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Samenvatting g 

Chemischee reacties, waarin een proton of een waterstof atoom zich van een moleculaire 

donorr naar een acceptor verplaatst, behoren tot de meest voorkomende en meest belangrijke 

inn de chemie en de biologie. De proton overdrachtsreactie kan worden gezien als een 

tautomerisatiee proces, waarbij de posities van een of meer protonen (of waterstof atomen) 

binnenn het molecuul veranderen. In veel gevallen is de meest stabiele tautomere structuur in 

dee aangeslagen toestand anders dan die in de grondtoestand. Foto-excitatie, door middel van 

eenn laser puls, veroorzaakt een redistributie van de elektronen binnen het molecuul. Voor hele 

kortee laser pulsen kunnen de kernbewegingen de laser-geïnduceerde plotselinge verandering 

inn de elektronenverdeling niet adiabatisch volgen: de impulsieve foto-excitatie brengt het 

molecuull  in een niet-stationaire toestand. Het relaxatie proces dat volgt kan grote amplitude 

protonn bewegingen in gang zetten, met als gevolg een andere stabiele tautomere structuur in 

dee aangeslagen toestand. In het algemeen zijn proton overdrachtsreacties te verdelen in twee 

groepen:: (i) intramoleculaire proton overdrachtsreacties, die binnen één enkel molecuul plaats 

vindenn en (ii) intermoleculaire proton overdrachtsreacties, waarbij andere moleculen, vaak 

oplosmiddelmoleculen,, bij de reactie zijn betrokken. 

Recentee vorderingen op het gebied van de laser technologie stellen ons tegenwoordig in 

staatt om moleculaire processen, die plaatsvinden op een tijdschaal van enkele femtoseconden, 

tijdsopgelostt te volgen. In de fluorescentie metingen, die in dit proefschrift worden behandeld, 

wordenn moleculen door middel van een zeer korte laser puls aangeslagen. Voor een 

emitterendee aangeslagen toestand, kan het tijdsverloop worden gemeten. Door analyse van de 

spectroscopischee data kunnen details met betrekking tot het mechanisme en de dynamica van 

dee te bestuderen chemische reactie worden verkregen. In het bijzonder is onze aandacht 

gerichtt op de bestudering van de proton overdrachtsreacties in de aangeslagen toestand van 

enkelee moleculaire model systemen. 

Dee proton overdrachtsdynamica in drie verschillende moleculaire systemen werden 

bestudeerd,, (i) In (2,2'-bipyridylj-3,3'-dial, afgekort als BP(OHb, vindt een dubbele proton 

overdrachtt in de aangeslagen toestand plaats. De diënol tautomeer gaat over in de diketo 

tautomeer.. Na de relaxatie van de aangeslagen toestand naar de grondtoestand vindt de 

omgekeerdee reactie plaats. Twee mechanismen zijn voor de dubbele proton overdracht in de 
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aangeslagenn toestand bestudeerd: een simultane dubbele proton overdracht met een 

karakteristiekee tijd korter dan 300 fs. en een twee-staps proces, via een mono-keto 

intermediair,, met een karakteristieke tijd korter dan 300 fs voor de eerste stap en 10 ps voor 

dee tweede stap. Dezelfde resultaten zijn ook voor enkele derivaten van BP(OH): verkregen, 

(ii )) In üipyrido [2,3,-a:3\2 '-ij  carbazole, afgekort als DPC. werd een intramoleculaire proton 

overdrachtt in protonische-oplossingen gevonden. Wij laten zien dat de reactie alleen voor 

"cyclische""  complexen van opgeloste- en oplosmiddelmoleculen plaatsvindt. Dezelfde 

resultatenn worden voor enkele derivaten van DPC gerapporteerd, (iii ) In derivaten van 

porphycenee werd een tautomerisatie proces, bestaande uit een dubbele proton overdracht, 

doorr middel van fluorescentie depolarisatie metingen bestudeerd. De invloed van het 

oplosmiddel,, de temperatuur, de excitatie-energie, en deuterering op de proton 

overdrachtsreactiess in deze systemen werd onderzocht. 

Hoofdstukk 1 bevat een korte inleiding tot proton overdrachtsreacties. De mechanismen 

vann intramoleculaire en de intermoleculaire proton overdrachtsreacties worden bediscussieerd 

alss ook enkele details aangaande de spectroscopische metingen en de computer simulaties. 

Hett hoofdstuk wordt met een overzicht van eerder werk, aangaande de moleculaire systemen 

diee in dit proefschrift worden behandeld, afgesloten. 

Inn hoofdstuk 2 presenteren we de details van de experimentele technieken en de 

experimentelee opstellingen. Ook wordt ingegaan op enkele details van de tijdsopgeloste 

fluorescentiee depolarisatie metingen. 

Dee dubbele proton overdrachtsdynamica in foto-geëxciteerd BPfOHb wordt in hoofdstuk 

33 beschouwd. De reactie mechanismen in protische en a-protische oplossingen worden 

vergeleken.. In a-protische oplosmiddelen wordt geen invloed van de aard van het 

oplosmiddel,, de temperatuur en deuterering gevonden. Er wordt geconcludeerd dat de proton 

overdrachtsreactiee in foto-geëxciteerd BP(OH)2 bevorderd wordt door vibratiebewegingen 

vann vele atoomkernen in het molecuul. In protische oplosmiddelen echter wordt de dubbele 

protonn overdracht wel gehinderd door de formatie van complexen tussen de opgeloste- en 

oplosmiddell  moleculen. De reactiesnelheid voor de mono- naar de diketo tautomere vormen 

blijktt afhankelijk van de oplosmiddel viscositeit te zijn. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de invloed van de excitatie-energie op de proton 

overdrachtsdynamicaa behandeld. De opbrengst van de twee-staps proton overdrachtsreactie 

blijktt te worden bevorderd als het excitatie kwantum wordt vergroot. Hieruit wordt afgeleid 

datt een barrière in het diênol-monoketo reactiepad aanwezig is. De grootte van de barrière 

wordtt op 600 cm"1 geschat. Andere verval mechanismen, zoals IVR. worden ook behandeld. 
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Hoofdstukk 5 bestaat uit twee delen. In het eerste deel presenteren we een studie van 

protonn overdrachtsdynamica van derivaat verbindingen van BPfOH)? met enkele en dubbele 

methylgroepen.. We vinden dat de proton overdrachtsdynamica van de dubbele gemethyleerde 

verbindingenn gelijk is aan de proton overdrachtsdynamica van BP(OH);-. De enkele 

gemethyleerdee verbinding geeft een lagere opbrengst voor de twee-staps proton 

overdrachtsreactiee vergeleken met BP(OH);>. Dit wordt toegeschreven aan de rol van 

vibrationelee toestanden die een andere proton overdrachtsmechanisme bevorderen. Het 

tweedee deel van hoofdstuk 5 bevat een studie van BP(OH);> in twee verschillende sol-gel 

omgevingen.. In het algemeen geldt dat de proton overdrachtsdynamica van BP(OH)T in de 

sol-gell  gelijk is aan de dynamica gemeten in oplossing. Echter kleine verschillen tussen 

BP(OH)22 in vloeibare oplossing en in een sol-gel werden gevonden. Bijvoorbeeld, de emissie 

spectraa van BP(OH)2 in de sol-gel zijn een klein beetje naar het blauw verschoven ten 

opzichtee van in de oplossing, en de mono- naar diketo proton overdracht voor BPCOH)? in een 

sol-gell  is sneller. De verschillen werden toegeschreven aan solvatatie effecten die zich in de 

sol-gell  niet voordoen. 

Inn sommige derivaten van BP(OH)? bleken alleen enkele proton overdrachtsreacties op te 

treden.. Dit wordt in hoofdstuk 6 bediscussieerd. In één van de derivaten, waar één enkele 

hydroxyll  groep aan de bipyridyl helft zit. is slechts een enkele proton overdracht binnen het 

molecuull  mogelijk. In een tweede derivaat is een sterke elektron zuigende groep aan de 

bipyridyll  groep van BP(OH)2 gesubstitueerd. Bij dit molecuul lijk t dubbele proton overdracht 

eenn mogelijkheid te zijn, maar werden alleen bewijzen voor de enkele proton overdracht 

gevonden. . 

Eenn studie naar oplosmiddel-assisterende proton overdrachtsdynamica van DPC en 

enkelee derivaten wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Met behulp van fluorescentie metingen, 

uitgevoerdd voor deze verbindingen in protische oplossingen, werd geconcludeerd dat er twee 

snellee proton overdrachtsreacties bestaan. De eerste vindt plaats met een tijdsconstante van 

-0.55 ps en de tweede met een tijdsconstante van 6 tot 10 ps. In dit hoofdstuk wordt betoogd 

datt alleen "cyclische" complexen van opgeloste en oplossingmiddelmoleculen bij de proton 

overdrachtt betrokken zijn. Een stralingloos verval met een tijdsconstante van ongeveer 30-

1000 ps wordt toegeschreven aan "geblokkeerde" complexen. Deze complexen doen niet mee 

aann de proton overdrachtsreactie. Resultaten met gedeutereerde monsters doen vermoeden dat 

err een thermisch geactiveerd proton/deuteron tunnelingsproces in het foto-geëxciteerde 

"cyclische""  complex plaatsvindt. 
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Tenslotte,, in hoofdstuk 8 worden de resultaten behandeld van een tijdsopgeloste studie 

vann de fluorescentie en depolarisatie, op picoseconde tijdschaal, van twee afgeleide 

verbindingenn van porphycene. De moleculaire structuur van de betreffende verbindingen is 

gekarakteriseerdd door vier stikstof atomen in de binnenring van het molecuul. Twee van de 

vierr stikstof atomen zijn met waterstof atomen in een trans configuratie gebonden. Uit onze 

tijdsopgelostee fluorescentie depolarisatie metingen kon worden geconcludeerd dat voor één de 

derivatenn een snel tautomerisatie proces plaatsvindt, waarbij de twee waterstof bindingen 

wordenn verbroken en de waterstofatomen overspringen naar de twee andere stikstof atomen in 

dee binnenring. Bij de andere verbinding bleek zo'n tautomerisatie proces niet op te treden. De 

resultatenn werden gerelateerd aan de verschillen in afstand tussen de stikstof atomen in de 

binnenringg van de verschillende porphycene verbindingen. 


