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Samenvatting 

De combinatie van efficiëntie, betrouwbaarheid en grote variatie van biologische 
systemen blijft nieuwe takken fundamenteel en technologisch onderzoek inspireren in alle 
mogelijke richtingen, variërend van moleculaire elektronica tot bio-geïnspireerde zonnecellen 
[1-6]. Een van de meest fascinerende processen in de natuur is fotosynthese. Dit is het proces 
waarbij zonlicht, de energiebron voor de biosfeer, wordt omgezet in de chemische energie die 
zo onmisbaar is voor al het leven op aarde. De opvang-, transport- en omzetprocessen van het 
licht in verschillende natuurlijke systemen kunnen er verschillend uitzien, maar de 
belangrijkste mechanismen blijven hetzelfde – de optische energie wordt opgenomen door 
een licht-opvangende antenne-structuur, bestaande uit een serie pigmenten, waarna de 
excitatie-energie via een cascade aan chromoforen wordt verplaatst naar het reactiecentrum. 
Aldaar wordt de energie gebruikt om de ladingsscheiding te bewerkstelligen die nodig is voor 
biochemische reacties. Ook al lijkt het concept over het algemeen relatief simpel, een 
gedetailleerd begrip van het gehele plaatje blijkt behoorlijk ingewikkeld. Dit komt 
voornamelijk door de complexiteit van natuurlijke fotosynthetische eenheden. Bij het 
nabootsen van bepaalde delen van de fotosynthese is het niet strikt noodzakelijk om dezelfde 
componenten en structuren te gebruiken als in natuurlijke systemen. Om een heel specifieke 
taak in het proces te onderzoeken of na te bootsen kunnen vaak, in plaats van de moeilijk 
handteerbare natuurlijke systemen (in een levende cel, bijvoorbeeld), veel simpelere 
modelsystemen gebruikt worden. Zo kunnen bijvoorbeeld gecompliceerde synthetische 
processen als zelfreplicatie in biologische systemen vervangen worden door zelfassemblage 
van kunstmatige systemen gebaseerd op moleculen. Echter, deze gesimplificeerde systemen 
hebben doorgaans een beperkte functionaliteit en offeren ten dele de veelzijdigheid en 
robuustheid van natuurlijke systemen op. 

In dit proefschrift worden verscheidene bio-geïnspireerde modelsystemen bestudeerd, 
voornamelijk met behulp van tijdsonafhankelijke en tijdsopgeloste optische spectroscopie. 
Het eerste systeem dat wordt besproken is een dendrimeer dat bestaat uit meerdere donor-
chromoforen die covalent gebonden zijn aan één enkele acceptor-chromofoor. Zo’n 
dendrimeer kan beschouwd worden als een simpel model van een biologische licht-
oogsteenheid, als een kunstmatige licht-opvanger voor organische zonnecellen, of als een 
modelsysteem om fundamentele excitaties, hun interacties en energie-transporteigenschappen 
te bestuderen [7-14].  Het grootste voordeel van deze structuren is dat ze relatief simpel zijn 
en geheel chemisch gesynthetiseerd kunnen worden. Hierdoor zijn de eigenschappen 
makkelijker te controleren dan in, bijvoorbeeld, zelfgeassembleerde supramoleculaire 
systemen. In hoofdstuk 2 worden de energie-overdrachtseigenschappen in zogenaamde 
eerste-generatie coumarine-peryleen-bisimide-dendrimeren besproken [15, 16]. Tijdsopge-
loste fluorescentie- en absorptietechnieken worden gebruikt om de mechanismen en 
tijdsschalen van de energie-overdracht te bepalen. Door meerdere excitaties in hetzelfde 
dendrimeer te creëren, wordt het mogelijk om de interacties tussen excitaties in hetzelfde 
molecuul te bestuderen. Hiertoe worden experimenten met een hoge excitatiedichtheid 
uitgevoerd, die een verkenning van de specifieke aspecten van de energie-
overdrachtsdynamica in het niet-lineaire regime mogelijk maken. De experimentele data 
worden vergeleken met de resultaten van numerieke simulaties, welke gebaseerd zijn op een 
simpel Förster model voor de energie-overdracht, met een bepaalde mate van wanorde in de 
dendrimeergeometrie. Tenslotte onthullen verfijnder pre-pomp–pomp–probe experimenten 
niet alleen de eigenaardigheden van het energie-overdrachtsmechanisme, maar stelt het ons 



SAMENVATTING 

 128 

ook in staat om de energie-overdrachtssnelheid in het dendrimeer op een ultrasnelle, optische 
manier te controleren [16]. 

Hoewel dendrimeren veelbelovende kandidaten zijn als kunstmatige licht-oogsteenheden, 
wordt de synthese hiervan almaar complexer naarmate de grootte van de systemen toeneemt. 
Wanneer energie verplaatst moet worden over grotere afstanden wordt zelfassemblage van 
grote structuren uit vele, kleinere componenten de meest haalbare constructiemethode. In 
zulke, zogeheten supramoleculaire systemen worden de chromoforen bij elkaar gehouden 
door niet-covalente onderlinge interacties, zoals waterstofbruggen, van der Waals- of 
elektrostatische krachten. Deze tweede soort systemen, ook wel moleculaire aggregaten 
genoemd, worden in hoofdstukken 3 tot en met 7 van dit proefschrift onderzocht. De term 
aggregaat wordt gebruikt om een, vaak zelfgeassembleerde, geordende verzameling 
moleculen aan te duiden. Aggregaten zijn van fundamenteel belang als model materialen om 
de aard van excitonen in moleculaire systemen met een lage dimensionaliteit te bestuderen. 
Bovendien hebben de aggregaten veel overeenkomsten met natuurlijke licht-oogst- en 
energie-transporteenheden, wat ze attractief maakt als model materialen voor studies naar 
fotofysische processen in biologische systemen almede voor praktische toepassingen zoals 
moleculaire draden in kunstmatige licht-oogst- en energie-transportsystemen [17-19]. De 
buitengewone optische eigenschappen van moleculaire aggregaten worden voor een groot 
deel bepaald door de delocalisatie-, transport- en relaxatieprocessen  van de excitonen [20-
26]. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de algemene optische eigenschappen van op cyanine-derivaten 
gebaseerde, cilindrische, dubbelwandige moleculaire aggregaten [27]. De lineair-dichroisme- 
en absorptiespectra hebben dezelfde basisstructuur voor alle onderzochte aggregaten; feitelijk 
bestaand uit een set smalle, sterk gepolariseerde banden, hoewel de exacte posities en sterktes 
van de absorptiebanden worden beïnvloed door de keuze voor specifieke zijgroepen en 
eventuele andere toevoegingen. De geobserveerde absorptiebanden worden toegeschreven 
aan bepaalde excitonovergangen in de binnen- en buitencilinders van het aggregaat. Deze 
toekenningen kunnen worden gedaan door verschillende data, verkregen door middel van 
tijdsonafhankelijke en tijdsopgeloste spectroscopie, te combineren. Energieoverdracht van de 
buiten- naar de binnencilinder blijkt plaats te vinden op een sub-picoseconde tijdsschaal, 
terwijl het omgekeerde proces, energieoverdracht van de binnen- naar de buitencilinder, 
stukken langer duurt, tot enkele picoseconden bij kamertemperatuur. 

De studie naar energieoverdrachts- en relaxatieprocessen in dubbelwandige, cilindrische 
aggregaten wordt voortgezet in hoofdstuk 4 [28]. De experimenten die in dit deel 
gepresenteerd worden zijn uitgevoerd bij cryogene temperaturen, waardoor het mogelijk 
wordt om de relaxatie van excitaties binnen de excitonenband van voornamelijk de binnenste 
cilinder waar te nemen. Tijds- en spectraalopgeloste fluorescentie data is een vrijwel directe 
indicator voor de bezetting van bepaalde excitontoestanden op een gegeven tijdstip na de 
excitatie. De experimentele data onthullen een snelle (binnen enkele picoseconden) 
energieoverdracht en relaxatie naar de laagliggende toestanden van de excitonband van de 
binnenste cilinder, gevolgd door een relatief langzame relaxatie (tientallen picoseconden) in 
de staart van de toestandsdichtheid. De waargenomen relaxatiedynamica komt goed overeen 
met de spectrale-dynamica data die wordt verkregen door een Pauli meester-vergelijking voor 
excitonpopulaties op te lossen. Eerdere studies naar gelijksoortige aggregaten door Didraga et 

al. leveren een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van de onderliggende processen [29-
32]. Helaas kunnen de allereerste stappen van de relaxatie niet worden opgelost door de 
ontoereikende tijdsresolutie van de gebruikte apparatuur en door de afwezigheid van 
fluorescentie van optisch inactieve toestanden. 

De relaxatie- en energieoverdrachtsfenomenen besproken in hoofdstuk 4 komen in 
hoofdstuk 5 wederom aan de orde, ditmaal door middel van spectraal-opgeloste, 
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tijdsafhankelijke absorptietechnieken. Door de veel hogere tijdsresolutie in deze 
experimenten worden de energieoverdrachts- en relaxatiestappen in de allereerste paar 
picoseconden na excitatie aan het licht gebracht: energieoverdracht van de buiten- naar de 
binnencilinder vindt plaats binnen honderden femtoseconden, gevolgd door de eerder 
genoemde relaxatie binnen de excitonenband van de binnencilinder (enkele picoseconden) en 
uiteindelij de relaxatie naar de grondtoestand (tientallen picoseconden) [33]. 

Na in hoofdstukken 3 tot en met 5 uitgebreid de eigenschappen van cyanine-derivaat 
aggregaten te hebben besproken, komen in hoofdstukken 6 en 7 enkele eigenschappen van 
twee andere zelfgeassembleerde, macromoleculaire systemen aan de orde. Hoofstuk 6 wordt 
gewijd aan een experimentele studie naar de niveaustatistiek in pseudo-isocyanine (PIC) 
aggregaten. De door selectieve excitatie verkregen lage-temperatuurs fluorescentiespectra 
laten een scherpe, intense piek zien bij de excitatie-energie alsmede een roodverschoven 
emissie band die het resultaat is van exciton energie relaxatie. Deze laatste band bevat levert 
relevante informatie over de niveaustatistiek, het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk [34, 
35]. De experimentele data wordt besproken in het licht van een recent theoretisch model, 
wat sterk aangeeft dat de niveaus in de bodem van de excitonenband elkaar ‘afstoten’. Met 
andere woorden, de kans om twee energetisch zeer dicht bij elkaar liggende niveaus te vinden 
is uitermate klein. Een dergelijke verdeling van energie niveaus word ook wel een Wigner-
Dyson-achtige verdeling genoemd. 

Hoofdstuk 7 wendt zich tot de microscopische structuur van de bekende cilindrische, 
enkelwandige, porphyrine-derivaat-aggregaten (TPPS4) [36-39]. Door hun unieke optische 
eigenschappen, alsmede door hun makkelijke en reproduceerbare synthese en stabiliteit in 
verscheidende omgevingen zijn TPPS4-aggregaten erg bekend in de literatuur. Desondanks is 
hun gedetailleerde microscopische structuur nog niet opgelost. In dit hoofdstuk wordt de 
microscopische rangschikking van de moleculen binnen deze aggregaten bepaald door cryo-
elektronmicroscopie, lineare spectroscopie en theoretische modellering van de spectra te 
combineren [40]. 

Na een uitgebreide studie naar modelsystemen die relevant zijn in het oogsten en 
transporteren van lichtenergie, komen we in het laatste hoofdstuk van dit proefschrift uit bij 
een ander belangrijk bio-geïnspireerd onderzoeksveld: de intrigerende wereld van de 
moleculaire motoren [41-47]. Er zijn vele voorbeelden van moleculaire rotatie- en lineaire 
motoren in biologische systemen, zoals de kinesine-microcilinder, myosine-actine-systemen, 
ATP-synthase en bacteriële-flagellummotoren [48-51]. Gedurende de laatste paar decennia 
maakten de kunstmatige moleculaire motoren een inhaalslag [41-47, 52-55], maar de 
synthese van moleculaire rotatiemotoren die een volledige rotatie ondergaan bleek erg 
moeilijk. Ondanks dat er sinds de synthese van de eerste licht-aangedreven moleculaire 
rotatiemotor een aanzienlijke vooruitgang is geboekt door de snelheid en efficiëntie van de 
motoren te optimaliseren, is het begrip van het rotatiemechanisme, dat nodig is voor verdere 
verbeteringen, nog steeds behoorlijk beperkt. In hoofdstuk 8 worden optische pomp-probe 
experimenten aan chirale moleculaire motoren gepresenteerd, welke worden besproken met 
behulp van potentiële-energielandschappen voor de grond- en aangeslagen toestanden van de 
moleculaire motoren. Dit leidt tot een voorstel voor een gedetailleerd model van het 
rotatiemechanisme [56, 57]. 

Samenvattend kunnen we stellen dat een kwalitatief begrip van een bepaalde eigenschap 
in een complex systeem bereikt kan worden, zij het vanuit een fundamenteel of een 
technologisch oogpunt, door het gebruiken van simpeler modelsystemen. Dit proefschift richt 
zich op een aantal van deze synthetische modelsystemen die bepaalde aspecten van licht-
oogst-, energie-overdrachts- en bewegingsprocessen  nabootsen. 
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