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Samenvatting g 

Mett het begin van de supramoleculaire chemie, werd het gebruik van de niet-

covalentee binding geïntroduceerd als concept om gecontroleerde structuren in 

oplossingg en op oppervlakken te maken. Heden ten dage, is het uiteindelijke doel niet 

alleenn goed georganiseerde structuren te maken maar ook functionaliteit te 

ondersteunenn binnen deze supramoleculaire systemen. Het werk dat in dit Proefschrift 

wordtt beschreven is een bijdrage tot het gebied van niet-covalent geassembleerde 

ehromoforee systemen die de imide functionaliteit dragen en fotogeïnduceerde 

processenn na lichtexcitatie vertonen. 

Inn Hoofdstuk 1. wordt een kort overzicht gegeven van enige intrigerende systemen 

diee imide groepen bevatten. Naast het geven van voorbeelden van covalente donor-

(brug)-acceptorr systemen, wordt de aandacht in dit Hoofdstuk geconcentreerd op de 

niet-covalentt geassembleerde systemen die de imide functionaliteit bevatten. 

Hoofdstukk 2 geeft een overzicht van de belangrijkste experimentele 

onderzoekmethodes,, die in het onderzoek worden toegepast dat in dit Proefschrift 

wordtt beschreven, en geeft een beschrijving van de overeenkomstige experimentele 

opstellingen. . 

Hoofdstukk 3 beschrijft de synthese en het gedetailleerde fotofysische onderzoek 

vann twee indolylmaleimide derivaten. 4-bromo-3-(rH-indol-3'-yl)-maleimide (IM-

Br)) en 4-methyl-3-(rH-indol-3'-yl)-maleimide (IM-Me). De fotofysische 

eigenschappenn in oplossing werden in detail bestudeerd door statische en de 

tijdsopgelostee absorptie- en emissiespectroscopie te gebruiken. Het donor- en 

acceptor-- vermogen van, respectievelijk, het indool en de imide-eenheden suggereert 

datt de kleur van de twee verbindingen aan de aanwezigheid van een ladings-

overdrachtss (CT) absorptieband toe te schrijven is. De Kamlet-Taft benadering werd 

gebruiktt om het solvatochrome gedrag van IM-Br en IM-Me te onderzoeken en de 

resultatenn wijzen op de aanwezigheid van CT karakter van hun aangeslagen toestand. 

Nano-- en femtosecond tijdsopgeloste absorptiespectroscopie werd gebruikt voor de 

identificatiee en onderzoek van de CT toestand. Computer berekeningen die met IM-

Brr en IM-Me werden uitgevoerd wijzen erop dat HOMO-1 naar LUMO excitatie 
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hoofdzakelijkk het karakter van de landingsoverdracht weergeeft, terwijl de HOMO 

naarr LUMO excitatie meer JI-TI*  van aard is. Voorts werd het effect van 

complexvormingg met Zn (II) 1.4,7,10-tetra-azacycIododecaan (Zn(ll)-Cyclen) op de 

fotofysischee eigenschappen van deze twee verbindingen onderzocht. Een verhoging 

vann de fluorescentie-intensiteit door de zelf-assemblage (tot 80-90 voud) en een hoge 

complcx-vorming-constantee werden waargenomen, die het potentiële gebruik van 

dezee verbindingen als optische sensoren illustreren. 

Inn Hoofdstuk 4, worden de synthese en gedetailleerd fotofysisch onderzoek van de 

symmetrischh gesubstitueerde verbindingen van indool en maleimide beschreven. In 

deell A wordt de aandacht geconcentreerd op de fotofysica van de intens gekleurde 

natuurlijkee producten, arcyriarubine A en arcyriaflavine A. De statische en de tijds-

opgelostee spectroscopische studies, evenals een vergelijking met de asymmetrische 

systemenn die in Hoofdstuk 3 worden beschreven, wijzen erop dat deze twee sterk 

emitterendee verbindingen, die twee indool eenheden en één maleimide eenheid 

bevatten,, zich meer als geconjugeerde aromatische systemen dan als elektron donor-

acceptorr verbindingen gedragen. Voorts werden de experimentele gegevens gesteund 

doorr moleculaire orbitaal berekeningen, die erop wijzen dat er geen elektronische 

overgangenn zijn waarbij een grote elektronendichtheid van één indool-eenheid aan het 

maleimide-deell  wordt overgedragen. De berekende orbitalen vertonen sterke 

delocalisatiee waarbij de elektronendichtheid over de gehele molecuul is verspreid. 

Binnenn het toepassingsgebied voor moleculaire apparaten is de immobilisatie van 

moleculairee componenten op een oppervlak, teneinde een goed georganiseerde 

structuurr te bereiken en de interactie tussen de componenten te verbeteren, een 

belangrijkk doel. In Hoofdstuk 4 deel B, wordt de synthese en de immobilisatie op een 

halfgeleiderr oppervlak (TiO:) van een carboxylaat gefunctionaliseerd bisindool-

maleimidee derivaat beschreven (3,4-m's[l-(carboxymethyl)-3-indolyl]-lH-pyrrole-

2,5-dionee (BIM-COOH)). Het doel is de mogelijkheden van BIM-COOH te 

onderzoekenn om een halfgeleideroppervlak gevoelig te maken voor zichtbaar licht, en 

alss modelverbinding te functioneren voor de ontwikkeling van fotokatalysatoren die 

opp oppervlakken worden geïmmobiliseerd. Door gebruik te maken van statische en 

tijd-opgelostee technieken, werd het elcktroneninjectie proces bewezen. Het absorptie 

enn emissie spectrum van de oppervlakte gebonden sensibilisator BIM-COOH zijn 
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zeerr verschillend van die gemeten in vloeibare acetonitril oplossing, waardoor de 

adsorptiee van BIM-COOH op TiO: kan worden onderzocht. Het doven van de 

emissiee van de sensibilisator door het TiO; oppervlak was bijna volledig, hetgeen 

wijstt op de hoge graad van associatie, snelle ladingsinjectie en goede elektronische 

koppelingg tussen de sensibilisator en de halfgeleider. De vergelijking van de spectra 

vann de tijdsopgeloste nanoseconde absorptie spectroscopie van BIM-COOH in 

oplossingg en verbonden aan halfgeleideroppervlak gaf duidelijk bewijsmateriaal voor 

snellee ladingsinjectie en een langzame recombinatiereactie, die op de microseconde 

tijdschaall  plaatsvindt. Deze resultaten stellen nieuwe wegen open voor de 

ontwikkelingg van geïmmobiliseerde fotokatalytische systemen voor oxidatieve 

omzettingen.. In toekomstige projecten, kunnen veelzijdige fotokatalysatoren worden 

opgebouwdd door gebruik te maken van de bindingsplaats van de indolyl-maleimide 

systemenn voor complex vorm ing met metal lo-macrocyclische verbindingen. 

Beginnendd in Hoofdstuk 5, wordt de aandacht geconcentreerd op de sterk 

emitterende,, fotostabiele en populaire verbindingen, de peryleen bisimide kleurstoffen 

alss bouwstenen voor fotoactieve systemen. In Hoofdstuk 5, worden de gedetailleerde 

fotofysischee eigenschappen beschreven van een systeem dat uit een baai-

gefunctionaüseerdee peryleen bisimide bestaat, die vier pyrene eenheden bevat en 

tweee coördinerende pyridine eenheden. Ook wordt het modelsysteem bestudeerd. 

Analysee van de gegevens, die uit tijdsopgeloste emissie en femtoseconde 

absorptiespectroscopiee werden verkregen, toonde de aanwezigheid van een snelle 

fotogeïnduceerdee energieoverdracht met een hoge opbrengst (kvn = 6.2 x 10 s ) 

gevolgdd door efficiënte elektronenoverdracht (ke, = 6.6 x 10' s" ) van de pyrene 

eenhedenn naar het peryleenbisimide deel. Door gebruik te maken van de Fórster 

theoriee werd de donor-acceptor afstand berekend, R = 8,6 A, met behulp van de 

experimentelee snelheid van de energieoverdracht. De temperatuur afhankelijkheid van 

dee tijdsopgeloste emissiespectroscopie duidt op de aanwezigheid van twee 

verschillendee conformaties vanwege het feit dat er twee verschillende barrières voor 

elektronenoverdrachtt (0.08 en 0,42 eV) werden gevonden. Deze barrière waardes 

werdenn bevestigd door een theoretische analyse van de energetica van het proces door 

dee theorie van Marcus te gebruiken, hetgeen op gemiddelde donor-acceptor afstanden 

wijstt van 4,5 A (bij kamertemperatuur) tot 11 A (bij lage temperatuur). Dit 
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gefunctionaliseerdee chromofoor bleek een goede kandidaat voor verdere toepassingen 

tee zijn. 

Doorr metaal ionen gecoördineerde moleculaire vierkanten met fotoactieve 

functionelee groepen zijn veelbelovende supramoleculaire verbindingen die kunnen 

wordenn gebruikt als modellen voor de studie van biologische ladings-transport 

systemen.. Het gebruik van de peryleenbisimide kleurstoffen als functionele 

bouwstenenn opent een nieuwe wegen voor de constructie van dergelijke moleculaire 

vierkanten.. In dit Proefschrift behandelt Hoofdstuk 6 de fotofysische eigenschappen 

vann twee door Pt(II) ionen zelf-geasscmblcerde moleculaire vierkanten. Deze 

vierkantenn worden geconstrueerd door vier peryleenbisimide chromoforen te 

gebruiken,, die /wa/-gefunctionaliseerd zijn met zestien pyreen eenheden of met 

zestienn /-butyl-phenoxy groepen. Het metaal-ion werd gebruikt om de pyridine 

eenhedenn te assembleren die aan de imide stikstof atomen van de imide delen van 

peryleenbisimidee bevestigd zijn. Het moleculaire vierkant dat zestien pyreen groepen 

bevatt voert zeer efficiënte fotogeïnduceerde energieoverdracht van de pyrene 

eenhedenn naar de peryleenbisimide delen uit. Naast energieoverdracht, werd ook een 

nogg snellere elektronenoverdracht waargenomen ( k ^ 1.5 x 10" tot 50 x 10n s"1) en 

dezee werd vergeleken met het proces in het afzonderlijke ligand, dat in Hoofdstuk 5 

werdd beschreven. Voorts toont de globale analyse van de gegevens van de 

femtosecondee tijdsopgeloste absorptie spectroscopy van het vierkant aan dat er ook 

eenn directe elektronenoverdracht (43 x I0n s~') vanuit een hogere aangeslagen 

toestandd van pyrene (S2-r.0est.and) aan het peryleendeel optreedt, voor ca. 10% van de 

opbrengstt van de ladingsoverdracht. Dit werd niet waargenomen voor het pyreen-

peryleenn ligand. Door gebruik te maken van de Förster theorie werd de donor-

acceptorr afstand berekend, R = 11,3 A met behulp van de experimentele snelheid van 

dee energieoverdracht. De temperatuur afhankelijkheid van de tijdsopgeloste 

emissiespectroscopiee duidt op de aanwezigheid van één barrière voor 

elektronenoverdrachtt van 0,098 eV. De uiterst snelle elektroncnoverdrachts processen 

wijzenn erop dat wij de moleculaire vierkanten als monodisperse nano aggregaten 

zoudenn kunnen beschouwen. 
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