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Bestuderingg van chemische reactie-dynamica is belangrijk voor het verkrijgen 

vann een beter inzicht in het vormen en breken van bindingen tijdens een chemische 

reactie.. Een belangrijke opgave binnen het vakgebied van chemische reactie-

dynamicaa is de bepaling van de reactie-coördinaat, d.w.z. nadere precisering van de 

bewegingsvrijheidsgradenn die de loop van de reactie bepalen. Veelal vinden 

chemischee reacties plaats in vloeibare oplossing. Naast de interne reactie-coördinaten 

binnenn het molecuul kunnen oplosmiddel-moleculen de reactie-coördina(a)t(en) 

beïnvloedenn of vormen. Chemische reacties op een tijdschaal van femto- tot 

picosecondenn (10~12 - 10"15 s) zijn niet ongewoon, vooral wanneer zij worden 

geïnitieerdd door instralen (excitatie) met licht van geschikte kleur. De reactie vindt 

dann plaats d.m.v. moleculen in de "aangeslagen" toestand. In dit proefschrift worden 

reactievee aangeslagen toestanden beschouwd met een levensduur in de orde van 

nanoseconden.. Dankzij recente ontwikkelingen in de ultrasnelle tijdsopgeloste 

spectroscopiee is het mogelijk chemische reactiedynamica in de aangeslagen toestand 

opp een tijdschaal van femto- en picoseconden in "real-time" te bestuderen. In dit 

proefschriftt staan snelle moleculaire verschijnselen in de aangeslagen toestand, tot in 

hett femtoseconde tijdsdomein, centraal. Experimenten werden uitgevoerd met behulp 

vann de zg. fluorescentie-upconversie techniek (tijdsresolutie ~ 150 fs). Wanneer 

informatiee in het pico- en nanoseconde tijdsdomein moest worden verkregen, dan 

werdd gebruik gemaakt van de zg. single-photon-counting techniek (tijdsresolutie ~ 17 

ps). . 

Dee onderzochte moleculen hebben als kenmerk dat zij na excitatie met licht 

kunnenn fluoresceren. Informatie over de zeer snelle processen die in de fluorescerende 
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toestandd kunnen optreden werd verkregen door meting van zeer snelle fluorescentie 

'transients'' met behulp van de hiervoor genoemde tijdsopgeloste fluorescentie 

technieken.. In dit proefschrift gaat onze aandacht speciaal uit naar snelle 

verschijnselenn als intramoleculaire torsiebewegingen van functionele groepen binnen 

eenn molecuul, ladingsoverdracht ('electron transfer') binnen een molecuul en de 

invloedd van snelle reoriëntatie bewegingen van omringende oplosmiddelmoleculen op 

dee relaxatie van de fluorescerende toestand. 

Inn de inleiding van Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op enkele begrippen uit 

theoriee en experiment voor foto-geïnduceerde chemische en fysische processen. Met 

namee de invloed van intramoleculaire rotatie bewegingen en oplosmiddeldynamica 

(solvatatie)) op het emissie spectrum komen dan aan de orde. 

Inn Hoofstuk 2 worden details betreffende de experimenten gepresenteerd. In 

dee experimenten is gebruik gemaakt van fluorescentie upconversie en single-photon 

countingg opstellingen. Met de toegepaste technieken kunnen ook ultrasnelle 

fluorescentiee anisotropic effecten worden bestudeerd. Het hoofdstuk bevat tevens 

informatiee over de verschillende chemicaliën, hoe deze gemaakt en/of gebruikt zijn. 

Inn Hoofdstuk 3 worden de resultaten van het tijdsopgeloste spectroscopisch 

onderzoekk van een nieuwe klasse van organische emitterende diodes (OLED); Al(III) -

enn Ga(III)-tris-8-hydroxyquinoline en het vrije ligand 8-hydroxyquinoline, 

gepresenteerd.. De tijdsopgeloste spectra vertonen een ultrasnelle spectrale rood 

verschuiving,, de dynamische Stokes shift. Bediscussieerd wordt dat de gemeten 

dynamicaa kan worden toegeschreven aan de invloed van oplosmiddeldynamica op het 

fluorescentiee gedrag van het "probe1 molecuul. Eén van de interessante conclusies is 

datt de snelheid van de electronen overdracht, die binnen het molecuul na aanslag met 

lichtt tot stand komt, bepaald wordt door de solvatatie dynamica. 
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Inn Hoofdstuk 4 wordt het fluorescentie anisotropic gedrag van de OLED 

moleculenn in de aangeslagen toestand bestudeerd. De anisotropic in de fluorescentie 

vertoontt een bi-exponentieel verval. De tijdsconstante corresponderend met de snelste 

componentt komt overeen met die voor solvatatie. Hierin wordt een bevestiging 

gevondenn voor het in Hoofdstuk 3 voorgestelde mechanisme voor electron overdracht 

inn de aangeslagen toestand. Het fluorescentie anisotropic verval op langere tijdsschaal 

wordtt toegeschreven aan de invloed van rotatie van het gehele molecuul in oplossing. 

Wanneerr de moleculen met ultraviolet licht (k < 330 nm) worden geëxciteerd naar 

hogeree electronisch aangeslagen toestanden, dan verdwijnen bepaalde anisotropic 

effectenn in de fluorescentie. Hieruit kon worden geconcludeerd dat de 

intramoleculairee relaxatie van hogere aangeslagen electronen toestanden naar de 

laagstt aangeslagen toestand binnen 150 fs plaatsvindt. 

Inn Hoofdstuk 5 presenteren we enkele spectroscopische eigenschappen van 

tweee infrarode laser dyes (IR 1048 en IR 1061), in het golflengte gebied van 800 -

12000 nm. De tijdsopgeloste emissies van de laser dyes zijn gemeten in vloeibare 

oplossingg en in een sol-gel vaste matrix. Het tijdsgedrag van het emissie verval voor 

dezee moleculen vertoont een bi-exponentieel gedrag in oplossing. Voor de snelle 

componentt (~ 200 fs) wordt beargumenteerd dat deze toe te schrijven is aan 

vibrationelee relaxatie. De langzame component is typerend voor de levensduur van de 

aangeslagenn toestand (~ 20 ps). 

Inn Hoofdstuk 6 worden tijdsopgeloste spectroscopische experimenten voor 

tweee methaandiphenyl kleurstoffen in oplossing beschreven. Het tijdsgedrag van de 

emissiee voor het ongebrugde Michler's keton (4,4'bis(N,N-dirnethylamino)-

benzophenonn (MK)) en zijn gebrugde variant (3,5-bis(dimethylamino)-10,10-

dymethylanthronee (BMK)) zijn bestudeerd. MK heeft twee phenyl groepen die in 
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principee kunnen draaien om de enkele binding met het centrale C-atoom; voor de 

gebrugdee vorm is dit niet mogelijk. Het spectrum van MK, opgelost in een alcohol, 

vertoontt een dynamische Stokes shift en een emissie intensiteit afval die sneller is dan 

overeenn komt met het solvatatie proces. Voor BMK wordt alleen een dynamische 

Stokess shift met een tijdsconstante gelijk aan die voor solvatatie gevonden. De 

verschijnselenn zijn onderzocht in diverse oplosmiddelen met variabele polariteit en 

viscositeit.. De kinetische resultaten blijken afhankelijk van de interne rotatie van de 

phenylgroepenn van het MK alsmede van solvatatie in het beschouwde oplosmiddel. 

Verschillendee modellen worden besproken om de resultaten te verklaren. De beste 

resultatenn werden verkregen met een model waarin de aangeslagen toestand wordt 

beschouwdd als een (adiabatische) menging van een emitterende en een donkere 

toestand.. De sterkte van de koppeling tussen beide toestanden is bepaald door de 

draaihoekk van de torsie van de phenyl groepen. 

Inn Hoofdstuk 7 worden de resultaten gegeven van meer kwantitatieve 

beschouwingenn van het koppelingsmodel van Hoofdstuk 6. De tijdsafhankelijkheid 

vann de emissie spectra van MK in diverse oplosmiddelen werd gesimuleerd. Voor MK 

inn een alcoholische oplosmiddel werd een redelijke overeenstemming met de 

experimentelee tijdsopgeloste spectra bereikt. Voor het oplosmiddel DMF blijkt het 

modell  minder geschikt. Beargumenteerd wordt dat dan een twee-dimensionale 

beschouwing,, waarin de reactiecoördinaten rotationele diffusie en solvatatie zijn, 

wellichtt tot betere overeenstemming tussen experiment en simulatie zou kunnen 

leiden. . 
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