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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Omschakelende oppervlakken, ook slimme oppervlakken genoemd, kunnen van
eigenschap veranderen onder extern stimuli zoals licht, elektrisch potentiaal, pH
en warmte. Slimme oppervlak worden gecreëerd met hulp van een substraat
en functionele moleculen. In dit proefschrift wordt verteld over het maken
en bestuderen van lichtgevoelig slim oppervlak gemakt met hulp van monolaag
van licht gevoelig moleculen (molecular switches) op een substraat. Licht heeft
hier de rol van externe stimulus en veroorzaakt een reactie in de moleculen.
Afhankelijk van het type molecuul kan deze reactie verschillende vormen nemen,
zoals rotatie, isomerisatie en/of verbreken van de binding. De verandering in de
moleculen veroorzaakt een verandering in oppervlakte-eigenschap zoals lichtabsorptie,
fluorescentie, geleidbaarheid, bevochtiging en hechting.

Het onderzoek in dit proefschrift was uitgevoerd vervolgd drie stappen met als
eerste het bestuderen van de moleculen in oplossing. In deze omstandigheden hebben
moleculen de hoogste vrijheid van beweging, waardoor dit de ideale conditie is om het
omschakelingsmechanisme te bestuderen.

Nadat de moleculaire omschakeling in oplossing was begrepen, was de volgende
stap om de schakelaars op een metaal substraat te immobiliseren in de vorm van
een monolaag, en te controleren of een monolaag inderdaad gevormd was. Ook de
eigenschappen van de moleculen in de zelfassemblerende monolaag (SAM) configuratie
zijn onderzocht. Met andere woorden, het doel van de tweede stap was om de
functionaliteit van de moleculaire monolaag op een oppervlak te bestuderen, waarbij
de moleculen dicht opeen gepakt zijn en zich in de buurt van het metaal substraat
bevinden. Vergelijking van het moleculair gedrag in oplossing en in een monolaag liet
ons begrijpen of de schakelfunctie al dan niet werd beïnvloed door immobilisatie aan
het oppervlak en door interacties met naburige moleculen.

Toen de eigenschappen van deze moleculen goed begrepen en geoptimaliseerd
waren op metalen oppervlakken, was de laatste stap het ontwikkelen van een
elektronisch apparaat. In dit proefschrift gebruikten we monolagen van moleculaire
schakelaars om een geheugenapparaat te maken, dat in staat is om informatie op het
oppervlak te coderen/opslaan.

De stand van de techniek van geleidbaarheidsomschakeling voor lichtgevoelige
moleculen wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 3. We hebben met succes een monolaag
spiropyran-schakeling tussen twee elektroden vervaardigd en een verandering in
geleidbaarheid van het SAM aangetoond. Licht induceert de omzetting van de
gesloten-ring vorm van spiropyran (SP ) in de open-ring vorm van merocyanine
(MC) door fotoisomerisatie. Spiropyran-monolagen bleken ook secundaire reacties
te ondergaan tijdens de schakelcyclus als gevolg van de sterische congestie op het
goudoppervlak. Om dit probleem op te lossen hebben we een protocol ontwikkeld om
een gemengde monolaag samen te stellen waarbij de spiropyrans worden gescheiden
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door 1-hexaanthiol moleculen. We constateerden een toename in de mate van
geleidbaarheidsomschakeling, van een factor 8 in heterogene SAM’s tot 35 in gemengde
monolaag (gemengde SAM’s), gepaard gaand met een afname van vermoeidheid bij
herhaald schakelen van SP→MC→SP. We hebben de superieure prestaties van de
gemengde SAM’s toegeschreven aan een geoptimaliseerde pakking van de spiropyrans
op de elektrode-interface.

In hoofdstuk 4 wordt een fotochemisch niet-vluchtig geheugenapparaat beschreven.
De integriteit van de moleculen in het apparaat werd geverifieerd met behulp van
röntgen fotoelectronspectroscopie (XPS). Vergrendeling van de spiropyrans in de MCH+

-vorm door zuur is goed bestudeerd in oplossing. We hebben deze methodologie met
succes vertaald naar metaalelektroden, waarbij voor de eerste keer werd aangetoond
dat gemengde monolagen van spiropyran in een hoge geleidingstoestand kunnen
vergrendeld worden door MCH+ op het oppervlak te vormen. Dit proces omzeilt de
spontane relaxatie van MC terug naar SP, dat we optisch schakelbaar, geheugenapparaat
exploiteerden. We hebben aangetoond dat blootstellen aan zuur, base, licht en
elektrische spanning de monolagen niet beschadigt en geen nevenreacties bevordert,
wat betekent dat er geen fundamentele beperking is aan de reversibiliteit van het proces.
We demonstreerden het lezen, schrijven, wissen, herschrijven en opnieuw lezen van
zes bytes (48 bits) in eenvoudige, zachteponskaartapparaten, en leveren daarmee een
proof-of-concept voor toekomstige apparaten, welke geminiaturiseerd kunnen worden
door gebruik van rijen nanoschaal tips om aan het licht te koppelen.

Voor het werk in hoofdstuk 3 hebben we moleculen gebruikt die een vijfledige
ring bevatten met een disulfidebinding (S–S) voor oppervlakte-enting. We hebben
waargenomen dat de geleidbaarheid lager was voor zuivere spiropryran-monolagen
met meerdere zwavelspecies als verankeringsgroepen dan voor gemengde SAM’s van
moleculen die binden met een enkele Au–S-binding. Daarom hebben we in hoofdstuk 5
de S–Sbinding op het goudoppervlak en het effect daarvan op geleidbaarheidsmetingen
onderzocht, wanneer deze binding gebruikt wordt als een verankerende groep. Voor
dit doel gebruikten we derivaten van (±α) -lipoic zuur van verschillende lengtes,
waarvoor we de transmissiecoëfficiënt (β) en de injectiestroomdichtheid konden
afleiden. De diktemetingen door XPS en een ongebruikelijke β-waarde (0.01 Å−1) gaven
aan dat zuivere monolagen slecht geordend waren op het oppervlak. Voor gemengde
monolagen bevestigde de β-waarde (0.53 Å−1) dat moleculen beter waren gepakt op het
gouden oppervlak. Bovendien bevestigen verschillen in de injectiestroomdichtheid van
gemengde en zuivere SAM’s ook dat de koppeling van Au–S-bindingen de geleidbaarheid
kan beïnvloeden.

Het laatste onderwerp behandeld in dit proefschrift betreft niet het schakelen
van geleiding maar het wisselen van oppervlakte-polariteit, met behulp van een
heteroternair fotoschakelend complex geïmmobiliseerd op een substraat. We
gebruikten een van de grootste macrocyclische gastheren, cucubit[8]uril (CB[8]),
die tegelijkertijd plaats biedt aan maximaal twee gastmoleculen in zijn hydrofobe
holte, in het bijzonder het elektronarme paraquat (MV+2) en elektronenrijke E
-azobenzenen. In Hoofdstuk 6 presenteren we een eenvoudig ontwerp van een
nieuwe CB[8] gastheer, bestaande uit een kationische azobenzeen-fotoschakelaar
en een MV+2-groep verbonden met een tetraethyleenglycol aan een verankerende
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thiolgroep voor oppervlakmodificatie. De E-azobenzenes-schakelaars op het oppervlak
kunnen efficiënt worden gefunctionaliseerd met CB[8] en het complex vertoont
een duidelijk schakelgedrag bij blootstelling aan UV-straling, wat resulteert in
een watercontacthoekverandering van 20◦. Een dergelijke grote lichtgevoelige
bevochtigbaarheid maakt het mogelijk om plaatselijke oppervlakspanningsgradiënten
door licht te bepalen en opent de deur voor het gebruik van deze oppervlakken in
Lab-on-chip technologie.
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