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Samenvatting

De waterstofbrug is een essentieel structureel element dat de fysische en chemis-

che eigenschappen van vele verbindingen bepaalt. Waterstofbruggen zorgen er-

voor dat water een vloeistof is, en bepalen de structuur van DNA. Dit proefschrift

beschrijft de structurele dynamica van twee soorten waterstofgebrugde systemen:

rotaxanen en vloeibaar water. Rotaxanen zijn een recent ontwikkelde klasse van

moleculen, die interessant zijn als model voor moleculaire machines. Ze bestaan

uit een macrocyclische ring, die tussen twee omvangrijke eindgroepen wordt vast-

gehouden op een lineaire draad. De draad kan plekken bevatten waarmee de ring

bij voorkeur interactie aangaat; deze plekken heten bindingsstations. Onder in-

vloed van externe stimuli zoals licht kunnen we de individuele componenten van

de rotaxaan ten opzichte van elkaar laten bewegen. In dit proefschrift wordt een

rotaxaan bestudeerd waarin de draad en de macrocyclische ring door middel van

waterstofbruggen met elkaar verbonden zijn. Deze relatief zwakke niet-covalente

interacties zorgen voor een grote flexibiliteit bij de keuze van een externe stimu-

lus, en maken het mogelijk om bij kamertemperatuur controle te krijgen over de

diverse conformaties die het rotaxaan kan hebben. Het tweede waterstofgebrugde

systeem dat we in dit proefschrift bespreken, vloeibaar water, is het onderwerp

geweest van vele studies vanwege de uitzonderlijke rol die deze vloeistof in biol-

ogische en chemische processen speelt. Veel vragen over de structurele dynamica

en de vibrationele relaxatie van water zijn echter nog steeds onbeantwoord.

Om de structurele dynamica in deze complexe systemen te kunnen volgen, is

een methode nodig die zowel voldoende tijdsresolutie heeft als gevoeligheid voor

structurele veranderingen in de buurt van waterstofbruggen. Twee-dimensionale

infrarood (2D-IR) en drie-puls foton-echo spectroscopie zijn geschikte technieken

om de evenwichtstructuur en structurele fluctuaties van waterstof-gebonden ro-

taxanen te bestuderen. Het midinfrarode golflengtegebied biedt ons de vereiste

structurele gevoeligheid, omdat de trillingen van covalente bindingen die deze

kleur licht absorberen gevoelig zijn voor de sterkte van waterstofbruggen aan deze

bindingen.

In eerste instantie richten wij ons op de evenwichtsstructuur van een [2]rotax-
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aan in oplossing met behulp van 2D-IR en tweekleuren vibrationele spectroscopie.

Deze techniek worden toegepast op de strek-vibraties van de CO- en NH-bindingen

van het systeem, die zowel in de ring als in de draad voorkomen. Door het uitzetten

van de pump-probe gegevens als een twee-dimensionale grafiek met de frequenties

van de probe en de pomp puls langs de assen, kan men zogenaamde diagonale

pieken en cross-pieken waarnemen. De diagonale pieken kunnen worden verk-

laard als een gewoon pump-probe signaal, terwijl de intensiteit van de cross-pieken

evenredig is met de koppeling tussen de verschillende vibraties. Door het uitvo-

eren van deze experimenten met de polarisatie van de pomp puls parallel én lood-

recht ten opzichte van de polarisatie van de probe puls, kunnen we de afstanden

en hoeken tussen specifieke bindingen in de twee componenten van de rotaxaan

bepalen. Terwijl met het 2D-IR experiment één CO-strek vibratie geëxciteerd

wordt en naar CO-strek vibraties wordt gekeken, zoomt het twee-kleuren experi-

ment in op de koppeling tussen een NH-strek en CO-strek vibratie, dat wil zeggen,

tussen twee covalente bindingen van een verschillend type. We laten zien dat 2D-

IR spectroscopie ook hier kan worden gebruikt om de structuur van de rotaxanen

met subpicoseconde tijdsresolutie te bepalen.

Vervolgens concentreren we ons op de structurele fluctuaties van de rotaxa-

nen. We tonen aan dat met behulp van spectroscopie gebaseerd op het meten van

de verschuiving van de foton-echo piek de flexibiliteit van moleculaire machines

kan worden bestudeerd op een nanoscopisch niveau. Onze bevindingen sugger-

eren dat de structurele flexibiliteit (de “stijfheid”) van de waterstofbruggen tussen

de componenten van een rotaxaan niet veel verschilt van die van andere waterstof-

gebonden complexen waarin de componenten niet door topologische beperkingen

aan elkaar vastzitten. Dit impliceert dat moleculaire machines gebaseerd op ro-

taxanen beter beschouwd kunnen worden als opgebouwd uit elastiekjes dan als

“moleculaire meccano”.

Ten slotte gebruiken we UV-pomp IR-probe spectroscopie om het pendelen

van de ring tussen twee bindingsplekken op de draad te activeren en waar te ne-

men. De moleculaire beweging wordt met UV-fotonen geactiveerd. De structurele

veranderingen binnen de moleculaire machine worden vervolgens waargenomen

met een infrarode lichtpuls. We kunnen zo de elementaire stappen van het pendel-

mechanisme onderzoeken. Uit onze experimenten, waarbij wij de snelheid van het

pendelen als functie van de temperatuur en de lengte van het rotaxaan bestuderen,

blijkt dat het pendelen uit twee stappen bestaat. Het proces begint met het ver-

breken van de waterstofbruggen tussen de ring en het SUC station, gevolgd door

een kort verblijf op de draad dat eindigt met het binden aan hetzij het SUC of aan

het NIX station. Uit de data blijkt verder dat de beweging van de ring tijdens de

laatste stap een één-dimensionale toevalsbeweging (“dronkenmanswandeling”) is

met een voorkeur in de richting naar het SUC station. Hierdoor verschilt de be-
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weging van deze moleculaire machine fundamenteel van die van macroscopische

machines.

De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift zijn gericht op de vibra-

tionele relaxatie van de water buigvibratie in isotopische mengsels van H2O en

D2O. Ondanks de enorme hoeveelheid aan experimenteel en theoretisch onder-

zoek, is het vibrationele relaxatie mechanisme van de buigvibratie van water niet

goed bekend. Om dit mechanisme te ontrafelen onderzoeken we de concentratie-

en de temperatuur-afhankelijkheid van de H2O buig relaxatie-snelheid met behulp

van infrarood pump-probe spectroscopie. We zien dat de snelheid verhoogt bij

hogere concentraties, maar afneemt bij hogere temperaturen. We kunnen met

behulp van een eenvoudig semi-kwantitatief model de waargenomen temperatu-

urafhankelijkheid goed beschrijven. Op basis van onze experimentele data en de

simulaties concluderen we dat het meest waarschijnlijke relaxatie-pad van de H2O

buig-vibratie via de libratie vibratie loopt.
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