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8.1. Introductie 
Het onderzoek in dit proefschrift, in het Nederlands getiteld “fosfool en fosfine-

acetyleen bouwstenen voor π-geconjugeerde systemen”, is gewijd aan het inbouwen 

van fosfor in π-geconjugeerde moleculaire raamwerken, in het bijzonder van de 

fosfoolring 1 en de fosfine-acetyleengroep 2. De afgelopen tien jaar is vooral de 

fosfoolring opgekomen als veelbelovende bouwsteen in de ontwikkeling van nieuwe  

π-geconjugeerde materialen. Noemenswaardig zijn de fascinerende elektronische 

eigenschappen van de fosfoolring; deze is amper aromatisch, wat de interring-

conjugatie bevordert, terwijl het reactieve fosforatoom via σ-π-hyperconjugatie in 

elektronisch contact staat met het π-systeem. Dit geeft een handvat om de 

fotofysische eigenschappen van dit π-systeem te fine-tunen via chemische modificatie 

van het fosforatoom. De relevante literatuur over fosfolen is samengevat in hoofdstuk 

2, en nieuwe manieren om de fotofysische eigenschappen van fosfool-bevattende  

π-systemen te fine-tunen worden behandeld in hoofdstukken 4 en 5. 

In tegenstelling tot fosfolen worden fosfine-acetylenen slechts in beperkte mate in  

π-systemen ingebouwd, ondanks dat hun elektronische structuur vrijwel gelijk is aan 

die van de fosfoolring. De relevante literatuur in dit kader is samengevat in hoofdstuk 

3. De voornaamste reden dat deze functionele groep minder populair is in de 

ontwikkeling van π-systemen, is de moeilijkheden die gepaard gaan met de synthese 

daarvan, waarvan de uiteenzetting in hoofdstuk 6 een mooi voorbeeld is. 

 

8.2. Het fine-tunen van fosfool-bevattende π-systemen 
De uiteenzetting in hoofdstuk 2 maakt duidelijk dat er twee voornaamste 

benaderingen zijn om fosfoolringen in π-systemen in te bouwen, namelijk het 

koppelen van aromatische  substituenten op de 2- en 5-posities om aldus een 

geconjugeerd pad over de fosfoolring teweeg te brengen, en het fuseren van fosfolen 

met andere π-geconjugeerde ringsystemen in ´ladder-type´ raamwerken. In het eerste 

geval werd gevonden dat het modificeren van het fosforatoom door reacties met het 

vrije elektronenpaar wel leidde tot het fine-tunen van de fotofysische eigenschappen 

van het π-systeem, maar over het algemeen een verlaging van kwantumopbrengst 

opleverde. In andere benadering wordt gevolgd in hoofdstuk 4, waarin een efficiënte 
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 Schema 8.1.  Verlenging van het  π-systeem door middel van de koper-gekatalyseerde 

Huisgen [1,3]-cycloadditie. 

 

 

route tot het fine-tunen door middel van het modificeren van de π-geconjugeerde 

keten wordt beschreven, terwijl daarbij het fosforatoom onveranderd in de P(III) staat 

blijft. Het introduceren van 3-azidofenylgroepen op de 2- en 5-posities van een 

fosfoolsulfide 3, maakte eenvoudige verlenging van het π-systeem mogelijk via de 

koper-gekatalyseerde Huisgen [1,3]-cycloadditie met aromatische acetylenen (Schema 

8.1). De resulterende π-systemen 4 en 5 bevatten zeven achtereenvolgende 

aromatische ringen. Bovendien emitteert 5, door de aanwezigheid van een  

λ
3
-fosforatoom, intens blauw-groen licht (λem = 460 – 469 nm; ΦF = 0.13 – 0.31). De 

overeenkomstige sulfiden 4 laten een significante blauwverschuiving in 

emissiegolflengte zien (λem = 414 – 416 nm), gepaard met een lage intensiteit  

(ΦF = 0.00071 – 0.0036). 

Cyclische voltammetrie en DFT berekeningen bevestigden de laag gelegen LUMOs van 

de fosfool-gebaseerde π-systemen 4 and 5. Gevonden werd dat de aard van de 

aromatische eindgroep voor een deel bepaalt welke p-orbitalen bijdragen aan de 

HOMO van het π-systeem en dat enig fine-tunen van de fotofysische eigenschappen 

van het verlengde π-systeem bereikt wordt door variatie van de mate van lading-

herverdeling tijdens excitatie. Dit heeft een subtiel effect op de vorm en positie van de 

HOMO en op de grootte van de HOMO-LUMO kloof. Zodoende wordt het fine-tunen 

van de fotofysische eigenschappen door middel van de keuze van specifiek 

arylacetyleen bewerkstelligd. 

 

Een andere benadering voor het fine-tunen van de fotofysische eigenschappen van de 

fosfool-bevattende π-systemen is beschreven in hoofdstuk 5, waarbij de grootte van 

de exocyclische fosforsubstituent gebruikt wordt om de fosfoordriepoot meer en meer 

vlak te dwingen. Zodoende wordt overlap tussen het vrije elektronenpaar op fosfor en 

de koolstof-gebaseerde p-oribtalen van het fosfool-bevattende π-systeem gecreëerd. 

Ladder-type P,S-gebrugde trans-stilbenen 6 zijn efficiënt gesynthetiseerd in een 
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 Schema 8.2.  Synthese van S,P-gebrugde trans-stilbenen 6. 

 

 

tweestapsprocedure (Schema 8.2), en etaleren intense emissie in het blauwe gebied 

(λem = 408 – 411 nm; ΦF = 0.121 – 0.253). 

Het effect van de verhoogde bulk van de aromatische substituent op fosfor is verder 

opgehelderd met behulp van DFT berekeningen, welke lieten zien dat de fosfor-

driepoot inderdaad afvlakt, het vrije elektronenpaar steeds meer in het π-systeem 

participeert en de energie van de HOMO omhoog gaat. Dit effect van participatie van 

het vrije elektronenpaar op de HOMO werd slechts beperkt vertaald naar variatie in de 

absorptie en emissie maxima, omdat de voornaamste overgang die daarmee gepaard 

gaat de HOMO–1 → LUMO overgang is. Participatie van het vrije elektronenpaar heeft 

weinig invloed op deze beide orbitalen. De oxidatie van π-systeem 6 is ook onderzocht, 

welke leidt tot verhoogde fluorescentie kwantumopbrengst (ΦF = 0.683 – 0.895), 

terwijl de emissiegolflengte onveranderd blijft (λem = 408 – 411 nm). 

 

Samenvattend, hoofdstukken 4 en 5 beschrijven twee alternatieve methoden om de 

fotofysische eigenschappen van fosfool-bevattende π-systemen te fine-tunen. Het 

inbouwen van reactieve groepen maakt modificatie van het π-systeem mogelijk door 

middel van het introduceren van verschillende aromatische eindgroepen. Het 

vergroten van de omvang van de exocyclische substituent op fosfor leidt tot 

verhoogde participatie van het vrije elektronenpaar in het π-systeem. 

 

 

 

 

 X Ar 
7a S Ph 
7b S Mes 
7c S Mes* 
8a Si(i-Pr)2 Ph 
8b Si(i-Pr)2 Mes 
8c Si(i-Pr)2 Mes* 
9a BMes Ph 
9b BMes Mes 
9c BMes Mes* 

 

 Figuur 8.1.  Asymmetrisch gebrugde P,S-, P,Si- en P,B-macrocycli 7 – 9. 
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8.3. Macrocyclische π-systemen gebaseerd op fosfine-acetylenen 
Tot op heden wordt er minder aandacht gegeven aan fosfine-acetylenen als 

bouwsteen voor luminescente π-systemen. Alle pogingen tot synthese van 

macrocylische systemen en kooistructuren, gebruik makend van deze bouwsteen, zijn 

samengevat in hoofdstuk 3, maar er is amper aandacht voor de fotofysische 

eigenschappen daarvan. 

Zoals hoofdstuk 6 laat zien, komt dit gebrek aan aandacht voor deze onverzadigde 

functionele groep voornamelijk door zijn synthetische ontoegankelijkheid. 

Asymmetrisch gebrugde 14 atomen tellende macrocycli 7 – 9 bevatten een bruggend 

fosforatoom aan één zijde en een ander heteroatoom (S, Si of B) aan de andere (Figuur 

8.1). De verwachting was dat variaties in de elektronische aard van de verschillende 

heteroatomen de fotofysische eigenschappen van deze systemen zou beïnvloeden. 

Hoofdstuk 6 beschrijft vele synthetische pogingen tot deze macrocycli 7 – 9, welke 

gepaard gingen met moeilijkheden. Uiteindelijk is een veelbelovende syntheseroute 

ontwikkeld, maar de afsluitende ringsluitingsreactie behoeft verdere optimalisatie. 

 




