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Samenvatting Samenvatting 
Olefiness en (gefunctionaliseerde) polyenen spelen als organische chromoforen 

eenn cruciale rol in veel fundamentele en toegepaste onderzoeksgebieden binnen de 

wetenschap.. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de rol die deze chromoforen 

spelenn in biochemische processen in de natuur alsmede aan hun karakteristieke 

elektro-optischee eigenschappen die veelbelovende mogelijkheden bieden voor 

technologischee toepassingen. Ofschoon vaak het accent wordt geplaatst bij de 

macroscopischee eigenschappen van het materiaal, zijn het uiteindelijk de moleculaire 

structuurr en de bijbehorende elektronische eigenschappen van het geïsoleerde 

molecuull  die voor een zeer groot deel bepalen hoe effectief het collectief van de 

moleculenn - het materiaal - is in zijn werking. 

Binnenn deze context heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift zich 

gerichtt op het bestuderen van vibronische eigenschappen van aangeslagen toestanden 

vann mono-olefines en (gefunctionaliseerde) polyenen onder geïsoleerde condities. 

Dezee condities kunnen worden gerealiseerd door het te bestuderen molecuul in een 

omgevingg van een inert gas, zoals helium of argon, supersonisch te expanderen in een 

hoogg vacuüm omgeving - een zogenaamde moleculaire bundel. Naast het feit dat 

hierdoorr de moleculen worden geïsoleerd, worden in dit proces de moleculen zowel 

rotationeell  als vibrationeel sterk afgekoeld tot temperaturen vlakbij het absolute 

nulpunt.. Door de geïsoleerde moleculen in interactie te laten treden met verstembaar 

laserlicht,, is het mogelijk om hun aangeslagen toestanden te bestuderen met een zeer 

hogee resolutie, en de eigenschappen van deze toestanden te karakteriseren. Om dit te 

realiserenn is er gebruik gemaakt van twee spectroscopische technieken: "Laser-

inducedinduced fluorescence spectroscopy" (LIF) en "Excited-state photoelectron 

spectroscopy"spectroscopy" - ook wel "Resonance-Enhanced MultiPhoton Ionisation 

PhotoElectronPhotoElectron Spectroscopy" (REMPI-PES) genoemd. Met de eerstgenoemde 

techniekk (LIF) wordt een aangeslagen toestand gekarakteriseerd door zijn golffunctie 

tee projecteren op het vibrationele manifold van de elektronische grondtoestand (So), 

terwijll  bij de laatst genoemde techniek (REMPI-PES) dit wordt gedaan door een 

projectiee op het vibrationeel manifold van het radicaal kation - over het algemeen dat 

vann de grondtoestand Do. Het voordeel van excited-state photoelectron spectroscopy 

iss dat er niet uitsluitend fluorescerende toestanden kunnen worden bestudeerd, maar 
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ookk toestanden die geen emissie vertonen. Een tweede voordeel van REMP1 is dat het 

inn het algemeen makkelijker is om multifoton excitaties van aangeslagen toestanden 

waarr te nemen dan met LIF. Dit voordeel brengt een veel groter bereik aan 

aangeslagenn toestanden binnen het bereik, en biedt ingenieuze mogelijkheden om 

aangeslagenn toestanden te karakteriseren. Om de experimentele resultaten te 

complementeren,, is het experimentele onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, 

inn sterke mate onderbouwd met kwantumchemische studies. Hoofdstuk 1 en 2 geven 

eenn gedetailleerde beschrijving van de gebruikte experimentele technieken en 

opstellingen.. Daarnaast geeft Hoofdstuk 1 een beknopte omschrijving van de 

gebruiktee kwantumchemische methoden. 

Eenn belangrijk verschil tussen de fotofysica van mono-olefines en die van 

lineairr geconjugeerde polyenen is dat voor polyenen de laagst aangeslagen 

valentietoestandd niet wordt beschreven door de HOMO-^LUMO configuratie, zoals 

ditt het geval is voor etheen en andere mono-olefines bestudeerd in dit proefschrift. 

Dezee toestand is voor lineair geconjugeerde polyenen gekarakteriseerd door een 

lineairee combinatie van de HOMO->LUMO+1, HOMO-1 ->LUMO, en 

(HOMO)2—KLUMO)22 configuraties. Voor lineair geconjugeerde polyenen is het de 

tweedee - sterk dipool-toegestane - aangeslagen valentietoestand (Si) die wordt 

gekenmerktt door de HOMO-»LUMO excitatie. Voor polyenen met 

inversiee symmetrie {all-trans polyenen met Cih symmetrie) hebben Si en S2, 

respectievelijk,, gerade en ungerade symmetrie. Dit heeft tot gevolg dat de Si toestand 

voorr dit soort polyenen op basis van twee argumenten dipool-verboden is: (1) 

vanwegee symmetrie (g<-»g) en (2) vanwege het dubbel excitatiekarakter van Si. 

Voorgaandee studies hebben aangetoond dat de één-foton overgangsintensiteit van de 

Si<—S00 overgang vibronisch is geïnduceerd ten gevolge van vibronische koppeling -

Herzberg-TellerHerzberg-Teller koppeling - tussen Si en S2. 

Eenn intrigerende vraag is hoe zwaar beide redenen voor het dipool-verboden 

karakterr van de Si<—So overgang kwalitatief zowel als kwantitatief wegen. Deze vraag 

staatt centraal in het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 3, waarbij is gekeken naar de 

invloedd van het verlagen van de moleculaire symmetrie - het verbreken van 

inversiesymmetriee - op de S|<— So overgang. Dit is gerealiseerd door de spectroscopie 

vann c/s-l,3,5-hexatrieen onder geïsoleerde condities te bestuderen met LIF, waarbij 

voorr het eerst zowel de vibronisch geïnduceerde als de directe Si<— S0 overgang in 

polyenenn is waargenomen. Rotationele contouranalyse van de meest intense piek in 
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hett één-foton Si<—So spectrum in combinatie met ab initio berekende Franck-Condon 

factorenn heeft tot de conclusie geleid dat de S]<—So overgang voornamelijk 

geïnduceerdd wordt door sterke vibronische koppeling tussen de S^'A]) en S2(l'B] ) 

toestand.. Uit deze studie blijkt dat deze koppeling het meest efficiënt tot stand kan 

wordenn gebracht door de v3! CCC deformatie met b, symmetrie. Hieruit kan worden 

geconcludeerdd dat het dubbel excitatiekarakter van de eerst aangeslagen toestand veel 

groteree consequenties heeft voor de spectroscopie en fotofysica van lineair 

geconjugeerdee polyenen dan hun moleculaire symmetrie. 

Hett één-foton Si<— So spectrum van c/s-hexatrieen onder geïsoleerde condities 

wordtt gedomineerd door een band rond de 34380 cm'1 die bestaat uit twee pieken die 

55 cm" van elkaar verwijderd zijn. De aanwezigheid van twee pieken in plaats van één 

lijk tt in eerste instantie mysterieus aangezien, op basis van ab initio berekende Franck-

Condonn factoren, slechts één piek zou worden verwacht in deze spectrale regio. Met 

behulpp van excited-state photoelectron spectroscopy aan een mengsel van isomeren 

vann hexatrieen onder geïsoleerde condities hebben we het vibronische karakter van 

dezee twee pieken bestudeerd. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van deze studie weer. 

Dee foto-elektronspectra bevestigen de conclusies die in Hoofdstuk 3 zijn getrokken 

tenn aanzien van het vibronisch geïnduceerde karakter van het één-foton Si<—S0 

spectrumm van c/s-hexatrieen onder geïsoleerde condities. Bovendien laten deze foto-

elektronspectraa voor beide pieken een nagenoeg identiek ionisatiepatroon zien, wat in 

overeenstemmingg is met voorgaande suggesties dat er twee minima op het potentiële 

energieoppervlakk van de S| zouden zijn, die overeenkomen met twee uit het vlak 

vervormdee configuraties van ds-hexatrieen. 

Hoofdstukk 5 en 6 behandelen de spectroscopie en fotofysica van de mono-

olefiness etheen, tetramethyletheen (TME) en l,l'-bicyclohexylideen (BCH). De 

spectroscopiee in deze studies lijk t gedomineerd te worden door zogenaamde Rydberg 

toestanden.. Een Rydberg toestand kan worden beschouwd als een radicaal kation met 

eenn aangeslagen elektron dat zich in een diffuse waterstofachtige orbitaal - vandaar de 

nomenclatuurr voor het Rydberg orbitaal zoals 3s, 3p, en 3d, enzovoorts - relatief ver 

vann de kernen bevindt. Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 5 gaat over de 

spectroscopiee van de laagst aangeslagen Rydberg toestanden van etheen onder 

geïsoleerdee condities - de (rc,3s) en (7C,3p) Rydberg toestanden. Excited-state 

photoelectronphotoelectron spectroscopy heeft ons in staat gesteld om ondubbelzinnig de 

toekenningenn vast te stellen van verscheidene resonanties in de twee-foton 
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excitatiespectraa van deze toestanden. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het - voor de 

eerstee keer - nauwkeurig bepalen van de precieze 0-0 overgangen naar alle drie de 

(7t,3p)) Rydberg toestanden. Gebaseerd op deze toekenningen, hebben wij voorgaande 

vibronischee koppelingsmechanismen in detail kunnen bestuderen. In het geval van 

TMEE en BCH (Hoofdstuk 6), heeft excited-state photoelectron spectroscopy geleid 

tott een zeer complex beeld van de spectroscopie en fotofysica van het singlet manifold 

datt gedomineerd blijkt te worden door sterke vibronische koppeling. Dit hoofdstuk 

laatt zien hoe deze koppeling kan worden gebruikt om de excitatie-energieën van een 

veelvoudd aan Rydberg toestanden van TME en BCH te bepalen zonder de 

bijbehorendee excitatiespectra te meten. 

Voorgaandee experimentele studies aan BCH hebben geleid tot de conclusie dat 

ditt molecuul een tweede valentietoestand heeft met een relatief lage excitatie-energie 

diee in zeer sterke mate dezelfde spectroscopische eigenschappen heeft als de (7C,7C*) 

valentietoestand:: (1) beide toestanden hebben nagenoeg dezelfde oscillatorsterkte en 

(2)) het overgangsdipoolmoment is parallel aan de CC dubbele binding. In Hoofdstuk 

66 wordt aangetoond dat de foto-elektronspectra verkregen voor BCH geen aanwijzing 

gevenn voor de aanwezigheid van een tweede, spectraal laag gelegen, valentietoestand. 

Inn plaats daarvan tonen ze een dominant ionisatiepatroon vanuit Rydberg toestanden 

datt gesuperponeerd is op een achtergrond dat geassocieerd is met ionisatie van het 

quasi-continuümm van de (TC,71*) valentietoestand. Gebaseerd op deze waarnemingen 

wordtt in Hoofdstuk 6 sterke configuratie-mixing tussen de (7i,7t*) valentietoestand en 

hett (7i,3d) Rydberg manifold naar voren gebracht als een mogelijke verklaring voor 

eenn tweede aangeslagen singlet toestand met de karakteristieken van een 

valentietoestandd - grote oscillatorsterkte en het feit dat de elektronische overgang naar 

dezee toestand ook kan worden waargenomen in vloeistof en vaste fase. 

Ditt idee is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 7 aan de hand van ab initio 

berekeningen.. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van theoretische studies aan de 

elektronischee eigenschappen van aangeslagen singlet toestanden van een aantal mono-

olefines.. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de Configuratie Interactie 

methodee waarbij slechts één-elektron excitaties in beschouwing worden genomen 

(CIS).. Als referentiepunt is er voor gekozen om de aangeslagen singlet toestanden van 

eenn aantal kleine mono-olefines te bestuderen - etheen, propeen, isobuteen, cis- en 

frans-2-buteen,, trimethyletheen, en tetramethyletheen -, waarbij is gekeken naar de 

oscillatorsterktee en de verwacht ing s waarde van de ruimtelijke uitgebreidheid van de 
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primaryprimary natural orbital. Uit deze studies komt naar voren dat het uitbreiden van de 

basissett met diffuse basisfuncties leidt tot een situatie waarin niet langer alleen de 

(n,n*)(n,n*) valentietoestand een grote oscillatorsterkte heeft, maar dat - afhankelijk van de 

moleculairee symmetrie - twee of zelfs meer aangeslagen singlet toestanden een 

significantee oscillatorsterkte hebben door Rydberg-valentie mixing tussen de (71,7c*) 

valentietoestandd en één of meer Rydberg toestanden van het (rc,3p) en (rc,3d) Rydberg 

manifold.. Voor BCH laten de CIS/6-311(2+)G* berekeningen zien dat zowel voor de 

anti-anti- als ook voor de syn-conformatie van BCH Rydberg-valentie mixing leidt tot twee 

aangeslagenn singlet toestanden met nagenoeg dezelfde oscillatorsterkte. 

Tenslottee worden in Hoofdstuk 8 de resultaten van een LIF studie aan de push-

pullpull stilbenen 4-dimethylamino-4'-cyanostilbeen (DCS), 4-dimethylamino-4'-

nitrostilbeenn (DANS), en 4-di(hydroxy-ethyl)amino-4'-nitrostilbeen (DANS-diol) 

onderr geïsoleerde condities besproken. Ab initio berekeningen van de 

vibratiefrequentiess in de grondtoestand S0 van deze push-pull stilbenen, tezamen met 

soortgelijkee berekeningen aan frajw-stilbeen, hebben geleid tot een gedetailleerde 

analysee van de rijke vibratiestructuur van het Si<-S0 excitatiespectrum van deze push-

pullpull stilbenen. De analyse van deze structuur heeft geleid tot de conclusie dat het 

excitatie-- zowel als het emissiespectrum van deze moleculen wordt gedomineerd door 

laag-frequentee vibratietoestanden die voornamelijk gelokaliseerd zijn op het trans-

stilbeenn gedeelte. De Franck-Condon factoren die gepaard gaan met deze 

vibratietoestandenn suggereren dat er belangrijke veranderingen optreden in de 

geometriee van het /rans-stilbeen gedeelte van deze moleculen door de elektronische 

excitatie.. De spectra tonen ook aan dat de aannames ten aanzien van deze 

geometriee veranderingen zoals die voorheen zijn gebruikt om de niet-lineair optische 

eigenschappenn van deze moleculen te verklaren, met enige behoedzaamheid moeten 

wordenn beschouwd. In tegenstelling tot DCS, blijkt dat voor DANS en DANS-diol de 

excitatie-energiee van de Si<-S0 overgang onder geïsoleerde condities significant 

verschiltt van wat men zou verwachten op basis van spectra van deze moleculen in 

apolairee oplosmiddelen. Deze waarneming duidt erop dat zelfs in een apolaire 

omgevingg intermoleculaire interacties tussen het molecuul en het oplosmiddel en/of 

intramoleculaireintramoleculaire interacties een veel grotere rol spelen dan men intuïtief zou 

aannemen. . 
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