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Het ontwerpen van moleculaire schakelaars opent interessante pistes naar 
praktische toepassingen, zoals moleculaire sensoren voor het monitoren 
van zware metaalionen of als fotokatalysatoren voor het functionaliseren 
van aldehyden. Moleculaire schakelaars behoren tot de familie van 
kunstmatige moleculaire machines en kunnen onder invloed van externe 
stimuli minstens twee toestanden met verschillende eigenschappen 
aannemen.  
 
Met hun veelzijdige topologie en fotofysische eigenschappen kunnen 
geëxpandeerde porfyrinen fungeren als efficiënte moleculaire schakelaars. 
Niettemin blijft de evaluatie van de eigenschappen van deze macrocycli een 
uitdaging wegens hun grootte en hun aromaticiteit.  Aangezien 
aromaticiteit geassocieerd is met vele eigenschappen, speelt het een 
belangrijke rol in de chemie van porfyrinen.  Het doel van dit doctoraat is 
om de geschiktheid van geëxpandeerde porfyrinen te bepalen als 
moleculaire schakelaars en hun eigenschappen te karakteriseren. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van zowel een conceptuele als een computationele 
aanpak. 
 
Dit doctoraat omvat een methodologisch en een toegepast luik. Het 
methodologisch luik gaat na welke methode geschikt is om de energetische 
en elektronische eigenschappen van dergelijke macrocycli te bestuderen. 
Gezien de complexiteit van geëxpandeerde porfyrinen omvat de 
beoordeling van de methode om de eigenschappen te bestuderen 
verscheidene uitdagende aspecten die aan bod komen in dit werk.  In het 
tweede luik onderzoeken we het verband tussen de fotofysische 
eigenschappen, de aromaticiteit en de topologie van geëxpandeerde 
porfyrinen in verschillende toestanden (neutraal, anionisch, kationisch en 
kern-gemodificeerd). In het algemeen laat de aromaticiteit zijn vingerafdruk 
achter op de absorptiespectra van geëxpandeerde porfyrinen, maar het is 
niet de enige factor die de patronen van de absorptiespectra bepaalt. 
Daarentegen is de grootte van de niet-lineaire optische eigenschappen 
verbonden met geometrische parameters. De inzichten bijgebracht door dit 
werk tonen aan dat geëxpandeerde porfyrines inderdaad kunnen fungeren 
als efficiënte moleculaire schakelaars. 
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