andere, onbekende, deeltjes in de eerdere experimenten. De door ons voor 

hett radicaal kation gemeten absorptie- en resonantie Raman spectra konden uitstekend 

geïnterpreteerdd worden op basis van berekeningen met DFT en de golfpakket 

voortplantingsmethode.. Verder zijn de excitatie- en multi-foton ionisatie-spectra van de twee 

laagstee aangeslagen toestanden van het neutrale DABCO geïnterpreteerd op basis van dezelfde 

DFTT berekeningen. De grote overeenkomst tussen het vibratiespectrum van een Rydberg 

toestandd en het radicaal kation kon hierbij weer met succes gebruikt worden om tot een 

consistentee interpretatie van de spectroscopische gegevens te komen. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het aantal stikstof centra verder uitgebreid om de structuur van 

l,3,6,7-tetraazatriccyclo[4.4.1.13'8]dodecaanenn het radicaal kation daarvan op te helderen. Uit 

onzee analyse van supersone bundel fluorescentie-excitatie en emissie spectra volgt dat de 

neutralee grondtoestand twee gelijkwaardige conformaties bezit die S4 symmetrie hebben in 

plaatss van één minimum met D2d symmetrie. De torsie-vibratie, die de ene S4 conformeer in de 

anderee overvoert, kan worden beschreven via een dubbel-minimum potentiaal met een barrière 

vann slechts 105 cm'1, ofwel 0.3 kcal/mol. Door deze lage en symmetrische barrière vindt een 

spectaculairee zwaar-atoom tunnelling plaats, die leidt tot een opsplitsing van het vibrationele 

grondtoestandsniveauu met 1.4 cm1 (4.3 x 1010 Hz). De S4 structuur van de grondtoestand 

wordtt correct berekend met de MP2/6-31G* methode, maar niet met de B3LYP/6-31G* 

methode.. Het berekende energieverschil tussen de S4 en de D2d structuur bedraagt 112 cm"1, een 

waardee die prima overeenkomt met de experimentele torsiebarriere. Het is verrassend dat de 
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B3LYP/6-31G**  methode er niet in slaagt om dit te reproduceren en slechts één minimum met 
D2dd structuur voorspelt. 

Uitt de supersone bundel metingen komt tevens naar voren dat de eerste aangeslagen 

Rydbergg toestand wel een D2d symmetrie heeft, net als het radicaal kation. Dit laatste is 

aangetoondd met resonantie Raman-metingen en computerberekeningen met de UB3LYP/6-

31G**  methode. Dit onderstreept eens te meer dat de structuur van het radicaal kation en van 

aangeslagenn Rydberg toestanden van verzadigde amines zeer sterk op elkaar Hjken. 

Datt gebruik van DFT methodes geschikt is voor berekeningen aan zowel radicaal 

kationenn als dikationen van (cyclische) amines wordt bekrachtigd in hoofdstuk 6. Verschillende 

Hartree-Fock-- (HF), DFT- en hybride HF-DFT-berekeningen zijn uitgevoerd aan drie 

verschillendee amines. De resultaten worden vergeleken en bediscussieerd. Eigenschappen van 

dee structuur van het neutrale, het radicaal kation en het dikation van 1,6-

diazabicyclo[4.4.4]tetradecaann zijn berekend en vergeleken met kristalstructuren en andere data 

uitt de literatuur. Op dezelfde wijze zijn ook twee hydrazine systemen bestudeerd. Zowel het 

neutralee molecuul als ook het radicaal kation en het dikation van 2,7-

diazatetracyclo[6.2.2.23'6.02,7]tetradecaann en de neutrale vorm en het radicaal kation van 8,8'-

bis-8-azabicyclo[3.2.1]oktaann zijn bestudeerd. Algemeen kan worden gesteld dat de B3PW91 

hybridee HF-DFT methode de experimentele structuurgegevens het beste benadert. 

Hoofdstukkenn 7 en 8 handelen over flexibelere diamines, de piperazines. In hoofdstuk 7 

wordenn de geometrie en elektronische structuur van de radicaal kationen van 1-arylpiperazines 

enn l-aryl-4-alkylpiperazines bestudeerd. Vergeleken met 1-arylpiperidines zijn de elektronische 

absorptiespectraa van de radicaal kationen van deze piperazines soms dramatisch verschillend, 

watt vooral tot uitdrukking komt in het verschijnen van een extra absorptieband met een 

maximumm in het rood of zelfs in het nabije infrarood. Dit wijst op een sterke through-bond 

interactiee tussen de twee stikstof centra via de tussenliggende sigma-bindingen van de 

piperazinee ring. Uit eerder theoretisch en experimenteel onderzoek is bekend dat dergelijke 

sterkee through-bond interactie niet mogelijk is als de substituenten op de piperazine stikstof 

atomenn de equatoriale oriëntatie behouden die ze in de neutrale piperazines om sterische redenen 

hebben.. Kortom, de merkwaardige langgolvige absorptie van de meeste hier bestudeerde 

piperazinee radicaal kationen duidt niet alleen op sterke through-bond interactie, maar ook op het 

optredenn van een sterke conformatieverandering in de richting van een diaxiale toestand bij 

overgangg van het neutrale molecuul naar het radicaal kation. 

Dee radicaal kationen werden bestudeerd met tijds-opgeloste transient absorptie- en 

resonantiee Raman spectroscopie, en hun structuren en krachtvelden werden uitgerekend met 

DFTT methodes. Uit de experimentele en de theoretische resultaten wordt duidelijk dat inderdaad 

inn de laagst energetische conformatie van deze radicaal kationen zowel de aromatische N-l 
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substituentt als de waterstof of alkyl groep op N-4 (pseudo)axiaal ten opzichte van de piperazine 

ringg georiënteerd zijn. Daardoor wordt de 'through-bond' interactie tussen de beide N-lone pair 

orbitalss (die nu samen drie elektronen bevatten) blijkbaar voldoende versterkt om de ongunstige 

sterischee factoren te overwinnen, die in het neutrale molecuul (waarin de lone pair orbitals 

samenn vier elektronen bevatten) de diequatoriale conformatie opleggen. Dit is weliswaar voor 

symmetrischh gesubstitueerde piperazines (i.e. 1,4-dimethylpiperazine) al eerder aangetoond, 

maarr in de hier bestudeerde piperazines is door de asymmetrische substitutie het verschil in 

oxidatiepotentiaall  tussen de beide N lone pairs groot. Derhalve werd verwacht dat de uit de 

interactiee resulterende energie-winst aanmerkelijk kleiner zou zijn. Door de sterke interactie is in 

hett radicaal kation van de genoemde piperazines de spin-dichtheid over het gehele molecuul 

gedelokaliseerd. . 

Alleenn voor de radicaal kationen van l-(4-methoxyfenyl)piperazines is de situatie 

anders.. Hier treedt bij ionisatie van het 4-methoxyfenyl gesubstitueerde stikstof centrum 

blijkbaarr zoveel spin-delokalisatie in de aromatische ring op dat de nog te behalen energiewinst 

doorr through-bond interactie met het andere stikstof centrum veel geringer wordt. Alleen als dat 

anderee centrum een H-atoom draagt (d.w.z. in l-(4-methoxyfenyl)piperazine zelf) is deze winst 

nogg groot genoeg om het radicaal kation de diaxiale conformatie te laten aannemen, maar als er 

opp de N-4 stikstof een methyl groep of een grotere alkyl groep aanwezig is, blijft in het radicaal 

kationn de diequatoriale conformatie van het neutrale molecuul in essentie behouden en is er 

sprakee van lading- en spinlokalisatie op de 1-(4-methoxyfenyl) aniline eenheid. 

Inn hoofdstuk 8 worden 1,4-diarylpiperazines op eenzelfde manier bestudeerd. Als de 

aromatischee groep een zwak stuwende of zuigende substituent bevat, zoals in 1,4-

difenylpiperazine,, l,4-bis-(4-methylfenyl)piperazine en l,4-bis-(2-pyridyl)piperazine, dan 

treedtt in het radicaal kation weer conformatieverandering tot een (pseudo)diaxiale situatie op 

gepaardd gaande met delokalisatie van spin en lading. Zijn sterker stuwende substituenten 

aanwezig,, zoals in 1,4-bis-(4-methoxy fenyl) piperazine en in 1,4-bis-(4-dimethylaminofenyl) 

piperazinee dan blijf t de conformatie (pseudo)diequatoriaal en wordt de lading in het radicaal 

kationn gelokaliseerd op één van de arylamines (symmetriebreking). De belangrijkste reden voor 

ditt gedrag in deze sterke elektron donor verbindingen is de verminderde spindichtheid op de 

piperazinee stikstofatomen, waardoor de drijvende kracht voor de geometrische reorganisatie die 

nodigg is voor optimalisatie van de 'through bond' interactie afneemt. 

Samenvattendd wordt in dit proefschrift aangetoond dat vooral door combinatie van 

modernee spectroscopische en quantum chemische methoden een zeer gedetailleerd inzicht kan 

wordenn verkregen in de conformationele en elektronische structuur van een groot aantal radicaal 

ionenn en aangelagen toestanden van (poly)amines die zich tot voor kort aan een dergelijke 

beschrijvingg ontrokken. 
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