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Samenvatting 

Samenvattingf 

De interactie van verschillende chemische entiteiten, zoals de complexen van 

overgangsmetalen, organische fluorescerende kleurdragers en edele metalen, kan tot de 

ontwikkeling van complexe materialen met speciale eigenschappen leiden die tezamen meer 

dan de som van de individuele componenten zijn. Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt 

beschreven, is gericht op de ontwikkeling van dit soort systemen met meerdere componenten 

en hun interactie met licht. Naast de studie van de intrinsieke fotofysische eigenschappen van 

de afzonderlijke componenten (b.v. absorptie, emissie) kan met licht, in geschikt ontworpen 

assemblages, het optreden van richtingprocessen zoals energie en elektronenoverdracht 

worden bewerkstelligd. 

Dit proefschrift beschrijft de synthese, de karakterisering en de optische 

eigenschappen van deze complexe materialen in oplossing of als vaste stof. Na een korte 

inleiding over de algemene fenomenen die optreden na lichtexcitatie van een molecule, wordt 

de achtergrond van de energie - en de elektron overdrachtsprocessen beschreven. 

Aangezien pyreen één van belangrijkste organische kleurdragers is die in dit werk wordt 

gebruikt, worden voorbeelden gegeven van moleculen die deze eenheid bevatten en energie 

en/of elektronenoverdracht vertonen (Hoofdstuk 1). Gedetailleerde spectroscopische 

onderzoekingen evenals de synthetische procedures van de vele verschillende types van 

fotoactieve systemen worden beschreven in Hoofdstuk 2 tot Hoofdstuk 7. Tot slot geeft 

Hoofdstuk 8 de instrumentatiekenmerken en de omstandigheden die voor de metingen werden 

gebruikt die in dit werk worden beschreven. In Hoofdstuk 2, wordt een moleculaire draad 

beschreven die bestaat uit een eenheid van ruthenium trisbipyridine dat covalent via een di-

ethynyleen-benzeen verbindingsstuk met een pyrene eenheid wordt verbonden. Na licht 

excitatie van het metaal complex wordt bij kamertemperatuur pyrene emissie vanuit de triplet 

toestand waargenomen, onder strikt zuurstofvrije omstandigheden. De tijdsopgeloste studies 

gaven blijk van een vrij langzaam voorwaartse energie overdracht tussen de triplet toestanden, 

in de orde van 2 x 105 s~' en van een nog langzamer teruggaande reactie, 3,3 x 10 s" , nog 

wel sneller dan de intrinsieke bederftijd van pyrene (200 us). 

Hoofdstuk 3 beschrijft het effect van meta versus para substitutie op de energie-

overdrachts processen in ruthenium-oligofenyl-osmium systemen, door meta gesubstitueerde 

oligo-fenyl bruggen met para gesubstitueerde te vergelijken. Een superexchange mechanisme 

wordt voorgesteld. 

+ Vertaling door René M. Williams 
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De synthese en het gedrag van een systeem waarin pyreen covalent verbonden zit aan 

een terpyridyl eenheid in zijn neutrale vorm , zijn zink complex en zijn geprotoneerde vorm 

worden beschreven in Hoofdstuk 4. Voor deze moleculen werd de elektronenoverdracht 

aangetoond waardoor het radicale kation van pyreen en het radicale anion van terpyridine 

wordt gevormd na de absorptie van licht. De transiënte absorptiespectroscopie van deze 

moleculen openbaart een de-activeerings proces naar een langlevende triplet toestand die 

wordt toegeschreven aan pyreen. 

Hoofdstuk 5 concentreert op de Niet Lineaire Optische eigenschappen (NLO) van 

gefunctionaliseerde metaalcomplexen. Na een korte inleiding over NLO fenomenen, worden 

de synthese en de fotofysische karakterisering gegeven van de complexen van 

rutheniumbisterpyridine waarin één terpyridine-eenheid met elektron-acceptoren of elektron

donoren is gesubstitueerd. De fotofysische eigenschappen openbaren de betrokkenheid in de 

MLCT (Metal to Ligand Charge Transfer) toestand van het ligand dat gefunctionaliseerd is 

met acceptor-groepen. Wanneer elektron donerende groepen worden verbonden aan één van 

de liganden, blijkt de niet-gesubstitueerde terpyridine ligand in de MLCT-toestand betrokken 

te zijn. Deze resultaten evenals de aanwezigheid van een ladingsgescheiden toestand binnen 

het ligand (ILCT = Intra Ligand Charge Transfer) werden gebruikt om de experimentele 

NLO resultaten te verklaren. Wij tonen aan dat de toevoeging van een laagliggende CT 

toestand naast de gebruikelijke MLCT niveaus de hyperpolarizeerbaarheid (P-waarde) van de 

rutheniumbisterpyridine systemen kan verhogen. Ook het verlengen van de afstand tussen 

metaal complex en de elektronendonor of acceptor door de toevoeging van fenyl 

brugeenheden verhoogt de NLO respons. 

Hoofdstuk 6 concentreert zich op metaaloppervlakken en de complexen van 

rutheniumtrisbipyridine die één (of twee) alifatische staart(en) bezitten die door thiol-functies 

wordt beëindigd. De complexen werden bestudeerd in oplossing evenals verankerd aan een 

metaaloppervlak. Na oppervlaktehechting werd slechts een zwakke emissie gevonden 

namelijk (x « 6 ns, k« 2 x 10 s" ) wegens sterke emissie-doving door het metaalsubstraat. 

Voorts openbaarde het onderzoek van de oppervlakteassemblage een lage dekkingswaarde. 

Dergelijke conclusies kwamen voort uit de elektrochemische karakterisering evenals uit 

confocale microscopiebeelden. 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 7 gerapporteerd over de bereiding van goud nanopartikels 

met behulp van dendrimeren die zwavel bevatten en als een mal kunnen fungeren. Er wordt 

aangetoond dat de generatie van dendrimeren evenals de positie van de zwavelatomen in de 

vertakte structuur tot verschillende vorming en reactiviteit van de deeltjes leidt. Vanwege de 
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grootte, wordt er voorgesteld dat één kleine nanopartikel (d = 1.8 nm) door één enkel 

dendrimer zou kunnen worden gestabiliseerd. Voor andere moleculen die zwavel bevatten, 

maar niet de vertakte structuur bezitten, werd geen vorming of stabilisatie van goud 

nanodeeltjes waargenomen. 
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