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Samenvatting

In dit proefschrift wordt de synthese en karakterisering beschreven van een reeks

asymmetrische molekulen bestemd voor de toepassing in niet-lineair optische

materialen. Niet-lineaire optica (NLO) beschrijft een interactie van electromagnetische

velden, zoals licht, met een materiaal die zodanig is dat nieuwe electromagnetische

velden kunnen ontstaan. Deze kunnen zijn veranderd in, bijvoorbeeld, richting,

amplitude, fase of frequentie t.o.v. het aangelegde veld. Een van de meest bestudeerde

niet-lineair optische effecten is frequentieverdubbeling, ook wel tweede harmonische

generatie genoemd. Bij dit proces wordt laserlicht met een frequentie ω (golflengte λ)

verdubbeld door een niet-lineair optisch materiaal naar een frequentie 2ω (golflengte

λ/2). Hierdoor is het mogelijk om informatie met een tweemaal zo grote dichtheid op

te slaan. Molekulen waarin dit effect optreedt zijn doorgaans gemakkelijk te
polariseren Bij normale veldsterkte (E) is de geïnduceerde polarisatie (pi) (ofwel: het

dipoolmoment (µi)) recht evenredig met het aangelegde veld; de evenredigheidsfactor

is dan de polariseerbaarheid, α. Bij grote veldsterkte is er een niet-lineair verband

tussen pi en E; de  polariseerbaarheid wordt dan uitgebreid met een niet-lineaire

bijdrage, β, ook wel de hyperpolariseerbaarheid genoemd:

p = αE + βE2 + γE 3 + ... 

Om redenen van symmetrie hebben alleen asymmetrische molekulen een

hyperpolariseerbaarheid die niet gelijk is aan nul. De niet-lineair optische organische

molekulen bestaan meestal uit een gedelokaliseerd π-systeem (waarvan de lengte kan

varieren) aan één kant gesubstitueerd met een elektronen-donerende groep (D) en aan

de andere kant met een elektronen-accepterende groep (A). Vanwege de grote

mobiliteit van de π-elektronenwolk zal de polarisatie hoofdzakelijk door deze

elektronen worden bepaald; de elektronenverplaatsing o.i.v. het elektrische veld van

het invallende licht vindt gemakkelijker plaats in de richting van de donor naar de

acceptor dan andersom. Deze asymmetrische optische respons geeft aanleiding tot de

niet-lineariteit (β ≠ 0). Het nadeel van molekulen met bovengenoemde struktuur is

echter dat ze licht absorberen in het zichtbare spectrum. Dit zou kunnen betekenen

dat ze het door frequentie verdubbeling gegenereerde tweede harmonische licht van

bijvoorbeeld een 820 nm laser weer absorberen. Om dit probleem op te lossen kan het

π-systeem vervangen worden door een iets minder goed geconjugeerd systeem. Het is

bekend dat polysilanen conjugatie-eigenschappen vertonen die lijken op die van

polyalkenen, maar die wel minder sterk zijn. Door een gedeelte van het π-systeem te

vervangen door een σ-geconjugeerde silaanketen kan de transparantie vergroot
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worden. De in dit proefschrift beschreven molekulen hebben een zgn. (σ-π)-

geconjugeerd systeem:

Si

Me

D A

Me

D: Donor; A: Acceptor; n = 1, 2, 4, 6

n

Het nadeel van een betere transparantie is echter dat dit in het algemeen gepaard

gaat met een lagere β waarde. De substituenten D en A bepalen ook voor een groot

deel de absorptie-eigenschappen van een NLO-molekuul. Door de aard van de

acceptor te veranderen (van een mesomere acceptor naar een induktieve acceptor)

kan de waarde van β verhoogd worden terwijl de transparantie gelijk blijft. De
perfluorobutylsulfonyl-acceptor (-SO2C4F9) is een voorbeeld van zo'n sterke

induktieve acceptor en de molekulen met bovenstaande struktuur, genoemde acceptor

en diverse donorgroepen zijn dan ook uitgebreid bestudeerd in dit proefschrift. Een

belangrijk aspect is welke elektronische overgangen in een NLO-molekuul

verantwoordelijk zijn voor de waarde van β. Dit is onderzocht m.b.v. absorptie- en

emissiespectroscopie van bovengenoemde zgn. DσA-molekulen en van molekulen die

fragmenten hiervan zijn (een donor- of acceptorgesubstitueerde benzeenring met aan

de andere kant een of twee siliciumatomen). Tevens zijn experimenteel verkregen β-

waarden vergeleken met theoretisch berekende waarden.

Eén van de voorwaarden waaraan een NLO-materiaal moet voldoen is een

niet-centrosymmetrische ordening van de molekulen, welke met name bij kristallen

van dipolaire molekulen zelden wordt aangetroffen. Daarom zijn er systemen nodig

waarin een NLO-molekuul georiënteerd kan worden, waarbij de oriëntatie gedurende

lange tijd behouden blijft. Polymeren bieden deze mogelijkheden. Een NLO-molekuul

kan worden gedispergeerd of, beter nog, chemisch verankerd, in een polymere matrix.

M.b.v. een elektrisch veld kunnen de molekulen worden georiënteerd in de 'vloeibare',

beweeglijke fase van het polymeer boven de glasovergangstemperatuur, Tg. Door af te

koelen bevriest de oriëntatie, welke behouden blijft in de 'vaste' fase (glasfase),

wanneer het elektrisch veld wordt verwijderd. Eén van de methoden om een NLO-

molekuul chemisch te binden aan een polymeer is door deze in te bouwen in de

hoofdketen; hiervoor moet het NLO-molekuul zodanig worden gefunctionaliseerd dat

een reaktief (co)monomeer wordt verkregen. Dit is uitgevoerd voor een DσA-
molekuul met de SO2C4F9-acceptor en een dimethylamino (Me2N) donor en met twee

siliciumatomen in de 'brug'.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie over niet-lineaire optica

gegeven alsmede een overzicht van de meest bestudeerde NLO-molekulen en
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materialen. Tevens wordt een inleiding gegeven over de (σ-π)-conjugatie in

sil(an)ylgesubstitueerde benzeenmolekulen. In hoofdstuk 2 wordt de synthese

beschreven van de DσA-molekulen en de fragmenten daarvan. De meeste

verbindingen kunnen worden gemaakt door achtereenvolgens de Grignard-reagentia

van de acceptor- en donor-gesubstitueerde benzeenring te laten reageren met een

dichloorsilaan; door specifieke reacties aan de acceptorkant kunnen nieuwe

acceptorgroepen gecreëerd worden. Ook is de syntheseroute van een diol-

gefunctionaliseerd DσA-molekuul beschreven; de cruciale stap hierbij is de

verwijdering van de beschermgroepen van het diol, waarbij de rest van het molekuul

intact blijft. In dit hoofdstuk zijn ook de kristalstrukturen van twee sulfonyl-acceptor

bevattende disilanen gegeven. Deze molekulen bezitten, in ieder geval in het

kristalrooster van de verbinding, een trans-conformatie waarin de donor- en

acceptorsubstituent zover mogelijk van elkaar verwijderd zijn. In hoofdstuk 3 wordt

een uigebreide NMR-karakterisatie gegeven. NMR spectroscopie wordt meestal alleen

gebruikt om strukturen op te helderen van gesynthetiseerde (tussen)produkten. Dit

hoofstuk laat zien dat er een lineair verband is tussen het verschil in positie van de
29Si resonanties (chemical shifts) van de twee siliciumatomen in een disilaan en de

(berekende) dipoolmomenten van deze molekulen. 29Si NMR is dus een eenvoudige,

snelle methode om een idee te krijgen van het dipoolmoment van verbindingen met

een gelijksoortige struktuur. In dit hoofdstuk wordt ook een relatie gegeven tussen 1H

NMR chemical shifts en de reaktiviteit van (di)chloorsilanen t.o.v. Grignard reagentia.

Een belangrijk resultaat is dat de reaktiviteit van de beide chloor-silicium bindingen in
het dichloor-hexasilaan (Cl-(SiMe2)6-Cl) even groot is als die van de Cl-Si binding in

het monochloorhexasilaan (Cl-(SiMe2)6PhBr). Dit betekent dat het elektronisch effect

van een substituent door de siliciumketen heen erg klein is bij grote ketenlengte; bij het

disilaan is de reaktiviteit van het monochloorsilaan duidelijk minder dan die van het

dichloorsilaan. In hoofdstuk 4 worden de absorptie- en emissie-eigenschappen van de

DσA-molekulen en de fragmenten daarvan besproken. Deze zijn gemeten in

oplossing met respektievelijk UV-Vis en fluorescentiespectroscopie. In tegenstelling tot

volledig π-geconjugeerde molekulen, die slechts één brede, intense absorptieband, de

zgn. charge-transfer band, vertonen, bestaat het absorptiespectrum van DσA-

molekulen uit minimaal twee absorptiebanden. Deze zijn toe te kennen aan

elektronische overgangen in de afzonderlijke donor- en acceptorfragmenten. De

siliciumbrug heeft in het eerste geval een acceptorfunctie en in het tweede geval een

donorfunctie. Tevens blijkt de disilanylgroep een betere donor te zijn dan de

monosilylgroep, vooral in combinatie met sterk induktief zuigende acceptoren zoals
de SO2C4F9-groep. Verbindingen met de mesomere dicyanovinyl acceptor absorberen

bij veel hogere golflengte dan die met andere acceptoren. De Me2N-donor en

CH=C(CN)2-acceptorgesubstitueerde disilanylverbinding vertoont naast de 'lokale'
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absorpties ook een intramolekulaire charge-transfer (ICT) band; voor de analoge
verbinding met de SO2C4F9-acceptor kan er ook een ICT-band worden waargenomen,

wanneer de spectra van de fragmenten van dat van het hele molekuul worden

afgetrokken. Een roodverschuiving van de absorptiespectra wordt alleen

waargenomen gaande van het monosilaan naar het disilaan, maar niet bij verdere
verlenging van de siliciumketen. Van een aantal DσA-molekulen (D = Me2N) zijn de

emissie-eigenschappen in oplosmiddelen van verschillende polariteit gemeten. Behalve

een lokale, niet-solvatochrome emissie wordt er ook een solvatochrome emissie

waargenomen, afkomstig van een charge-transfer aangeslagen toestand, welke

ontstaat door elektron-overdracht vanuit een lokaal aangeslagen toestand. De

verandering van het dipoolmoment van de grondtoestand naar de aangeslagen
toestand bedraagt 25 en 40 Debye voor respektievelijk de verbindingen met de CF3- en

de SO2C4F9-acceptor, wat overeenkomt met een verplaatsing van een lading ter

grootte van één elektron over de lengte van het molekuul in de gestrekte toestand. De

polaire aangeslagen toestand die leidt tot de solvatochrome emissie van de verbinding
met een SO2Ph-acceptor is waarschijnlijk afkomstig van een gevouwen conformatie,

die ontstaat nadat er een tweede elektron-overdracht heeft plaatsgevonden van de

binnenste naar de buitenste fenylring van de acceptor. De verbindingen met de F- en
CF3-acceptor zijn photochemisch niet stabiel: zowel de absorptie als de

emisssiespectra veranderen als gevolg van bestralen van de molekulen in oplossing.

De emissiespectra van de sulfonyl-acceptor bevattende DσA-molekulen vertonen nog

een tweede, niet-solvatochrome emissie; deze kan worden toegeschreven aan een

overgang van een lokaal aangeslagen toestand in het acceptor gedeelte van de

molekulen of, meer waarschijlijk, aan een emissie afkomstig van een photodissociatie

product. In hoofdstuk 5 worden de β waarden gepresenteerd. Deze zijn bepaald

m.b.v. de hyper-Rayleigh scattering (HRS) methode. Voor sommige verbindingen zijn

de β waarden redelijk goed gereproduceerd d.m.v. theoretische berekeningen. De
hoogste β waarden zijn gevonden voor de meest rood-absorberende CH=C(CN)2-

acceptorverbindingen. De β waarde van π-geconjugeerde verbindingen wordt vrijwel

volledig bepaald door de bijdrage van de ICT-overgang. De β waarden van de DσA-

molekulen zijn daarentegen niet veel groter dan de som van de bijdragen van de
afzonderlijke fragmenten. Voor de CH=C(CN)2-acceptor- en Me2N-

donorgesubstitueerde disilanylverbinding wordt wèl een zeer hoge (50%) charge-

transferbijdrage berekend.


