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SAMENVA'l"rING

In dit afstudeerwerk is experimenteel onderzoek gedaan naar de
fotochemie van een aantal bicyclische systemen, afgeleid van
propeen-1-ol (b.v. 1 en 2).
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Di t onderzoek is geinspireerd door eerdere experimentele en
kwantumchemische studies naar fotochemische [ 1, 3] -OH shifts.
Hierbij werd gevonden dat de stereochemie niet overeen stemt
met de klassieke regels van Woodward en Hoffmann. Het alternatieve mechanisme begint met een energetisch gunstige draaiing
van de aangeslagen dubbele binding. Vanuit de orthogonale situatie, - die gepaard gaat met een scheiding van lading, treedt de
[1,3]-0H shift op in het vlak van het koolstofskelet.
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Wanneer bij bestraling van 1 een [l,3]-0H shift optreedt, wordt
verbinding 3 gevormd. Dit produkt is echter niet waargenomen.
Wel warden de systemen 4,5 en 6 gevormd. De structuur van deze
verbindingen is met 13c en la NMR eenduidig bepaald.
Verbinding 4 ontstaat uit 1 na een verschuiving van 8 elektronen, geinitieerd door een excited state proton transfer. Verhinding 6 wordt gevormd door een fotochemische disroterende
ringsluiting, die wel volgens de regels van Woodward en Hoffmann verloopt. Verbinding 5 is een secundair fotoprodukt, dat
uit 4 ontstaat.

De excited state proton transfer is op twee manieren verder onderzocht. Bij bestaling van het gedeutereerde analogon van 1
(OD i.p.v. OH) worden 4 en 5 gevormd met deuterium op de 2-endo
positie. Dit is een sterk bewijs voor het gepostuleerde mechanisme. Bij bestraling van 2 (verzadiging van de exocyclische
dubbele binding) blijkt dat deze substitutie het reaktieverloop
nauwlijks beinvloedt.
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INLEIDING

1.1

Inleiding

Een f otochemische reaktie wordt gekenmerkt door een aantal typische verschijnselen. Een foton heeft een specifieke energie,
behorend bij de betreff ende golflengte en zal alleen ingevangen
worden door een chromofoor, dat die bepaalde energie kan absorberen. Dit chromofoor is echter maar een gedeelte van het molekuul. Overdracht van energie naar andere delen van het molekuul
is bepalend voor een fotochemische reaktie.
Fotochemische reakties warden geini tieerd door absorptie van
elektromagnetische straling. Thermische reakties daarentegen
vinden plaats tussen een of meer moleculen die zich in de
grondtoestand bevinden. De snelheid van een thermische reaktie
wordt bepaald door de activeringsenergie. Door verhoging van de
temperatuur verloopt een thermische reaktie meestal sneller. In
de fotochemie speelt deze temperatuursafhankelijkheid een veel
kleinere rol.
De opname van een foton hoeft niet automatisch tot een chemische reaktie te leiden. Het molekuul kan zijn energie ook
kwijtraken via botsingen met zijn omgeving of door emissie van
straling. In bet laatste geval is er sprake van fluorescentie
of fosforescentie.
Door opname van een foton wordt een elektron naar een orbital
met hogere energie verplaatst. Meestal is dit de LUMO, maar excitaties naar andere niveaus zijn ook mogelijk. Voor organische
verbindingen zijn vier typen van excitaties van belang, betrekking hebbend op n, a en 'If elektronen. In de praktijk vinden fotofysische processen voor 99% in het normale tiv gebied plaats.
De excitaties die in het normale UV gebied van toepassing zijn,
zijn de ,,._,,.* en de n-'lf * overgangen en met name de ,,._,,.* overgang
in geconjugeerde 'lf-systemen.
Bij de bestudering van modelsystemen wordt gebruik gemaakt van
butadieen-, hexatrieen- of fenylgroepen als chromofoor. De
energie die bier ingevangen wordt, kan eventueel overgedragen
worden naar andere delen van het molekuul.
Een
overgang bestaat uit een promotie van een 'lf-elektron

,,._,,.*

van de HOMO naar de LUMO. De eerste toestand heet de grondtoestand en de andere de eerste aangeslagen toestand, waarbij verder nog onderscheid gemaakt moet worden tussen een singlet en
een triplet toestand. Elke toestand is weer onder te verdelen
in een aantal subniveaus, tengevolge van vibraties en rotaties
in het molekuul. Omdat deze gequantiseerd zijn, bestaat er een
groot aantal energietoestanden.

Fig.1.1

Energietoestanden voor een molekuul

Het energieverschil tussen twee opeenvolgende vibratieniveaus
is veel kleirter dan dat tussen twee elektronische niveaus. Voor
rotatieniveaus is het energieverschil nog een orde kleiner.
Hoewel alle molekulen zich in de elektronische grondtoestand
bevinden, is er wel een distributie over de verschillende vibratie- en rotatieniveaus. Uiteraard heeft het laagste vibratieniveau de hoogste bezettingsgraad. Bij een excitatie promoveert een elektron van een gegeven vibratie- en rotatieniveau
behorende bij de elektronische grondtoestand naar een ander
subniveau van de eerste aangeslagen toestand. Dit is de reden
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dat een absorptiespectrum niet bestaat uit een piek, maar uit
een groot aantal pieken die weinig in energie verschillen. Meestal bestaat het absorptiespectrum dan ook uit een brede band.
Sommige elektronische overgangen zijn niet toegestaan: de zogenaamde "verboden" overgangen. Dit wil niet zeggen dat een dergelij ke excitatie onmogelijk is, maar zij is wel onwaarschijnlijk. Er zijn restricties i.v.m. de symmetrie van de orbitalen
en de spins van de elektronen.
De waarschijnlijkheid van een overgang wordt door de symmetrie
van beide orbitalen bepaald. Als het molekuul bijvoorbeeld een
centrum van symmetrie heeft, dan zijn gerade-gerade en ungerade-ungerade overgangen "verboden", maar overgangen met verandering van pariteit (g-u en u-g) toegestaan.
Veranderingen in de spin van het elektron zijn niet toegestaan,
omdat hierdoor het draaiimpulsmoment van het molekuul verandert. Dit is in tegenspraak met de wet van behoud van draaiimpulsmoment. Daarom zijn singlet-singlet en triplet-triplet
overgangen toegestaan, maar singlet-triplet en triplet-singlet
overgangen verboden.

1.2

Fotofysische processen

De levensduur van een molekuul in aangeslagen toestand is kort.
Er bestaan verschillende fotofysische processen, waardoor een
molekuul weer naar de grondtoestand terug kan vallen. Naast de
meest voorkomende excitatie van de singlet grondtoestand (So)
naar de eerste aangeslagen toestand (S 1 ), kunnen elektronen ook
naar hogere toestanden gepromoveerd worden (b.v. de s 2 ). Meestal vallen zij daarna zeer snel terug naar de s 1 toestand via
twee fotofysische processen: interne conversie en vibrationele
relaxatie.
Bij interne conversie verliest het molekuul geen energie, maar
verandert het van een lage vibrationele s 2 toestand naar een
hoge s 1 toestand. Daarna treedt vibrationele relaxatie in werking. Hierbij valt het molecuul stralingsloos terug naar de
laagste vibrationele s 1 toestand via de vibratie- en rotatiesubniveaus. De energie die vrijkomt wordt in kleine hoeveelheden aan de omgeving afgegeven door botsingen met andere moleku-
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len.
Het energieverschil tussen twee rotatie overgangen ligt in de
orde van grootte van kT. Bij een botsing komt deze relatief
kleine hoeveelheid energie vrij in de vorm van warmte. Dit proces verloopt vrij snel, want de kans dat een botsing tot relaxatie leidt is vrij groat {10 tot 100%).

Fig.1.2.

Gemodificieerd Jablonski diagram

Vanuit de s 1 toestand kan het molekuul op drie manieren naar de
grondtoestand terugkeren. Dit is zichtbaar gemaakt in een gemodificieerd Jablonski diagram.
1: Analoog aan de hierboven beschreven s 2 -s 1 overgang kan het
molekuul via interne conversie en vibrationele relaxatie van de
s 1 toestand naar de grondtoestand terugkeren.
2: Fluorescentie gaat gepaard met emissie van elektromagneti-
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sche straling,
naar de

omdat de molekulen direkt van de Si toestand

s 0 toestand terugvallen:

3: Een derde mogelijkheid om terug te vallen voor de molekulen
in de Si toestand bestaat uit een proces van intersystem crossing gevolgd door

fosf orescentie.

Er is hier sprake van een

verboden Si-Ti overgang. Hoewel dit in tegenspraak is met het
behoud van het draaiimpulsmoment, kan intersystem crossing toch
optreden. Een Si-Ti overgang is mogelijk vanwege compensatie op
een andere plaats in het systeem.
Bij

intersystem crossing komt net als bij

interne conversie

geen energie vrij. Omdat singlet toestanden meestal een hogere
energie bezitten dan de corresponderende triplet toestanden zal
het molekuul in een hoger vibrationeel subniveau terechtkomen.
Daarna zal het via vibrationele relaxatie terugvallen naar het

v 0 niveau van de Ti toestand.
Van hieruit kan het molekuul fosforesceren en dus onder emissie
van licht direkt naar de

s 0 toestand terugvallen. Net als bij

intersystem crossing hebben wij hier te maken met een "verboden" overgang. Dit is de reden dat de snelheid van beide processen veel lager is dan dat van b.v. fluorescentie, waardoor
de levensduur van een molekuul in de Ti toestand veel langer is
dan in de Si toestand.

i.J

Fotosensitatie

Tot nu toe is excitatie en relaxatie van een geisoleerd molekuul bekeken.

Het blijkt echter dat uitwisseling van energie

tussen twee molekulen in verschillende toestanden mogelijk is.
Het in eerste instantie direkt geexciteerde molekuul fungeert
als donor en zal naar de grondtoestand terugvallen, terwijl de
acceptor in een aangeslagen toestand raakt. Naast direkte bestraling is fotosensitatie dus een tweede mogelijkheid om een
molekuul in een hogere energietoestand te brengen.
Ook hier zijn er beperkingen vanwege het draaiimpulsmoment van
het molekuul. Volgens de regels van Wigner mag de totale spin
tijdens de energieoverdracht niet veranderen.

°'r1 + Ago

--~

.A.r1 + Dso
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__ .....,..

As1 + Dso

Dit betekent dat een triplet een triplet genereert. Een singlet
zal een singlet genereren. In tegenstelling tot singlet-singlet
fotosensitatie, die over langere afstand werkza~m kan zijn, is
voor triplet-triplet overdracht een botsing tussen beide molekulen noodzakelijk.
Als direkte bestraling van een molekuul niet mogelijk is, is
fotosensitatie het enige alternatief. Triplet-triplet overdracht komt veruit het meeste voor, vanwege de lange levensduur
van de T1 toestand. Opgemerkt dient te worden, dat triplet-fotosensitatie essentieel verschilt van direkte bestraling, omdat
wiJ in het eerste geval te maken hebben met een s 0 -T1 en in het
tweede geval met een s 0-s 1 overgang.

1.4

Fotochemische reaktie

De s 1 en de T1 toestand zijn in bijna alle gevallen het startpunt voor een fotochemische reaktie. Na excitatie zal de conformatie veranderen, want het molekuul zal naar een geometrie
met een minimale energie in de s 1 of T1 toestand streven.
Voor een 7r-binding ui t de geometrieverandering zich in een
draaiing over 90°, die energetisch gunstig is in de aangeslagen
toestand, maar ongunstig in de grondtoestand. In deze geometrie
komen de potentiaaloppervlakken dicht bij elkaar te liggen.
Fotofysische processen als interne conversie en vibrationele
relaxatie komen in deze geometrie het meeste voor.
Een fotochemische reaktie zal alleen optreden als na de geometrieverandering een energiebarriere overwonnen wordt. De drijvende kracht hiervoor bestaat uit een overmaat aan kinetische
energie in de aangeslagen toestand of uit een thermische activering. Het fotoprodukt kan via interne conversie en vibrationele relaxatie naar de grondtoestand terugkeren.
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Het verloop van een fotochemisch proces wordt verduidelijkt
door de vorm van de potentiaaloppervlakken van de grond- en de
aangeslagen toestand. Informatie hierover kan verkregen warden
uit het volgen van fotochemische reakties en uit quantumchemische berekeningen.
De eerste toepassing van de quantumchemie in organische f otoreakties is door Mullikenl verricht. Hij beschreef het proces van
E-Z isomerisatie in acyclische alkenen uitgaande van de potentiaaloppervlakken. Vier toestanden van etheen werden vergeleken
door de twee ~-elektronen te verdelen over de bonding en antibonding orbital. Hij ontdekte dat de geometrie met minimale
energie in de aangeslagen toestand correspondeert met een maximum in de grondtoestand. Dit is dus een situatie van waaruit
stralingsloze relaxatie mogelijk is.
Een ander facet van fotochemische reakties is de rol van orbital-symmetrie. Oosterhoff2 en Havinga3 ondekten dat de thermische omzetting van octatrieen in cyclohexadieen gestuurd wordt
door de HOMO en de fotochemische omzetting door de LUMO. Dit
betekent dat de stereochemie van de reaktie complementair is.
Woodward en Hoffmann hebben dit uitgebreid naar een beschrijving voor pericyclische reakties. Zij voorspelden dat reakties
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die verlopen met behoud van orbital-symmetrie een veel lagere
activeringsenergie hebben dan reakties zonder behoud van orbital-symmetrie4.
Hoewel deze theorie goed bruikbaar is bij thermische reakties,
kan bij

de toepassing ervan op f otochemische reakties enkele

vraagtekens geplaatst worden. Men kan zich afvragen of het verloop van een reaktie alleen bepaald wordt door de symmetrie van
de orbital, die bezet is met het geexciteerde elektron. In het
verleden zijn verschillende fotochemische reakties bestudeerd,
waarbij niet alleen gekeken is naar de orbital-symmetrie, maar
ook naar de geometrie en de elektronenverdeling van het molekuul. Deze laatste twee faktoren bleken een grote invloed te
hebben op het verloop van een fotochemische reaktie.

1.5

Planaire [1,3]-0H shift

In de vakgroep Organische Chemie zijn quantumchemische berekeningen uitgevoerd aan een aantal modelsystemen, om het verloop
van f otochemische reakties aan de hand van potentiaaloppervlakken te voorspellen5-10. E-Z isomerisatie in alkenen zoals etheen, butadieen en hexatrieen is bestudeerd. Verder is onderzoek verricht naar het mechanisme van een [ 1, 3] -OH shift in
propeen-1-ol en aanverwante systemen. Quantumchemische berekeningen tonen aan dat de activeringsenergie voor een ( 1, 3] -OH
shift via een planair mechanisme lager is dan via een supraf aciaal mechanisme.
Promotie van een elektron van de "-bonding- naar de "-antibonding orbital, leidt tot een rotatie van de dubbele band over
90°. Dit exotherme proces is de drijvende kracht voor de fotochemische E-Z isomerisatie in alkenen. De draaiing wordt begeleid door een herlokalisatie van de elektronen, zodat een
scheiding van lading ontstaat ("sudden polarisation"). In de
90° gedraaide toestand van propeen-1-ol zijn twee toestanden
van belang: de z1 en de z2 toestand. Zij verschillen niet veel
in energie en worden gekenmerkt door het feit dat de twee elektronen op een van de koolstofatomen gelokaliseerd zijn.
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Planair mechanisme van een [1,3]-0H shift.
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Voor propeen-1-ol blijkt de toestand waarbij beide elektronen
op het centrale koolstofatoom zijn gelokaliseerd, het meest
stabiel. De [1,3]-0H shift verloopt nu van c 1 naar het terminale koolstofatoom in het vlak opgespannen door de drie koolstofatomen. Het gegeven dat de hydroxylgroep gedeeltelijk negatief
geladen is en het terminale koolstofatoom een positieve lading
bevat, verklaart de drijvende kracht van de shift.
Deze theorie is experimenteel bevestigd door de bestudering van
de stereochemie van enkele systemen, die een shift vertonen.
Het gaat hier om verbindingen afgeleid van germacro111-13 en
naftalenol 14 •
In de volgende hoofdstukken zal eerst de fotochemie van germacrol en naftalenol derivaten beschreven warden. Daarna zal overgestapt warden op de f otochemie van een aantal verbindingen
die tijdens mijn afstudeerperiode gesynthetiseerd z1Jn. Het
gaat hier am gespannen bicyclische systemen, afgeleid van propeen-1-ol. Het doel van het onderzoek is am de fotochemie van
deze verbindingen te bestuderen met het oog op een
shift.

[ 1, 3] -OH

11
2

FOTOCHEMIE VAN GERMACROL EN NAFTALENOL DERIVATEN

2.1

Germacrol

Bij

bestraling

van

(E,E)-germacra-1(10),4,7(11)-trieen-8-ol

(germacrol) en zijn methylderivaat treedt in de eerste plaats
respectievelijk een (1,3]-0H en een [1,3]-0Me shift op. Daarna
volgt een ringsluiting of een Cope-omleggingll-12.

OR

hv
0° c

.

.....
OR

H

H

+

+

OR

Fig.2.1.

OR

Fotochemie van germacrol en het methylderivaat.

Hoewel de hierboven beschreven shift niet direkt bewijst, dat
het mechanisme ervan een planair karakter heeft is er toch reden om di t

te veronderstellen. Germacrol kan in de grondtoe-

stand in verschillende conformaties voorkomen, maar vanwege een
bepaalde rigiditeit, veroorzaakt door de dubbele bindingen, is
er een voorkeur voor de SSS conformatielS. Er bestaat een voorkeur voor een gekruiste orientatie van de endocyclische dubbele
bindingen. In deze situatie is de ligging van de hydroxylgroep
planair t.o.v. het terminale koorstofatoom. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen,

dat een

[1,3]-0H shift via een

12
planair mechanisme verlopen is.
Di t

wordt door MNDO berekeningen aan germacrol bevestigd 7-9.

De berekeningen wij zen uit dat,

net als bij propeen-1-ol,

de

activeringsenergie voor een planaire shift kleiner is dan voor
een suprafaciale shift.
De experimenten aan germacrol hebben nog een ander facet aan
het licht gebracht, namelijk de funktie van een chromofoor en
de noodzakelijkheid van een interactie met andere delen van het
molekuul. In de meeste gevallen warden verbindingen bestraald
in het normale UV gebied met golflengtes tussen de 200 en 400
nm.

De hiermee overeenkomstige energieen zijn ontoereikend om

een

~-elektron

van een geisoleerde dubbele band te exciteren.

Meestal wordt van een chromofoor gebruik gemaakt, dat wel in
het normale UV gebied licht absorbeert. Germacrol is hier een
goed voorbeeld van (absorptie bij 245 nm).
De funktie van de twee endocyclische dubbele bindingen wordt
duidelijk bij bestudering van een derivaat van germacrol, waar
door selectieve hydrogenering een dubbele band verwijderd is.
Bij bestraling van deze verbinding (absorptie bij 220 nm)
treedt wel een E-Z isomerisatie maar geen [1,J]-OH shift op.
De bathochrome shift van 25 nm van germacrol t.o.v zijn gehydrogeneerde vorm kan door twee factoren warden verklaard.
Ten eerste door een torsie van de twee endocyclische dubbele
bindingen en ten tweede door een interactie met de exocyclische
dubbele band. Het bestaan van die interactie maakt een energieoverdracht en dus een [1,3]-0H shift mogelijk.
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2.2

Naftalenol derivaten

Bestraling van verschillende isomeren van 4-methyl,4-ethyl digesubstitueerde 3-alkylideen-2-naftalenol leidt in een aantal
gevallen tot een [1,3)-0H shift14. Afhankelijk van de chiraliteit van de koolstofatomen 2 en 4 wordt de positie van de hydroxylgroep t.o.v. de exocyclische dubbele band vastgelegd. Bij
enkele isomeren.treedt een reaktie op.
Een

snelle

isomerisatie van

(2RS,4SR)-1 werd

bij

bestraling

waargenomen. Dit leidde tot de vorming van een mengsel van de E
en Z isomeren in een verhouding 1: 1.

Bij

langere bestraling

ontstonden de twee diastereoisomeren 3 en 4. De invloed van de

c9

alkylgroep op

wordt duidelijk bij vervanging van de methyl-

groep door de grotere ethylgroep.

De produktverhouding veran-

dert van 85:15 bij bestraling van 1 naar 93:7 voor het ethylderivaat.
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In·tegenstelling tot verbinding 1 en 2 vindt bij bestraling van
(2SR,4SR)-5 wel een snelle E-Z isomerisatie, maar geen [1,3]-0H
shift plaats.
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Fig.2.3.

Fotochemie van 5 en 6.

De ongelijke produktverhouding tussen 3 en 4 wijst op een reaktiemechanisme, dat niet met de theorie van Woodward en Hoffmann
overeenstemt. Bij een suprafaciale shift zou een gelijke produktverhouding horen. Een planair mechanisme met een gedraaide
geometrie in de transition state kan de f otochemie van 1 wel
verklaren.
Bestraling leidt tot een 90° gedraaide toestand. De exocyclische binding kan in twee verschillende richtingen draaien, zodat in de ene situatie de alkylgroep van c 9 in de transition
state naar voren gericht is {9) en in het andere geval naar
achteren {10). De sterische interactie tussen de alkylgroep en
de ethylgroep van c 4 is hier van belang. Er bestaat een voorkeur om de alkylgroep van de ethylgroep weg te draaien. Reaktieroute A is dus gunstiger dan route B met als gevolg een ongelij ke verhouding tussen 3 en 4. Dit effekt is sterker bij het
ethylderivaat, omdat de substituent op c 9 grater is.
Een suprafaciale shift van de (2RS,4SR) configuratie van het z-
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isomeer (1) zou tot de vorming van de (4SR,9RS) configuratie
(4) leiden. De chiraliteit van c 9 van het 1fotoprodukt is dan
tegengesteld aan die na een planaire shift. Overeenkomstig
hiermee ontstaat 3 bij bestraling van de (2RS,4SR) configuratie
van het E-isomeer (2).
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Fotochemie van 1 en 2 als een suprafaciale shift
zou optreden.

Gaande van de geometrie van 1 naar de transition state zal de
interactie tussen de transgeorienteerde substituent op c 9 en de
alkylsubstituenten op c4 toenemen. Deze interactie zal het
grootst zijn in het geval van een transpositie van de methylgroep (2). Daarom zal de activeringsenergie voor een suprafaciale shift lager ,zijn voor verbinding 1. Dit leidt tot een tegenovergestelde produktverhouding dan die die experimenteel
gevonden wordt. Dit is een extra aanwijzing voor een planair
mechanisme.
Als we de geometrie van de verschillende configuraties bekijken, dan valt op dat bij 1 en 2 de positie van de hydroxylgroep
planair is t.o.v. de dubbele band. Voor de (2SR,4SR) configuraties (5 en 6) is er een sterke voorkeur voor een conformatie
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met de hydroxylgroep uit het vlak van de koolstofatomen. In dat
geval mag geen planaire shift verwacht warden, want de geometrie voor een suprafaciale shift is ideaal. Toch treedt bij
bestraling van 5 en 6 geen (l,3)-0H shift op.
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3

DE ACHTERGRONDEN VAN ENKELE NHR. TECHNIEKEN

3.1

Inleiding

Bij

plus-fourier NMR bevinden de kernen zich in een continu

magnetisch veld H0

Loodrecht daarop staat een veld H1 , dat
alleen gedurende een korte tijd werkzaam is. Als we het H0 veld
•

in de z-richting beschouwen,

is er een netto magnetisatie van

de kernen in de positieve z-richting.
Een puls afkomstig van het H1 veld zal de totale magnetisatie
van richting doen veranderen, waardoor een signaal in het x-y
vlak ontstaat. Een 90° x-puls maximaliseert dit signaal. Na de
puls zullen de kernen een precessie om de z-as uitvoeren. Elke
kern zal een sinusoidaal signaal opwekken, dat in de loop der
tijd

uitdooft.

Door

relaxatie

zal

de

oorspronkelijke

even-

wichtstoestand met alleen magnetisatie in de z-richting hersteld warden.
De frequentie van precessie, Larmorfrequentie genaamd, bepaalt
de chemical shift van elke kern. Het signaal van een molekuul
met verschillende protonen bestaat uit een som van een aantal
sinusoidale

funkties

met

verschillende

frequenties.

Op

elke

sinusfunktie past men Fourier transformatie toe, zodat een NMRspectrum verkregen wordt.
Omdat het verschil in bezettingsgraad tussen de energieniveaus
erg klein

is,

Mede dankzij

was NMR aanvankelijk een ongevoelige methode.
puls-fourier NMR is men er toch in geslaagd om

voor protonen en andere magnetische kernen, spectra met sterke
intensiteiten en hoge resolutie te krijgen.

3.2

llc-INEPT

13c-NMR heeft t.o.v. lH-NMR het nadeel dat de gevoeligheid een
factor 6500 kleiner is. Meestal warden bij een opname alle aanwezige ptotonen verzadigd om een sterker signaal op te wekken (
Nuclear overhauser Effekt ), maar een nadeel van deze techniek
is, dat de koppelingen tussen de koolstof- en de protonkernen
niet meer zichtbaar zijn.
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13c-INEPT16 ( Insensitive Nuclei Enhanced by Polarisation
Transfer) is een techniek om een gekoppeld spectrum te produceren met toch een relatief sterk signaal. Om dit te begrijpen
beschouwen we het energiediagram van een twee-spin AX systeem,
in dit geval een proton verbonden met een 13c-kern. De intensiteit van een overgang is gerelateerd aan het populatieverschil
tussen de beide energietoestanden.

13<; --~- lJcxlO---'l...__.I__

Fig.3.1.

Energieniveaus en populaties van een AX systeem.

Voor protonen van twee verschillende energieniveaus komt het
populatieverschil in dit voorbeeld overeen met 2oH en voor
koolstofatomen met 2oC. Een van de oorzaken waarom het protonsignaal sterker is dan het 13c-signaal, is dat het populatieverschil voor protonen ongeveer vier keer zo groot is. Met een
INEPT experiment is het mogelijk de intensiteit van het 13csignaal te vergroten d.m.v. een populatie-inversie van een van
de protonen. Er ontstaat nu het volgende diagram.
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Fig.3.2.

De nieuwe populaties na inversie van een van de proton overgangen.

Het effect van de populatie-inversie voor de koolstofatomen is,
dat bet populatieverscbil voor de c 1-overgang nu 2SH + 2SC bedraagt{ {oH + SC) - {-oH - oC)). Voor de C2-overgang is bet populatieverscbil -26H + 26C. Omdat oH vier keer zo groot is als
oc, ontstaat voor de 13c-signalen een doublet met relatieve
intensiteiten van +5 en -3.
Dit experiment is bet eerst uitgevoerd onder de naam SPI { Selective Population Inversion). Het nadeel van deze techniek is
dat slecbts een proton een inversie ondergaat. Bij INEPT vertonen alle protonen ongeacbt bun Larmorfrequentie dit gedrag. We
bebben biervoor een sequentie van pulsen nodig, die paren van
protonovergangen in antifase brengen door bet gebruik van niet• selectieve pulsen.
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Met een spin echo experiment is het mogelijk om een niet-selectieve populatie-inversie te produceren,

zodat de signalen op

vaste assen refocusseren.

/
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Fig.3.3.

INEPT sequentie van een AX systeem.

Beschouwen wij weer het AX systeem met een koppelingsconstante
J. In het eerste tijdsinterval van l/4J zullen de spins na de
90° protonpuls een achtste deel van een cirkelbeweging in het
x-y vlak afleggen. Precessie in een roterend assenstelsel verloopt voor het AX systeem met een frequentie van +J/2 en -J/2
Hz. Bij de tweede ltt-puls verplaatsen de komponenten zich naar
de tweede helft van het x-y vlak. De 13c-puls zorgt ervoor dat
de signalen na het tweede tijdsinterval niet op de -y-as, maar
op de positieve en negatieve x-as refocusseren.
De laatste twee pulsen treden tegelijk op, maar voor een beter
begrip is het makkelijker om de ltt-puls als de eerste te beschouwen. Na de 90° y-puls komen de komponenten weer in de z-richting te liggen, een in de positieve en een in de negatieve zrichting. Dit correspondeert met de gewenste antifase. Na de
90° x-puls voor de 13c kernen zal het signaal bestaan uit doubletten met intensiteiten gelijk aan die bij een SPI experiment.
INEPTP16 is een variant op het normale INEPT experiment en is
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bedoeld om tijdens de acquisitie een koppeling tussen protonen
en koolstofatomen te laten voortbestaan. Hierdoor ontstaat een
spectrum met normale multipletten.
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Fig.3.4.

Extra pulssequentie voor INEPTP van een AX systeem.

Om dit te bereiken is het nodig om de pulstrein uit te breiden.
Beschouwen wij weer het AX-systeem. Na de laatste twee pulsen
van een INEPT experiment vindt er na een wachttijd van 1/4J een
1so 0 proton- en 1so 0 koolstofpuls plaats. Na weer een tijdsinterval van l/4J refocusseren de 13c-signalen op de positieve xas. Tenslotte wordt met een 90° protonpuls de magnetisatie van
de protonen weer in het x-y vlak gebracht. Het 13c-signaal dat
nu ontstaat is een doublet.
Verandering van de wachttijden maakt het mogelijk om doubletten, tripletten en quartetten als positieve of negatieve signalen te laten ontstaan. Door alle doubletten positief en alle
tripletten negatief weer te geven is het spectrum makkelijker
te analyseren.

3.3

lH-lH-COSY en 13c-1H-correlatie

Naast de eendimensionale technieken is gebruik gemaakt van COSY
en 13c-1H-correlatie. cosyl7 bestaat uit een pulsexperiment,
waarbij de koppelingen tussen de verschillende protonen duidelijk naar voren komen. Een COSY experiment bestaat uit de volgende pulssequentie.
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Variatie in de tijdsduur van de evolutietijd t 1 creeert een
verschillend FID signaal tijdens t 2 • Na elke pulssequentie bestaat er een wachttijd Tw om de kernen weer in thermisch evenwicht te brengen. Informatie over de evolutie van de netto magnetisatie gedurende t 1 wordt vertaald in het gedetecteerde signaal S(t2)· Tijdens het experiment wordt de matrixvector
S (t 1 , t2) opgebouwd en opgeslagen. Fouriertransformatie verandert deze matrixvector in een tweedimensionaal spectrum,
S(F1,F2)·
Magnetisatie gericht langs de z-as na de evolutietijd veroorzaakt na de 90° puls een serie van pieken gelegen langs de diagonaal. Deze signalen zijn niet interessant, want zij verschaffen geen nieuwe informatie. Er ontstaan echter ook andere signalen in het spectrum. Er ontstaat een kruispiek doordat magnetisatie van kernen, precederend in het x-y vlak tijdens t 1 ,
getransfereerd wordt naar andere kernen tijdens de tweede 90°
puls. De mate van verandering van precessiefrequentie is evenredig met het chemical shift verschil tussen de twee gekoppelde
kernen. Bij eerste orde spectra verschijnen de kruispieken op
een specifieke afstand van de diagonaal, namelijk op coordinaten bepaald door het chemical shiftverschil van beide kernen.
Het principe van 13c-1H-correlatiel8 berust net als bij INEPT
op een polarisatie overdracht. In het kort komt de pulssequentie voor dit 2D-experiment op het volgende neer.

Tijdens de tweede 90° proton puls vindt er een polarisatie
overdracht plaats. De mate ervan is afhankelijk van de evolutietijd t1. De amplitude van het 13 c-signaal dat gedurende t 2
gedetecteerd wordt, is afhankelijk van de Larmorfrequentie van
de protonen. Dit wordt zichtbaar in een 20 spectrum met pieken
die alleen afkomstig zijn van een correlatie tussen de protonen
en de koolstofatomen.
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4

FOTOCHEMIE VAN BICYCLO (4,2,1] UNDECA-2,4,10-TRIEEN-9-0L
EN VERGELIJKBARE VERBINDINGEN

4.1

Inleiding

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik gekeken naar de fotochemie
van een nieuwe groep van verbindingen, afwijkend van germacrol
en naftalenol. Het gaat hier om bicyclische ( 4, 2, l] systemen
met meerdere endocyclische dubbele bindingen in combinatie met
een propeen-1-ol groep.

1

13

Fig.4.1.

10

6

15

De bestraalde verbindingen.

In elk van de verbindingen heeft het butadieengedeelte ( maximale absorptie rond de 260 nm } de funktie van chromofoor. De
verwachting is dat de ingevangen energie overgedragen wordt
naar andere delen van het molekuul, in het bijzonder naar de
geisoleerde dubbele band.
Aansluitend op eerdere experimenten is de fotochemie van deze
bicyclische verbindingen bestudeerd, met speciale aandacht voor
een eventuele [1,3]-0H shift. Het verlopen van een shift geeft
nog geen uitsluitsel over de stereochemie van de reaktie. Deze
groep van verbindingen is mogelijk een precursor voor andere

24
systemen, waaruit informatie omtrent het mechanisme en ' de stereochemie van de [l,3]-0H shift te verkrijgen is.
De te bestuderen verbindingen werden in n-hexaan opgelost en
bestraald met een medium pressure kwiklamp. Daarna werd het
mengsel van fotoprodukten gescheiden met preparatieve HPLC. Op
deze manier kon van de belangrijkste componenten enkele mg.
geisoleerd worden. De structuuropheldering vond plaats m.b.v.
verschillende NMR technieken ( hdst. 6).
4.2

De

fotochemie van bicyclo [4,2,1] undeca-2,4,10-trieen-9-

ol
Bestraling van bicyclo [4,2,l] undeca-2,4,lO-trieen-9-ol {i) in
n-hexaan bij 0 °c. leidt binnen een uur tot twee fotoprodukten
(2 en 3) in een verhouding l:l. Bij verdere bestraling blijkt
dat 3 omgezet wordt in een secundair fotoprodukt (4). Helaas
vindt de vorming van 5 niet plaats. Verbinding 1 vertoont geen
[l,3]-0H shift, maar geeft de voorkeur aan andere intramoleculaire omleggingen.

hv

hv

1

3

d;OH
5

Fig.4.2.

Reaktieschema fotochemie van 1.

4

25

Verbinding 2 is ontstaan na een ringsluiting~ Fotochemisch zal
de ringsluiting via een disroterende beweging verlopen. Uitgaande van de theorie van Woodward en Hoffmann en de geometrie
van 1 verwacht men twee produkten, de exo en de endo vorm. Wij
hebben alleen verbinding 2 (de exo vorm) kunnen aantonen.
Verbinding 3 is gevormd na een proton overdracht in de geexciteerde toestand (Excited State Proton Transfer). In de grondtoestand is het proton van de hydroxylgroep niet zuur en is van
een dissociatie van de 0-H binding geen sprake. In aangeslagen
toestand blijkt dit wel mogelijk te zijn. In de literatuur is
een aantal voorbeelden bekend van verbindingen waar de zuurtegraad van een proton bij bestraling sterk toeneemt19-22. Als
het systeem fluorescentie vertoont, is het in principe mogelijk
om via fluorescentiemetingen het verschil in pKa tussen aangeslagen- en grondtoestand te metenl9-20.
De structuuropheldering van 2, 3, en 4 is verricht met verschillende NMR technieken, in het bijzonder l3c-INEPTP, lH-lHCOSY en l3c-1H-correlatie. Een beschrijving van deze technieken
en van de structuuropheldering van de f otoprodukten is te vinden in de hoofdstukken 3 en 6.
Het onstaan van 3 kan warden verklaard via een intramolekulaire
omlegging, waarbij 8 elektronen betrokken zijn.

1

Fig.4.3.

3

De intramolekulaire omlegging van 1 naar 3.

Bij langere bestraling wordt 3 omgezet in een secundair fotoprodukt, dat een ether blijkt te zijn. Ondanks het feit dat 4
een verbinding is met een veel grotere ringspanning dan 3 is
de vorming ervan fotochemisch kerinelijk mogelijk. Interessant
is de vraag of bij bestraling van 3 het butadieengedeel te of
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het enonfragment wordt aangeslagen. Seide chromoforen absorberen licht in het normale UV gebied. Kleine . veranderingen aan
onze modelsystemen kunnen hier misschien uitsluitsel over geven.
Bij een beschouwing van het mechanisme van deze intramolekulaire omlegging moet men denken aan een verschuiving van 6 elektronen. De dubbele band van de carbonylgroep wordt verbroken en
het oorspronkelijke bicyclische [4,2,1] skelet wordt weer hersteld.

3

Fig.4.4.

I..

De intramoleculaire omlegging van 3 naar 4.

Om een bevestiging te verkrijgen van de reaktiemechanismen die
bij de fotochemie van 1 een rol spelen, is de gedeutereerde
analoge verbinding onder identieke condities bestraald. In
verbinding 6 is het proton van de hydroxylgroep vervangen door
een deuterium. Bestraling van 6 leidde tot dezelfde produkten
in dezelfde verhoudingen.
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Fig.4.5.

Reaktieschema fotochemie van 6.

De NMR analyses van 8 en 9 stemden overeen met die van de verbindingen 2, 3, en 4. Een deuterium NMR opname van 8 en 9 toonde aan ,dat het deuteriumatoom naar de 2-positie verhuisd is.
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Vervolgens is bicyclo (4,2,1] undeca-3,10-dieen-9-ol bestraald,
maar deze verbinding is fotochemisch inert. Bicyclo [ 4, 2, 1]
undeca-3, 10-dieen-9-ol mist bet butadieenfragment en is dus
niet in staat om licht in te vangen. Hieruit blijkt duidelijk
dat een chromofoor met een absorptie rand de 260 nm noodzakelijk is voor een fotochemische reaktie.

4.3

De fotochemie van bicyclo [4,2,1] undeca-2,4-dieen-9-ol

In bet verdere verloop van bet onderzoek is a.a de ESPT bestudeerd in vergelijkbare verbindingen. Met name is gelet op de
rol van de exocyclische dubbele band. De bestraling van 1 heeft
weliswaar uitgewezen, dat er geen [1,3]-0H shift optreedt, maar
een E-Z isomerisatie is misschien wel mogelijk. E-Z isomerisatie gaat gepaard met een herlokalisatie van de lading in de
transition state. De gepolariseerde toestand, met een scheiding
van lading, beinvloedt de zuurtegraad van bet proton. De toestand met een positieve lading op het centrale koolstofatoom
zal namelijk de pKa verlagen. Veranderingen aan de exocyclische
dubbele band zullen mogelijk een invloed hebben op de fotochemie van de verbinding.

H

z1
Fig.4.7.

Z2

De twee gepolariseerde toestanden van 1.

Het onderzoek kan worden uitgebreid door verschillende verbindingen te bestuderen met op c 11 i.p.v. twee protonen, substituenten met elektronenstuwende of -zuigende werking. Tot op dit
moment zijn twee modificaties aangebracht. Harm Langermans
heeft een verbinding bestudeerd met twee methylgroepen als substi tuenten aan C11•
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Mij n onderzoek richt z ich op de f otochemie van bicyclo · ( 4, 2, l]
undeca-2,4-dieen-9-ol (10), met een ethyl- 1 i.p.v. een vinylgroep, zodat de E-Z isomerisatie uitgesloten wordt. Bij bestraling van 10 ontstaan de verbindingen 11 en 12 in een produktverhouding 60:40.

hV
10

12

Fig.4.8.

Reaktieschema fotochemie van 10.

Blijkbaar is ook zonder de exocyclische dubbele band een Excited State Proton Transfer mogelijk. Een belangrijk verschil met
de fotochemie van l is dat de fotoprodukten niet in dezelfde
mate gevormd warden. Het lijkt erop dat bij verbinding 10 de
neiging tot een proton-verhuizing kleiner is. Bij bestraling is
het ontstaan van een secundair fotoprodukt vergelijkbaar met 4
niet aangetoond. Misschien dat bij veel langere bestraling deze
reaktie toch optreedt.
Het is interessant om informatie te verkrijgen over de zuurtegraad van het proton van l en 10, mede gelet op de afwijkende
produktverhouding. Dit zou uitsluitsel kunnen verschaffen over
de invloed van de E-Z isomerisatie. Een voorwaarde hiervoor is
dat de systemen in voldoende mate fluoresceren.
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13c-1H-correlatiespectrum fotoprodukt 11.

fotochemie van bicycle [4,2,1] undeca-2,4,7,10-tetra
een-9-ol en het methylderivaat
De

Tenslotte is de f otochemie van een tweetal verbindingen met een
extra endocyclische band bestudeerd. Bestraling van bicycle
[4,2,1] undeca-2,4,7,10-tetraeen-9-ol (13) in n-hexaan bij o 0 c
leidt hoofdzakelijk tot een polymeer. Daarnaast is ook in kleine mate een ringsluiting opgetreden.
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Reaktieschema fotochemie van 13.

Het opvallende van de fotochemie van 13 is de vorming van een
polymeer met een moeilijk te bepalen structuur. Door de extreem
lage oplosbaarheid van het polymeer is NMR spectroscopie in
oplossing niet mogelijk. De vaste stof NMR opname van koolstofkernen bestaat uit een spectrum met pieken met een breedte tussen de 10 en 20 ppm., wat kan duiden op een slecht gedefinieerde verbinding. Dit wil zeggen dat de polymerisatie willekeurig heeft plaatsgevonden zodat geen lange ketens met eenzelfde
monomere eenheid ontstaan zijn. Het NMR spectrum bevat dan ook
een groat aantal signalen met een klein verschil in chemical
shift. In de praktijk is het onderscheid tussen de verschillende pieken niet zichtbaar.
Infrarood-spectroscopie was de enige succesvolle analysetechniek om de stuctuur van het polymeer te karakteriseren. De
daaruit getrokken conclusies werden bevestigd door een elementanalyse. Het polymeer blijkt naast etheen- en carbonylgroepen
ook ethergroepen te bevatten. Dit bracht ons op het idee, dat
het mechanisme verloopt via een splitsing van het molecuul met
een uitstoot van het propeen-1-ol fragment, dat daarna polymeriseert. Het zo ontstane polymeer is enigszins vergelijkbaar
met dat van acroleine. Het IR spectrum van acroleine en zijn
polymeer vertoont een opmerkelijke gelijkenis met het polymeer
van 13. Rembaum et. a1.23-24 hebben de polymerisatie van acroleine onder verschillende condities onderzocht. Zij ondekten
dat de polymerisatie langs de dubbele band van zowel de etheengroep als de carbonylgroep verloopt.
De polymerisatie van 13 is waarschijnlijk op een zelfde manier
· verlopen met een 11 at random" polyinerisatie langs beide 71'-bindingen~ Dit is een oorzaak van een slecht gedefinieerde verbin-
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ding. De elementanalyse geeft een verhouding van c
H : O van
63,5 : 5,7 : 30,8 • Voor een polymeer van acroleine (C 3H40}n is
deze verhouding 64,3 : 7,2 : 28,5.
Het ontstaan van een polymeer bij bestraling van 13 en de afwezigheid ervan bij bestraling van andere verbindingen, kan alleen maar verklaard worden door een grotere ringspanning in 13.
Bij verbinding 13 leidt dit tot een uitstoot van het propeen-1ol fragment. Oit proces is enigszins vergelijkbaar met de vorming van 3 bij bestraling van 1, waar ook het bicyclische systeem verbroken wordt. In dat geval vindt geen volledige splitsing plaats, maar wordt slechts een binding verbroken.
Omdat de polymerisatie in dit geval de belangrijkste fotoreaktie is, wordt de bestudering van de intramoleculaire fotochemie
van 13 bemoeilijkt. Daarom is gekozen voor een vervanging van
de hydroxylgroep door een methoxygroep. In een verbinding met
een methoxygroep is een protonoverdracht niet meer mogelijk en
dus treedt ook geen polymerisatie op.
Bestraling van 9-methoxy bicyclo [4,2,1) undeca-2,4,7,10-tetraeen (15} leidt slechts tot een fotoprodukt.

hv
15

Fig.4.11.
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Reaktieschema fotochemie van 15.

Omdat een ESPT niet kan optreden is naast een [l,3)-0Me shift
alleen maar een cycloadditie mogelijk. Blijkbaar is de reaktiesnelheid van de ringsluiting veel groter dan die van een [l,3]0Me shift. Een shift kan waarschijnlijk alleen aangetoond warden als de andere reakties uitgesloten zijn. Dit is te verwezenlij ken met een modelsysteem zonder een butadieenfragment als
chromofoor. In plaats daarvan zal een fenylgroep in het systeem
ingebouwd moeten worden om de UV straling in te vangen.
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5

EXPERIMENTEEL GEDEELTE

5.1

syntheses van de te bestralen verbindingen

Cyclooctatetraeen

(17)

is een precursor voor alle syntheses.

Shechter et. ai.25 hebben de synthese van bicyclo [4,2,1] nona2,4, 7-trieen-9-on (18) uitvoerig beschreven. Als eerste stap
wordt 17 gereduceerd met lithium tot het tweewaardige cyclooctatetraenide anion, dat bij lage temperaturen stabiel is ( 10
~-elektronen,

Huckel aromaticiteit ). Reaktie met dimethylcarbamoylchloride modif icieert het anion tot een bicyclisch
[4,2,1] systeem.
De geisoleerde endocyclische

~-binding

kan vervolgens gehydro-

geneerd warden met nikkelboride als katalysator. De selectiviteit van een dubbele binding voor een hydrogenering wordt bepaald door de ringspanning van het systeem en de mogelijkheid
tot conjugatie. Op basis hiervan is te verwachten, dat de geisoleerde endocyclische dubbele band het meest reaktief is.
Schuster et. al. 26-27 hebben aangetoond dat een katalytische
hydrogenering van 18 met paladium/kool, niet selectief is.
Brown et. al.28-32 bewezen dat de keuze van de katalysator van
groat belang is.

Bij verbindingen zoals 5-methyleennorborneen

en endo-dicyclopentadieen blijkt, bij gebruik van nikkelboride
als katalysator, de endocyclische dubbele band van het [2,2,1]
systeem reaktiever te zijn dan de andere w-bindingen. Gillissen
33 heeft verbinding 18 voor het eerst met succes selectief gehydrogeneerd. Omdat aan het einde van de hydrogenering de selectiviteit niet meer 100 % is, is het verstandig om een lichte
ondermaat aan waterstof te gebruiken en vervolgens 18 en 19 met
kolomchromatografie te scheiden. Bij enige overmaat ontstaan
nevenprodukten, die erg moeilijk van 19 te isoleren zijn.
De nieuwe verbindingen 1 en 13 werden daarna gesynthetiseerd
via een Grignardreaktie met vinylbromide. Het is opmerkelijk
dat de nucleof iele aanval van het Grignardreagens maar van een
kant optreedt, zodat slechts een epimeer gevormd wordt. Op
grond van sterische faktoren is wel een voorkeur te verwachten,
maar 100 % selectiviteit is onwaarschijnlijk.
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Syntheseroute van de verbindingen 1, 10, 13 en 15.

35
Schweig et. ai.34 hebben 17 en vergelijkbare verbindingen bestudeerd. Op basis van fotoelektron-spectroscopie en MNDO berekeningen komen zij tot de conclusie, dat er een sterke "non
bonded" interactie bestaat tussen een van de lone pairs van
zuurstof en de HOMO van het butadieenfraqment. Dit kan verklaren waarom de nucleof iele aanval van het vinylmagnesiumbromide
langs de andere kant, d.w.z. aan de zijde van de geisoleerde
dubbele band, plaatsvindt.
De synthese van 13 is door Mukai et. a1.35 uitgevoerd. overeenkomstig met de bevindingen van Schweig ontstaat er een produkt.
De stereochemische toekenning is afgeleid aan de hand van
Eu ( fod) 3 pseudocontact lH NMR spectra, waarui t volgt dat het
epimeer met de hydroxylgroep aan de kant van het butadieenfragment gevormd wordt.
De syntheses van 10 en 15 zijn door ons ontwikkeld. De reaktieomstandigheden van de synthese van 10 zijn enigszins gewijzigd
om het rendement te optimaliseren. Als nevenprodukt ontstaat
voor 20 % bicyclo [4,2,1] nona-2,4-dieen-9-ol. Net als bij de
synthese van 13 ontstaat als hoofdprodukt maar een epimeer.
Aanvankelijk is getracht 15 uit 13 te synthetiseren met natriumhydride en methyljodide. Dit was geen succesvolle methode,
omdat een aantal intramoleculaire omleggingen de vorming van 15
verhinderden. Daarom is een alte.rnatieve synthese ontworpen.
Ui tgaande van 18 is eerst het Grignardcomplex gevormd en vervolgens is dimethylsulfaat toegevoegd. In tegenstelling tot de
oorspronkelijke syntheseroute was het rendement voor de alternatieve synthese redelijk ( 37 % ). Opgemerkt moet worden dat
een beschrijving van een vergelijkbare syntheseroute in de literatuur niet gevonden is.
De gesynthetiseerde verbindingen zijn geanalyseerd met lH, 13c
en 13c-1H-correlatie NMR.
Bicycle [4,2,1] nona-2,4,7-trieen-9-on(lB)
In een 1 1. driehalskolf uitgerust met een mechanische roerder,
een inlaatbuisje voor argon en een calciumchloridebuisje werd
200 ml. droge diethylether gevoegd. 1,5 gram (216 mmol) lithium
werd geplet en boven de kolf in kleine stukjes geknipt. Tijdens
alle handelingen waarbij de kolf geopend was, werd gezorgd voor
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een behoorlijke argonstroom om een reaktie met zuurstof of water te voorkomen.
Het reaktiemengsel werd vervolgens in een aceton/droog ijs bad
gekoeld tot - 70 °c en 9, 2 gram (88 mmol) cyclooctatetraeen
werd toegevoegd. Na ongeveer vier uur werd het aceton/droog ijs
bad verwijderd, waarna het reaktiemengsel nog 14 uur bij kamertemperatuur geroerd werd.
De volgende dag werd eerst 200 ml.

droge diethylether toege-

voegd en daarna 10,5 gram (97,1 mmol) dimethylcarbamoylchloride, opgelost in 80 ml. ether, in 40 min. toegedruppeld bij 6
0 c.

Daarna reageerde het reaktiemengsel nog twee uur bij kamer-

temperatuur. Beeindiging van de reaktie geschiedde door toevoeging van 100 ml. 3 n zwavelzuur bij 10 °c.
De waterfase werd van de etherfase gescheiden en daarna geextraheerd met ether. De twee etherfasen werden samengevoegd en
achtereenvolgens gewassen met water, een verzadigde natriumbicarbonaat oplossing, nogmaals water en tenslotte gedroogd op
magnesiumsulfaat. Na filtratie werd de ether met een filmverdamper verwijderd en het ruwe produkt gedestilleerd bij verlaagde druk (54 °c, 0,4 mm. Hg).
De opbrengst was 4.68 gram (40 %).
la NMR (CDCl3) 0 3.00-3.25 (m,2H), 5,65-6.00 (m,6H).
13c NMR ccoc1 3 ) o 53,06 (d), 125,63 (d), 125,10 (d),
(d) I 214,93 (S) •
Massaspectroscopie m/e = 134

129,53

Bicyclo [4,2,1] undeca-2,4,7,10-tetraeen-9-ol (13)
In een vijfhalskolf met een refluxkoeler, een mechanische roerder, een calciumchloridebuisje en een inlaatbuisje voor argon
werd 2,55 gram (105 mmol) magnesium gevoegd. De refluxkoeler
werd gekoeld met een cryostaat gevuld met methanol, om verdamping van vinylt:>romide (kookpunt 15,8 °c) te voorkomen. 30 ml.
tetrahydrofuraan, 1 gram (9,4 mmol) vinylbromide en een kristalletje jodium werden toegevoegd.
Na het opstarten van de reaktie vond eerst een toevoeging van
35 ml.

THF plaats,

waarna de rest van het vinylbromide (10,5

gram, 98 mmol), opgelost in 15 ml THF, langzaam in een uur toegedruppeld werd. Het reaktiemengsel mag matig refluxen. Na 30
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min. werd gekoeld tot

o

0c

en 4,72 gram (36 mmol) 18, opgelost

in 30 ml. THF, werd in een uur toegedruppeld.
Na een reaktietijd van 6 uur bij o 0 c en 14 uur bij kamertemperatuur werd 70 ml. 3 n zoutzuur bij 10 °c toegevoegd. Met een
filmverdamper is eerst het grootste deel van de THF verwijderd
en vervangen door diethyl ether. Na extractie van de waterfase
met ether is deze gewassen met water, een verzadigde bicarbonaat oplossing en nogmaals water. De etherfase werd met natriumsulfaat gedroogd, gefiltreerd en ingedampt met een filmverdamper. Het produkt werd met kolomchromatografie gezuiverd (silica 60 en dichloormethaan).
De opbrengst was 5.19 gram (91 %).
lH NMR (CDCl3) 6 2,35-2,36 (d,lH), 2,90-2,93 (dd,2H), 5,02-5,06
(dd,lH), 5,28-5,29 (d,2H), 5,37-5,44 (dd,lH), 5,98-6,24 (m,5H).
13c NMR (CDCl3) 6 53,77 (d), 77,88 (s), 113,41 (t), 124,89 (d),
126,99 (d), 135,78 (d), 142,21 (d).
UV spectroscopie

labda 266 [nm], extinctiecoef. 2904 (1 /

cm

mol].
Massaspectroscopie m/e = 160.
9-Methoxy bicycle [4,2,1] undeca-2,4,7,10-tetraeen (15)
Het grootste deel van de synthese is identiek aan de synthese
van 13. Op het moment dat daar de reaktie door toevoeging van 3
n

zoutzuur beeindigd wordt,

wordt bij

de synthese van 15 de

methylering voltooid met dimethylsulfaat.

De

synthese

is op

iets kleinere schaal uitgevoerd met 4, O gram (30 mmol)

18 en

aangepaste hoeveelheden vinylbromide en THF.
Na de Grignardreaktie met een tijdsduur van 20 uur, werd bij
Qc

42 gram

(333 mmol)

dimethylsulfaat toegevoegd.

werd 5 dagen geroerd, waarna de reaktie met 50 ml.

o

Vervolgens
(25 %, 13 m)

ammonia beeindigd werd.
De opwerking verliep analoog aan de synthese van 13. Met herhaalde kolomscheiding over silica 60 met hexaan-ethylacetaat
(90: 10

(v/v))

als eluens werd 15 gezuiverd.

De opbrengst was

1,97 gram (37 %).
lH

NMR

(CDC1 3 )

6

2,92-2,95

(dd,2H),

2,99

(s,3H),

5,11-5,15

(dd,lH), 5,15-5,16 (d,2H), 5,20-5,22 (dd,lH), 5,70-6,21 (m,5H).
13c NMR (CDC1 3 ) 6 51,14 (d), 54,07 (q), 80,35 (s), 116,18 (t),

38
123,13 (d), 127,35 (d), 132,73 (d), 141,66 (d).
Bicyclo [4,2,1] nona-2,4-dieen-9-on (19)
De nikkelboride katalysator is geprepareerd onder argon in een
erlenmeyer gevuld met 0,23 gram (0,92 mmol) nikkel II acetaat
tetrahydraat, opgelost in 20 ml. ethanol. Via een druppeltrechter werd een oplossing van 0,033 gram (0,87 mmol) natriumboorhydride in 20 ml. ethanol toegevoegd. Er ontstond een suspensie
van het zwarte nikkelboride.
Bij de katalysator werd 1 gram (7,4 mmol) 18 gevoegd en de erlenmeyer werd aangesloten op een gasburet voor een hydrogenering bij atmosferische druk. Na het doorleiden van stikstof en
waterstof gedurende 5 en 10 minuten werd het systeem afgesloten
en onder roeren werd 170 ml. (6,9 mmol) waterstof opgenomen.
Ethanol werd geheel verwijderd met een filmverdamper en het
residu werd in 100 ml. diethylether opgelost. Daarna werd 50
ml. van een verzadigde natriumbicarbonaat oplossing toegevoegd,
waarna met een fil tratie over diatomeeenaarde de katalysator
verwijderd werd.
De waterfase werd met ether geextraheerd (3 keer) en de organische fase werd gewassen met water, gedroogd met magnesiumsulfaat en geconcentreerd. De scheiding van 18 en 19 geschiedde
door herhaalde kolomscheiding over silica 60 met dichloormethaan.
De opbrengst was 0.46 gram (0,45 %).
1H NMR (CDC1 ) 6 2,10-2,46 (m,4H}, 2,69-2,87 (m,2H}, 5,58-5,96
3
(m,4H).
13 c NMR (CDCl3) 6 34,55 (t), 50,35 (t), 126,12 (d), 129,55 (d},
216,44 (s).
Bicyclo [4,2,1] undeca-2-4-10-trieen-9-ol (1)
De synthese is geheel analoog aan die van 13. Bij de synthese
is uitgegaan van 1,68 gram (12,5 mmol) keton 19. De opbrengst
was 1,87 gram (90 %).
1H NMR (CDCl3) 6 2, 02-2, 08 (m, 4H), 2, 48-2, 58 (m, 2H), 3, 07
(d,lH), 5,12-5,22 (dd,lH), 5,38-5,49 (dd,lH), 5,75-6,01 (m,4H),
6,18-6,34 (dd,lH).
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13 c NMR (CDC1 ) 6 38,17 (t), 49,44 (t), 77,49 (s), 113,88 (t),
3
126,14 (d) I 136,13 (d) I 142,81 (d) •
Bicyclo [4,2,l] undeca-2,4-dieen-9-ol (10)
De preparatie van het Grignardreagens is vrijwel identiek aan
de voorafgaande syntheses. I.p.v vinylbromide werd nu 1,21 gram
(11,1 mmol) ethylbromide en 0,269 gram (11,1 mmol) magnesium
gebruikt samen met 30 ml. droge diethylether.
1,36 gram (10,l mmol) keton 19 werd in 15 ml. ether opgelost en
via een druppeltrechter langzaam toegedruppeld in een half uur
bij o 0 c. Daarna werd eerst een half uur bij o 0 c en daarna
anderhalf uur bij kamertemperatuur geroerd. Het reaktiemengsel
werd in 30 gram crushed ijs uitgegoten en 25 ml 1 n zoutzuur
werd langzaam toegedruppeld.
De opwerking en zuivering verliep analoog aan de syntheses van
1 en 13. De opbrengst was 0.92 gram (54 %).
1H NMR (CDCl3) o 0,92-1,12 (t,3H), 1,69-1,86 (q,2H), 1,95-2,05
(m,4H), 2,40-2,55 (m,2H), 2,84 (s,lH), 5,80-6,05 (m,4H).
1 3c NMR (CDCl3) o 9,34 (q), 32,05 (t), 37,83 (t), 48,17 (d),
77,44 (s), 125,71 (d), 136,45 (d).

5.2

Procedure van bestralinq

Bestraling werd met een 500 Watt medium pressure kwiklamp (Hanau TQ 718) door quartz uitgevoerd. Deze lamp heeft een sterke
emissie van straling bij enkele diskrete golflengtes. De kleinste van deze golflengtes bedraagt 254 nm. Dit is geschikt om
de verbindingen 1,10,13 en 15, met een absorptie tussen 250 en
270 nm, aan te slaan.
De temperatuur in het reaktievat werd op o 0 c gehouden, door
keeling met methanol. Het methanol stroomt door een gesloten
systeem, dat via een warmtewisselaar in contact staat met een
cryostaat. De gesynthetiseerde verbindingen werden in 500 ml.
n-hexaan (0.006 M) opgelost en vanaf een half uur voor aanvang
van de bestraling met argon doorgeleid, om zuurstof opgelost in
het solvent, te verwijderen.
De bestraling werd met GLC gevolgd. Op gezette tijden werden

40

monsters uit het reaktievat genomen en met een gaschromatograaf
geanalyseerd. Na een bepaalde tijdsduur werd' de bestraling gestopt en het solvent met een filmverdamper verwijderd. Met HPLC
werd het ruwe mengsel gescheiden op een straight-fase kolom
(silica type 60 Merck) met als eluens hexaan-dichloormethaan in
verschillende verhoudingen.
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NMR ANALYSE VAN DE FOTOPRODUKTEN

6.1

In1eiding

De opheldering van de chemische structuur van de diverse fotoprodukten is met verschillende NMR technieken verricht. Naast
lH NMR , 13c NMR en 13c-INEPTP is gebruik gemaakt van de tweedimensionale lH-lH-COSY en 13c-1H-correlatie technieken.
De negen fotoprodukten die bij de bestraling van 1, 6, 10,. 13,
en 15 gevormd worden zijn op basis van hun skeletstructuur in
drie groepen te verdelen. Van elke groep is een verbinding geIdentificeerd aan de hand van de vijf NMR spectra. De structuur
van de andere fotoprodukten is behalve uit eendimensionale NMR
spectra ook afg~leid uit gegevens van de vergelijkbare verbinding.
De eerste basisstructuur bestaat uit een achtring met twee geconjugeerde dubbele bindingen. Op c 1 is de achtring verbonden
met een carbonylgroep. Het gaat hier om de verbindingen 3, 8 en
12. De tweede basisstructuur is afkomstig van een secundaire
fotoreaktie (4 en 9). De verbinding kan gekarakteriseerd worden
als een bicyclisch [4,2,1] systeem met een ethervorming tussen
de koolstofatomen 9 en 3. De laatste basisstructuur is ontstaan
na een ringsluiting, een reaktie die bij alle bestraalde verbindingen optreedt (2, 7, 11, 14 en 16).
De uitvoerig geanalyseerde verbindingen zijn 4, 11 en 12.

12

Fig.6.1.

Fotoprodukten 4, 11 en 12.
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6.2

Analyse verbinding 4 en 9

3
7

Fig.6.2.

Fotoprodukt 4.

Het alifatische gedeelte van bet eendimensionale 1 H NMR spectrum is betrekkelijk eenvoudig. De opsplitsingspatronen van de
signalen bevatten niet of nauwelijks tweede orde effekten. Uit
de chemical shifts en de koppelingsconstanten kunnen de posities van de protonen van 4,5,10 en 11 in bet spectrum bepaald
warden. De rest van het spectrum bestaat ui t signalen van 9
protonen met gecompliceerde opsplitsingspatronen. Alleen de
toekenning van H3 is evident vanwege zijn grote chemical shift
(4,41-4,46 ppm).
Een COSY spectrum bevat de nodige informatie over de koppelingen tussen de protonen. Een sterke koppeling is zichtbaar tussen H6 en H5 en tussen H4 en H3. Bij nadere bestudering van bet
lH spectrum kunnen, met gebruik van de gegevens van bet COSY
experiment,

de protonen van

l

t/m

6 toegekend warden.

Enig

voorbehoud blijft bestaan over de toekenning van de protonen
van 7 en 8.
De 13c en de INEPTP opname bevestigt de structuuranalyse afkomstig van de lH NMR-technieken. De 13c signalen van bet bicyclische systeem bestaan uit twee doubletten bij laag veld (C 3 en
c 4 ) en ui t drie tripletten ( c 2 , c 7 en c 8 ) en drie doublet ten
(C 1 , c 3 en c 6 ) bij hoog veld. Met een 13c-1H-correlatie opname
en m.b.v. de gegevens van het lH-spectrum is bet mogelijk om de
signalen van bet 13c spectrum toe te kennen·
Verbinding 9 is vergelijkbaar met 4 met als enig verschil een
deuteriumatoom. In 4 is c 2 verbon~en met twee protonen die chemical shifts hebben die sterk van elkaar verschillen (2,23 en
1, 62 ppm) • Invoering van deuterium gebeurde voor ongeveer 50
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%. De NMR analyse van 9 is verricht aan een mengsel van 4 en 9,
zodat het protonspectrum vrij complex is. De intensiteit van
het multiplet bij 2,23 ppm is veel kleiner dan in het spectrum
van 4, terwijl alle andere multipletten wel gelijk van intensiteit zijn. Dit betekent dat het deuteriumatoom op de H2 positie
terecht is gekomen en niet op de H2 1 positie.
Een aanvullend bewijs voor de plaats van het deuteriumatoom
wordt uit een deuterium NMR experiment verkregen. Het spectrum
bestaat uit een signaal bij 2, 21 ppm en bewijst dus dat het
deuterium op de H2 positie terecht is gekomen.
Ook in het ontkoppelde 13c spectrum is zichtbaar, dat het deuteriumatoom met c 2 verbonden is. Het c 2 signaal van verbinding
4 is een singlet, maar het signaal van 9 is opgesplitst in drie
pieken van gelijke intensiteit met een koppelingsconstante van
20,15 Hz.

Dit kan alleen maar ontstaan door een koppeling van

het deuteriumatoom en c 2 .
Uit een INEPTP opname van 4 is de koppelingsconstante tussen c 2
en H2 bepaald op 12a Hz. De verhouding tussen de koppelingsconstanten van c en H en c en D is ongeveer gelijk aan de verhouding van de gyromagnetische constanten van H en D36 • Dit betekent dat de koppelingsconstante tussen c 2 en Deen factor 6,515
kleiner is. Hieruit volgt een koppelingsconstante van 19,64 Hz.
Bij de verbindingen 8 en 9 wordt een koppelingsconstante van
20,15 en 19,36 gevonden.

4

2,34(m)

9

2,34(m)

2,24(m)

1,63(m)

6,13(dd) 4,44(m)

5,53(dd) 2,70(m)

1,63(m)

6,13(dd) 4,44(m)

5,53(dd) 2,70(m)

Ha a

Ha' a

4

2,lO(m)

1,63(m)

1,ao(m)

1,51(m)

6,13(dd) 5,12(dd) 5,27(dd)

9

2,19(m)

1,63(m)

l,ao(m)

1,51(m)

6,13(dd) 5,12(dd) 5,27(dd)

a De precieze toekenning van deze signalen is niet bekend.
Tabel.6.1. 1 H NMR signalen van 4 en 9.
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C1
4

45,63(d)

9

45,78(d)

c6

73,95(d) 134,39(d) 129,SO(d)
44,61(st) 73,88(d) 134,20(d) 129,59(d)
44,86(t)

Cs a

C7 a
4
9

C5

C4

C3

C2

32,03(t)
32,02{t)

29,42(t)
29,52{t)

Cg

C10

45,92(d)
46,0S(d)

C11

93,Sl(s) 140, 80 (d) 113,92{t)
93,53(s) 141,03(d) 113,89(t)

a De precieze toekenning van deze signalen is niet bekend.
Tabel.6.2. 13c NMR signalen van 4 en 9.

6.3

Analyse verbinding 3, 8 en 12

11

7

6

5

12
Fig.6.3.

Fotoprodukt 12.

In het lH spectrum vallen meteen de karakteristieke opsplitsingspatronen van de protonen van 10 (q) en 11 {t) op. Bij laag
veld zijn er signalen van 4 protonen behorende bij het butadieenfragment. Het alifatisch gedeelte bestaat verder uit 7 multipletten tussen 1,55 en 2,68 ppm.
De COSY opname is van groot belang voor de structuuropheldering. Vrijwel alle koppelingen tussen de protonen van de achtring zijn zichtbaar. Dankzij deze gegevens is een toekenning
van de signalen in het lH spectrum mogelijk. Dit gebeurt als
volgt: Het meest linkse signaal van het alifatisch gedeelte is
afkomstig van H1 • Het is logisch dat H1 een grotere chemical
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shift heeft dan de protonen van 2, 7 en 8. Het proton van 1 is
namelijk verbonden met een tertiair koolstofatoom, terwijl de
andere protonen met een secundair koolstoatoom verbonden zijn.
In het COSY spectrum is verder een koppeling zichtbaar tussen
H1 en de protonen van 2 en 8. In het lH spectrum kan hun plaats
geverifieerd worden. Daarna kan de plaats van de protonen van 3
en 7 toegekend warden.

l. ll

0

...a
2. :J

0
Pi'M

2.U

Fig.6.4.

PPM

COSY opname verbinding 12.

I . \:l

3. :J
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13c, INEPTP en 13c-1H-correlatie spectra verschaffen informatie
over de toekenning van de 13c signalen. Oankzij het reeds geanalyseerde lH spectrum en met het 13c-1H-correlatie spectrum
is de toekenning mogelijk.
De NMR-spectra van 3 zijn voor een groot deel gelijk aan die
van 12. De chemical shifts en de koppelingsconstantes in het lH
en 13c-spectrum zijn voor de atomen van het ringsysteem, met
uitzondering van H1 en c 1 , vrijwel gelijk aan die van verbinding 12. De toekenning van de protonen van 10 en 11 ·is eenvoudig, omdat de signalen van de eerste orde zijn.
Rest nog de structuuropheldering van verbinding 8 met het deuteriumatoom in het ringsysteem. De analyse verloopt analoog aan
die van de andere gedeutereerde verbinding (9). Ook hier is de
deuterium opname een belangrijk hulpmiddel. De chemical shift
van het deuteriumsignaal ligt bij 2,27 ppm, vergelijkbaar met
het signaal van H2 in het protonspectrum. In het 13c-spectrum
is de positie van het deuteriumatoom indirekt zichtbaar door de
drievoudige opsplitsing van het c 2 signaal (J = 19.36 Hz).
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Fig.6.5.
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13c opname fotoprodukt 8.
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H1
3 2,93(m)
8 2,93(m)
12 2,63(m)
H7 b
3 2,4a(m)
8 2,4a(m)
12 2,42(m)

H2

H2'

H3

H4 a

H5 a

H6

2,30(m)

2,4a(m)
2,48(m)
2,42(m)

5,65(m)
5,65(m)
5,60(m)

5,aa(m)
5,as(m)
5,a5(m)

5,aa(m)
5,aa(m)
5,85(m)

5, 65 (m)
5,65(m)
5,60(m)

2,27(m)
H7' b
2,12(m)
2,12(m)
2,0a(m)

Ha c
1,a5(m)
1,a5(m)
1,a5(m)

Ha' c
1,63(m)
1,63(m)
1,60(m)

H10

H11cis

H11tr

6,46(dd) 5,76(dd) 6,26(dd)
6,46(dd) 5,76(dd) 6, 26 (dd)
2,49(q) 1,06(t) d

a , b , c De toekenning kan oak omgekeerd zijn.
d Dit signaal heeft betrekking op de methylgroep.
Tabel.6.3. la NMR signalen 3, a, en 12.

C1
3

8
12

45,4a(d)
45,40(d)
47,91(d)
C7

3

8

12

27,67(t)
27,66(t)
27,87(t)

C2

C3

C4 a

C5 a

c6

30,60(t) 130,17(d) 127,15(d) 128, 64 (d) 132,06(d)
30,19(st)l30,08(d) 127,13(d) 12a,69(d) 132,05(d)
30,65(t) 130,21(d) 127,0l(d) 128,62(d) 132,0S(d)
Ca

Cg

C10

C11

26,75(t) 204,50(s) 136,ll(d) 129,0J(t)
26,64(t) 204,50(s) 136,lO(d) 129,02(t)
26,69(t) 215,77(s) 35,21(t)
9, 06 (q)

a De precieze toekenning van deze signal en is niet bekend.
Tabel.6.4. 13c NMR signalen 3, 8 en 12.
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6.4

Analyse verbindinq 2, 11, 14 en 16

3

4

Fig.6.6.

Fotoprodukt 11.

In tegenstelling tot de andere fotoprodukten heeft verbinding
11 een vlak van symmetrie. Dit heeft tot gevolg dat een aantal
signalen in het lH en 13c-spectrum samenvallen, zodat de NMRanalyse eenvoudiqer wordt.
Het lH-spectrum levert voldoende inf ormatie voor de toekenning
van de protonen van 3 en 4 en voor die van de ethylgroep. De
COSY opname laat zien dat er een sterke koppeling bestaat tussen de protonen van 7 en 8. De positie van deze vier protonen
kan in het lH-spectrum geverifieerd warden. Verder bestaat er
een sterke koppelinq tussen H1 , 0 en H2 1 5, maar het is niet is
af te leiden welk signaal bij welk proton hoort.
Alvorens het 13c-spectrum van 11 te bekijken is het interessant
om het 1 H-spectrum van de andere fotoprodukten met een bicyclisch [2,2,1) systeem te bestuderen. Hierdoor kunnen de signalen
van H1,6 en H2,6 warden toegekend.
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H2,5

H1,6
2

H1,a a

H3,4

H7 ' , 8 ' a H10

H11cis

l,95(m)

3,33(m)

6,23(m)

l,55(m)

l,42(m)

6,23(dd) 5,15(dd)

11 l,85(m)

3,28(m)

6,28(m)

l,5l(m)

1,37(m)

1, 69 (q)

14 2,46(m)
16 2,65(m)

3,40(m)

5,82(m)

5,82(m)

6,32(dd)

3,28(m)

5,80(m)

5,80(m)

5,80(dd) 5, 08 (dd)

H11tr

H11Me

2

H12

5,40(dd)

11

1,0l(t)

14 5,24(dd)
16 5, 18 (dd)

JI lJ (S)

a De precieze toekenning van de signalen van 2 en 11 is niet bekend.
Tabel.6.5.

c1,6

lH NMR signalen 2, 11, 14 en 16.

C2 I 5

C3J4

C9

C7 I 8

2

47,84(d)

50,72(d) 140,70{d)

24,63(t)

93,6l{s)

11

45,52{d)

50,60(d) 141,06(d)

24,73{t)

95,43(s)

14

52,73(d)

45,89(d) l38,41(d) 131,67(d)

16

49,76(d)

45,56(d) 138,45(d) 131,27 (d)

C10
2
11

C11

C12

142,42(d) 115,66(t)
30,80(t)

9 I 47 (q)

14 129,92(d) 115,6l(t)
16 129,02(d) 118,30(t)
Tabel.6.6.

52, 06 (q)

13c NMR signalen 2, 11, 14 en 16.

50

_JuuVJJl_
1. 13

2. El

f PH

2.0

Fig.6.7.

PPM

I. El

COSY opname verbinding 11.

Als we de vier verbindingen vergelijken, wordt het duidelijk
dat de protonen van l en 6 een kleinere chemical shift hebben
dan die van 2 en 5. De aanwezigheid van een extra endocyclische
dubbele band bij verbindingen 14 en 16 heeft een verschuiving
van de chemical shift van H1 en H6 met ongeveer o, 5 ppm tot
gevolg. De chemical shift van H2 en H5 blijft bijna onveranderd.
Nu de posi tie van de protonsignalen van 11 bekend is, is het
eenvoudig om m.b. v. 13c, INEPTP en l3c-la-correlatie de 13csignalen toe te kennen. Dankzij de structuuropheldering van 11
is NMR-analyse van 2, 14 en 16 niet moeilijk.
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