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Eénn van de belangrijkste interactieprocessen binnen de fysica, chemie, en 

biologiee is die tussen licht en materie. Door licht bijvoorbeeld te absorberen, kan een 

molecuull  in een elektronisch geëxciteerde toestand komen. Een dergelijke toestand is 

niett stabiel: vanuit de kwantummechanica weten we dat het molecuul uiteindelijk de 

geabsorbeerdee energie zal kwijtraken, en terug zal keren naar "een" elektronische 

grondtoestand,, die niet per se die van de uitgangsstof hoeft te zijn, maar ook die van 

fotochemischee reactieproducten kan zijn. Hoewel het vorige zou kunnen suggereren 

datt een elektronisch geëxciteerde toestand slechts één vervalskanaal ter beschikking 

heeft,, is het in de praktijk zo dat er heel veel manieren zijn waarop de geabsorbeerde 

energiee gedissipeerd kan worden. Om zo efficiënt mogelijk met de geabsorbeerde 

energiee om te gaan heeft de natuur de moleculaire structuur en de interacties van 

moleculenn met hun omgeving zodanig geoptimaliseerd dat daar één van de vele 

vervalskanalenn preferentieel gebruikt wordt - denk bijvoorbeeld aan de absorptie van 

lichtt in planten voor de fotosynthese of aan de absorptie van licht in onze ogen om te 

kunnenn zien. 

Binnenn technologische toepassingen wordt ook geprobeerd tot een zelfde 

efficiëntiee te komen. De fundamentele vragen die daarbij beantwoord moeten worden 

zijnn vragen als "kunnen we begrijpen en voorspellen welke vervalskanalen er ter 

beschikkingg staan, waarom worden onder gegeven omstandigheden bepaalde kanalen 

bevoordeeld,, hoe zouden we er zelf voor kunnen zorgen dat bepaalde kanalen 

bevoordeeldd worden, etc", vragen die in wat algemenere terminologie verwoord 

kunnenn worden als "kunnen we een relatie leggen tussen de elektronische structuur en 

dee functionaliteit van een molecuul?". De beantwoording van dergelijke vragen 

vereistt dat we de spectroscopische en dynamische eigenschappen van geëxciteerde 

toestandenn gedetailleerd in kaart kunnen brengen. In dit proefschrift wordt onderzoek 

beschrevenn aan de elektronisch aangeslagen toestanden van moleculen die als 

representantt beschouwd kunnen worden van grotere klassen van moleculen die een 
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belangrijkee rol spelen op onderzoeksgebieden die lopen van atmosferische chemie tot 

fotonischee toepassingen. 

Alss we elektronisch geëxciteerde toestanden theoretisch proberen te 

beschrijven,, moet dat gedaan worden door de Schrödinger vergelijking op te lossen. 

Voorr meer dan twee deeltjes is een exacte oplossing onmogelijk, en rest ons niets 

anderss dan gebruik te maken van benaderde oplossingen, alhoewel we wel vaak 

proberenn te werken met beelden waar we ons iets bij kunnen voorstellen. Een 

voorbeeldd is de Born-Oppenheimer benadering waarin we zeggen dat de elektronische 

enn kernbeweging ontkoppeld kunnen worden, daarbij dan als beeld aanvoerend dat de 

kernenn zoveel zwaarder zijn dan de elektronen dat aangenomen mag worden dat de 

elektronverdelingg zich onmiddellijk aanpast aan kleine veranderingen in een 

moleculairee geometrie. Op een zelfde manier wordt vaak getracht de (onbekende) 

eigenschappenn van elektronisch geëxciteerde toestanden uit te drukken in 

eigenschappenn van toestanden die wel bekend zijn, dat wil zeggen, een golffunctie 

wordtt onderzocht door hem te projecteren op een set van golffuncties waarvan de 

eigenschappenn beter bekend zijn. Golflengte-opgeloste emissiespectroscopie is een 

voorbeeldd waarin een geëxciteerde toestand uiteindelijk geprojecteerd wordt op de set 

vann rovibrationele toestanden van de elektronische grondtoestand. 

Inn dit proefschrift is ervoor gekozen om de golffuncties van geëxciteerde 

toestandenn te projecteren op de elektronische en vibrationele toestanden van het ion 

vann het molecuul dat onderzocht wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

ResonanceResonance Enhanced MultiPhoton Ionization (REMPI) spectroscopy waarin een 

molecuull  door de absorptie van één of meerdere fotonen - in dit proefschrift wordt 

één-,, twee-, en drie-foton absorptie gebruikt - geëxciteerd wordt naar een elektronisch 

aangeslagenn toestand. Vervolgens vindt door het molecuul te ioniseren de projectie 

plaatss met behulp van excited-state photoelectron spectroscopy. In dit ionisatieproces 

wordenn ionen gecreëerd met een verdeling over de interne vibronische toestanden, die 

uniekk bepaald wordt door de eigenschappen van de geëxciteerde toestand. De 

bepalingg van die verdeling gebeurt door de kinetische energieverdeling van de 

bijbehorendee fotoelektronen te bepalen. In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op deze 
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vormenn van spectroscopie, en worden ze geplaatst in de algemene context van 

moleculairee spectroscopie. Daarnaast wordt een beknopte beschrijving gegeven van 

dee kwantumchemische methoden die in de diverse daaropvolgende hoofdstukken 

zullenn worden gebruikt ter onderbouwing van de interpretatie van de experimentele 

resultaten. . 

Inn hoofdstuk 2 komt de spectroscopie van het chlooroxide radicaal (CIO) aan 

dee orde. Omdat dit radicaal zeer reactief is, dient het in situ gemaakt te worden. 

Daartoee wordt eerst het CIO2 molecuul met behulp van laserlicht gedissocieerd tot 

CIOO en O, waarna de aangeslagen toestanden van CIO, en in het bijzonder de C I" 

toestand,, onderzocht kunnen worden. Deze toestand wordt gekarakteriseerd als een 

Rydbergtoestandd bestaande uit een X3I" iontoestand met een elektron van ka 

symmetrie.. Uit de projectie van de C2I" toestand op de X3£" iontoestand blijkt dat de 

Rydberg-- en iontoestand een iets verschillende bindingsafstand hebben. Bij de 

fotodissociatiee van C102 wordt het CIO radicaal in een grote hoeveelheid 

rovibrationelee toestanden gecreëerd. Om inzicht te krijgen in het 

dissociatiemechanisme,, is het van groot belang om de uiteindelijke toestandsverdeling 

tee kunnen bepalen. Een dergelijke bepaling is mogelijk gebleken voor dissociatie van 

CIO22 via de A2A2( 10,0,0) toestand, waarbij is waargenomen dat een grote fractie van 

CIOO in de vibrationeel aangeslagen v"=4 toestand van de elektronische grondtoestand 

wordtt gemaakt. 

Hoofdstukk 3 behandelt de rol van vibronische koppeling in geèxciteerde 

toestandenn van aceton, een van de meest simpele ketonen. In eerste instantie richt zich 

hierr de aandacht op de drie 3p Rydberg toestanden. De spectroscopie en dynamica 

vann deze toestanden zijn in het verleden uitgebreid bestudeerd, maar desondanks 

blijktt dat deze resultaten voor een groot gedeelte geherinterpreteerd moeten worden: 

vibronischee koppeling tussen de drie Rydberg toestanden zelf, maar ook vibronische 

koppelingg met de ren* valentietoestand zorgt voor sterk gemengde toestanden. In dit 

hoofdstukk wordt duidelijk gemaakt dat een Franck-Condon diagonale projectie op de 

vibrationelee toestanden van de elektronische grondtoestand van het ion het mogelijk 
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maaktt om de gemengde toestanden te ontkoppelen in hun 3p Rydberg 

basiscomponenten.. Naast de drie 3p Rydberg toestanden zijn ook hogere Rydberg 

toestandenn onderzocht, waarvan een aantal tot nu toe nog niet waargenomen was. Ook 

voorr deze toestanden blijkt dat vibronische koppeling met lager gelegen Rydberg 

toestandenn een dominante rol speelt, en ons zelfs in staat stelt om vanuit een 

fotoelektronn spectrum toestanden toe te kennen, die in excitatiespectra niet 

waarneembaarr zijn. 

Amidess spelen een cruciale rol op terreinen die lopen van de biologie tot 

industriëlee polymeerchemie tot supramoleculaire fotonische materialen. De meest 

simpelee vertegenwoordiger van deze klasse van moleculen is formamide, waar 

eigenlijkk maar verbazingwekkend weinig van de spectroscopie van de geèxciteerde en 

iontoestandenn van bekend is. In hoofdstuk 4 wordt onderzoek beschreven dat gedaan 

iss aan het Rydberg manifold en een aantal iontoestanden. In de voorafgaande 

hoofdstukkenn is de ionisatiestap met name gebruikt om de golffunctie van een 

geèxciteerdee toestand te projecteren, maar hij levert natuurlijk ook waardevolle 

informatiee over de vibronische toestanden van het ion. Voor formamide hebben we op 

diee manier laten zien dat de standaard geaccepteerde waarden voor de laagste twee 

elektronischee ionisatielimieten niet juist zijn, alhoewel het karakter van de twee 

toestandenn wel bevestigd wordt. Daarnaast zijn met behulp van twee- en drie-foton 

excitatiee een groot aantal nieuwe elektronische toestanden van het neutrale molecuul 

waargenomenn en gekarakteriseerd. 

Dee vorige hoofdstukken hebben zich voornamelijk geconcentreerd op Rydberg 

toestanden.. In hoofdstuk 5 worden experimentele en ab initio studies besproken die 

gedaann zijn aan de dominant absorberende 84(7171*) v«/e/ï//'etoestand van maleimide en 

dee N-methylmaleimide. Eén van de aandachtspunten is hier het in kaart brengen van 

dee diverse koppelingspaden met de lagergelegen nn* en mt*  toestanden. Binnen een 

nulde-ordee beeld zouden we verwachten dat ionisatie van deze twee soorten 

toestandenn leidt tot bevolking van verschillende iontoestanden. Voor maleimide laten 

fotoelektronn spectra van de S^TITC*) toestand inderdaad zien dat de dominante 
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ionisatiee niet naar de grondtoestand (n0)
_1 van het molecuul plaats vindt, maar naar 

dee nA aangeslagen toestand. Dat er desondanks toch ionisatie naar de eerstgenoemde 

toestandd waar te nemen is, is een manifestatie van de koppeling met lagergelegen 

toestanden.. Een vergelijking van theoretische voorspellingen met experimenteel 

waargenomenn verdelingen over de vibrationele niveaus in de grondtoestand van het 

ionn stelt ons in staat om die koppelingen nader te onderzoeken. Tenslotte geven de 

studiess in hoofdstuk 5 ook waardevolle informatie over de iontoestanden, en de wijze 

waaropp deze toestanden worden beïnvloed door de N-methyl substitutie. 
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