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Samenvatting
Fotofysica van zonnebrandstof materialen
De energie van zonlicht kan worden gebruikt om een chemische reactie die
thermodynamisch ongunstig is toch te laten plaatsvinden. Op deze wijze
geproduceerde hoogenergetische moleculen worden 'solar fuel’ of
‘zonnebrandstof’ genoemd. Om het rendement van de omzetting van zonneenergie naar brandstof te verbeteren, is het van belang om de fotofysische routes
te kennen die leiden tot—of concurreren met—de productie van brandstoffen. In
dit proefschrift wordt tijdopgeloste absorptiespectroscopie (pump-probe)
gebruikt om de fotofysica van verschillende materialen te bestuderen in de
context van zonnebrandstof onderzoek.
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over zonnebrandstof onderzoek en
tijdopgeloste absorptiespectroscopie. Hoofdstuk 2 presenteert de studie van een
caroteen-porfyrine en een caroteen-fullereen molecuul. Na excitatie van het
caroteen in deze moleculen vinden elektronoverdracht, excitatieenergieoverdracht en ladingsrecombinatie processen plaats. Verrassend is dat het
excitatie-energieoverdracht proces afwezig is in de caroteen-porfyrine.
Het caroteen-ftalocyanine molecuul in Hoofdstuk 3 geeft een complex
tijdopgelost absorptiesignaal, dat wordt verklaard door de aanwezigheid van drie
subpopulaties in het monster. De subpopulaties kunnen het gevolg zijn van rotatie
van de caroteen ten opzichte van het ftalocyanine. De eerste subpopulatie toont
de spectrale kenmerken van excitonische koppeling: een spectrum met zowel
caroteen als ftalocyanine signalen is aanwezig direct na excitatie. De tweede
subpopulatie toont de indicators van excitatie-energieoverdracht van ftalocyanine
naar caroteen en de derde die van onafhankelijk ftalocyanine verval.
Hoofdstuk 4 presenteert de fotofysica van een fenol-pyrrolidino[60]fullereen
molecuul. Bij excitatie van het fullereen wordt een proton-gekoppelde elektron
overdracht (PCET) proces waargenomen. Uitwisseling van het proton met
deuterium leidt tot een drievoudige vermindering van de PCET snelheid. Dit
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kinetisch isotoop effect laat zien dat het proton en elektron in een
gecoördineerde manier worden overgedragen.
In Hoofdstuk 5 wordt de spectroscopische analyse van een moleculaire triade
gerapporteerd. Een porfyrine elektron donor is covalent verbonden aan zowel een
cyanoporfyrineacceptor als een benzimidazole-phenol model voor het TyrZD1His190 paar uit fotosysteem II. Er vind fotogeïnduceerde elektron overdracht
plaats van porfyrine naar de cyanoporfyrine, maar in tegenstelling tot een studie
van een vergelijkbaar molecuul, werd de formatie van een lang levende
ladingsgescheiden staat niet waargenomen.
Hoofdstuk 6 bevat een studie van de halfgeleider bismutvanadaat (BiVO4)
besproken. Deze studie belicht de processen die elektronen en gaten ondergaan
na excitatie van de halfgeleider. De fotofysica omvat vangst van elektronen en
gaten en recombinatie met een vangst-gelimiteerde snelheid.
Hoofdstuk 7 beschrijft de implementatie van een tweede laser in de bestaande
femtoseconde tot nanoseconde tijdopgeloste absorptiespectroscopie opstelling.
In de resulterende dubbel-laser opstelling is het bereik van de tijdschalen
uitgebreid tot de milliseconde tijdschaal, met behoud van de femtoseconde
resolutie.
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