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Figuur I Schematische voorstelling van een monolaag van amflflele molekulen 

op het water oppervlak. 

Zo'n geordende monolaag op het water oppervlak kan overgebracht worden op een substraat 

(bijv. een glas-, goud- of siliciumplaatje). Het overbrengen van zo'n monolaag vindt plaats als 

je bijv. een glasplaatje verticaal door de monolaag, die onder druk staat, beweegt. Door dit 

telkens te herhalen kan je laag voor laag een filmpje opbouwen (een multilaag) waarvan de dikte 

precies bekend is. Dit proces staat in Figuur 11 afgebeeld. 

Figuur II Voorstelling van het overbreng proces van een monolaag op een vast 

substraat. Hier is een afietting getekend als het glaasje naar beneden gebracht 

wordt en een ajietting bij het omhoog trekken. 
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Afhankelijk van het type monolaag kunnen verschillende strukturen verkregen worden. De meest 

voorkomende type films zijn Y-type lagen, waar zowel met het omhoog als omlaag bewegen van 

het glaasje een monolaag wordt afgezet, zoals in Figuur I1 staat weergegeven. Een andere 

mogelijkheid is een Z-type film waarbij alleen overdracht plaats vindt bij het omhoog bewegen 

van het substraat. 

Behalve amfifiele molekulen vertonen ook enkele polymeren soortgelijk gedrag. Polymeren zijn 

grote molekulen die opgebouwd zijn uit kleinere eenheden (monomeren) die via een chemische 

reaktie aan elkaar gekoppeld zijn. In dit proefschrift zijn LB-films beschreven van amylose- 

esters, waarvan de chemische formule in Figuur I11 gegeven staat. 

Figuur HI Stnrktuur$onule van amylose-esters. 

Amylose is een natuurlijk polymeer dat opgebouwd is uit glucose-eenheden en voorkomt in 

zetmeel. Zetmeel komt voor in bijv. aardappels en granen. Bet amylose dat in dit proefschrift 

bestudeerd is, is chemisch gemodificeerd tot een ester. Bij zo'n polymeer is het niet meer zo 

duidelijk hoe het zich ordent op het wateroppe~lak. De ordening van de verschillende amylose- 

esters op het wateroppervlak en in multilagen zijn in Hoofdstuk 2 onderzocht, waar ik nog op 

terug kom. 

Als licht, een elektromagnetische golf op een materiaal valt gaan de elektronen van de molekulen 

trillen. De molekulen zenden vertraagd weer licht uit en dit verschijnsel is bekend als de 

brekingsindex van het materiaal. De brekingsindex is een lineair effect, d.w.2. dat de uitwijking 

van de trillende elektronen lineair is met de grootte van het elektromagnetische veld (sterkte van 

de lichtbundel). 

Als de lichtbron heel sterk is, bijv. een laser d m  gaat het lineaire verband tussen de uitwijking 

van de trillende elektronen en de grootte van het elektrisch veld niet meer op. Dit is dan het 

gebied van de niet lineaire optica. Dit proefschrift gaat over de 2e orde niet lineaire optische 
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activiteit van materialen. Een kenmerk van 2" orde niet lineaire optische activiteit is dat 

materialen de golflengte van opvallend licht (licht met 1 golflengte) kunnen halveren. Als bijv. 

rood laserlicht (golflengte 800 nm) op een materiaal gestraald wordt, zendt het materiaal 0.a. 

blauw licht (golflengte 400 nm) uit. 

Nu is het niet zo dat elk materiaal waarop je een sterke lichtbundel laat vallen 2e orde niet 

lineaire optische activiteit laat zien. Alleen als dat materiaal niet centrosymmetrisch is, kan het 

een 2" orde niet lineaire activiteit vertonen. In Figuur IV is heel schematisch afgebeeld wat een 

centrosymmetrisch systeem is en wat niet. Een centrosymmetrisch systeem kan je spiegelen in 

een punt, zoals dat is getekend in Figuur IV (a). Bij een niet-centrosymmetrisch system kan dat 

niet zoals in het voorbeeld van Figuur IV (b) te zien is. 

Uit de literatuur is bekend dat organische molekulen waarin de elektronen zich makkelijk kunnen 

verplaatsen grote 2" orde niet lineaire optische activiteit kunnen vertonen. Dit zijn de 

zogenaamde D T A molekulen. Dit zijn molekulen met een elektronen donerende groep (D), een 

elektronen acceptor (A) verbonden met elkaar via een geconjugeerd T-elektronen systeem, dat 

voor een snelle ladingsverschuiving kan zorgen. 

Figuur IV Schematische voorstelling van een centrosymmetrisch en niet 
centrosymmetrisch systeem. 

Vaak hebben deze D a A molekulen en groot permanent dipoolmoment waardoor ze zich in een 

system bij voorkeur ordenen zoals in Figuur IV(a) is weergegeven. Er zijn daarom speciale 

technieken voor nodig om niet-centrosymmetrische strukturen te krijgen. &n van deze 

technieken is de LB-techniek en daar gaat dit proefschrift over. 

De goede eigenschappen van polymeren (goede film vormende eigenschappen, thermisch en 
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mechanisch stabiel) zijn gecombineerd met de hoge NLO-activiteit van sommige laagmolekulaire 

verbindingen. De laagmolekulaire kleurstoffen die in dit proefschrift gebruikt zijn, zijn speciaal 

ontworpen chirale D a A molekulen. Optisch zuivere chirale molekulen vormen per definitie 

geen centrosymmetrische struktuur. 

Hieronder volgt een samenvatting van de hoofdstukken van dit proefschrift. Hoofdstuk 1 geeft 

een introduktie over LB-films en niet lineaire optica en een beknopt literatuuroverzicht over deze 

onderwerpen. 

Figuur V Model van de struktuur van multilugen van amylose-esters met korte 

alkyl zijstaarten (A) en van amylose-palmirrrat (B). 

In Hoofdstuk 2 zijn, zoals eerder vermeld de eigenschappen en de struktuur van verschillende 

amylose-esters bestudeerd. Het blijkt dat de arnylose-esters stabiele monolagen vorrnen, d. w. z. 

dat de molekulen niet gedeeltelijk oplossen in het water of 3-dimensionale strukturen vormen. 

De amylose-esters met korte CHrzijstaarten (zie Figuur 111), zoals amylose-acetaat vormen 

spiraalachtige strukturen op het water. Amylose-palmitaat, een voorbeeld van een ester met een 

lange CH2-staart ordent zich meer als een amfifiel molekuul op het water oppervlak. De lange 

staarten zijn van het water afgericht en de glucose-eenheden richten zich naar het water. Van 

de amylose-esters kunnen multilagen gemaakt worden. De struktuur van de multilaag kan met 

verschillende technieken worden bestudeerd. Een techniek die veel informatie geeft over de 
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orientatie van molekulen in de LB-laag is Fourier Transform Infrarood spectroscopie (FT-IR). 

Andere gebruikte technieken zijn rontgendiffraktie en ellipsometrie. De spiraal struktuur van de 

amylose-esters met de korte CH2-zijstaarten kan worden overgebracht op een vast substraat via 

een Z-overdracht. Amylose-palmitaat vormt gedeeltelijk geordende strukturen waarbij de CH2- 

staarten een voorkeursorientatie I op het oppervlak hebben. Een model van de voorgestelde 

strukturen staat in Figuur V. 

In Hoofdstuk 3 worden de eigenschappen van mengsels van amylose-acetaat met een NLO- 

kleurstof (code KMES16) beschreven. De kleurstof alleen vormt geen stabiele monolaag op het 

water oppervlak onder standaard omstandigheden (T = 23"C, II = 7 mN/m). I1 is de 

oppervlakte druk die op de monolaag is aangelegd. Met behulp van elektronenmicroscoop 

opnames van zo'n instabiele monolaag (foto blz 57) is duidelijk geworden dat de instabiliteit 

veroorzaakt wordt door de vorming van 3-dimensionale strukturen. Als de kleurstof gemengd 

wordt met amylose-acetaat ontstaan we1 stabiele monolagen wanneer het kleurstof percentage niet 

groter is dan 50 mol%. Dit gedrag wijkt af van een optelling van gedrag van de afzonderlijke 

componenten ( stabiel + niet stabiel # stabiel). Dit soort afwijkingen van additief gedrag is in 

de literatuur alleen gevonden als er sprake is van een molekulair gemengd system. De 

elektronenmicroscoop opnames van de gemengde lagen (blz.60) tonen aan dat dit hier niet het 

geval is. Speciale proeven geven aanwijzingen dat de grenslijnen tussen amylose-acetaat en de 

kleurstof domeinen een belangrijke rol spelen bij de stabiliteit van de gemengde monolaag. De 

kleurstof domeinen zijn kristallijn, d.w.z. dat de molekulen in een bepaald rooster netjes 

gerangschikt zijn. De kleurstof molekulen zijn anti-parallel gepakt in het kristalrooster en 

gedragen zich als H-aggregaten. Aggregaten zijn molekulaire clusters die in het UV/Vis (ultra 

violet/ zichtbaarlicht) spectrum een verschuiving kunnen veroorzaken (een andere kleur krijgen). 

De monolagen van de mengsels beschreven in Hoofdstuk 3 zijn overdraagbaar op verschillende 

substraten via een Z-overdracht. De struktuur van de multilagen is bestudeerd in Hoofdstuk 4. 

Meestal zijn films van 20 monolagen onderzocht en dat is dan een film van 50 nm (50 miljoenste 

mm). De orientatie van amylose-acetaat (de spiraal struktuur) in de mengsels is onveranderd 

t.0.v. die gevonden is in Hoofdstuk 2. De kleurstof zit in kleine kristallijne domeinen (0.0001- 

0.002 mm) in de multilaag. De molekulen zijn net als in de monolaag anti-parallel gepakt. De 

kleurstof molekulen zijn heel specifiek gepakt, wat in Figuur VI weergegeven is. 
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In Hoofdstu k 5 is de 2' harrnnnivche generatie he~t~rrleerd van nlr~l ti tagell van art1 ytosr-:~cc~~i~~t 

en de kleurstof. De 2' hasmonische genewtie is gel~ruikt  als mnnt voor de 2c usrle niet 1ine:lire 

optische activiteit. Met ern laser wordt intsarood licht (:elf encte !Oh4 nrn) ingc~tra~kltl ondcr 

een hock Val1 45" en dc ~ I I ~ C I I C ; ~ C I I  van CIC ~ C ~ C I ~ C C ~ C C ~ I ~ C  bunilcl ~nct cen gc>l f oiglc van 5.31 nil1 

(de 2 '  harrnnnrschc) worclt gcmeten. Het blijkl rl,il rlc S,R-liln~s van mcnpscl~ w;i;Lrvarl dc 

strulituur onderzocht is nauwclijks 2' har~~lonisclie uitzendcn. Op grond van dr gevonden 

s t r t~kt~l i~r  is dit nict onverwacht orndat clc klcurs~of molckulcn anti pnrnllcl gcrangschikt zijn in 

het kristal rnnrter. Toch is het gren geheel centrosyiiime~rircl~r systee~ii c>~ntla[ het ksi~talroor;trr 

met ccntrosymnietr~scl~ is en rle kleurstofmolekulen chiraal zi,it~. Yerr:~\~t,nrlr effi3c.tt.n l i j ~ ~  

w;l~rgenomen alc de I,B-titnis met re11 hoog pcrccnr;Igc klc~lra~or (70 11101 I:: E vcrtbarmc[ wc'rdzn 

tot bover~ hct sincltpunt van tie klcurstof ( 1  29'C). He1 verwarming~ psoces lion ge~c31pd wortlen 

111.b.v. een polarisatie ~ i ~ i c r t i ~ c i ~ r ~ p .  Een verandering van de ~norfcllogir: (dnl is tle lliterlijkc vormf 

was llccl duiddijk waarneernhaar. De kleil-te klcur~tof domcitltjcs g;tm c1vc.r I I I  grclte krisval 

platen (0.1-0.2 mm) Dit i s  te zien op de foto's op bk.93. Dc fill11 hccft na tenvarmtn en 

afkoelen een beter gedefinieerde l a ~ e n  struktuur vergeleken met v o w  verivarlneil. De orikntat ~e 

en pakking van de molekulen is niet o f  nauwelijks veratirlertl t .o .v  voor vcrwarmel-1. Wcl vindt 
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er een grote verandering plaats in het 2" harmonische signaal, dat na verwarmen groot is. De 

grote verandering in de grootte van het 2e harmonische signaal kan verklaard worden met de 

theorie van Kurtz en Perry, blz. 103. Volgens deze theorie kan de deeltjes grootte bepalend zijn 

voor de sterkte van de 2e harmonische. Maar de eis dat een systeem niet centrosymmetrisch mag 

zijn blijft. Het systeem is bijna centrosymmetrisch en op grond daarvan verwacht je nauwelijks 

een signaal, toch werd er we1 een groot signaal gevonden. Om de grootte van het signaal te 

kwantificeren zijn de gemeten signalen in Hoofdstuk 5 vergeleken met de signalen van e n  

eenduidig, conform de algemeen geaccepteerde theorie reagerend systeem, dat in Hoofdstuk 6 

beschreven staat. Op grond van deze vergelijking wordt gesuggereerd dat de H-aggregaten die 

in de mengsels voorkomen de 2e harmonische versterken. De invloed van H-aggregaten op de 

2e orde niet lineaire optische activiteit is nog niet goed beschreven in de literatuur. 

Als een mengsel van amylose-acetaat en de kleurstof vanuit een verdunde chloroform oplossing 

op een glasplaatje gedruppeld en boven de 129°C verwarmd wordt vertoont zo'n film ook een 

grote NLO-activiteit. Onderzoek aan dit soort films leverde een vergelijkbare struktuur op als 

de struktuur van de verwarmde LB-films. Hieruit blijkt dat er sprake is van een zichzelf 

organiserend systeem. 

Hoofdstuk 6 bestudeert de struktuur en de NLO eigenschappen van 2 amfifiele, chirale 

kleurstoffen. De films, bestaande uit laagmolekulaire verbindingen, vertonen geen aggregatie. 

Multilagen kunnen worden opgebouwd via een Y-overdracht. Een Y-type dubbellaag vertoonde 

geen 2" harmonisch signaal. Dit betekent dat de niet-centrosymmetrie, die in dit systeem 

geintroduceerd wordt door het chirale kleurstofmolekulen, onvoldoende is om met de gebruikte 

opstelling een 2e harmonisch signaal te detecteren. Als er een film gemaakt werd die bestond 

uit Y-dubbellagen van kleurstof molekulen en een inert NLO-material werd een kwadratische 

toename gevonden van het 2e harmonische signaal met het aantal dubbellagen. Dit is het ideale 

gedrag dat beschreven wordt in een algemeen geaccepteerde theorie over NLO-gedrag van dunne 

films. 



Het onderzoek bescheven in dit proefschrift is gefinancierd door 

AKZO CORPORATE RESEARCH. 




