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SAMENVATTIN GG VOOR IEDEREEN 

Veell  van de eigenschappen van een vloeistof worden bepaald door de manier waarop en 

dee sterkte waarmee de moleculen (tijdelijk ) aan elkaar gebonden zijn, terwijl ze doorelkaar 

bewegen.. Een veelgebruikt en bekend voorbeeld is water. Watermoleculen zijn opgebouwd 

uitt één zuurstofatoom (O) en twee waterstofatomen (H), zoals iedereen leert bij het opstel-

lenn van de chemische formule van dat molecule: F L O. Eén van de bijzondere eigenschapen 

vann water is dat het nog vloeibaar is bij kamertemperatuur, terwijl het uit zulke kleine en 

lichtee moleculen is opgebouwd. Deze eigenschap is te danken aan de waterstofbruggen 

waarmeee de watermoleculen aan elkaar vastzitten. 

Dee atomen in een molecule zijn weliswaar stevig aan elkaar gebonden, maar ze kunnen 

tochh een beetje ten opzichte van elkaar heen en weer trillen. Het beeld van bolletjes (de 

atomen)) die met veertjes aan elkaar verbonden zijn (de bindingen tussen de atomen) geeft 

eenn goede indruk en wordt vaak als allereerste benadering gebruikt. De atomen waaruit het 

moleculee bestaat kunnen op verschillende manieren ten opzichte van elkaar trillen. Deze 

verschillendee trillingen worden meestal vibraties genoemd. 

Eenn vibratie kan worden aangeslagen {geëxciteerd) door de opname {absorptie) van een 

lichtpulss van de juiste golflengte. Zichtbaar licht heeft een golflengte tussen de 400 en 

7000 nanometer (een nanometer is een miljoenste mil l imeter), maar bij het aanslaan van 

vibratiess wordt mid-infrarood licht geabsorbeerd, met golflengtes in het gebied grofwê  

tussenn 2.000 en 10.000 nanometer. Een aangeslagen vibratie draagt z'n energie binnen zeer 

kortee tijd over, te weten binnen enkele picoseconden (1 picoseconde is I O " I ; seconde, ofwel 

eenn miljoenste van een miljoenste van een seconde). Om deze processen te kunnen volgen is 

duss een "fototoestel" nodig met een "sluitertijd" van picoseconden of zelfs femtoseconden (1 

femtosecondee is een duizendste picoseconde, dus \o~ls seconde). In de experimenten die in 

ditt proefschrift zijn beschreven kan door gebruik van lasers met pulsen van enkele tientallen 

picosecondenn tot enkele honderden femtoseconden gekeken worden naar de dynamica van 

aangeslagenn vibraties. De gebruikte techniek is pomp-probe spectroscopie, een vorm van 

tijdsopgelostee mid-infrarood spectroscopie. 

Inn een pomp-probe experiment wordt met een korte laserpuls (de pomp-puls) een vi-

bratiee aangeslagen. Zolang deze vibratie is geexiteerd kan die vibratie geen tweede hoeveel-

heidd licht opnemen van dezelfde golflengte. Hiervan wordt gebruik gemaakt door na een 

kortee tijd een tweede laserpuls (de probe-puls) door het vloeistofmonster te sturen en te 

metenn hoeveel van het licht er (minder) wordt geabsorbeerd. Door de tijdsvertraging tus-

senn de twee pulsen te variëren kan steeds op een ander tijdstip na de pomp puls een meting 

wordenn gedaan ("een foto worden gemaakt") en door deze achter elkaar te zetten kan de 

dynamicaa van de aangeslagen vibratie in de tijd gevolgd worden. 

Al ss een bepaalde vibratie in een molecule in gang wordt gezet, wordt de energie van 

diee vibratie vervolgens zeer snel verspreid over andere vibraties van het molecule maar ook 

naarr naburige moleculen. De oorspronkelijk aangeslagen trillin g houdt dan op, terwijl de 

anderee trillingen die de energie opnemen in gang worden gezet. Meestal hebben de energie-
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accepterendee vibraties een lagere energie en wordt die energie over meerdere trillingen ver-
deeld.. Na een aantal van dit soort overdrachten wordt de energie verdeeld over de hele 
vloeistof.. Door erachter te komen hoe snel en waarnaar de trillingsenergie wordt overge-
dragenn is meer informatie te krijgen over hoe sterk de koppelingen zijn tussen en binnen 
dee moleculen in een vloeistof. 

Inn de hoofdstukken 3 en 4 is gekenen naar twee verschillende complexen van molecu-
len.. Zo'n complex wordt gevormd door twee of drie moleculen die aan elkaar gebonden 
zijnn door de eerder genoemde waterstofbruggen. In hoofdstuk 3 is de watersofbrug relatief 
zwakk en in hoofdstuk 4 zeer sterk. Er bleek in beide gevallen dat als een vibratie in het 
complexx wordt aangeslagen de energie wordt overgedragen aan die waterstofbrug die daar-
doorr zwakker wordt, maar in beide gevallen niet lijk t te breken. Als even later de energie 
wegvloeitt naar de omgeving van het complex keert de waterstofbrug weer terug naar zn 
oudee sterkte. 

Hoee lang het duurt voordat de energie van de aangeslagen vibratie wordt overgedragen, 
ookk wel de levensduur of 7, van de vibratie genoemd, wordt heel sterk bepaald door het 
aantall  mogelijkheden die er zijn om energie aan over te dragen. Dit is heel duidelijk te 
zienn in de experimenten in hoofdstuk 5, waar de levensduur van een aangeslagen vibratie 
vann bromoform (CHBr3) veel langer is in de pure vloeistof dan wanneer de bromoform 
moleculenn zijn opgelost in een oplosmiddel. Blijkbaar zijn er veel meer mogelijkheden om 
aann oplosmiddelmoleculen energie over te dragen dan aan soortgelijke moleculen bromo-
form.. Een soortgelijk gedrag is ook te zien in hoofdstuk 6, waar naar de dynamica van een 
specifiekee vibratie van methanol en ethanol ("gewone" alcohol) is gekeken. 

Dee resultaten van de beschreven experimenten hebben voor een aantal uiteenlopende 
moleculenn inzicht verschaft in de herverdeling van trillingsenergie in vloeistoffen. Hierdoor 
kann een nauwkeuriger beeld gevormd worden over de aard en de sterkte van de interacties 
tussenn en binnen moleculen in een vloeistof. 


