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SAMENVATTIN G G 

Ditt proefschift is gewijd aan het onderzoek van de dynamica van geëxciteerde vibraties van 
kleinee moleculen en complexen in oplossing en in de pure vloeistof. Bij het verval van een 
aangeslagenn toestand wordt energie overgedragen naar andere toestanden, wat uiteindelijk 
leidtt tot een equilibratie over alle vrijheidsgraden. De levensduur 7', van een aangeslagen 
toestand,, die normaal gesproken in de orde van picoseconden is, hangt af van zowel de 
aardd als van de beschikbaarheid van de accepterende toestanden. Door te kijken naar de 
levensduurr en dynamica van aangeslagen vibraties kan veel kennis worden vergaard over de 
koppelingenn binnen en tussen moleculen. 

Inn dit proefschrift worden de levensduur en vibratiedynamica van diverse aangeslagen 
moleculairee vibraties onderzocht door middel van vibrationele pomp-probe spectroscopie. 
Inn een pomp-probe experiment exciteert een pomp-puls een significant deel van de mole-
culenn in een (vloeistof)monster. Deze excitatie veroorzaakt een toename van de transmissie 
vann het monster, aangezien er zich minder moleculen in de vibrationele grondtoestand be-
vindenn die straling kunnen absorberen bij de v = o -> v = i overgangsfrequentie. De 
veranderingg in de transmissie wordt gemeten door middel van een zwakkere probe-puls 
diee het monster doorkruist na een variabele tijdsvertraging ten opzichte van de pomp-puls, 
zodatt de ontwikkeling in de tijd van de aangelagcn toestand gevolgd kan worden. Voor 
dezee vorm van tijdsopgeloste spectroscopie zijn lichtpulsen nodig die korter zijn dan de 
karakteristiekee tijdschaal waarop de excitatie vetvalt. 

Dee overgansrrequenties van de bestudeerde moleculaire vibraties liggen in het mid-
ïnfrarodee deel van het spectrum, overeenkomend met golflengtes van r tot 10 jum en daarom 
zijnn korte, mid-infrarode (laser) pulsen nodig voor het uitvoeren van de experimenten. 
Aangezienn er weinig lasers zijn met een emissie in dit golHengtegebied, worden in de meeste 
beschrevenn experimenten niet-lineaire optische processen zoals verschilfrequentiegeneratie 
enn optische parametrische generatie en versterking gebruikt om "ultrakorte" mid-infrarode 
pulsenn te generen uit zichtbaar of nabij-infrarood laserlicht. 

Err zijn twee verschillende waterstofgebrugde zuur-base complexen onderzocht. Een re-
latieff  zwakke waterstofbrug is te vinden in complexen van zoutzuur (HO) met diethyl 
etherr [(CH,CH,),Ü ]. Voor de levensduur van de geëxciteerde H-Cl strekvibratie werd 
0,99  0,2 ps gevonden. Relaxatie vindt plaats via een tussentoestand, waarbij de laagfre-
quentee (CH,CH, ) ,0  -H-Cl waterstofbrug de voornaamste toestand is die de vibratio-
nelee energie opneemt. De populatie van deze aangeslagen waterstofbrugtoestand vervalt in 
eenn tweede vervalsproces met een tijdsconstante die 3,1  0,5 ps bedraagt. In waterstofge-
brugdee complexen van waterstoffluoride (HF) met amines is de waterstofbrug tussen het 
zuurr HF en de amine-base zeer sterk. Wij hebben de vibratiedynamica van de HF/FHF-
strekk combinatie-absorptieband bestudeerd van complexen van HF met de zwakke organi-
schee base pyridine, opgelost in pyridine. De relaxatie van deze aangeslagen vibratie blijkt 
ookk in twee stappen te verlopen. In de eerste stap wordt er energie van de aangeslagen 
combinatievibratiee overgedragen aan de F-H-  -F waterstoforugtoestanden met een tijds-
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constantee van 0,51  0,09 ps. In een tweede stap, met een tijdsconstante van 2,6  0,3 ps, 
wordtt de energie overgedragen van de F-F waterstofbrugtoestanden naar lager-frequente 
trillingstoestanden,, hetgeen leidt tot een locale thermalisatie van de energie. Hoewel de 
sterktee van de waterstofbrug in beide zuur-base complexen zeer verschillend is, is in beide 
gevallenn een vergelijkbaar relaxatiemechanisme te zien, waarin de waterstofbrug de belang-
rijkstee accepterende toestand is in de eerste stap van de relaxatie. 

Dee relaxatie van een aangeslagen moleculaire vibratie kan een /«m/moleculair proces 
zijn,, waarbij energie wordt overgedragen aan andere vibraties in hetzelfde molecule via 
anharmonischee koppelingen met de vibratietoestand die oorspronkelijk werd geëxciteerd. 
Dee relaxatie kan ook een /'«fmnoleculair proces zijn, waarbij energie wordt overgedragen 
naarr vibraties van naburige moleculen (al dan niet van het oplosmiddel) of naar laagfre-
quentee (oplosmiddel)toestanden. Twee-kleuren pomp-probe experimenten aan de C-H 
strekvibratiee van bromoform (CHBr,) laten zien dat, vergeleken met oplossingen van bro-
moform,, het mechanisme en de tijdschaal van de vibratierelaxatie sterk worden beïnvloed 
doorr de afname van het aantal accepterende toestanden van het oplosmiddel voor intermo-
leculairee overdracht van energie. Het verval van de aangeslagen C-H strekvibratie in puur 
CHBr,, geschiedt met een tijdsconstante van 43  1 ps via een tussentoestand, wat voor 
eenn roodverschuiving van de C-H strekfrequentie zorgt. Het tussenniveau werd door ons 
geïdentificeerdd als de enkelvoudig aangeslagen C-H buigvibratie. De waarneming dat het 
vervall  van dit tussenniveau zeer langzaam en niet-exponentieel is, suggereert dat er zich een 
"flessenhals""  in de relaxatie bevindt, in tegenstelling tot puur chloroform (CHCl,) en oplos-
singenn van bromoform, waar dit niet het geval is. De populatie van deze ftessenhalstoestand 
leeftt zeer lang, wat de thermalisatie frustreert. 

Dee invloed van het aantal vibratietoestanden in een molecule op intramoleculaire vi-
bratierelaxatiee is te zien in de studie van de vibratiedynamica van de aangeslagen C-O 
strekvibratiee van de alcoholen methanol en ethanol, opgelost in tetra (CC14). De relaxatie 
vann de aangeslagen C -O strekvibratie vindt plaats in twee stappen. In de eerste stap wordt 
dee energie overgedragen van de v = 1 toestand van de C-O strekvibratie naar een tussen-
toestandd met een tijdsconstante die 3,2  0,2 ps bedraagt voor methanol en 3,2  0,7 ps 
voorr ethanol. De tussentoestand wordt hoogstwaarschijnlijk gevormd door de C - O -H 
buigvibratie,, die ook wel bekend staat als de torsie-toestand of torsie-vibratie. In de tweede 
stapp wordt de energie van deze tussentoestand overgedragen naar laagfrequente toestanden, 
hetgeenn leidt tot een volledige equilibratie van de energie. In methanol vindt deze ther-
malisatiee plaats met een tijdsconstante van 28  1 ps. In ethanol is de tweede stap sneller, 
mett een tijdsconstante van 12  2 ps, omdat in dat molecule een groter aantal accepterende 
toestandenn beschikbaar is. 

Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschift wordt de aandacht gericht op het niet-
lineairee optische proces dat dankbaar wordt toegepast om mid-infrarood licht te genereren 
voorr de experimenten die worden beschreven in de andere hoofdstukken. De nadruk ligt 
opp de correlatie-eigenschappen van parametrisch gegenereerd licht. Deze eigenschappen 
komenn voort uit het feit dat optische parametrische generatie een zeer bijzondere omzet-
tingg is, waarbij uitgaande van een electromagnetische golf bij één frequentie, golven bij drie 
frequentiess het resultaat zijn. Dit proces kan slechts worden begrepen door een quantum-
mechanischee beschrijving van het electromagnetisch veld te gebruiken. Het parametrisch 
gegenereerdd licht is een macroscopische manifestatie van de quantumfluctuaties van het 
nul-fotonn electromagnetisch veld die de kiem vormen van de parametrische generatie. De 
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coherentiee in de tijd of de correlatietijd rc van parametrisch gegenereerd licht is bepaald 
doorr de rweeling-correlatiepiek in het som-frequentiespectrum te meten als functie van de 
tijdsvertragingg tussen signal en idler. Voor de correlatietijd rL van de gegenereerde signal-
enn idlervelden werd gevonden dat deze in de orde van enkele picoseconden ligt en van de 
bandbreedtee Aw afhangt als rc — i/Au>. 




