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Samenvatting 

Dit onderzoek, gedaan in de biologische groep van het 

Natuurkundig Laboratorium N.V. Philips, is een deel 

onderzoek geweest van de fotosynthese. 

Met behulp van de fotospectrometer Cary 17 zijn 

spectra van chlorofyl-a in n-octaan gemeten in het golf

lengte gebied tussen 600 nm en 700 nm. Deze spectra werden 

m.b.v. het computer programma Miniquad, aanwezig op het reken

centrum van de THE, gedeconvolueerd. 

Droge oplossingen werden verkregen door het chlorofyl-a 

14 uur in een vacuum-stoof tot 70°C te stoken en aan het 

n-octaan molecular sieve 4A toe te voegen. Hierna liet men 

water de oplossing in diffunderen en werden de oplossingen 

met verschillende lichtintensiteiten bestraald. 

Het bleek dat er verschillende chlorofyl-water complexen 

in de oplossing aanwezig zijn die, afhankelijk van de water con

centratie en de mate van oxidatie van het chlorofyl-a,met elkaar 

in evenwicht zijn. 

Uit verschuivingen van de bestaande evenwichten is een 

hypothese gedestileerd die een verklaring geeft voor de ver

schillende absorptiebanden waaruit het absorptie spectrum van 

chlorofyl-a in n-octaan is opgebouwd. 
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Inleiding 

Aangezien chlorofyl-a het belangrijkste licht-absorberende 

pigment in de plant is werd in dit onderzoek metingen gedaan 

aan chlorofyl-a molekulen in vitro. 

Naast dit chlorofyl-a (met een concentratie van~ 0.2M), 

andere licht absorberende pigmenten, eiwitten enz. bevat de 

plant zeer veel water en is ze onderhevig aan hoge lichtinten

siteiten. (10.000 lux in de winter tot 100.000 lux in de 

zomer) . 

Het is daarom interessant en nuttig om de interakties 

water-chlorofyl-a en licht-chlorofyl-a te onderzoeken. 

Reeds veel onderzoek is hieraan gedaan, echter in de meeste 

gevallen werd de interaktie water-chlorofyl vermeden door zeer 

droge oplossingen te maken en werd de chlorofyl-a concentratie 

veranderd (hoofdstuk IV). 

Bij onze metingen worden zowel de water concentraties als 

de chlorofyl-a concentraties gevarieërd. (hoofdstuk V). 

De interakties tussen licht en chlorofyl-a is al wel bestu

deerd voor in vivo preparaten (hoofdstuk VI), echterover in 

vitro preparaten (hoofdstuk VII), die goed geconditioneerd zijn, 

is nog weinig bekend. 

Voor wat betreft de interpretaties van de gemeten spectra 

is een mathematische beschouwing in hoofdstuk II gegeven, die als 

basis dient om verdere konklusies uit de gedeconvolueerde spectra 

te halen (hoofdstukken VIII en IX). 
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Fig. I: Wedgwood cameo medall ion of J05EPH PR!E5TLEY Priestley Volume, Library of 
the Roy~l Society; by permiss ion of the Counci I. 
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Hoofdstuk I 

Fotosynthese (ref. 1) 

Het is nu ruim twee honderd jaar geleden dat Priestley 

het vermogen van de plant ontdekte om zuurstof te produceren. 

Dit betekende het startschot voor een zich uitbreidend onderzoek 

aan de zogenaamde fotosynthese van de plant. 

De plant gebruikt het zonlicht in het proces van de foto

synthese. Deze stralings energie wordt omgezet in chemische energie 

en van deze chemische energie is al het leven op aarde afhankelijk 

het leven van de plant, als ook dat van de mens, hetdier en de 

bacterien die zich met de produkten van de plant voeden. 

Als voorloper van de fotosynthese onderzoek wordt soms de 

nederlander Van Helmant genoemd, die zijn geplante wilg in 5 
jaar 164 pond in gewicht zag toenemen terwijl de potgrond slechts 

één ons in gewicht was afgenomen. Hij nam toen aan dat de gewichts

toename uit het water afkomstig was waarmee hij de pl&t begoten had. 

Een eeuw later toonde Priestley het zuurstof produktie proces 

in de plant aan terwijl tien jaar daarna weer een nederlander 

Jan Ingen-Housz,aantoonde dat groene planten alleen zuurstof 

produceren bij belichting. In het donker nemen zij, zoals dieren 

normaal zijn te doen, zuurstof op door ademhaling; 's nachts 

"Vergiftigen" zij de lucht zoals Ingen-Houszmet enige overdrijving 

uitdrukte. Zijn experimenten staan beschreven in "Experiments 

upon Vegetables discovering th~rGreat Power of Purifying the Common 

Air in Sunshine and Injuring it in the shade and at Night". 

Nog steeds werken zijn ondervindingen door in onze tijd. 

Meteen nadat Jan Ingen-Housz zijn ontdekking deed en vaststelde 

dat planten in het donker zuurstof verbruiken werd in alle zieken

huizen de regel afgekondigd dat voortaan 's avonds de planten van 

de kamers der patiënten moesten worden afgehaald. Tegenwoordig 

zit men nog steeds in enkele ziekenhuizen dat verpleegsters tegen 

zonsondergang naarstig met plantjes heen en weer beginnen te lopen. 
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In het begin van de 19e eeuw was er door het werk van al deze 

onderzoekers een netto resultaat van het fotosynthese proces bekend: 

n CO.z + n /iO 
waarin (CH20)n de formule van een koolhydraat weergeeft. 

Pas de laatste 30 jaar zijn door toedoen van ver ontwikkelde 

biofysische en biochemische technieken grote vorderingen in het 

fotosynthese onderzoek geboekt. 

Alvorens het licht zijn werk in de fotosynthese kan doen, 

moet het noodzakelijker wijs eerst door de plant geabsorbeerd worden. 

Deze lichtabsorptie vindt plaats in de fotosynthetische pigmenten 

waarvan het chlorofyl-a-molekuul het belangrijkste is. Zie figuur 1. 

FIGUUR 1 Chlorofyl-a-molekuul 

Structure of chlorophyll a 

Andere pigmenten die in de fotosynthese een rol spelen zijn de geel 

en oranje gekleurde carotenoiden zoals het j3 -caroteen, het 

chlorofyl-a verwante chlorofyl-b en de fycobilinen, die de typerende 

rood- en blauw-achtige kleur van de rood- en blauw-wieren veroorzaken. 

Meestal bevinden deze pigmenten zich in chloroplasten (bladgroen 

korrels), die zich op hun beurt weer bevinden in lagen van zgn. thyla

koiden, de grana (zie ook ref. 2 )_. Niet deze fotosynthese pigmenten 

zelf zijn betrokken bij het chemische proces in de plant, echter de licht 

energie wordt ingevangen en door de pigmenten doorgegeven aan 
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chlorofyl-a pigmenten waarna het licht-quant na een"random 

walk" met een zekere kans een reaktie centrum aanslaat. Zie fig. 2 

~ AEACTIE:CLNTRUM 

0 CllLOR0~1 t ä 

0 CHLOROFYL b 

• CAROTENOID 

FIGUUR 2 "random walk" van 

een licht-quant. 

Bij algen en hogere planten zijn twee reactiecentra aanwezig, 

te weten P680 en P700, die beiden aangeslagen moeten zijn geweest 

alvorens het chemische proces een aanvang kan nemen. 

In figuur 3 is een schematisch overzicht gegeven van de twee licht

reakties en van de manier waarop deze in het fotosynthese proces 

gekoppeld zijn. 
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Fig. 3 Lichtreakties en redoxsystemen in de fotosynthese. 
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Aan het chemische proces wordt verderop in dit verslag geen 

a~ndacht meer besteed omdat dit geheel buiten het kader van het 

onderzoek valt. 

Het voornaamste doel van het onderzoek is meer informatie te h~len 

uit de vormen die het absorptie spectrum van de plant kan aannemen. 

Aangezien het voornaamste fotosynthese pigment het chlorofyl-a 

molekuul is en omdat met oplossingen waar alleen geisoleerde 

chlorofyl-a molekulen aanwezig zijn we geen last hebben van 

chlorofyl-a-eiwit bindingen en omdat we meer omstandigheden kunnen 

variêren zijn alleen metingen aan chlorofyl-a in vitro gedaan. 
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Hoofdstuk II 

Mathematische beschouwing over het absorptie spectrum van 

chlorofyl-a (ref. 3 en 4) 

Het zo nauwkeurig mogelijk analyseren van absorptie spectra 

van chlorofyl-a-molekulen kan in principe een antwoord geven 

op de volgende vragen: 

1. Welke verschillende chlorofyl "vormen" zijn in de plant 

aanwezig. 

2. Wat zijn de strukturele relaties tussen de chlorofyl-a-molekulen 

onderling èn tussen het chlorofyl-a-molekuul en zijn omgeving, 

b.v. oplosmiddel in vitro en eiwit in vivo. 

In het verleden zijn een drietal theorieën over de chlorofyl-a 

strukturen in de plant opgesteld; 

(i) Chlorofyl-a vormt met eiwit een klein aantal vast 

gedefinieerde universele chlorofyl-a eiwit strukturen, 

die voor de verschillende chloroplasten en organismen 

verschillend geproportioneerd zijn. 

(ii) Men kan uitgaan van verschillende vormen van het chlorofyl-a 

molekuul met absorptie maxima die afhankelijk zijn van 

het medium waarin het chlorofyl is gevat èn zijn voor

behandeling. 

(iii) Er zijn een groot aantal chlorofyl-a strukturen die wat 

betreft hun absorptie maxima random verdeeld zijn over 

het gebied 662 nm-715 nm. 

Karakteristieke vorm van ~~n enkele absorptie band 

Uitgaande van het feit dat elke chlorofyl-a struktuur een absorptie 

band bij een bepaalde golflengte heeft zal men het absorptie 

spectrum dus kunnen ontleden in een aantal verschillende banden die 

de vormen van een Lorentz- of gauss-profiel kunnen aannemen. 

zie figuur 1. De Lorentz-curve, 

r 
x. resonantie golf

lengte 

r dempings constante 



-9-

heeft als karakteristiek eigenschappen een scherpe piek en lange 

van nul verschillende staart. 

De gauss-curve~ 

1u is piek waarde 

er is standaard

afwijking. 

heeft als karakteristieke eigenschappen een minder scherpe piek 

dan die van de Lorentz-curve en een vrij snelle afname van 

de hoogte in de staart. 

absorptie r 

x(nm) 

FIGUUR 1 

1 : lorentz-piek 

2 :gauss-piek 

Wat betreft het aantal absorptiebanden waarmee we een absorptie 

spectrum willen aanpassen moeten we een compromis zien te vinden 

tussen aan de ene zijde het mathematisch mogelijke en aan de 

andere zijde het fysisch mogelijke.ALs eerste moeten we zorgen om 

een zo klein mogelijke kleinste kwadraten som te verkrijgen. 

Dit is bijvoorbeeld te verwezenlijken door bij elke golflengte 

'n oneindig smalle piek ter grootte van de absorptie in te voeren. 

Uit de fysica echter weten we dat er zich maar 'n beperkt aantal 

energie overgangen en dus absorptiebanden voordoen~ zodat een 

bovenstaande analyse met oneindig veel banden op fysische gronden 
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verworpen moeten worden. 

De vormbepaling van de absorptie band van een chlorofyl-a vorm 

is in de spectra analyses van de fotosynthese nog altijd een breek

punt. Zo zijn er verschillende oorzaken die lijn verbreding geven~ 

(ref. 5),zoals de Doppler-lijn verbreding, de natuurlijke lijn 

breedte en lijn verbreding ten gevolge van botsingen. Deze effec

ten hebben of een gauss-karakter of een Lorentz-karakter voor de 

absorptie band tot gevolg. 

Samenvattend zou men dus banden met een zogenaamd voight-profiel 

(tussen vorm tussen Gauss- en Lorentz-profiel) verwachten hetgeen 

goed overeenkomt met de resultaten van French, die met de drie ver-
schillende profielen heeft gedeconvolueerd. zie Tabel I. 

Tabel I 

Absorptie-profiel 

Gauss 

Lorentz 

Voight 

Standaard deviatie 

4.04 

9.98 
2.36 

Uit de bovenstaande tabel zou men een deconvolutie (= het ontleden 

van een (absorptie) spectrum in aparte (absorptie-) banden) 

verwachten met banden die een Voight profiel vertonen. Statistisch 

gezien geeft het voight profiel geen signifikante verbetering ten 

opzichte van het gauss-profiel. zie verderop in dit hoofdstuk. 

Bij het voight profiel moet men per band nog een extra parameter 

invoeren te weten: de verhouding tussen Lorentz- en Gauss karakter 

van de band. 

< 

= ~.9~ 
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Aangezien er altijd minder dan 60 vrijheidsgraden (= het aantal 

meetpunten min het aantal parameters) zijn kunnen we konkluderen 

dat het voight profiel géén signifikante verbetering geeft. 

Naast deze statistische beschouwing die in het voordeel van een 

gauss-achtige absorptie band uitvalt geldt ook,indien de molekuul 

snelheden in de absorptie-cel verdeeld zijn volgens de Maxwell-

wet hetgeen altijd geldt voor systemen die zich in een thermo

dynamisch evenwicht bevinden, dat de distributie van de absorptie 

coefficient k,(er als volgt uitziet: 

A: het atoomgewicht 

R: gas konstante 

T: temperatuur 

k
0

:absorptie coëfficiënt in het 

centrum van de lijn 

V: frequentie 

Dit geeft dus een gauss-karakter aan de absorptie curves. 

Met hoeveel banden is de deconvolutie mathematisch signifikant 

en fysisch geoorloofd? 

De algemene vorm van het absorptie spectrum van chlorofyl-a is 

een som van gauss-curven: 

'?L 

ff,- -j~ a.j A· -----(j} 

A.: is absorptie bij de golflengte l nm 
l 

a.: is de bijdrage van band j. 
J 

f .. : is de absorptie van band j bij 
lJ 

de golflengte i nm 

n JD het aantal ingevoerde banden 

(= chlorofyl-a strukturen) 
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Programma Miniquad 

De nu volgende methode van deconvolueren is op de THE ontwikkeld 

(ref. 6 en 7) 

Voor het oplossen van de vergelijking ~(~) = 0 is de Gauss

Newton methode gebruikt. 

Kapt men de taylorreeks na de tweede term (de"eerste afgeleide" 

term) af dan houden we de volgende vergelijking over: 

~.,., = ~ ..,.._, + ct ?1-/ j X11 is de parameter vector na 

nde iteratie. 

M.b.v. de functionaal matrix (jacobiaan) en de begin voorwaarden 

voor alle parameters krijgen we na een aantal iteraties een benaderin 

voor deze parameter die een functie ~(~) geven die tot binnen 

de meetnauwkeurigheid van de meetpunten is aangepast. 

In ons geval, het deconvolueren van absorptie spectra, 

hebben we te makenmeteen minimaliserings probleem, waarbij 

..J:- ~~(~) = /JxJ jrxJ-= 11/t~J//.z= H fx) 
geminimaliseerd moet worden; dus 

Stel 

Definitie van een vector functie: IRn 

componenten: 

IRm met als 

/ f5.) = (_;tt:- ai ( rJJ/ V: L.= ;. ...•... , ?n. 

waarin 

Yi : geobserveerde waarde van een grootheid 

a.(x): theoretische waarde van dezelfde grootheid afhankelijk 
l -

van de parameter vector x 

Cf gewichtsfactor voor de ide waarneming 
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rn/(~) =.2/r;~>/r~l ------@ 

de functionaal matrix of Jacobiaan is van de vectorfunctie 

f(x) d.w.z. de mxn matrix met als componenten 

= Jp (X} 
-;)X· -

J 
De hessiaan van de kwadraten som is: 

.t JjT I_/; T 
V tl (~) = 9 (~) == .l f ( DX (~ J)f (5 )} + 2 / (~) I(!S) --- (ff) 

waarin ~{ (~) een m~n~n matrix voorstelt met als 

elementen de tweede afgeleiden van de componenten van 

de vector functie fi: 

een n~n matrix voorstelt met als 

elementen 

;;~ (x) .l.rx) 
é)'X_L;)~· - 11. -

Aangezien f(K) meestal klein is (verschil tussen experimentele 

meetwaarde en de theoretisch aangepaste waarde)~kunnen we de vgl. 5 
vereenvoudigen tot: 

zodat voor minimalisering 

alleen de eerste afgeleiden van de vectorfunctie naar de parameters 

nodig zijn. 

De algorithme van de geschetste Gauss-Newton-methode ziet 

er dan als volgt uit: 

( i ) 

(ii) 

(iii) 

zet x(O): =gegeven startpunt en k:=o 

bepaal de residu vector f(k):= f(x(k))~ de jacobiaan 

J(k):=J(~(k)) en de gradiënt -

riJ) jtL/1 tiJ f/ F( ~ := 2. 

ga na of x(k) optimaal is: zo ja -dan klaar 

zo nee- dan (iv) 
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(iv) bepaal de zoekrichting d(k) uit: 

zodat m.b.v. vgl.en l.t/mfr 

Met de gebruikte Marquardt methode wordt de convergentie snelheid 

iets opgevoerd door de zoekrichting Q(k) als volgt te bepalen: 

waarin (k) 
/U een nog nader te bepalen niet-negatieve parameter 

lS. 

Omdat de matrix JTJ in de praktijk nog al eenssingulier 

wil worden is de parameter 1u ingevoerd bij de methode van MarquaJ 

Een singuliere matrix treedt c:p als de versch:i llende eigenwaarden enkel 

grootte orders rrt elkaJir~~;schillen. 
Stel (X X ) À, 0 = 1 

I' .t. 0 À.2 XJ -

dan zijn ), en ~J de 

eigenwaarden. 

Indien A1 en A 2 van dezelfde orde van grootte zijn krijgen we 'n 

ellipsvormige kromme. zie figuur 2a. 

/ , 
I 

\ 
\. 

/ 

_ .... -
/ 

' ' ' ...... --

\-........_ 
Àj ...... 

' ' 
l•IGUUl~ 2a 

Als A1 naar nul gaat krijgen we i.p.v. een ellips een lijn 

zodat het probleem onbepaald wordt en de matrix singulier wordt. 

Als de parameter 1u wordt ingevoerd kunnen we er voor zorgen 

dat de matrix niet singulier wordt met als extrema : 

1u = 0: de originele Gauss-Newton methode waarbij de zoek

richting naar het middelpunt van de elli~s gericht i~ 

uit vgl. 6: d(O) = -(J(k)TJ(k))- 1 ~ J(k) ~ f(x(k~ 
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hierbij is de zoekrichting de negatieve gradient waarbij 

de stapgrootte naar nul nadert 

ct.((/))- - _!__ ~7(,{)~(x(1}) 
/(Á'J ~ f . 

Zo wordt door 1u(k) de zoekrichting èn de stapgrootte bepaald. 

zie ook figuur 2b 

(k+1) 
1u wordt als volgt bepaald. 

figuur 2b 

1. 1u = 0: zoekrichting is die van 

de Gauss-Newton methode (richtin~ 

middelpunt) 

2. 1u :;>en: zoekrichting is gelijk 

aan de negatieve gradient met stap· 

grootte nul 

3. o~<C/.) 

Afhankelijk of wel of niet voldaan wordt aan de eis van de strikte 

functie-waarde vermindering 

wordt 

de parameter 
1

u(:/-) respectievelijk verkleind 

tf.,.;J tiJ 1./ J . ., 
_/-L ~ Iu 1/ /.L 

(In) ( /) ,;-
dan wel vergroot ~ ~ *u 

(v) Hierna wordt ~(k+l): = x(k) + ~(k); k:=k+l 

terug naar stap (ii) 

Een goede illustratie is het volgende eenvoudige voorbeeld . 

Stel we hebben de functies l = l(x) en g = g(x) waa,rva,n we het 

snijpunt moeten bepalen. 
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In plaats van de functie /1 2-g 2 ; te minimaliseren worden eerst de 

functies l(x) en g(x) gelineairiseerd in het startpunt x 0 . 

De geliniairiseerde functies lx(x) en gx(x) zijn dus de eerste 

afgeleiden in het punt waarvoor x = x0 van respectievelijk de 

functies l(x) en g(x). Hierna worden lx(x) en gx(x) in het 
. x 2 x 2 kwadraat genomen en wordt de functle F(x) = /1 (x) - g (x) I 

geminimaliseerd. Het minimum van deze functie geeft een nieuwe x-waard1 

x
1 

enz. 

De minimalisatie gebeurt met de Newton methode. 

I={ .t 
stel _) i =X 

..!'::- /.( I 

; f =..2X x 

startpunt: Xo=,l ~ t&:j 

Dus 
/7 7f I 

/'=-.! 
~ 

L = --x-r.JJ 
* 

4 
F(x) ~ / (1: {-jxu}-(;6 x'-3.tX•ib)/=/-;§"/:"/+i?>1} X--/:J/ 

j = 4tX -4 
Met behulp van de Newton methode wordt hieruit x 1 berekend zie 

figuur 2c 

-I 

) Xo, = X u - ( F
1 (xouJ) * F (Xoo) 

=..?- O.L;tf'tf> = /. S/2 

Xc,z = 'Xot- ······· · 
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------'~x 

FIGTJUH 2c 

De probleemstelling in ons geval 

De functie waarmee een spectrum van het chlorofyl-a-molekuul 

wordt beschreven is een som van Gauss-pieken en ziet er als 

volgt uit: 

i = 1 ---' ' k aantal meetpunten 

n = 1 ---' ' m aantal pieken 

h = hoogte van de piek in mol/liter 

o-'= halfwaarde breedte van de 

nm 

1u= plaats van de piek in nm 

a = meetpunt in nm 

piek 

Z = Oppervlakte van het absorptie 

spectrum. 

cm 

ln 

ó ~ =- ~>/a-na -/u4~M .~tz ?77..rr~Um5/wz 
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Er is een absorptie spectrum opgenomen van een sample met een 

chlorofyl-a concentratie van± 10~ 1uM m.b.v. de fotospectro

meter Cary 17. zie fig. 3. 

Dit spectrum is allereerst m.b.v. het "specalf" programma 

(Philips) in pieken ontleed en wel zodanig dat de standaard 

deviatie (= de wortel van kleinste kwadraten som gedeeld door 

het aantal vrijheidsgraden) van de deconvolutie zo klein mogelijk 

wordt. Het blijkt dat we dan een oplossing krijgen als in de 

bijlage blz. 1 en 2 staat vermeld, waarbij het spectrum loopt 

van 600 nm tot 750 nm en we meetpunten om de 2 nm hebben. 

Deze deconvolutie in zeven pieken heeft een standaard deviatie van 

0.5 wat overeenkomt met 7 tot 50%0 van de meetwaarden. 

Hetzelfde spectrum is m.b.v. het programma miniquad (THE) in pieken 

ontleed. Voor een goede deconvolutie bleek dat de parameters van dezelfdE 

grootte orde moesten zijn,dus is de halfwaarde breedte met tien verme

nigvuldigd. 

Deconvolutie zie bij lage blz. 3, 4 t/m 8. 

Deze deconvolutie, die met acht pieken is geanalyseerd, heeft een stan

daard deviatie van yo.47/(55-24)' = 0.12 wat overeenkomt met 2 tot 

6o%Dvan de meetwaarden. 

Uit beide bovenstaande deconvoluties zou men kunnen konkluderen 

dat we met een goede analyse te maken hebben mits men alleen maar de 

standaard deviatie van de deconvolutie kijkt. 

Echter met standaard deviaties van de parameters die zelfs in de 

duizenden procenten loopt en een correlatie matrix die voor een groot 

deel uit enen bestaat moet een dergelijk deconvolutie als foutief 

beschouwd worden. 
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Met behulp van een simpel voorbeeld kunnen we ons wat meer 

inzicht verschaffen wat betreft de problemen die zich bij een 

dergelijke aanpassing kunnen voordoen. 

Het grootste probleem ligt in het feit dat we te maken 

hebben met bepaald energie overgangen in het chlorofyl-a molekuul 

die een gauss-profiel als absorptie curve hebben en grotendeels 

overlap met elkaar vertonen. Hieruit volgt meteen dat we de 

onderlinge correlatie-coefficienten in praktijk nooit tot nul 

kunnen laten nadere. In het simpele voorbeeld moet dus een zekere 

mate van correlatie tussen de verschillende aan te passen parameters 

aanwezig ZlJn. 

Als voorbeeld is genomen: 

/(x> = a o + a., x -~- a.~ ( 1 + x ~ t:_ x .2) 

Met behulp van de drie parameters, die een zekere afhankelijkheid 

(correlatie) met elkaar vertonen,moet de functie f(x) aangepast 

w:or:len om een experimentele curve F (x) te benaderen. 

Stel E..= 0 

In dit geval kunnen we i.p.v. de drie gegeven parameters,die 
een grote afhankelijkheid vertonen, twee nleuwe parameters invoeren 

die geheel onafhankelijk van elkaar zijn nl. 

~~ ==a" + a.t ' } 

Voor de drie gegeven parameters krijgen we daarentegen een correlatie 

matrix die er als volgt uitziet indien E. = 0: 

Ao A1 A2 

Ao 1 1 -1 Hierbij loopt de correlatie schaal van 1, 

A1 1 1 -1 volledig positieve correlatie, via o, geel 

A2 -1 -1 1 correlatie. tot -1, volledig negatieve 

correlatie. 
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Als functie van ~krijgen we een steeds andere correlatie matrix. 

In figuur 3 worden de verschillende waarden van de K.K.S. = (F(x)-f(x)f 

als functie van ~ aangegeven als een bundel concentrische ellipsoïden 

in de drie dimensionale ruimte opgespannen door de drie parameters. 

FIGUUR 3 Doorsneden van de 
ellipsoiden,ieder met een 
bepaalde waarde voor de ~. 

Voor E.. = 0 is het minimum voor kleinste kwadraten som onbepaald 

d.w.z. bevindt zich ergens op de aangegeven lijn waarvoor ~=0. 

Het minimum kunnen we evenwel toch vinden indien we het vlak 

construeren dat opgespannen wordt door A 1 en À 2 . Het minimum 

wordt dan geconstrueerd door het snijpunt te nemen van boven

genoemde lijn en bovengenoemd vlak. 

Is~~ 0 dan krijgen we een concentrische bundel ellipsoïden 

met elk een bepaalde waarden voor de K.K.S., die in de richting 

van het middelpunt afneemt. De ellipsvorm geeft aan dat er een 

zekere afhankelijkheid bestaat tussen de parameters. Zijn de 

parameters geheel onafhankelijk dan mogen we een "bundel" concen

trische bollen vP-rwachten. 

Met twee parameters is in figuur 4 te zien dat als ze afhankelijk 

zijn dat dan de standaard deviatie van de deconvolutie C~1 u 0 ) 

kleiner kan zijn dan de op grond van de grootte van de standaard 

deviaties van de parameters verwachten C~1 u 1 ). 
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Figuur 4 
bundel concentrische ellipsen met 

gelijke E(#O) en verschillende 

K.K.S. 

Uit een dergelijke situatie kan men nu een strijdige uitspraak 

krijgen nl. dat er een goede deconvolutie aanwezig is (~1u 0 klein) 

maar dat de parameters waarmee de functie beschreven wordt zeer 

slecht bepaald zijn ( ll a 1 en .1 a 2 groot). 

Krijgen we het geval waarbij twee parameters onafhankelijk 

zijn (E=O) dan mag men uit de standaard deviatie van de deconvolutie 
' 

meer verantwoorde konklusies trekken omdat nu deze standaard deviatie 

in grootte orde gelijk is aan die van de parameters zie fig.5. 

Figuur 5 

twee"hoogte lijnen"met dezelfde K.K., 

waarbij in het ene geval (~~0) 

de parameters afhankelijk zijn en i 

het tweede geval (é.... -tn) ze onafhanke 

zijn. 

In bovenstaande figuur hebben we nu te maken met twee gevallen 

van onderlinge afhankelijkheid met dezelfde K.K.S. en dus standaard 

deviatie. 
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Als nog geldt dat L1 a
1 

= L1 a 2 dan krii gen we voor verschillende 

K.K. S. en t_-C/:J zuiver concentrische cirkels. 

De volgende numerieke gegevens geven een duidelijk beeld van 

de bovenstaande theorie. Uit het gehele spectrum (600 nm - 750 nm) 

is een deel gelicht en wel het gebied tussen 634 nm en 694 nm. Dit 

deel spectrum is met behulp van vier en drie pieken geanaliseerd. 

Het blijkt dat de standaard deviatie voor de deconvolutie met 

vier pieken 0 .17 is en áat de standaard deviatie voor de 

deconvolutie met drie banden 0.22 is. 

Op het eerste gezicht zou men dus de deconvolutie m.b.v. 

vier banden prefereren boven die met drie banden. Beschouwen we 

echter ook de standaard deviaties van de parameters (zie tabclii) 

dan blijkt dat we geen beter deconvolutie kunnen krijgen dan met 
. ( 4de) . b . . t drle banden. Voeren we een extra band ln dan llJkt da er 

parameters ingevoerd zijn die zeer sterk van de reeds aanwezlge 

parameters afhangen waardoor een nauwkeurige bepaling van ~e parameters 

moeilijk,zo niet onmogelijk wordt gemaakt. 

Tabel II 

Deconvolutie met 4 banden deconvolutie met 3 banden 

I x( I) ABS.S.D. REL.S.D. I x( I) ABS.S.D. REL.S.D. 

1 743 1860 250.8 7o 1 66 0.8 1.3 z 
2 541 60 110.7 " 2 661 0.1 0.0 " 

3 27 16 606. 4 ,, 3 54 0.8 1.5 " 

4 59 6 9 ° 7 IJ 4 260 9 3.6 " 

5 661 0.7 0. 1 " 5 654 0.8 0. 1 11 

6 37 16 44.3 I! 6 18 0.5 2.9 " 

7 126 24 19 • 3 IJ 7 69 2 2. 6 ,, 

8 665 4 0 • 6 'I 8 676 0.2 0. 0 11 

9 30 21 69 • 6 IJ 9 25 0.5 2 • 0 IJ 

10 63 21 32. 5 11 

11 677 3 0. 4 " 
12 13 17 125. 5 " 

Statistische toets 

Een andere maatstaf tot het wel of niet invoeren van meerdere 

banden is te halen uit de eigenschap van de KKS dat deze Chi

kwadraat verdeeld is. 
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Het quotiënt van twee onafhankelijke stochastische variabelen 

beide met een z;/~ verdeling is weer Fischer verdeeld dus: 

waarin V. het aantal vrijheids
l 

graden is. 

Onafhankelijkz~nin het onderhavige geval het verschil tussen 

de kleinste kwadraten sommen van de twee bovenstaande deconvolutie 

èn de KKS van de "verbeterde" deconvolutie (met vier banden), 

clu.u 

Geeft nu de "verbeterde" deconvolutie (2) een signifikante verbe

tering t.o.v. de deconvolutie (1) dan moet de nul hypothese~ 

z/,-vJ waar zijn, 

waarin F~ j.1) het kriterium is dat afhangt van de grootte van 

;3, de in procenten uitgedrukte kans dat de nul hypothese onjuist is. 

Passen we deze theorie ook op de twee bovenstaande deconvoluties toe 

(zie bijlage blz. 16 t/m 22) om te bekijken of de verbetering in de 

standaard deviatie met behulp van vier banden een signifikante verbete-

ring is t.o.v. de deconvolutie m.b.v. drie banden dan moet men de 

waarheid testen van de nulhypothese 

= 
3 

I 0.1; - o. 5ä 
3 

O.S"S" = 

Als j:J = .f -?> _f;p = 5:0f (statistisch compendium THE) 

5.35 

Hieruit volgt M>~~B zodat we zeggen dat de deconvolutie m.b.v. 

vier banden geen signifikante verbetering oplevert aangezien m.b.v. 

vier banden we 'n sterke vergroting in een standaard deviaties 

van de parameters krijgen. 
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Kanttekening bij deze statistische toets 

Deze toets mogen we alleen toepassen als de fouten t.g.v. 

de apparatuur en de metings methodieken niet al te groot zijn 

en zeker voldoen aan een random karakter. De vraag is dus: 

Geeft een bepaalde meting eenduiding reproduceerbare gegevens 

over een bepaalde meet grootheid? 

Dit kan men makkelijk nagaan door twee identieke metingen 

met elkaar te vergelijken. (zie tabel III volgende pagina). 

Het blijkt dat de voorkeur gegeven moet worden aan de deconvolutie 

m.b.v. vier banden voor het hele spectrum tussen 600 en 700 nm 

(zie ook verder op). Bovenstaande deconvoluties zijn dus binnen hun 

nauwkeurigheid gelijk. De som van de verschillen tussen de 50 punten 

van de beide spectra is 4.8 wat voornamelijk te wijten is aan een 

absoluut grote (echter relatief kleine + 4%) disharmonie in het 

spectrum bij 662 nm. 

De som van de kwadraten van de verschillen is bij gevolg 33. 

(laat men het meetpunt bij 662 nm weg dan komen we op 15.8). 

De aanpassing van serie 1 geeft een KKS = 9.8 < 15.8 

en die van serie 2 KKS = 7.1 < 15.8, waaruit 

blijkt dat we met de aanpassing binnen de meet nauwkeurigheid zitten 

en er zeker geen nauwkeuriger aanpassing nagestreefd mag worden. 

Kappen we het iteratie proces na de vierde iteratie,waarbij de 

KKS ~ 16 is en ongeveer twee maal zo groot is als bovenstaande 

KKS, dan mogen we verwachten dat de standaard deviaties van de 

parameters + V2 groter zullen zijn. 

Voor de oppervlakken (ü~h) van de twee grootste banden (de 

fysisch interessante grootheden) geeft dit een fout van 9% en 

dus een foutvan.±18% in hun onderlinge verhouding. 

Oppervlak piek 664/ Opp. piek 660 

Serie 1 

Serie 2 

2.259 

2.382 

-0.123 Vl + 5% 
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deconvolutie m.b.v. 7 pieken 

Serie 1 Serie 2 

I x(I) ABS .S .D. REL.S.D. I x(I) ABS.S.D. REL.S.D. 

1 113 955 841.6% 1 161 24100 ~~~~~~ 

2 613 27 4.5% 2 600 6800 1131.5% 

3 6 287 4352.0% 3 6 2700 ~~:>!:~~~ 

4 219 4310 1555.8% 4 142 3980 2787.5% 

5 620 299 48.3% 5 619 1290 207.5% 

6 13 264 2005.7% 6 16 3670 ~~~~~~ 

7 70 114 161.0% 7 111 3000 2696.9% 

8 659 8 1.2% 8 652 1170 179.1% 

9 24 52 217.1% I 9 14 3590 ~~~~:>!:~ 

10 48 20 41.9% 10 55 20 36.5% 

11 660 0.7 0.1% 11 660 2 0.4% 

12 33 89 266.2% 12 55 130 234.6% 

13 133 143 107.2% 13 126 3110 2468.4% 

14 665 41 6.2% 14 668 936 140.1% 

15 45 169 374.9% 15 40 2470 6101.3% 

16 39 33 84.7% 16 48 307 627.5% 

17 680 2 0.4% 17 678 4 0.7% 

18 3 6 207.5% 18 3 129 3432.4% 

19 29 48 164.7% 19 70 14600 ~~~~~~ 

20 697 4 0.6% 20 707 2840 401.5% 

21 1 1 110.1% 21 1 331 ~~~~~~ 

deconvolutie m.b.v. 4 pieken 

I x( I) ABS.S.D. REL.S.D. I x(I) ABS.S.D. REL .S .D. 

1 157 4 2.7% 1 164 5 3.3% 

2 615 0.2 0.0% 2 615 0.3 0.1% 

3 19 0.1 1. O% 3 19 0.1 0.8% 

4 54 1 2.5% 4 55 2 3-7% 

5 660 0.1 0.0% 5 660 0.1 0.0% 

6 53 2 3.9% 6 53 4 8.4% 

7 11~0 2 1.6% 7 139 4 3.4% 

8 664 0.2 0.0% 8 664 0.4 0.1% 

9 49 2 4.8% 9 47 5 10.8% 

10 38 1.2 31.4% 10 50 1.5 29.9% 

11 679 0.9 0.1% 11 678 1 0.2% 

12 3 1 37.2% 12 4 2 62.8% 
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M.a.w. deze fysische interessante grootheid ligt wat betreft zijn 

nauwkeurigheid ruim binnen de op theoretische gronden berekende 

fout ( 5% -<:< 18%), waarbij wel gezegd is dat de theoretische waarden 

berekend zijn voor het ongunstigste geval. 

Het zoeken naar een goede deconvolutie 

Allereerst is het spectrum van 600 nm - 750 nm (75 punten) verkleind tot 

van 600 nm - 700 nm (50 punten) i.v.m. het feit dat in het deel 

spectrum tussen 700 nm en 750 nm bijna geen informatie zit. 

Om het probleem iets te vereenvoudigen door het aantal correlatie 

coëfficiënten te ,verminderen is het geheel absorptie spectrum (van blz. 

gesplitst in twee hoofddelen nl. een deel tussen 600 nm en 630 nm 

èn een deel tussen 634 nm en 694 nm. 

Resultaten van de deel deconvoluties waarbij we een minimale 

KKS krijgen en standaard deviaties van de parameters die binnen de 

enkele procenten blijven zijn opgenomen in tabel IV. 

Spectrum (600 nm - 700 nm) 

600-630 634 - 694 

Breedte nm 

plaats 

19.0 + 0.14 

+ 0.09 

hoogte 
nm ·I .l21. 0 
mol*l~cm 17.1 + 0.03 

26.0 + 0.95 6.6 

654.2 + 0.86 661.4 

17.9 + 0.53 54.5 

+ 0.83 7.0 + 0.18 

+ 0.10 676.6 + 0.22 

+ 0.82 25.4 + 0.50 

Voor meer numerieke gegevens zie bijlage blz. 9 t/m 21. 

Eind resultaat van de deconvolutie van het gehele spectrum (600 nm-700nm 

zie tabel IVB en bijlage blz. 21 t/m 23 . 

Tabel rvB 

Breedte nm 16.7 + 0.46, 6.3 + 0.09, 16.3 + 0.63, 6.2 + 0.22 - - - -
plaats nm 616.6 + 0.44, 661.3 + 0. 0'( , 665.2 + 0.54, 676.9 + 0.17 - - - -
hoogte 

·I I 
mol*H~crri' 16.6 + - 0.13, 43.5 + - 1. 98, 30.5 + - 2.44, 1.68 15.7 + -
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Uit de deel spectra kunnen we alleen met zekerheid het aantal 

banden halen die een goede deconvolutie tot gevolg hebben. 

Het verschil tussen de parameters gevonden uit de deconvoluties 

van de deel spectra en de parameters gevonden uit de deconvolutie 

van het gehele spectrum komt voort uit het feit dat gauss-curven 

die met hun pieken buiten een deel spectrum liggen hun staarten 

binnen het deel spectrum kunnen hebben. Dit percentage oppervlak 

wat er binnen valt wordt tijdens de deconvolutie opgenomen in de 

oppervlakken van de banden die wel in hun geheel binnen het deel 

spectrum liggen. Vandaar de verschuiving van band 665.2 naar kleinere 

golflengten t.g.v. de band 616.6 en de verschuiving van band 616.6 

naar grotere golflengten t.g.v. de drie overige pieken. 

Testing van de resultaten (m.b.v. 'n theoretisch spectrum) 

Met de aldus bereikte resultaten kunnen we het programma testen op 

zijn reproduceerbaarheid en kunnen we het verband bepalen wat er 

bestaat tussen de grootte van de ruis, de standaard deviatie van 

de deconvolutie en de standaard deviatie van de parameters. 

Om het hele wiskundige probleem in de hand te hebben is een 

theoretisch spectrum gemaakt dat bestaat uit een viertal 

pieken met: 

Plaats 

hoogte 

breedte 

616 

20 

16 

660 

50 

5.5 

664 

45 

15 

676 

5 
5 waarbij de waarden 

van de curve tot en metde tweede decimaal worden opgegeven. 

Hierboven op wordt een gausse-ruis gezet(die we in de experimentele 

spectra denken ook aanwezig te zijn). 

Deze gausse-ruis wordt als volgt gegenereerd: zie ook bijlage blz. 24 

0 < A < 1 

F: = (7T+ A) 5 

A: = frac ( 7ï + A) 5 

Y(I): =A I= 1, .... ,50 
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y(I) = Oppervlakte van een eenheids gauss-curve m.b.v. de formule 

x x.t 

!/ ( J) = _!_ I..L- 7 c{ X 
YE-

- c-? 

kunnen we dus voor elke Y(I) een x vinden die normaal-verdeeld is 

zie figuur 6 

figuur 6: eenheids gauss-curve 

Als we het schone (zopder ruis) spectrum deconvolueren verwachten 

we dat de gemiddelde fout per punt ~ ~ 0.005 = 0.0025 (waarde t/m 

2de decimaal opgegeven), zodat de te verwachten standaard deviatie 
.------. 

van de deconvolutie gelijk is aan 0. 0029 (experimenteel 0. 0021) =VKKS *i 
m is het aantal meetpunten 

{ is het aantal vrijheidsgraden 

Deze standaard deviatie is dientengevolge verwaarloosbaar t.o.v. 

die standaard deviatie van de ruis. 

Deze deconvoluties hebben we voor drie verschillende ruis groottes 

gedaan waarbij 10* ruis gegenereerd! 

Tabel V 

S.D. v/druis~ (0.1) 

0.100 

0.109 

0.104 

0.101 

0.091 

0. 091 

0.102 

0.093 

0.104 

0.106 

S.D. v/d deconvolutie 

0.0972 

0.1027 

0.1008 

0.0950 

0.0856 

0.0920 

0.0933 

0.0833 

0.0926 

0.1031 
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S.D. van ruis ~(0.5) S.D. v/d deconv. S.D. ruis ~(1.0) S.D. v/d de 

0.449 0.4258 1. 07 1.035 

0.540 0.5010 1.04 c.g4o 
0.4715 0.4568 1.07 1.009 

0.545 0.5039 0.951 0.945 

0.605 0.5693 0.920 0.903 

0.595 0.5763 1. 00 0. 97 3 

0.500 0.5057 0.945 0.9S9 

0.4825 0.4369 1.08 0.980 

0.505 0.4762 0.888 0.816 

0.4825 0.4364 0.968 0. 9111 

Opvallend is dat de standaard deviatie van de deconvolutie in alle 

gevallen enige procenten kleiner is dan de standaard deviatie van de 

gegenereerde ruis (zie tabel V). 

'n Verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat we vanwege de overlappitw 

van de absorptie banden een te groot aantal vrijheidsgraden mee 

nemen. Voorbeeld zie onder: 

Stel we hebben een twee piekige absorptie curve met een aanpassing 

met een kleinste kwadraten som van 1. De absorptie curve bestaat uit 

twee identieke gauss banden (elk drie parameters) die e1kaar voor 

de helft overlappen zie figuur 7 

oE 'Jo-~ I I I :;n + ..J?! + J?? = -n. ~ 

------ = absorptie spectrum 

KKS = 1 

aantal meetpunten 

Kappen we het spectrum in drie stukken dan blijken de 

twee buitenste stukken door drie parameters bepaald te zijn en het 

middelste deel door zes parameters, (de twee buitenste stukken 

worden door één gauss band ( 3 param<~ters) en het binnenste stuk 

door twee gauss-banden (2 ~,3 parameters bepaald) dus: 

(S.D. ) 2 = 
analyse 

1/3 KKS 

(113)n- 3 
+ 1/3 KKS + 1/3 KKS = 
(1/~n-6 (1/~n-3 

1 

n-9 
+ 1 

n-18 

1 + --
n-9 
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Stel n = 50: 

S.D. =\/ir + ~ 2 +%I= 0.28 

Zonder met het bovenstaande rekening te houden(denken 

we alle delen door zes parameters bepaald)wordt de standaard 

deviatie: 

S.D. = v-:;;;; = 0.16 

Hieruit volgt dat de berekende standaard deviatie altijd te 

laag uitkomt indien er overlappende absorptie banden aanwezig 

zijn. 

De verwachte standaard deviatie in onze gevallen verwachten we qua 

grootte ongeveer gelijk te zijn aan de standaard deviatie van de 

ruis. Door deze overlapping verkrijgen we 'n lagere standaard de

viatie. 

In tabel VI staan deS. D. van de parameters voor verschillende ruisgroottes. 

Tabel VI 

Ruisgrootte: 

Theor. 

Parameter 

h1 = 

h2 = 

h3 = 

h4 = 

/u1= 

/u2= 

/u3= 
/u4= 

(/ 

u 
(/ 

1 

2 

3 
û 4 

= 

= 

= 

= 

20 

50 

45 

5 
616 

660 

664 

678 

16 

5-5 
14 

5 

0.1 

ABS.S.D. 

0.052 

0.131 

0.094 

0.107 

0.033 

0.010 

0.012 

0.067 

0.059 

0.005 

0.010 

0.073 

REL. 

0.3% 

0.3% 

0.2% 

2.1% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 
0.4% 

0.1% 

0.1% 

1.5% 

0.5 1.0 

S.D. ABS.S.D. REL.S.D. ABS.S;D. REL.S.D. 

0.247 1. 2% 0.583 2.9% 
0.541 1.1% 1.356 2.7% 
0.466 1.0% 1.196 2.7% 
0.394 8.4% 0.664 12.6% 
0.220 0.0% 0.476 0.1% 

0.0343 0.0% 0.090 0.0% 
0.0512 0.0% 0.103 0.0% 
0.630 0.1% 0.760 0.1% 
0.185 1.2% 0.397 2.4% 
0.049 0.9% 0.049 0.9% 
0.0502 0.4% 0.110 0.8% 

0.278 5.4% 0.710 13.3% 
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De residuen van ~en spectrum deconvolutie kan ons ook enlge 

informatie verschaffen over de juistheid van een de~onvo

lutie. Zet men nl. de residuen van een analyse uit tegen de 

golflengte dan zal een random karakter in de residu curve over

heersen; de ruis op het spectrum. 

Zit men echter met ZlJn aanpassing een eind buiten het minimum 

dan krijgt men een alternerend karakter. 

Stel het spectrum bestaat uit slechts één gauss-piek en we 

passen die aan met een gauss-piek. Als we na een aantal iteraties 

het programma afkappen en het minimum nog niet is bereikt dan 

ziet het residu-spectrum er als volgt uit: 

S(x) verschilt alleen van nul indien minstens een van 

de onderstaande gelijkheden niet geldt: 

/u1 = /u2 

c--1 = (f"'2 

h1 = h2 

Indien alleen h 1 t h 2 dan: 

fl(x) -

ll<(xJ 
7! 

=. ( ~ _ ~) ( 1 _ 17 z~x) 
Jl. 

!7~(x) 
+ -- -

..!/ 
#'fy) ./1 'fx; + 
L;l 

- 7T -f-- ·-·· 

Het eerste van de reeks is gelijk aan de cos(A(x)). 
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Zie ook figuur 8 en ~ 

_...".,-- .............. 
S(x): =-:.._-___ --==-=---

//"'\'\, 
I I \ " I I \ \ 

/ I \ \. 
/ _,/ \.._ ' -.t::-..,.,. -- ........ _ 

figuur 8 S(x) voor drie gev,'lllen 

nl.: h 1 f. h 2 , o-
1 

f. o
2 

en 

/u1 f. /u2 

Als voorbeeld lS het theoretische schone spectrum genomen waarbij 

in geval 1 de deconvolutie buiten het minimum gestopt is, in geval 

2 is het schone spectrum + gauss-ruis met een standaard deviatie 

van 0.5 gedeconvolueerd tot dat het minimum bereikt is zie figuur 9· 

Parameters 

Geval 1 
S.D.v/d 0.483 
deconvolutie 

612.7 
26.8 
17.7 

660.4 
68.5 
6.5 

665.2 
33.5 
21.5 

676.7 
12.2 
5.0 

Geval 

0.426 

616.1 
19.8 
15.6 

660.0 
50.8 

5-5 
664.1 

44.3 
14.0 

677-9 
5.2 
4.8 

2 theoretisch spectrum 

616 
20 
16 

660 
50 

5-5 
664 

45 
15 

676 
5 

5 
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Indien we met een ruis met een gauss-profiel te rnaken hebben dan mag 

1/3 van het aantal meetpunten (=17 punten) meer dan 1 x de S.D. 

zijn en 1/20 deel 2 x de S.D. (= 2 punten). In beide gevallen 

in figuur 9 wijken 19 punten meer dan 1 x de S.D. af en wijken in 

het ene geval 0 punten en het andere geval 2 punten meer dan 

2 x de S.D. af. Hieruit zou men kunnen konkluderen dat beide 

deconvoluties goed zijn. Echter berekend men de kans om n punten 

met hetzelfde teken achter elkaar te vinden dan moeten we de deconvo

lutie met de al ternerende residu functie afkeuren. 

De kans dat n = 7 is: 1
7 = 1 ~ 8 met 50-6= 44 mogelijkheden. 

Het is dus zeer onwaars6hijnlijk dat zich een dergelijk geval 

voordoet. 

Algemene konklusies 

(i) Uit het verschil tussen de gevonden standaard deviatie van de 

deconvolutie en de te verwachten standaard deviatie, uitgaande va1\ 

de grootte van de aanwezige ruis, mogen we konkluderen of 

een deconvolutie juist of onjuist is. 

De standaard deviatie van de deconvolutie moet binnen ~ 15% 
van de S.D. van de ruis, gelijk zijn aan de standaard deviatie 

van de ruis. 

(ii) In de meeste gevallen geeft een onjuist deconvolutie een langzaam 

alternerende residu-curve als functie van de golflengte. 

(iii) De standaard deviatie van de parameters zijn gedeeltelijk afhanke

lijk van de grootte van de ruis. 

Overgang op de oppervlakte als parameter! 

Uit de voorgaande deconvoluties werd de oppervlakte berekend uit de 

vermenigvuldiging van~x h x s. Aangezien alleen verhoudingen van 

de oppervlakken onderling interessant zijn is de aanpassings factor 

S op &&n gezet aangezien deze in de berekeningen van de verhoudiftgen 

er toch uitvalt. De fout in de berekendeoppervlakken wordt dan gegeven 

door ó (j = ~ (û!J h+h Mi). 

In plaats nu van de gauss-pieken te geven door de parameters 

plaats, hoogte en breedte is het beter ze te geven door de para

meters plaats, oppervlak en breedte (of hoogte). Dit geeft narnelijk 

een verlaging in de fout van de oppervlakte i.v.m. een correlatie 

coëfficiënt tussen ~en h die ongelijk aan nul is en in de voorgaande 

gevallen altijd op &&nis gezet. 

Voor een verdere uitwerking zie appendix I. 



-36-
Hoofdstuk III 

Meet- en regel-apparatuur en preparaten 

Alle spectra van de chlorofyl-a oplossingen zijn met de 

fotospectrometer Cary 17 gemeten bij kamertemperatuur en 

een luchtvochtigheid van ± 40%. In figuur 1 staat het principe 

van deze fotospectrometer weergegeven. 

lamp monochromators 

scan drive 
system 

Cell Campartment 
~--------l 

I 
I 

r----v~ 
rotating 

mirror 

reference 

sample 1 

I I 
L ________ l 

---+to 
recorder 
platen 

detector 

FIGUT1 1 :Slok-diagram van het Model 1 Tl optisch S;)'Steem. 

Het oplossend vermogen wordt gedefinieerd door A 6 

In ons geval meten we spectra tussen de 600 en 700 nm. De 

golflengte ligt dus altijd rond de 650 nm. Voor ons is het dus 

voldoende om Ll ~ te weten. 

Bij onze metingen kunnen we invloeden van optische aberratie 

diffractie en refractie verwaarlozen. 

Indien de spleetbreedte W mm is en de reciproke dispersie, die 

golflengte afhankelijk is, gelijk is aan: 

dan volgt hieruit dat 

waarin dx de plaats verandering 

is in het vlak van de spleet. 

-1 0 D ~ W = 3.5 ~ 0.1 = 3.5 A 
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De afwijkingen in het uitlezen van de golflengte staan voor 

enkele golflengten afgebeeld in figuur 2. Voor het meetgebied 

tussen 600 en 700 nm geeft het uitlezen een gemiddelde afwijking 

van 0. 2 nm. 

wavelength 
(nm~ 4 r-0.1 ~:m 
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8 
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S46.0 

* 579.0 

7 

7 

D t.:..&.lO 

* 

708 .1' 

lld8.80 

ll6 7. 3 

1529.50 
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! 

0 
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)I 

1 

1 

l 

l 

1 

2 

I I I I 1 

1'14.23 

ëQ0.2Q 

.223.00 

2:'5.83 

2 3•!. 21 

c34.5G 

L37.83 

24 .1_ ()9 

248.20 

248.38 

2S3.6:J 

265.37 

269.95 

280.40 

296.7 3 

302.35 

302.75 

313.16 

365.01 

.Jr,G.31 

404.6L 

~ 35.83 

·l'Jl. 60 

·. -;r. 9C 

u23.44 

690.72 

ü1LOO 

357.01) 

39S.OO 

692.10 

711.00 

32S.30 

ï::, 

Jlj_ 

L:J 

Mode 1 1701 or 17DX only 

Ammonia at 300 mm 
pressure in 10 cm 

counter~l__......;,..•·<•t:n~cr 
reads low n .. ~.:l(Js high 

t u~( cel1, Infrasil or 
Suprasil W windows. 

* Unresolved doublet. 

•• Triplet. 

D Deuterium emiss1on line 
, (emi tted by Hotlel l 70 
UV lamps). 

lp Most intf'nse when using the low
.2:!:.~~ mercLry are (Ultraviolet 
Products Co. mercury "pencil are"). 

hp Mo:;t i ntei1Se Wht~n using the high-
r 1l'5~;ure rH~rcury ure (Cf~neral 
l.lt.·t·tric JJlOO 4..j'l'). 

FIGUUR 2 Verschillen tussen de uitgelezen golflengten 

en de werkelijke golflergten. 
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Om alleen de interacties tussen de verschillende chlorofyl-a

molekulen onderling te bestuderen en de invloed van water 

op de verschillende chlorofyl vormen is n-octaan als oplosmiddel 

gebruikt, omdat dit geen polarisatie neigingen heeft. 

Om redelijk droge oplossingen te krijgen werd het chlorofyl-a 

met cuvettes en pipetten gedurende 14 uur onder vacuum tot 

80°C gestookt. Daarna werd het chlorofyl-a in stikstof milieu 

(vochtigheid van ~ 25% bij een temperatuur van ± 25°C) opgelost 

in n-octaan dat gedroogd werd door toevoeging van molecular 

sieve 4A. 

Nadat de cuvetten werden afgesloten waren ze "meetrijp". 

zie ook figuur 3. 

vacu 

relatiove vochtigheid 25% 
0 

temperatu~r 25 C 

verwarmings-tape 

..__ ___ --- --- ---------

+ 

L 
~---- stikstof 

FIGUUR 3 Vacuumstoof in 

stikstofbox. 

Allereerst werden de cuvettes met 3cc oplossing gevuld en daarna 

afgesloten. Hierdoor werd er een hoeveelheid lucht boven de 

oplossing bij ingesloten. Aangezien deze lucht niet extreem 

droog is gaan we eerst na of deze lucht eventueel enige invloed kan 

uitoefenen. 

Indien de cuvette zodanig wordt gevuld dat er zich 3cc oplossing 

en 0.2cc lucht in de cuvette bevindt dan is er in bepaalde omstandi~

heden ruim voldoende water aanwezig om aan C'lk chlorofyl 

molekuul één water molekuul te binden. 

Stel dat we de oplossing extreem droog hebben gemaakt. En stel dat 

de vochtigheid in de stikstofbox, waarin geprepareerd wordt, 

30% bij 25°C is. 
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De absolute vochtigheidsdruk bij 25°C bedraagt 23.8 mm Hg. 

1 grmol gas bij 760 mm Hg en 0°C heeft een volume van 22.~liter. 

Bij een relatieve vochtigheid van 30% bevindt zich dan in een volume 

van 0.2 cm3 : 

Met een chlorofyl concentratie van + 20 1uM bevindt zich in 

3cc oplossing: 

3 ~ 10-3 ~ 20 = 60 nmol chlorofyl-a 

Hieruit volgt dat elk molekuul chlorofyl een molekuul water kan 

binden. 

Om nu deze moeilijkheid op te lossen zijn de cuvettes tot de 

rand toe gevuld geweest met de oplossing zodat zich in de 

afgesloten cuvettes geen hoeveelheid lucht meer bevindt. 

De belichting van de oplossingen is gedaan door ze aan te stralen met 

een halogeen reflectorlamp waar enkele rode filters zijn voor 

gezet (combinatie Grubb-parsons + BK filter. zie fig. 5) 
1 1 

met een totaal transmissie karakter als in figuur 4. 

55/.----------------

m.issie trans-~ 
I 

I 
40 17777l 

I 

FIGUUR 4 

goJ flengte 

T·ansmissie spectrum. 
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In figuur 5 staat summier de lichtopstelling aangegeven. 

lenzen 

T --4~- -- -~--
Wo-Ha lamp rood pE :·spex 
type 61-23 :s

1 
K1-fi:! t;;r 

~5V-150 1tJatt. 

1cm en 4cm water 

-~P}cuvette houder 

crubb-pars. 650 filter 
(HBW=59nl"') 

FIGUP'< •) Opstelling in de belichtingskast. 
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Hoofdstuk IV 

Theorie van J.J. Katz. (ref. 10) 

De licht energie overdracht in de fotosynthese is algemeen 

beschouwd een veelheid aan reakties waarin vele C: 300) chlorofyl-

molekulen als een fotosynthetische eenheid werken. De meeste 

van deze chlorofyl molekulen absorberen licht en geven deze 

weer door en worden daarom ook wel antenne chlorofyl genoemd 

(zie figuur 1 hoofdstuk I). 

In vivo komen naar alle waarschijnlijkheid alleen dimeren 

en eligomeren voor. Dit zijn ketens chlorofyl molekulen van twee 

(dimeren) en meer(oligomeren). Vergelijken we het spectrum van een 

in vivo preparaat met dat van een spectrum van monomeren~ door 

chlorofyl a in polaire vloeistof op te lossen~dan blijkt het eerste 

spectrum naar langere golflengten te zijn verschoven t.o.v. het 

tweede spectrum. 

Aangenomen wordt dat niet dechlorofyl-proteine interacties 1n 

de plant~ maar de bindingen tussen de verschillende chlorofyl a 

molekulen deze verschuiving of te wel "redshift" in het spectrum 

veroorzaken. 

In het chlorofyl-a-molekuul (=Chl-a zie hoofdstuk I) is het 

magnesium atoom vier gecoördineerd, wat met molekulaire bindingen 

tot vijf of zes verhoogd kan worden, waarbij het magnesium als 

elektronen acceptor fungeert. Wordt Chl-a opgelost in polaire 

elektronen donoren dan wordt het magnesium 5 of 6 gecoördineerd 

afhankelijk van de donor capaciteit, de ruimtelijke vorm en de 

concentratie van Chl-a in de oplossing. Vanwege het feit dat het 

magnesium iets uit het vlak van de .makroring ligt is het 

meestal vijf-gecoördineerd. Het absorptie maximum van het Chl-a 

als acceptor ligt tussen de 659 nm en de 671 nm afhankelijk van de 

polariseerbaarheid van het oplosmiddel. 

Van de aanwezige groepen in het Chl-a is het keton 

in ring V (zie hoofdstuk I) de sterkste elektronen donor. 

I.R. experimenten hebben namelijk uitgewezen dat bij dimeer 

vorming het absorptie maximum van dit keton veranderd. Bij het 

wegnemen van de carbomethyl groep (10 in figuur 1 hoofdstuk I) 

wordt de vrije energie voor het vormen van dimeren van pyro

chlorofyl zelfs groter, hetgeen een aanwijzing zou kunnen zijn 
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dat deze ester een ruimtelijke hindernis tot het vormen 

van dimeren zou kunnen zijn. 

Doordat de Chl-a molekulen zowel donor- als acceptor

eigenschappen hebben kunnen zich als zodanig dimeren en oligomeren 

vormen (mits er geen sterke donoren in de oplossing aanwezig zijn). 

Om de donor capaciteiten van het Chl-a te bestuderen moeten 

sterke elektronen acceptoren worden toegevoegd aan een niet polair 

oplosmiddel met Chl-a. De verkregen spectra van dergelijke oplossinGe 

lijken veel op die van dimeer spectra (absorptie maximum bij 

+ 675 nm). 

Bij toevoeging van bijvoorbeeld een sterke alcohol of water 

kunnen bindingen van het waterf,tof-atoom met hetketonverwacht wordeY' J 

d9s te sterker worden als de andere kant van het alcohol is 

gebonden aan het magnesium atoom van een ander Chl-a. (Want 

bindingen van een alcohol met een elektronen accepter heeft een 

sterke zuur neiging van het alcohol tot gevolg) zie figuur 1. 

:•'Itvl-stM. :,rter: 
" "'/ 

~ 

FIGUUR 1 bindingen tussen twee 

CF.L-a molekulen m.u.v. 
een alcohol. 

Er zijn twee soorten chlorofyl interacties te onderscheiden: 

(i) bindingen tussen de chlorofyl molekulen onderling. 

Hierbij hebben de molekulen zowel donor- als acceptor

eigenschappen. 

(ii) bindingen tussen chlorofyl molekulen en andere mole

kulen die weer onder te verdelen zijn in: 

A. Molekulen met ~~n donor site 

B. Molekulen met twee donor sites 

C. RXH aan het chlorofyl molekuul; bijv. HOH. 
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Voor de onderverdeling (ii)-A en-B geldt dat de Chl-molekulen 

slechts acceptoren zijn, terwijl voor (ii)-c geldt dat ze zowel 

donor- als acceptor eigenschappen hebben. 

De verschillende vormen en hun onderlinge evenwichten van 

de Chl-molekulen zijn afhankelijk van hun concentratie, de 

temperatuur en het oplosmiddel. 

Indien er geen donoren in de oplossing aanwezig zijn zullen 

dimeren en oligomeren gevormd worden. In "zachte" niet polaire 

oplosmiddelen (CC14) worden voornamelijk dimeren gevormd. 

Door een sterke polariseerbaarbeid van het cc1 4 ligt de concentratie 

van het chlorofyl tussen de 1 1uM en 10rnM willen er dimeren 

gevormd worden. Bij lagere concentratie krijgen we monomeren, bij 

hogere concentratie oligomeren. 

Bij oplossingen waarin alleen de fytyl staart oplost (b.v. alifatische 

koolwaterstoffen) vormen zich de oligomeren. Verhoging van tempe

ratuur en verlaging van concentratie doen ze weer uiteen vallen. 

De absorptie spectra die wij meten van Chl-a molekulen liggen 

tussen de 600 en 700 nm en worden ontleed tot een aantal gauss-

pieken die opgeteld een theoretische absorptie kromme tot gevolg 

heeft die binnen de meet nauwkeurigheid gelijk is aan de experimen

tele absorptie kromme. 

Katz heeft de herkomst van de aanwezige gauss-pieken als volgt 

gezien. 

In het chlorofyl-a molekuul zijn twee exitatie niveau's aanwezig 

te weten Qy(voor de rood/oranje overgangen) en Qx (voor de geel/ 

groene overgangen). 

De oscillatie sterkte van de QY-overgang is meer dan vijf 

groot dan die van de Qx overgang. De overgangs dipool van 

ligt ongeveer langs de NI-NIII verbindingen en die van Q 
x 

de NII-NIV verbinding. (-z/e. F~"gt.t.u~ .1 J../oorP~~u/r.z) 

keer zo 

Qy 
langs 

Hogere overgangen (S~ S ; n > 2) zijn niet geanalyseerd. o n 
Deze zouden in het blauw of nog hogere energie gebied moeten 

liggen. 

Een oplossing van Chl-a in bijvoorbeeld diëthylether geeft een 

spectrum te zien wat is opgebouwd uit vijf gauss-pieken en een 

typisch accepter Chl-a voorstelt. 
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QY en Qx zijn dan respectievelijk opgebouwd uit: 

QY(O,O), Q (0.1), Q (0.2) en y y 
Q (0,0), Q (0.1) waarin 0,1 en 2 respectievelijk de nulde, x x 

eerste en tweede vibratie niveaus zijn. 

>. (nm) 
550 575 600 625 

80. 

70-

1: QY(o.o)-(659nm) 
2: Qy(0.1)-(613nm) 

5 60 
ï 

3: QY(0.2),Qx(o.o)-(S 

4: Qx(0.1)-(530nm) 
0 50 
E 

.. ~ 40 

'Q 3o ??fo.o) ~(q,) 
. ~: _ n.~,) ~to.z) 2b 

2a 

19.0 

FIGUUR 2 absorptie spectrum van acc(ptor chlorofyl (CHL-a in diëthyl-ether) 

(2a) en het energie-niveau schema van acceptor chlorofyl (2b). 

De piek bij 660 nm van de absorptie curve wordt opgesplitst 

in twee gauss pieken te weten een smalle hoge piek bij 659 nm 

en een brede piek bij + 655 nm. Dit geeft een indikatie dat de 

Qy overgang gekoppeld is aan meer dan één vibratie niveau. 

De splitsing zou naar alle waarschijnlijkheid liggen aan de 

koppeling met C==C en C==N bindingen. 

Als het magnesium zes gecoördineerd wordt verschuift het 

Qx niveau meer naar het rode gebied en komt Q (0.0) tussen Q (0.0) x y 
en QY(0.1) te liggen, terwijl het QY niveau onveranderd blijft. 

Het spectrum van een donor chlorofyl geeft een verschuiving 

van QY, t.o.v. een acceptor chlorofyl-a te zien (redshift) 

waarbij het maximum bij 676 nm te liggen komt. zie fig. 3 

550 

0.6 

0.5,t 

~ 0.4 

~IGUUR 3 spectrum van donor-chlorofyl. 

I 0.31 
<I 0.2 

0.1 

18.5 17.5 16.5 15.5 14.5 
w (I03cm-1) 
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Het spectrum van een dimeer geeft een versmelting 

van de twee bovengenoemde spectra te zien. De hoofdpiek blijkt nu 

samengesteld uit drie gauss-pieken nl. twee scherpe nagenoeg 

even hoge pieken bij 659 nm en 676 nm en een brede piek zie 

figuur 4. 

50 

'e 40 
u 

T 
l30 
"' ::: 20 

"' Q 
w 10 

18.!5 

).(nm) 
!5~ !57!5 600 625 

17.!5 14.5 

'IGUUR 4 CHL-a dimeer in CCL4 
spectrum. 

De piek 659 zullen de accepter chlorofyl-a molekulen zijn en piek 

676 nm de donor chlorofyl-a molekulen. 

Bij eligomeren hebben we te maken met een hele reeks van 

chlorofyl-a molekulen waarbij de eerste van de reeks een 

acceptor chlorofyl is en de laatste een donor chlorofyl en de rest 

er tussen zowel acceptor als donor zijn. Het bleek dat het donor 

karakter in het molekuul de red shift in het spectrum veroorzaakte. 

Achteraf kunnen we dus uit de verhouding van piek 659 t.o.v. 

piek 676 de lengte van de eligomeren bepalen. zie figuur 5 
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FIGUUR 5 : zie volgende pagina 
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FIGUUR ~ sp~·~tra van .oligomeren met verschillende 

chlorofyl-a concentraties: 

A, 4 3 /u:t>1; 7), 0. 1 3 mN; r;, 1 • 3mM; 1), 1 5mT1. 

Vanwege de gekompliceerde spectra bij kamertemperatuur van Chl-a 

in vivo waarbij het absorptie maximum bij 678 nm ligt (dus een red 

shift t.o.v. een acceptor Chl-a spectrum) heeft French (ref. 3) 

metingen bij lage temperatuur gedaan en konkludeerde dat er vier 

algemene pieken zijn nl.: 661.6~ 669.6~ 677.1 en 683.7 nm. French 

heeft geen aandacht besteed aan eventuele vibratie niveau's. 

Aangezien de normale in vivo spectra niet enkelvoudig kunnen 

worden uitgelegd omdat er veel gauss-pieken combinaties mogelijk 

zijn en omdat afkoeling veranderingen in de chlorofyl aggregaties 

zou kunnen veroorzaken is Katz uitgegaan van verschillende (Chl-a)n 

in vitro spectra, waarbij n de waarden van 2T/M 20 kan aannemen. 

Als functie van de concentratie verandert nu alleen de oppervlakte 

van de Gauss-pieken (Katz: tussen 475 nm en 700 nm zijn 6 gauss

pieken aanwezig) en hieruit kunnen de relatieve verhoudingen tussen 

de verschillende chlorofyl-a aggregaties bepaald worden. 

Vergelijkend met de in vivo spectra bleken de oligomeren 

spectra het meest hiermee overeen te komen~ wat betreft hun decon

voluties als ook hun lichte fluorescentie. 

Naar aanleiding van door Katz recent opgenomen absorptie 

spectra kan men een struktuur voor (Chl-a) oligomeren opstellen 

die dezelfde optische en elektrisch-geleidende eigenschappen hebben 

als in-vivo antenne Chl-a zie figuur 6. Met een dergelijke 
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struktuur waarbij de molekulen loodrecht op elkaar staan (zie 

figuur 6) verkrijgen we een minimum aan repulsie overlap tussen 

de chlorofyl molekulen onderling en een optimale richting voor de 

binding tussen het keton eB het magnesium atoom. 
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Als een eligomeer wordt 

dan is er een absorptie piek 

wijdig aan de keten-as staat 

op de keten-as staat. 

FIGUUR 6 struktuur van een 

chlorofyl-a oligomeer. 

aangeslagen door gepolarizeerd licht 

bij 682 nm indien het E-veld even-

en bij 678 nm als het E-veld loodrecht 

De deconvolutie van een in-vivo spectrum geeft aan dat we 

met zeer veel donor chlorofyl-a molekulen te maken hebben (absorptie 

maximum bij 678 nm). 

Blijft de vraag; Zijn er andere manieren wae~mee de acceptor 

chlorofyl-a molekulen een redshiftteweeg kunnen brengén waarbij 

het absorptie maximum in 678 nm terecht komt? Dit zou zo kunnen zijn 

indien een zeer sterk electrafiele stof toegevoegd wordt. 

Tot nog toe komt alleen het Chl-a zelf in aanmerking wat betreft 

sterkte en hoeveelheid. Acceptor-Chlorofyl molekulen absorberen 

tussen de 660 en 671 nm afhankelijk van de polarizeerbaarheid 

van het oplosmiddel. Aangezien QY (i.t.t. Qx) ongevoelig is voor 

de verandering in het aantal bindingen dat het magnesium atoom 

aangaat verondersteld Katz de redshift als een effect van de pola

riseerbaarheid van het oplosmiddel (donor vorming). 
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In vitro kennen we geen polarisatie effecten waarbij het 

acceptor Chl-a bij een groter golflengte dan 671 nm absorbeert. 

Als het antenne Chl-a in vivo zich echter bevindt in een zeer 

polariseerbaar oplosmiddel dan zou is er misschien toch red

shift tengevolge van het acceptor Chl-a molekuul~ dus een grotere 

verschuiving dan in vitro mogelijk worden geacht~ kunnen optreden. 

Een andere verklaring voor de red-shift is de sterke ordening 

van in vivo materiaal wat betreft de aanwezige chlorofyl-a 

molekulen. 

Algemeen konkluderend is de meest simpele en voor de 

handliggende oplossing voor de struktuur van het antenne chlorofyl-a 

een oligomeer waarin de chlorofyl-a molekulen loodrecht op elkaar 

staan zie figuur 6. 

Korte samenvatting wat betreft de ''benoeming" van de gauss-piek met 

piek waarde groter dan 660 nm zie Tabel I. 

Tabel I 

Plaats van de piek nm 

662 

670 

>671 nm 

>685 nm 

absorberend molekuul 

Chl-a accept.in niet polariseerbaar 

stof. 

acceptor Chl-a in polariseerbare stof, 

(Chl-a) 2 

donor-Chl-a of acceptor/donor 

Chl-a 

Chl-a met verschillende koppe

lingen aan andere dan Chl-a 

molekulen. 

Het (Chl-a)n oligomeer heeft zoals gezegd dezelfde optische

als electrisch-geleidende-eigenschappen als het antenne Chl-a. 

Moeilijkheden doen zich echter op twee plaatsen voor: 
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I. Heeft het oroteïne in het geheel geen invloed? Er bevindt zich 

zeer veel proteïne in de plant. 

II. De (Chl-a)n structuur is alleen te verwezenlijken indien zich 

geen nucleofiele stoffen zoals water aanwezig zijn. Hoe is 

bovenstaande struktuur dan te verklaren in chloroplasten die 

bastens vol met water zitten? 

ad. I. Aangezien Chl-a makkelijk te extraheren is uit chloro-

plasten mogen we aannemen dat de binding(en) tussen het 

proteïneinChl-a molekulen niet of nauwelijks bestaat(n). 

Indien er toch zwakke bindingen bestaan zullen deze nauwe

lijks "zichtbare" spectrale verschuivingen veroorzaken. 

Twee voorstellen voor wat de taak van het proteine 

wel zou kunnen zijn: 

a) Het kan de Chl-a molekulen eventueel oriënteren en 

samenvoegen. 

b) Het proteïne kan zich gedragen als een soort anker

plaats waar zich een eligomeer met zijn donor Chl-a 

m.b.v. het magnesium atoom aan verankert. 

ad. Ir.Experimenten hebben uitgewezen dat de piek 680 nm van 

(Chl-a)n overgaat in 740 nm na toevoeging van water. 

nH 2o + (Chl-a)n (Chl-a-H 20)n hierbij moet de 

concentratie van het chlorofyl-a groter dan 1 mM zijn! 

Deze overgang in een waterdamp milieu van Chl-a (in dodecane) 

gebeurt alleen als PH 2o > 11mm Hg (bij kamertemperatuur) is. 

Als de druk kleiner dan 10 mm Hg wordt vindt er geen omzetting 

meer plaats ook niet na zeer lange tijd. 

Het blijkt dat deze kritieke waterdampdruk afhangt van het oplos

middel. Men zou zich dus voor kunnen stellen dat de aanwezige 

lipiden een soort van bufferzone vormen die zorgen dat de 

"kompetitie" die er bestaat tussen de Chl-a molekulen en andere 

nucleofiele molekulen, in het bijzonder water, altijd in het voordeel 

van de Chl-a molekulen uitvalt. 
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Hoofdstuk V 

De invloed van water op de verschillende chlorofyl-a vormen 

In hoofdstuk II is aangetoond dat een spectrum van chlorofyl-a 

tussen 600 nm en 700 nm met vier Banden te deconvolueren is. 

Gemiddeld liggen deze banden bij de golflengten 616 nm, 660 nm, 

664 nm en 678 nm welke we in het vervolg zullen aanduiden met 

respectievelijk P1 , P2 , P
3 

en P4. 

Om overgangen tussen de verschillende chlorofyl a vormen 

te krijgen kunnen we op twee manieren te werk gaan. 

De eerste manier is door de chlorofyl-a concentratie in 

de oplossing te veranderen en aan de hand daarvan de verschillen 

in de absorptie banden te beschouwen. Al gauw bleek uit de 

experimenten echter dat men met de chlorofyl-a concentratie 

boven de 50 ;urn moet zitten om niet in een bulb van punten 

terecht te komen zie figuur 1. 

rel. Opp. 

50% relatieve Opp_ P
3 

FIGUUR 1 Relatieve OLt>ervlakte van P.., uitgezet tegen 
L 

de relatieve oppervlakte van P
3 

voor ver

schillende concentraties. 
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Om dus zichtbare overgangen tussen de chlorofyl-a molekulen 

te krijgen moesten we met hoge concentraties chlorofyl-a 

werken (100-10oo 1um ) wat echter het grote nadeel had dat er 

cuvettes met zeer kleine weglengten gemaakt moesten worden 

zie figuur 2. 

voor- zij-

~f4-....,---·--· -·---·-·-

I I 

d 
onderaanzicht 

1: glasplaatjes 

2: ruimte voor monster 

3: tape met dikte van 70;um 

achteraanzicht 

D 

glasplaatje met opgeplakt masker 

FIGUUR 2 ·:juvette met weglengte 

van 70 /urn. 

4: uitsparing voor overtollig monster 

---~-- meetbundel 

Deze methode bleek echter niet goed te voldoen vanwege 

het feit dat de tape niet goed parallel op het glasplaatje 

aan te brengen was en omdat de oplossing in de lijmlaag 

ging zitten. Vanwege het feit dat er zeer weinig monster 

aanwezig is speelt de verdamping van het octaan een te grote 

rol. 

Als tweede methode is hetv.iatervr:ij maken van de oplossing 

gebruikt. In de loop van voorgaande metingen bleek dat water 

een zeer grote rol speelt tijdens de overgangen tussen de 

verschillende chlorofyl-a vormen. Zo heeft bijvoorbeeld 

toevoeging van molecular sieve 4A (Na-Ca-silicaat), waarvan 
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we weten dat het zeer hygroscopisch is, een duidelijk zichtbare 

verandering in het absorptie spectrum tot gevolg. 

Er is toen overgegaan op een preparatie methode die in hoofdstuk 

III beschreven staat. 

Als zodanig kunnen we de overgangen tussen de verschillende 

chlorofyl-a vormen bekijken als functie van de hoeveelheid 

water die er in de oplossing aanwezig is. 

De twee manieren om water in de chlorofyl-a oplossing 

te laten diffunderen is ten eerste de droge oplossing die in 

een gesloten cuvette zit aan de lucht bloot te stellen waardoor 

water uit de lucht de oplossing in diffundeert. De tweede 

manier is door een druppelwater aan de oplossing toe te voegen 

en de cuvette weer te sluiten. Achteraf bleek dat beide manieren 

dezelfde resultaten gaven, met slechts een klein verschil 

en dat is dat in het geval waarbij een druppel water aan de 

chlorofyl-a oplossing wordt toegevoegd de veranderingen van de 

oppervlakken van de absorptie banden de eerste tien minuten 

iets sneller verlopen, vergelijk de figuren 4 (blootgesteld 

aan de lucht) en 5 (een druppel water aan de oplossing toegevoegd) 

Vergelijkt men de relatieve oppervlakken van de vier absorptie: 

banden gevonden na deconvolutie met elkaar en 'Zet ,men deze opper

vlakken voor oplossingen met verschillende water concentraties 

tegen elkaar uit dan blijken duidelijk eenduidig reproduceerbare 

veranderingen op te treden als gevolg van de hoeveelheid water, 

opgenomen door de chlorofyl-a-oplossing. zie figuur 3. 
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van de verschi~lende 

pieken tegen elk~ar 

uitgezet. 
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De veranderingen van de oppervlakken in de loop ·va~· 

toenemende water concentratie zijn berekend voor oplossingen 

met verschillende chlorofyl-a concentraties. 

In Tabel I staan de tekens van de veranderingen in relatieve 

oppervlakte voor elke absorptie band ten gevolge van de 

toenemende water concentratie in de oplossing. 

Table I 

Concentratie van Gradiënt teken van de veramering van 

chlorofyl-a in ;uM oppervlakte van 

p1 p2 p3 

2.6 - + -
4 - + + 

5.3 - + -
8.5 - + -
1.8 - + + 

2.8 • - + + 

4.5 - + + 

7 - + + 

0 - + + 

0 - + + 

0 - + + 

0 - + + 

Uit deze tabel is direkt af te leiden dat band 1 en band 4 

t.g.v. toenemende water concentratie in de chlorofyl oplossing 

in oppervlakte afnemen. Dat band 4 bij een concentratie van 

300 1uM toeneemt kan liggen aan het feit dat relatief veel 

octaan verdampt is (cuvette van 1mm weglengte en 0.3 cc 

inhoud) wat een geconcentreerder oplossing tot gevolg heeft en 

de 

p4 

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
+ 
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dus dimeer vorming,die bij 678 nm absorberen. zie hoofdstuk IX. 

De oppervlakte van P2 neemt in de loop van grotere water concen

traties toe, terwijl de oppervlakte van P
3 

de tendens vertoont 

om bij grotere water concentratiesook toe te nemen. 

Absoluut gezien zijn de veranderingen voor alle banden ongeveer 

gelijk waaruit valt te konkluderen dat we te maken hebben met 

overgangen van de ene chlorofyl vorm in de andere en dat zich 

geen andere vormen voordoen aangezien dan een slechtere standaard 

deviatie te verwachten is omdat een eventueel aanwezige vijfde 

band niet wordt gea-nalyseerd en dus voor een deel door de wel 

aanwezige vier banden ~n voor een deel in de standaard deviatie 

van de deconvolutie verwerkt wordt. zie tabel II. 

Tabel II 

tijd dat water Oppervlakken van 

f 1 2 3 
kan toetreden [minute~ p p p p 

4 

S.D. Totale Opp. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rE 

0.14 0 779 251 32% 126 16% 322 41% 79 11 

0.13 6 760 212 28% 156 20% 344 45% 48 

0.15 15 764 205 27% 168 22% 358 4 7% 34 

0.15 30 753 194 26% 170 23% 363 48% 25 

0.16 45 754 193 25% 177 23% 362 48% 23 

Uit figuur 5 blijkt dat de sterke veranderingen zich in de eerste 

tien minuten voordoen waarna de veranderingen daarna in vergelijking 

zeer langzaam gaan. 

Verondersteld mag worden dat voor onze droge (zie verderop 

in dit hoofdstuk) oplossingen, in cuvettes van 1 bij 1 bij 3 cm 
2 met een kon takt oppervlakte met het water van 1 cm , na + één 

uur zich een evenwicht heeft ingesteld. Een zogenaamde verzadigings

punt voor wat betreft water opname uit de omgeving door de chlorofyl 

oplossing is bereikt. 

I 
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De reaktiesnelheid waarmee het evenwicht wordt bereikt is te 

beinvloeden door de oplossing te schudden. zie figuur 5. Nadat 

de oplossing geschud is, is een duidelijke verandering in de 

oppervlakte van de verschillende banden te zien. Na elke keer 

dat er geschud is blijkt de helling, oftewel~ de verandering 

per tijdseenheid van de oppervlakte van een band, kleiner te 

zijn dan vóór het schudden, een bewijs dat schudden van de 

oplossing een sneller evenwi«ht tot gevolg heeft. Dat het 

evenwicht steeds dichter genaderd is in de loop van de tijd 

blijkt uit het feit dat schudden verderop in de tijd steeds minder 

invloed heeft. Een verklaring hiervoor zou het volgende kunnen 

zijn. Aan het kontaktvlak octaan + chlorofyl-a - water komen 

chlorofyl-a- water bindingen tot stand die vlak bij dit kontakt 

vlak blijven hangen.(zie figuur 6) (water heeft een grotere 

dichtheid dan octaan en zit dus onder in de cuvette) 

diffusie 

van water I ljj~~J 
I' A--

n-octaan+CHL-a 

n.octaan+CHL-a met wa~er 

water 
FIGUUR 6 cuvette gevuld met 

de oplossing n-octaan-CHL-a 

en water. 
Hierdoor zal de watergradiënt over dit kontaktvlak snel klein 

worden. Schudtmen nu de oplossing dan zullen "chlorofyra- water-mole

kulen" zich meer homogeen door de oplossing verdelen wat 

een verhoging van de watergradiënt over het kontaktvlak tot 

gevolg heeft· - Tevens zal tijdens het schudden het water met 

de "hele" oplossing in aanraking komen wat een grotere werkings 

oppervlak tot gevolg heeft, zodat om twee redenen de vorming 

van "chlorofyl-a-water molekulen" versneld wordt. 
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De totale absorptie blijkt in_de loop van de ~ctingen aan het

zelfde sample altijd af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn 

van bleking ten gevolge van de meetbundel die bij de meeste 

metingen een intensiteit heeft van~ 3 1uw/cm2 . (zie ook hoofdstuk III 

In tabel III staan samengevat de relatieve oppervlakken van 

de verschillende absorptie banden van samples in "droge" vorm en 

"natte" vorm, waarbij het evenwicht zich heeft ingesteld als 

functie van de chlorofyl-a concentratie. Er zijn telkens twee 

oplossingen in de "droge" vorm gemeten. 

Tabel III 

Concentratie Oppervlakken in procenten van stook 

chlorofyl-a p1 I 
rzie verklaring 

~ 4 z3:1;?Y/; ),25 '/, '/ 

0 8.5 26 26 

22 

12.8 32 -
25 

0 17 26 25 

23 

~ 30 31 31 

21 

60 31 30 

22 

+ 150 30 30 

26 

+ 300 30 33 

23 

Verklaring tabel: 

links in de tabel geven de

zelfde tekens de oplossingen 

aan die tegelijkertijd gepre

pareerd zijn. 

p2 p3 p4 tempel 

tuur 

13 17 43 36 11 15 62°C 

27 47 0 

25 25 45 43 5 6 70°C 

36 42 0 

16 - 41 - 10 - 80°C 

23 48 3 
26 27 43 42 6 6 70°C 

32 45 0 

18 18 39 40 11 10 62°C 

33 42 4 

16 18 42 41 10 11 70°C 

30 44 5 
18 17 45 43 7 9 65°C 

24 45 5 
18 16 42 39 7 11 65°C 

29 39 8 

33% is de relatieve oppervlakte van 

P1 voor het eerste "droge" sample 

31% is de relatieve oppervlakte van P 

voor het tweede "droge" sample 

25% is de relatieve oppervlakte van P 

voor het "nat te" sample. 
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De stook temperatuur is de temperatuur waarmee het chlorofyl-a 

tijdens ~ i4 uur in een vacuum stoof gedroogd is. 

Het blijkt dat de onderlinge verdeling tussen de aanwezige 

chlorofyl vormen weinig afhankelijk van de chlorofyl-a concen

tratie van de oplossing is indien de oplossing watervrij is gemaakt, 

vergelijk in tabel III de oplossingen die tegelijkertijd geprepa

reerd zijn. De verdeling is uiteraard wel afhankelijk van de mate 

waarin de oplossing watervrij is gemaakt. 

Met onze preparatie methode spreken we van een "droge" oplossing 

indien de relatieve oppervlakken van de banden Pi, P2 , P
3 

en P4 
ongeveer de waarden hebben van respectievelijk 33%, i6%, 39% en 

i2%. Bij nog beter geconditioneerde preparatie methoden zullen 

de oppervlakken van de banden Pi en P4 nog groter en van de banden 

P2 en P
3 

nog kleiner worden. 

Door toevoeging van water blijken de "richtingen" van de band 

oppervlak veranderingen concentratie onafhankelijk te zijn. zie 

tabel I. De uiteindelijke oppervlakte verdeling voor "natte" 

oplossingen zijn afhankelijk van o.a. de mate waarin het prepa

raat droog was, hetgeen samen hangt met de stook temperatuur 

(zie appendix III),met een wel of niet goed vacuum, met de lucht 

vochtigheid van de stikstofbox (zie hoofdstuk III) en met de 

chlorofyl concentratie. 

Zo zal de band P4 onder invloed van water pas geheel verdwijnen 
0 0 indien de vacuumstoof niet hoger dan 70 -75 C wordt gestookt 

en de chlorofyl-a concentratie niet al te groot is ( < ~ 20 1uM). 
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Hoofdstuk VI 

Bleking van chlorofyl-a 

In grote lijnen komt de blekine; van chlorofyl-a ld erop 

neer dat zuurstof en chlorofyl-a oen reaktie aangaan onder 

bestraling van licht met een hoge intensiteit waarbij het 

chlorofyl in residu produkten uiteen valt. Deze reaktie is 

een deel van de fotooxidatie in een plant. 

In het donker opgegroeide kiemplantjes bevindt zich nog 

geen enkele vorm van chlorofyl echter alleen prota-chlorofyl 

dat in het kortgolvige gebied absorbeert. 

Nadat licht (van 652 nm) is geabsorbeerd wordt het prota-

chlorofyl momentaan omgezet in chlorofyl dat bij 684 nm 

absorbeert. Hierna vindt in het donker de omzetting van chlorofyl 

684 in chlorofyl 673 plaats wat bekend staat onder de naam 

shibata-shift.Het isobestisch punt bij de golflengte 676 nm 

duidt op een volledige overgang van het chlorofyl 684 in het 

chlorofyl 673. zie figuur 1 
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FTGUUR 1 Omzettig van PCHL 652 naar CHL 684 m.b.v. een 
licrtfli~s en de overGang van CHL 684 naar CHL 6~ 
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Indien men nu meer licht geeft kan er bleking optreden 

mits aan de tweevolgende eisen 1s voldaan (ref. 8) 

i. De licht intensiteit moet groter zijn dan 70.000 lux 

( ~ 10.3 mW/cm2 ). 

ii. Er moet zuurstof aanwezig zijn. (in stikstofmilieu treedt 

geen bleking op!) 

Conc. 

In figuur 2 staat de chloro~l concentratie in een kiemplant 

voor verschillende licht intensiteiten uitgezet tegen de be

lichtingstijd 

CHL-a 

r 

0 30 
Belichtingstijd 

in minuten. 

FIGUUR 2 

1. lage lichtintensiteit in lucht 

2. "tussen" lichtintensiteit in lucht 

3. hoge lichtintensiteit in lucht 

4. elke lichtintensiteit 1n stikstof 

milieu. 

In stikstof milieu blijkt zowel bij lage lichtintensiteit als bij 

hoge lichtintensiteit geen chlorofyl produktie uit het prota

chlorofyl plaats te vinden en treedt er ook geen bleking op. 

Redenen zijn: 

- Bij lage intensiteit is er geen zuurstof voor handen 

om het prota-chlorofyl te vormen voor chlorofyl. 

Bij hoge intensiteit is er geen zuurstof aanwezig om 

het chlorofyl of proto-chlorofyl te doen bleken. 
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Wat niet uit figuur 2 op te maken is, is het feit dat er bij 

hoge lichtintensiteit~ wanneer er bleking optreedt, een 

zekere ''protektie-tijd" bestaat tijdens welke zich geen bleking 

voordoet. Deze "protektie-tijd" bestaat alleen voor fotosynthetische 

eenheden, die 30 minuten in zuurstof milieu en wat langer in 

normale lucht is. Ook hangt de protectie tijd af van de licht -

intensiteit. In vitro preparaten waar wij aan meten kennen geen 

protectie tijd evenals in vivo-preparaten,pas.uit proto chlorofylgeve 

chlorofyl,geen protectie tijd kennen. 

Dat pas gevormd chlorofyl geen protectie tijd kent kan wijzen 

op het feit dat er een zekere naijling zit in het vormen van 

een fotosynthetische unit. Naar alle waarschijnlijkheid wordt 

naast het chlorofyl een chemischestofgevormd waarvan de vormings

tijd wat langer is, die voor de protectie van het chlorofyl 

zorgt (men denkt aan carotee~ ref. 9). Een andere mogelijkheid 

zou kunnen zijn dat de chlorofyl molekulen onderling een be

paalde beschermende structuur vormen. 

Bekend is (ref. 9) dat tijdens de protectie tijd, als het chlorofyl 

wordt aangestraald, er een reversibel proces plaatsvindt. In dit 

proces zou bijvoorbeeld die chemische stof aangetast kunnen 

worden zodanig dat het zijn protectie eigenschappen verliest~ 

of de gehele struktuur wordt door het licht aangetast. 

Binnen één uur donker weet de stof of struktuur zich weer zo 

te herstellen dat het chlorofyl weer voor korte tijd tegen hoge licht· 

intensiteit beschermd is. 

In vitro vindt het blekingsproces als volgt plaats: 
Av 

C!/ 5 
/ CU~ CUT 

aLT+ L1_T ~ C(LS + Q.{s 

U/ 5 +~5~CU-O~- uJk.. ~~ 

is chlorofyl in singlet toestand 

is chlorofyl in triplet toestand 

is zuurstof in singlet toestand 

is zuurstof in triplet toestand (= grondtoestand) 
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Verondersteld wordt dat de bleking in vivo preparaten een 

gelijksoortig reaktie verloop heeft. De drie hoofd-vereisten 

waaraan voldaan moet zijn om chlorofyl-a te kunnen bleken zijn 

voor zowel in vitro als in vivo experimenten identiek en gelijk 

aan: 

(i) 
(ii) 

(iii) 

voor de bleking is rood licht nodig. 

voor de bleking is zuurstof nodig. 

in vitro experimenten blijkt caroteen een protectie 

stof te zijn die bleking van het chlorofyl tegen gaat. 

In vivo experimenten blijkt caroteen ook een zekere 

protectie functie te bezitten. 

ad(iii) De protectie functie van het caroteen bestaat hierin dat 

indien het chlorofyl-a in de triplet toestand zit het 

caroteen als kortsluiting dient en de triplet toestand 

overneemt en het chlorofyl-a weer in zijn grondtoestand 

terecht komt. 

Ondanks het feit dat er zuurstof aanwezig moet zijn voor de bleking 

blijkt de zuurstof druk binnen wijde grenzen weinig invloed op de bleking 

uit te oefenen, alleen wanneer de zuurstofdruk in de in vitro expe

rimenten extreem laag wordt treedt een vermindering van de bleking 

op. 

Elk zuurstof molekuul in de grond toestand wordt met behulp van 

een chlorofyl-a molekuul dat zich in een triplet toestand bevindt 

omgezet in een zuurstof molekuul in de singlet toestand. 

Tijdens de levensduur van het ChlT, die variêert van 10-5 tot 10-3 

seconde, botst het molekuul ~ 7 maal (Ogryzl-1970). De concentratie 

zuurstof in alcohol en water is respectievelijk 2.78 en 3.16 cm3 /100cc 

(25°C). In de Chlorofyl oplossing mogen we dus+ 3cm3 /100cc zuurstof . ~ ~-

3 1 en verwachten wat neer komt op een concentratie van 100 ~ "22.4 ::::. 1300 1uM. 
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Dus de verhouding Conc. Chla/Conc. 0 2 zal meestal veel kleiner 

zijn dan 107. 

Hieruit volgt dat de concentratie zuurstof molekulen over 

een groot gebied weinig invloed op de bleking heeft. 

De kooldioxide concentratie blijkt bij afnemende grootte een 

remmende werking op de bleking te hebben. 

Axelsson vond naast het prota-chlorofyl dat bij 650 nm absorbeert 

ook nog een protochlorofyl vorm die bij 636 nm absorbeert. 

Door zeer geforceerde experimentelecmstandigheden wist hij een 

omstandigheid te creeëren waarin het PChl (636) en Chl (676) naast 

elkaar bestudeerd konden worden zonder dat PChl (636) door het licht 

wordt omgezet (ref. 9). 
In figuur 3 staan de absarpties bij 636 nm en 676 nm tegen elkaar 

uitgezet waarbij de pijlrichting de toenemende tijd van bestraling 

aan geeft. 

~6 

"' :;;s /;.' ... 
<C(4 
w 
u 
Z3 4 
<( 

FI~UU, 3 De correlatie tussen A
676 

en A
636 

lil 

~2 5 
(/) 6 
~1 

8 
7 tijdena bestraling. 

0 
4 5 

ABSORBANCE AT 636 nm 

Indien blijkt dat tijdens de bestraling de verhouding tussen 

de absarpties bij 636 nm en 676 nm onveranderd blijft dan is 

slechts één pigment (PChl 636 of Chl 676) verantwoordelijk voor de 

absorptie veranderingen. Zie de punten 1 t/m 4 in figuur 3. 

Het Chl 676 heeft wel absorptie bij 636 nm, maar PChl 636 
heeft slechts een verwaarloosbare absorptie bij de golflengte 

676 nm. Dus: 

= 
= 

A is de absorptie 
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Rekenen we dit allemaal door dan blijkt dat het blekings

praces volgens Axelsson in vivo preparaten een tweede orde 

proces is. zie figuur 4 . 

ï.:; 50 
2 

B 

I 

. / 
I 

I 
I 

I 

u 
<( FIGUUR 4 Re~iproke waarde van de absorptie 

ui:gezet tegen de belichtingstijd. 

De hellingen van deze rechten, de "ontledingsverhouding konstanten", 

vertonen een rechtevenredigheid met de lichtintensiteit. zie 

figuur 5. 

FIGUUR 5 "decompositie-verhoudings 

constante"uitgezet tegen de 

lichtintensiteit. 
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Axelsson vond de volgende voor ons interessante gelijkheid: 

I 
/l(t) 

A
0 

is de absorptie voor t = o 

I 
Rf~) C/) T 

A(t) is de absorptie op het tijdstip t 

k = k(I) is de "ontledings-verhouding konstante" als functie 

van de lichtintensiteit. 
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Hoofdstuk VII 

De invloed van licht op het chlorofyl-a-molekuul 

Quanturn-rendement van de oxidatie 

Voor de bestudering van de invloed van licht op het chlorofyl-a 

molekuul laat men licht van een bepaalde golflengte en intensiteit 

op één zijde van een cuvette met een chlorofyl-a-n-octaan oplossing 

vallen. (zie ook hoofdstuk III). 

Door deze straling verwachten we een zekere oxidatie (bleking) 

die afhankelijk zal zijn van de lichtintensiteit bij de golf

lengten waar het chlorofyl-a molekuul absorbeert en van de concentra

tie van chlorofyl in de oplossing. 

Als een cuvette met een lichtinten~iteit van I wordt aangestraald 
0 

kan men de intensiteit van het licht in de cuvette als functie 

van de plaats in de richting van de licht-bundel bepalen m.b.v. 

de wet van Beer-Lambert: 

licht bunde~ 

0 d x---....;;. 

Hieruit berekenen we 

met: 

k als constante, karakteristie 

voor de absorberende sub

stratie 

c concentratie van chlorofyl-a 

in de oplossing 

x afstand in de cuvette gereke 

vanaf de kant waar het licht 

wordt aangestraald (zie figl 

hiernaast). 

zodat de geabsorbeerde 

energie gelijk is aan 
cL 

Ll fi().)= crjleJ"())~j""'dx = 

0 hierin is Qrde oppervlakte 

van het cuvette vlak waar c 

lichtbundel op valt. 
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Aangezien ~ U(~) de geabsorbeerde energie per tijdseenheid 

voorstelt is de totaal geabsorbeerde energie in een tijdsbestek van t 

minuten, indien c gelijk is, gelijk aan: 

t 

Ll \../ ()) 0 IJ(),) dl= 0 I.().)(;- e _/"_a:) t 
0 

Laten we een lichtbundel met een intensiteit verdeling als in 

onderstaande figuur vallen op een chlorofyl oplossing met een 

spectrum wat ook in onderstaande figuur staat aangegeven dan kunnen 

we hieruit de totaal geabsorbeerde energie berekenen. 

6oo 

a: absorptie spectrum van Chl-a 

b: spectrale verdeling van de 

lichtbundel 
71:10 ~ 

7 yo/!FiEN~ iE [?I ry 

Stellen we dat het spectrum van de lichtbundel 'n gaussverdeling 

heeft dan is: 

LfA) 

De totale intensiteit van de lichtbundel kunnen we ongeveer gel ij ks tellen. 

aan I = I ~ r.-otot omax v 

ZOJ>RT 



-68-

De absorptie door de chlorofyl o~lossing is: 

~ ~ 

h. T _ ()<!9 - €.. ()} e. ct.J I /l11 ;= -etet*..L~'c-.( *(1-..L c!A 
l::OCRIU.. ), Ki? V 

Voor een chlorofyl oplossing van 30;uM en extinctie van 1.92(mol/dm} 

bij 660nm krijgen we met een lichtbundel waarvan de totale 

lichtintensiteit 12.5 mW/cm2 is en de ö = 20nm: 

< 
- ().i- 67) I } - - Ef))*e*ct. 

!i"::: { e. ,2?{ .lO I so 1c/,~t·lll,,.~ l't =I -10 é.( ~J Ai c1 )i 

0.36 625 10 0.02 ~ Ia tot 
0.34 635 10 a.o4 * Ia tot a.54 

0.50 645 10 a.a9 71- Io tot a .6 8 

1.06 652.5 5 o.a7 * Ia tot 0.91 

1.74 657·5 5 0.08 ~ Ia tot 0.98 

1.86 662.5 5 0.09 * Ia tot 0.99 
1.24 667.5 5 0.10 * Io tot 0.94 

0.98 672.5 5 0.10 * Ia tot a.89 

0.72 680 10 0.17 *' Ia tot 0.81 

0.20 690 10 a.12 *- Ia tot a.37 

Dus: 

Na 5 minuten belichting is de E_( 66a) = 1. 7a (mol/d m}.m. 

De chlorofylconcentratie afname per seconde is dus: 

( /. 9:1. -1.7)*30 ~/0- t !lil 
1. f.Z * 5 * 6o [sec . .l 

= 

0. OI -K- 10- f ~~???~ /c;m-3 cJ~e = 

6 *10/.l "777o/Ld" I C/n·/ .. uc. 

Energie van 1 quant bij 667 nm is ~ ~ 3~1a- 1~ 
Per seconde worden er dus 8.7 ~ 1a-3 13 ~ 1a- 19 ~ 3 ~ 1016 quanten per 

cm2 aangestraald. 
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De verhouding tussen het aantal geoxideerde molekulen in het 
aantal geabsorbeerde quanten is dan 

Frakties van chloroplasten zijn nog ongevoeliger. 

Bij de experimenten van Thomas (ref. 11) werden extincties gemeten 

van 0.7 in meetcellen met één cm weglengte. 

Voor onze preparaten met een concentratie van 30 1uM kregen 

we een extinctie van 1.9 zodat we mogen veronderstellen dat 

Thomas met preparaten van(0.7/1.9) ~ 30 = 11 1uM heeft gewerkt. 

Met een afname van 30% absorptie in 5 minuten bleken er: 

Stellen we de gemiddelde golflengte van het licht dat op de 

cuvette valt op 650 nm dan hebben we met een lichtintensiteit 

van 60 mW/cm2 ongeveer: 

6o *"/o- 3 /.3;rlo-'f = 2.i<-/0
11 jtLM?~hec. 

die per cm 2 worden aangestraald. 

Per quant worden er dus 

geoxideerd. 

3-3 ~ 1015 ~ 10-3 -- 1 6 10-5 l k 1/ t . ~ mo e uu quan 
2 ~ 10 17 

Puur in vivo preparaten zijn het minst ongevoelig voor oxidatie. 

Sironval zag (ref. 8) dat 20% van zijn preparaat na 1~ uur 

was gebleekt. 

In 1 cm3 was 0.5 mgr droog absorptie pigment. 

De twee voornaamste licht absorptie pigmenten zijn chlorofyl-a 

en chlorofyl-b. Met de verhouding chl-a/chl-b = 2.48 kunnen we 

aannemen dat er ongeveer 0 · 5
1 = 0.36 mgr chlorofyl-a 

1 + 2:48" 

per cm3 aanwezig is. 
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.,20 
Er wordt dus 

0.3b 

'* ..!I !00 fr/~*lv 
/' 

molekuulgewicht van Chl-a 

De lichtintensiteit waarmee het monster wordt aangestraald 

is 100.000 Lux. wat ongeveer overeenkomt met 500 mW/cm2 . 

Weer aannemend dat de gemiddelde golflengte 650 nm is komt 500 mW/cm2 

overeen met 500 ~ 10-3 13 ~ 10-19 = 1.7 ~ 10 18 quanten/cm2 die per 
2 

cm worden aangestraald. 
8 1 ~ 10 12 -6 Per quant wordt er dus · = 4.8 ~ 10 molekuul/quant 
1.7 ~ 10

18 

geoxideerd. 

Uit de verschillende oxidatie gevoelighe~~voor de hier boven

staande oplossingen blijkt dat er een protectie stof of structuur 

bestaat in het intakte fotosynthese systeem. 

De totale absorptie verandering t.g.v. de oxidatie van chlorofyl-a 

Allereerst wordt de invloed van het licht op het gehele spectrum 

van het chlorofyl-a bekeken zonder op de "interne" verschuivingen 

van de gauss-banden onderling te hebben. 

De absorptie verschillen tussen de spectra drukken we uit in de 

rekengrootheid: 

V = (afname van de totale Opp./ totale Opp. vóór experiment) ~ 1C 

Deze grootheid geeft het percentage chlorofyl-a molekulen aan die 

door een tijdelijke bestraling geoxideerd zijn. De oxidatie van 

het chlorofyl-a komt in onze metingen tot uitdrukking in een 

absorptie verlaging van het sample waarin chlorofyl-a molekulen 

geoxideerd worden zie blz.6! Hierbij stelt het chlorofyl-a 

molekuul elke vorm voor die het in de oplossing kan aannemen. 
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Het evenwicht tussen de verschillende chlorofyl-a vormen 

stelt zich momentaan in. 

Voor een chlorofyl oplossing (30 1uM) die van te voren 

niet watervrij is gemaakt is een zeer duidelijke afhankelijkheid 

te zien tussen de licht intensiteit en de oxidatie. zie Tabel I, 

figuur 1 en bij lage blz. 2~J t /m 30. 

Tabel I 
Bleking van een Chl-a-n-octaan oplossing met een chlorofyl-a 

8Jncentratie van 30 1uM. 

Bestralingstijd [minJ Io 
2 1.1 : mW I cm ----+ 0 . 2 5 3.5 7 

0 916 911 938 930 
5 915 897 897 857 

10 864 807 
15 870 834 763 
20 911 
25 854 789 703 
35 752 655 
45 818 
65 788 

Als functie van de tijd en lichtintensiteit staan hier de 

oppervlakken van de absorptie spectra aangegeven. 

Uit figuur 1 blijkt dat bleking van chlorofyl-a niet 

rechtevenredig is aan de belichtingstijd maar dat de blekings

snelheid afneemt naarmate het sample een langere tijd belicht 

is geweest. 

12.6 

911 
818 

757 
710 

647 
604 
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Axelsson vond met zijn experimenten in vivo en ook in vitro 

(ref. 9) dat de fotooxidatie een tweede orde proces is: 

Î =kt+ Ä
0 

....... ~zie figuren in hoofdstuk~ 

Uit figuur 1 blijkt een tendens voor de oxidatie aanwezig te 

zijn die na verloop van een lange. belichtingstijd een"steady 

state" doet vermoeden in de buurt van 50%. 

In ons geval zal dus, indien we met een tweede orde proces te 

maken hebben, vergelijking G) veranderen in: 

10+-< +.L 
+ 10 

;oo% -5o% 
p(t) is de relatieve 

absorptie op tijd t. 

We hebben met 10+2 vermenigvuldigd om 'n overzichtelijke grafiek 

te krijgen. Zetten we (p(t) - 50%)
1

~ 10+ 2 uit tegen de belichtingstijd 

t voor verschillende lichtintensiteiten dan blijkt uit de expe

rimentele gegevens dat (p(t) - 50%) omgekeerd evenredig te zijn 

met de belichtingstijd. zie figuur 2a. 

Dat de fotooxidatie geen eerste orde proces is blijkt als 1n(p(t)-50%) 
wordt uitgezet tegen de belichtingstijd zie figuur 2a.(Alleen voor 

de lichtintensiteit 12.6 mW/cm2 gedaan). 

Als we de zogenaamde "decompositie verhoudings constante" k 

(ref. 9) uitzetten tegen delichtintensiteit (zie figuur 2b) dan 

verkrijgen we een gelijksoortige grafiek als Axelsson met zijn 

~ metingen voor chlorofyliede . 
~ 
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Deze k is 'n maat voor de snelheid waarmee de oplossing bleekt. 

Wat betreft de invloed van water op de oxidatie van chlorofyl-a 

vergelijkt men twee identiek geprepareerde oplossingen van chlo

rofyl-a in n-octaan waarbij het ene watervrij wordt gehouden 

en aan het andere wordt een druppel water toegevoegd. 

Nadat in de "natte" oplossing zich het evenwicht heeft ingesteld 

blijkt deze oplossing meer lichtgevoelig te zijn dan de water

arme oplossing. zie tabel II. 

Tabel II 

Concentratie Chl-a 1uM lichtintensiteit mW/cm 2 

k voor: 

"natte" 0 l. "droge" 

0 4 3.6 0.15 0. 0/ 

8.5 6.3 0.67 0. 2 ~ 
x 

x 17 G.3 0.67 0 .1 I 

0 30 3.6 0.17 0. 0/ 

60 3.6 0.16 0. 0 ~ 

+ 150 3.8 0. 0~ 

3.8 0.18 

+ 300 3.8 0. OI 
3.8 0.28 
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Uit deze tabel kunnen meteen konkluderen dat water een vergroting 

van de bleking tot gevolg heeft. 

Gelijktijdig geprepareerde samples zijn weer links in de 

tabel met 'n zelfde teken gemerkt. Dat bovenstaande waarden 

voor de oplossing met een chlorofyl-a concentratie van 30 1uM niet 

overeenkomen met die in figuur 1, wat een ander experiment is, ligt 

aan het feit dat bovenstaande oplossing meer water bevat en dus 

ook gevoeliger is voor bleking. 

In de tabel valt verder nog op de twee grote absorptie 

verandering van de "droge" oplossing met concentraties 8.5 1uM 

en 17 1uM respectievelijk 26% en 30%. We mogen hier dus uit kon

kluderen dat, naast dat de oplossingen met een hogere licht

intensiteit aangestraald worden,dit twee oplossingen zijn geweest 

die nog niet erg watervrij waren. Dit is eenzelfde conclusie 

die we kunnen trekken uit tabel III hoofdstuk v. 
Voor de samples met een chlorofyl-a concentraties 1501uM en 300 1uM 

geldt hetzelfde met de extra kanttekening dat de cuvettes, met 

een weglengte van 1 mm. slecht afgesloten konden worden. 

Toch is voor deze laatste twee experimenten een duidelijk 

verschil in bleking te zien. zie appendix IV!! 

Absorptie veranderingen van de afzonderlijke absorptie-banden 

Naast bovenstaande beschouwing over het gedrag van het gehele 

absorptie spectrum van chlorofyl-a als functie van de bestra-

lings-tijd en- intensiteit kunnen we trachten een meer gedetailleerde bE

schouwing tegeven over de veranderingen van de verschillende 

absorptie banden verkregen uit de analyse van de spectra m.b.v. 

het programma miniquad (zie hoofdstuk II). 

De bestraling van een chlorofyl-a oplossing heeft tot gevolg 

dat bleking optreedt die wat betreft zijngrootteorde afhankelijk 

is van de lichtintensiteit en van de hoeveelheid water die in 

de oplossing aanwezig is. Voor de vier afzonderlijke absorptie 

banden ligt de interpretatie wat ingewikkelder, omdat we nu te maken 

krijgen met absorptie veranderingen, van die absorptie banden, die 

ongeveer vier keer kleiner zijn (het absorptie spectrum is op

gebouwd uit vier banden), zodat de absorptie veranderingen moei

lijker te detecteren zijn. 
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Het blijkt dat de vier verschillende chlorofyl-a vormen 

niet allen even gevoelig zijn voor licht. De bleking van de 

vier vormen is dus niet gelijk. 

In figuur 3 staan de absolute en relatieve absarpties 

uitgezet tegen de belichtingstijd voor een chlorofyl-a oplossing 

van 30 1uM (Chl-a-n-octaan) die geen extra behandeling heeft onder

óaan om de oplossing watervrij te maken. De lichtintensiteit 
2 van het aangestraalde licht is 3.5 mW/cm . 

De relatieve absorptie van een absorptie band is in dit geval het 

percentage van het totale absorptie spectrum dat deze band beslaat 

van het spectrum. 

In deze figuur 3b ziet men een bleking van de banden 664 en 616 

een lichte bleking van de band 678 en een gelijkblijven van de 

absorptie 660. Relatief gezien ziet men in figuur 3a dan een afname 

van de banden 664 en 616 terwijl de band 660 toeneemt. 

Bij deze lichtintensiteit zijn dus de absorptie banden 664 en 616 

wel lichtgevoelig en de banden 660 en 678 nauwelijks lichtgevoelig. 

Een afwijkend beeld krijgt men als de lichtintensiteit groter 

dan deze 3.5 mW/cm2 wordt. zie figuur 4. 

In deze figuren 4a t/m d is de relatieve absorptie afname uitgezet 

tegen de belichtingstijd. Dit is gedaan voor verschillende licht

intensiteiten. In dit geval is de relatieve absorptie afname het 

percentage van een absorptie band die wordt gebleekt. 

De standaard deviaties van de oppervlakken van de absorptie banden 

616, 660, 664 en 678 zijn respectievelijk 2%, 10%, 6% en 13%. 

Vandaar dat we de punten in de figuren4b en 4d die in het gearceerde 

deel vallen 0% mogen veronderstellen. Hieruit volgt dat de absorptie 

banden 660 en 678 in oppervlakte afnemen na een zekere belichtings 

periode die des te kleiner wordt naarmate de lichtintensiteit groter 

wordt .Het zou mogelijk kunnen zijn dat deze twee chlorofyl vormen niet 

bleken maar overgaan in de twee andere chlorofyl vormen ( 616 en 66 4) 

aangezien het in de figuur tekenend is dat als de afname van de 

absorptie van 660 en 678 opgang komt de afname van de absorptie 

van 616 en 664 minder sterk wordt. Indien 660 en 678 wel bleken 

is er geen reden waarom de oppervlakken van de absorptie banden 
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616 en 664 minder hard zouden afnemen en waarom deze absorptie 

banden niet direkt door het licht worden gebleekt. 

Dit zou kunnen betekenen dat de vormen 616 en 664 bleken en dat de chlo

rofyl vormen 660 en 678 overgaan in de vormen 616 en 664 als 

bepaalde evenwichten tussen de chlorofyl vormen vergenoeg uit hun 

"steady state" zijn gebracht. Deze evenwichten zijn o.a. afhan-

kelijk van de waterconcentratie in de oplossing. (zie hoofdstuk V). 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de evenwichtsconstanten van die 

evenwichten na de belichting een andere waarde hebben dan voor 

de belichting aangezien van de Chl-a-H2o molekulen die bleken 

het water molekuul over blijft dat een verhoging van de vrije 

water concentratie totgevolg heeft hetgeen duidelijke invloed heeft 

op de onderlinge verdeling tussen de vier absorptie banden (zie 

hoofdstuk V). 

Dat er chlorofyl molekulen zijn, met water gebonden, die bleken 

is gekonkludeerd uit de wetenschap dat chlorofyl oplossing met 

veel water sterker bleken dan chlorofyl oplossing met weinig water. 

Indien oplossingen met verschillende chlorofyl-a concentratie 

worden belicht gedurende ± 30 minuten met een lichtintensiteit van 

± 4 mW/cm2 blijken we deze metingen niet numeriek met elkaar 

te kunnen vergelijken als de oplossingen niet gelijktijdig 

geprepareerd zijn. In dat geval is namelijk de water concentratie 

voor de verschillende oplossingen niet gelijk omdat bij het 

drogings proces niet steeds onder dezelfde, streng gecontroleerde 

condities gewerkt kon worden, een gevolg van de beperkte appara

tuur. 

Tendenzen zijn wel uit de metingen te halen. Zo geldt voor 

alle experimenten dat bijna alle oppervlakken van de absorptie 

banden, absoluut gezien, na belichting zijn afgenomen. De enige 

uitzondering is de oppervlakte van band 660 die voor water 

arme oplossingen na belichting toeneemt. Bekijken we de opper

vlakken relatief t.o.v. het totale absorptie oppervlak dan nemen 

de oppervlakken zeker niet allemaal af na belichting. Dit is een 

gevolg van het feit dat niet alle chlorofyl vormen even sterk 
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oxideren. Vergelijken we daarom het percentage van een band 

oppervlak t.o.v. het totale absorptie oppervlak voor èn na de 

belichting dan kan er een toename in percentage zijn, in tabel 

III met een + teken aangegeven, het geen duidt op het feit dat 

de chlorofyl vorm niet of niet snel bleekt of er kan een afname 

in percentage zijn, in tabel III met een - teken aangegeven, 

hetgeen duidt op het feit dat de chlorofyl vorm snel bleekt. 

Deze tendenzen staan in tabel III voor oplossingen met verschillende 

chlorofyl-a concentratie aangegeven voor elke absorptie band. 

Onderscheid is gemaakt tussen water arme chlorofyl oplossingen 

èn oplossing met een druppel water op de bodem van de cuvette. De 

oplossingen met het water hebben v~te voren een uur in het 

donker gestaan om een verzadiging te verkrijgen wat betreft 

de binding van water aan het chlorofyl. 

Tabel III Het teken van de gradiënt van de 

Procentuele toe- of afname van de vier absorptie banden voor 

verschillende chlorofyl-a concentraties. 

Chl-a oplossing 

Conc. Chl-a 1uM Band nm met H20 zonder H20 

4 616 + 0 
660 + 0 
664 
678 + + 

8.5 616 + 

660 + 

664 
678 0 

17 616 + + 

660 + 

664 
678 0 

30 616 + 0 
660 + 

664 + 

678 + 
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Chl-a oplossing 

Conc. Chl-a 1uM Band nm met H
2

0 zonder 

60 616 + 0 

660 + 

664 
678 + 

150 616 + 0 

660 + + 
664 
678 

300 616 + 

660 + 
664 
678 

Voor konklusies vergelijken we identieke absorptie banden voor 

de verschillende chlorofyl concentraties. We zien dan dat voor 

chlorofyl oplossingen met water de absorptie band 616 niet 

sterk blekend is. Band 664 daarentegen bleekt wel sterk. Voor 

chlorofyl-a oplossingen die water arm zijn blijkt band 660 
niet sterk blekend te zijn en band 664 wel sterk te bleken. 

In een ander experiment zijn vijf identieke chlorofyl 

oplossingen, die geen druppel water bevatten echter ook 

niet extreem watervrij zijn (drogingsproces niet op toegepast) 

bestraald met verschillende lichtintensiteiten. De banden 616 

H2 0 

en 664 blijken voor alle oplossingen sterk te bleken. Band 660 
blijkt niet sterk door oxidatie in oppervlak te zijn afgenomen, 

terwijl band 678 noch extreem gevoelig noch extreem ongevoelig 

voor licht is. Samenvattend kunnen we de drie soorten oplossingen, 

waarbij het verschil zit in de water concentratie met elkaar 

vergelijken. zie tabel IV. 
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Tabel IV: lichtgevoeligheid van drie verschillende oplossingen. 

a~ Chl-a + druppel water: b: Chl-a waterrijk; c: Chl-a water arm 

lucht 

~ e- CHL-a+n-octaan 

2 ~rZiu?LZ!t-- water 

Absorptie\ 
band 

616 
660 
664 
678 

++ 

0 

I 
++ 

0 

let wel de cuvettes zijn afgesloten. 

CHL-a+n-octaan 

/ 
++ 

0 

Vanwege het feit dat de cuvettes zijn afgesloten kan er 

geen water van buiten af toetreden. Bij oplossing a kan steeds 

water door de chlorofyl oplossing opgenomen worden,dit integen

stelling tot de twee andere oplossingen (ben c). Dit zou de reden 

kunnen zijn waarom oplossing a niet met de twee andere oplossin

gen overeen komt wat betreft de bleking van de afzonderlijke 

chlorofyl vormen. 
Indien we zeggen dat band 616 en 664 het sterkst bleken, 

gekonkludeerd uit figuur 4, en dat juist deze twee vormen molekulen 

zijn waarin chlorofyl-a met water gebonden is (grotere water con

centratie geeft een sterkere bleking) zullen deze twee vormen 

weer moeten worden aangevuld uit andere chlorofyl vormen 
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om de verstoorde evenwichten weer te herstellen. Voor het vormen 

van de chlorofyl vormen 616 en 664 uit chlorofyl-a is echter 

water nodig wat in oplossing-a in overvloed aanwezig is en in 

de oplossingen b en c in beperkte mate aanwezig is. Dat is dan 

de reden dat de vormen 616 en 664 in de oplossingen b en c niet snel 

kunnen worden aangemaakt en de andere vormen 660 en 678, waaruit 

de chlorofyl vormen 616 en 664 gevormd zouden worden,minder 

snel hierin overgaan. 

In oplossing a is extreem veel water wat aanleiding geeft 

tot een zeer snelle overgang van de chlorofyl vormen 660 en 678 

in de chlorofyl vormen 616 en 664,indien bleking van 616 en 664 

zich heeft voor gedaan. Hierdoor neemt de oppervlakte van absorptie 

band 660 af en kunnen de banden 616 en 664 in oppervlakte zelfs 

relatief toenemen (616) of minder sterk afnemen (664) dan in het 

geval waarbij de water concentratie laag is (oplossingen ben c). 

In de hoofdstukken VIII en IX kunnen we uit de gevonden molekuul 

vormen en evenwichten beter geargumenteerde verklaringen gegeven. 

Absorptie veranderingen als functie van de belichtingstijd staan 

in figuur 5 uitgezet voor twee verschillende chlorofyl concentra

ties 150 1uM en 300 1uM. 

Voor elke concentratie is een waterrijke en water arme oplossing 

gemaakt. 

De preparaten uit Figuur 5 werden gemeten in cuvettes met 1 mm weg

lengte en een inhoud van 1/3 cc en die niet goed afsluitbaar waren. 

Door deze onvolkomenheden zullen de volgende factoren een vrij 

grote rol spelen: 

- toetreding van water in de water arme oplossing zodat de 

bleking sneller zal gaan verlopen. 

- verdamping van octaan wat een sterker geconcentreerde op

lossing tot gevolg heeft. 

- De inzet van deze 1 mm cuvettes in 1 cm houders is iets 

minder reproduceerbaar dan voor 1 cm cuvettes. Hierdoor 

wordt de weglengte door het preparaat~1mm. 
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De oplossingen b en d,beide waterrijk,komen in grote lijnen 

overeen met die afgebeeld staan in figuur 4 wat betreft 

de absorptie veranderingen van de verschillende band. Alleen 

de banden 660 en 678 nemen direkt in het begin al in oppervlakte 

af voor bovenstaande oplossingen integenstelling tot de oplossing 

in figuur 4. Dit ligt in het feit dat bij bovenstaande oplossingen 

'n druppel water is toegevoegd, dus een overmaat aan water, 

en bij de oplossingen van figuur 4 is slechts een beperkte hoeveel

heid water aanwezig. 

Ook hier blijkt het absorptie oppervlak voor band 660 
voor water arme oplossingen toe te nemen. zie blz 19 . 
Dat band 660 in oplossing a zo extreem veel ·toeneemt zou 

kunnenliggen aan het feit dat octaan verdampt en we een geconcen

treerder oplossing krijgen wat meestal een vergroting van band 660 
tot gevolg heeft. Verder konklusie worden in de hoofdstukken VIII en 

IX getrokken. 
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Hoofdstuk VIII 

Bepaling van de verschillende chlorofyl-a vormen en hun onderlinge 

evenwicht. 

Uit de in voorafgaande hoofdstukken gevonden interacties tussen en 

reakties van de vier verschillende chlorofyl-a absorptie vormen wordt 

in dit hoofdstuk een poging gedaan om aan elke absorptie band een 

bepaalde energie overgang in een bepaalde chlorofyl vorm tre te 

kennen 

Allereerst bleek dat indien we de chlorofyl oplossingen extreem 

droog hadden gemaakt dat vooral de oppervlakte van P2 toenam met 

toenemende water-concentratie. Hieruit kunnen we konkluderen dat deze 

vorm meer water zal bevatten dan de andere aanwezige chlorofyl vormen 

Ook uit de experimenten bleek er een toename van de oppervlakte van P 

te bestaan bij toenemende water concentratie. De P3 zal dus hoogstwaa 

schijnlijk ook water bevatten echter in minder mate dan de P2 vorm. 

Uit bovenstaande is het aannemelijk om P2 voor te stellen als 

H20-Chl-a-H2o en de P3 vormen voor te stellen als Chl-a-H2o (en/of 

Chl-a). 

Door de opvallende koppeling tussen de piek van P1 en de piek 

van P3 (zie in het volgende hoofdstuk IX)zouden deze twee 

absorptie banden van eenzelfde chlorofyl molekuul afkomstig kunnen 

zijn. 

De absorptie band P4 is afkomstig van de dimeer-molekulen zoals 

algemeen aanvaard wordt. (Katz, Fong. etc.). Aan het dimeer molekuul 

zal waarschijnlijk nog een water molekuul gekoppeld zitten vanwege 

het dipool karakter van het chlorofyl-a molekuul. 

Resumerend komen we dus op: 

p1 <:t 616 nm) } Chl-a-H2o en Chl-a 
p3 (:!: 664 nm) 

p2 <:t 660 nm): H 0-Chl-a-H 0 2 2 
p4 (:!: 678 nm): Chl-a-Chl-a-H20 of Chl-a-H 0-Chl-a 2 
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De reakties die zich tussen de verschillende molekulen kunnen 

voordoen zijn de volgende: 

.1 

.2_ 

3 

- --- 4 

Voor de verschillende gevonden fenomenen in de voorgaande hoofdstukken 

kunnen we met bovenstaande evenwichten de na volgende verklaringen 

geven. 

Interactie van water met chlorofyl-a 

Tijdens de droging van chlorofyl-a zullen de eerste drie evenwichten 

naar links verlopen(door water toe te voegen juist andersom) zodat 

we een relatief kleine concentratie van het molekuul (H 20-Chl-a-H20) 

en een relatief grote concentratie van zowel het molekuul Chl-a-H2o, 
Chl-a en (Chl-a) 2-H20 zullen krijgen (experimenteel bevestigd) 

Uit hoofdstuk V: Droog 

p1: 32% 25% 

P
2

: 16% H20 23% 

P3 : 41% 48% 

P4 : 10% 3% 

'n Grotere concentratie van een bepaalde chlorofyl-a vorm komt 

uiteraard overeen met een toename van de oppervlakte van de absorptie 

band van het molekuul. Aangezien P1 en P
3 

van dezelfde molekulen 

afkomstig zijn zouden de absarpties voor beiden banden hetzelfde 

moeten reageren voor alle veranderingen. Dat dit hier niet het geval 

is is hoogst waarschijnlijk het gevolg van de energie niveau's van 

andere chlorofyl-a vormen die in hetzelfde golflengte gebied liggen. 
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Bleking van chlorofyl-a-oplossingen 

Voor zowel "droge" als "natte" chlorofyl oplossingen zien we een 

direkte afname van de absorptie banden P1 en P
3 

zodat we kunnen 

konkluderen dat het Chl-a-H20 complex en het Chl-a-molekuul 

het meest aan bleking onderhevig zijn. De grotere gevoeligheid 

zou dan een gevolg zijn van het feit dat de bindingen in Chl-a-H2o 
en Chl-a minder goed zijn afgeschermd dan in ((Chl-a) 2-H20) en 

H20-Chl-a-H20) voor opvallend licht. 

Dat natte oplossingen sneller bleken dan droge oplossingen komt 

door het feit dat we in natte oplossingen meer Chl-a-H2o plus 

Chl-a molekulen hebben (zie boven). 

Nog een duidelijk verschil tussen de bleking van een natte chlorofyl-E 

oplossing en een droge chlorofyl-a oplossing is het volgende. 

Voor de natte oplossing is eerst een zekere mate van bleking 

van P1 en P
3 

nodig voordat H20-Chl-a-H20 in absorptie afneemt. 
i•nlu 

Reden is dat het eerst evenwicht 3 naar reen~ zal verlopen (Chl-a 

nog gevoeliger voor licht dan Chl-a-H20) en pas daarna de rest van 

de evenwichten worden verstoord. Vandaar dat P2 en P4 pas na verloop 

van tijd in absorptie afnemen zie hoofdstuk VII. 

Ook zal de hoge concentratie water een rol spelen die in eerste 

instantie de drie eerste evenwichten zo veel mogelijk naar rechts zal 

willen houden. In de droge oplossing is geen overvloed water aan

wezig zodat reaktie 1_meteen naar links verloopt en reaktie 2 minder 

snel naar rechts verloopt (zie hoofdstuk VII), zodat P2 direkt 

in absorptie afneemt integenstelling tot de natte oplossing waarbij 

P2 eerst in absorptie toeneemt om vervolgens weer in absorptie af te 

nemen. 



-89-

Hoofdstuk IX 

De ligging en verschuivingen van de absorptie banden 

In de voorgaande hoofdstukken zijn eenvoudigheicts halve de plaatsen 

van de pieken van de absorptie banden gelijk gehouden. De vier 

absorptie banden waren met hun pieken vastgezet op de golflengten 616 nm, 

660 nm, 664 nm en 678 nm. 

In werkelijkheid verschuiven deze pieken t.g.v. meerdere redenen, 

(i) Vanwege de bestaande onnauwkeurigheden is de standaard deviatie 

van de plaats van de piek ongeveer gelijk aan 0.1%. Dit brengt 

'n maximale verschuiving van ongeveer 7~ naar grotere of 

kleinere golflengten te weeg. 

(ii) grotere verschuivingen doen zich voor als gevolg van veranderingen 

van de water concentratie in de chlorofyl oplossing. 

Verhogen we namelijk de water concentratie in de oplossing 

dan blijkt dat alle pieken gemiddeld 4-5 nm naar kleinere 

golflengten verschuiven. 

(iii) Indien de chlorofyl oplossing gebleekt wordt verschuiven de 

pieken 616, 664 en 678 3 tot 4 nm naar kleinere golflengten 

en verschuift piek 660 1 tot 2 nm naar grotere golflengten. 

Als echter de chlorofyl-a concentratie laag is en/of de licht/ 

intensiteit waarmee gebleekt wordt hoog is en/of de belichtings

tijd lang is verschuift piek 664 weer naar langere golflengten. 

(iv) Als vierde en laatste factor blijkt de chlorofyl-a concentratie 

zelf nog enige invloed op de piek-plaats uit te oefenen. 

Zij schijnt echter wel nauw samen te hangen met de tweede en derde 

factor. 

Bekijken we het absorptie spectrum van chlorofyl-a zonder deconvolutie 

toe te passen (figuur 1) dan zien we een hoofd absorptie band bij 

660 nm en een sateliet absorptie band bij 616 nm. 



-90-

abscrptie 

FIGUUR 1 absorptie speetrui 

van chlorofyl-a i1 

n-octaan. 

---~ golflengte(nm) 

Het chlorofyl-a molekuul zelf bezit een sterke. dipool en een 

zwakke dipool (figuur 2). De sterke dipool die langs de ver-

bindingslijn van ring I en ring III ligt is verantwoordelijk voor 

de dipool oscillatie bij 660 nm. De zwakke dipool die langs de 

verbindingslijn van ring II en IV ligt is verantwoordelijk voor de 

dipool oscillatie bij 616 nm. ref. (12) 

F"GUUR 2 Het chlorofyl-a molekuul 

De fluorescentie van chlorofyl-a in een oplossing blijkt af 

te hangen van het wel of niet polair zijn van het oplosmiddel. 

In apolaire oplosmiddelen treedt er in het geheel geen fluorescentie 

op, terwijl slechts een spoortje water voldoende is om het chlorofyl 

te laten fluoresceren. Toevoeging van een polaire stof heeft naar 

alle waarschijnlijkheid een zekere onderlinge verschuiving van 

de absorptie banden tot gevolg (ref. 12). 

De electrenen in het chlorofyl-a molekuul kunnen zich in de 

na volgende, voor ons interessante,orbitals bevinden: 

n-orbital: atoom orbital dat ligt ingebed in het molekuul 

dat zich in de grondtoestand bevindt. 

7T-orbi tal: de lading van de elektronen die zich hierin bevinden 
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7ïT-orbital: 

-91-

ligt grotendeels boven en beneden het 

vlak waar het chlorofyl-a molekuul, in 

de grondtoestand, zich bevindt. 

eerste aangeslagen toestand. 

is de triplet toestand waar het chlorofyl

molekuul zich in kan bevinden. 

Dit wetende geven we dus de energie overgang van een elektron in de 

n-toestand dat overgaat naar de aangeslagen toestand~ aan met n~. 

Een hypothetisch niveau schema voor het chlorofyl-a molekuul dat 

een verklaring voor het wel en niet fluoresceren in polaire 

en niet polaire oplosmiddelen staat in figuur 3 aangegeven. 

--------=~f/Ojélf /;IJI'/_jEd//?jEN 

L oesl RNJU-'Y _.::'7 

Polair 

(bijv. 

oplosmiddel 

fig. 3 Niveau 

schema's voor Chl-a 

in polaire-en apolai 

re oplosmiddelen. 

Door toevoeging van water aan de chlorofyl-a oplossing (apolair) 

krijgen we een onderlinge verwisseling tussen de twee niveau' s 7/7ï~ 
en n7T~ (ref. 12) zodat we i.p.v. fosforescentie fluorescentie krijgen. 

Als het ~~~niveau boven het n 7ï~ ligt kan er ook fluorescentie 

optreden echter de stralingsloze overgang van het n~~ niveau naar het 

n~ niveau komt veel meer voor. De verschuiving blijkt voort te komen 

uit het feit dat de n elektronen van de stikstof atomen door toevoeging 

van water, of een andere polaire stof, sterker aan het stikstof atoom 

worden gebonden. Hieruit volgt dat de absorptie band die overeenkomt 
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* metden 7ï overgang naar kleinere golflengten "verschuift" (ref.12). 

Een duidelijke "verschuiving" van de absorptie banden door 

toevoeging van water zien we bij al onze experimenten (zie tabel I). 

In tabel I staan de gegevens van een chlorofyl-a oplossing met een 

chlorofyl-a concentratie van 60 1uM in een oplosmiddel n-octaan. 

Nadat een druppel water is toegevoegd wordt de plaats van de pieken 

in de loop van de tijd gevolgd. 

Tabel I 

tijd na toevoeging 

van H20 [min.] 

0 

5 

10 

15 

25 

28 nadat de oplossing 

is geschud 

35 

38 . nadat de oplossing 

is geschud 

616 

621.5 

618.2 

617.7 

617.6 

617.1 

615.8 

615.4 

614.9 

Piek plaats van de absorptie 

banden [nm] 

660 664 678 

662.5 668.0 676.9 

661.5 666.4 676.2 

661.4 666.2 676.1 

661.4 666.2 676.0 

661.4 666.1 676.1 

661.1 665.6 676.0 

661.0 665.6 675.8 

661.0 665.4 675-9 

De dipool resonanties die in het Chl-a-H20 complex in 

het Chl-a molekuul aanwezig zijn, zijn verantwoordelijk voor de 

absorptie banden P1 (616 nm) (1) en P4 (664 nm)(//). De dipool 

resonantie evenwijdig aan de verbindingslijn tussen ring I en III 

geven we aan met het teken# , de dipool daar loodrecht op, dus 

evenwijdig aan de verbindingslijn tussen ring II en IV, wordt met 

het teken _L aangegeven. (zie figuur 4). 

De niet aangegeven energie niveau's van de loodrechte dipool 

resonantie <1) in het molekuul H20-Chl-a-H2o liggen waarschijnlijk in 

het kort golvige gebied < 616 nm. Een eventueel niet te verklaren 

gedrag van de band 616 zou hier wel eens het gevolg van kunnen zijn. 

Eveneens kan het nT~ niveau van het (Chl-a) 2 -H20 molekuul in 

deze buurt liggen. 
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Een hypothetisch niveau schema 1nor de vier chlorofyl-a vormen 

(zieookfiguur 3) ziet er als volgt uit: 

j_ i/~0:....'1 -~----
'117Tfl' 

I! 7i7ïf/' 

?l-;F--:ff,.-------

Chl-a 

1171;/f 

===================.".7,. 

=======~~: ______ ======"';r* 7171'" ,/ p ;Jf 

Chl-a-H 0 
2 

H 0-Chl-a-H 0 2 2 

------ hoger aangesla

gen niveau's 

------ ï/77* 
grondtoestand ______ / 

figuur 4: Hypothetisch 

niveau schema's voor 

de Chl-a vormen 

De verschuivingen van de pieken 660 en 678 ZlJn niet noemenswaardig. 

De verschuivingen van de pieken 616 en 664 zijn echter wel signifikaat. 

De verschuiving, zien we in figuur 4, is afhankelijk van de verhouding 

conc. Chl-a/ conc. Chl-a-H2o 

Door toevoeging van water zal deze verhouding steeds kleiner worden, 

waardoor de pieken 616 en 664 naar kortere golflengten verschuiven. 

Let wel, de #ff~ en n~ niveau's van Chl-a èn Chl-a-H2o liggen 

zo dicht bij elkaar dat ze niet afzonderlijk te detecteren zijn!! 

Doordat deze niveau's tijdens de deconvolutie versmelten krijgen 

we voor deze pieken grote breedtes. 

Door toevoeging van water kregen we een niveau schema als in figuur 3 

staat aangegeven waar bij het n~ niveau boven het ~ ligt een 

gevolg van het feit dat de n-elektronen van de stikstof atomen 

sterker gebonden worden (ref. 12). Het water molekuul zal dus naar 

alle waarschijnlijkheid aan de negatieve pool (het keton) van het 

chlorofyl molekuul zitten (zie figuur 5). Het molekuul H20-Chl-a-H 2o 
zal een water molekuul zowel aan het keton hebben als aan het magnesium 

atoom (zie figuur 5). Door de binding Mg-H 2o zullen den-elektronen 

van de stikstof atomen weer iets minder sterk gebonden worden waardoor 

het n~~ niveau weer wat lager komt te liggen zodat de band 660 
veel smaller is dan de banden 616 en 664. 
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H--0 
\ 
H 

~H-O 
o----- \ 

H 

. ielekuul H
2

0-CHL-a-H20 

'IGUUR 5 bindingen van CHL-a 

met water. 

Door de bleking krijgen we een kapot gaan van het Chl-a en het 

Chl-a-H 20 complex waarbij 

hv 
Chl-a-H 0 ~ , H 0 2 2 

water overblijft: 

+ residu produkten. 

In zekere zin is dit dus een zelfde soort proces als in het geval waa: 

water aan de oplossing wordt toegevoegd. In beide gevallen krijgen 

we een toename van de vrije~ter concentratie. 

Voor de vier banden zijn de breedtes in tabel I voor toenemende 

water concentratie opgenomen voor een oplossing met een chlorofyl 

concentratie van 60 
1

uM èn voor oxidatie van het chlorofyl-a voor 

een oplossing met een chlorofyl-a concentratie van 30 1uM die niet 

watervrij is gemaakt. 

Tabel ! a: toetreding van water. 

Inwerkingstijd van Breedte van de vier banden 

druppelwater [min] 616 660 664 678 J [nm 

0 20.7 6.48 13.8 6.1 

5 18.1 6.47 15.5 6.4 

10 17.8 6.51 15.9 6.4 

15 17.6 6.49 16.0 6.4 

25 17.3 6.52 16.4 6.3 

28 (na schudden) 16.2 6.53 17.4 6.2 

35 16.0 6.55 18.0 6.2 

38 (na schudden) 15.5 6.52 18.2 5.9 
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Tabel I b: Belichting met lichtintensiteit van 12.6 mW/cm2 

Belichtingstijd [min.], 616 660 664 678 nm 

0 17.2 5.8 14.9 5.3 

5 16.7 6.1 16.4 5.4 

10 16.2 6.4 18.3 5.4 

15 16.1 6.5 19.8 5.4 

25 16.1 6.7 23.2 5.4 

35 16.4 6.9 27.1 5.4 

Uit tabel I mogen we veronderstellen dat de c-660 en v-
678 

noch 

door de water concentratie noch door de bleking wordt beïnvloed, 

waar ook geen aanleiding voor is als we het hypothetische niveau 

schema (figuur 4) voor ogen nemen. 

Met de breedtes van P1 en P
3 

moet volgens dit schema wel 

wat gebeuren. 

Indien een absorptie band opgebouwd is uit drie energie niveau's 

~' n~(van Chl-a)èn n~(van Chl-a-H2o1 dan zal door de verandering 

van de verhouding conc. Chl-a/conc. Chl-a-H2o = S er ook een 

verandering van de breedte van de absorptie band optreden. Denken 

we de absorptie band 664 nu opgebouwd uit drie pieken,zie figuur 6. 

FIGUUR 6 opbouw van absorptie 

1111 '}f 7ï/l * ?1171< 

' ::::::::=-----
À tnm] 

piek P664. 

CI-/L-a..-~tJ; Cl-/L-a. 

Indien de verhouding S ~ 1 dan zal de breedte van P
3 

maximaal zijn 

en de piek ongeveer bij 664 nm liggen. Door toevoeging van water 

krijgen we meer Chl-a-H20 en zal S < 1 en de piek van P 
3 

zal naar 

korte golflengten verschuiven. Bij onze experimenten ligt de piek 

voor de "natste" oplossingen bij ongeveer 660 nm. De breedte zal 

kleiner worden. 
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Bij de waterarme oplossingen zien we dat S ~1 en P
3 

naar 

langere golflengten verschuiven. Bij onze experimenten ligt de piek 

van de droogste oplossingen bij ongeveer 668 nm. 

Voor P1 is de energie afstand tussen het u~~ en n~ van het 

Chl-a-H20 molekuul kleiner dan dat van het Chl-a-molekuul. (aan

hechting van water aan het keton zal niet op beide dipool resonanties 

(U enl) een even grote invloed hebben). Tot deze conclusie zijn 

we gekomen omdat door toevoeging van water en door toenemende bleking 

de breedte van P616 afneemt. 

Bekijken we de verhouding tussen de pieken van de twee absorptie 

banden 616 en 664 dan is er een opvaLlende· "koppeling" tussen deze twee 

Zetten we namelijk deze twee pieken tegen elkaar uit (figuur 7) 

waarbij we de water concentratie veranderen, het chlorofyl laten 

blekenmverschillendgeconcentreerde oplossingen gebruiken dan is 
de verhouding piek 616/piek 664 alleen afhankelijk van de chlorofyl-a 

concentratie. Dus voor een bepaalde chlorofyl-a concentratie krijgen 

we voor verschillende water concentraties en blekingsgraden één 

rechte lijn met een helling die afhangt van de chlorofyl-a concentratie. 

In tabel II staan voor verschillende chlorofy~-a concentraties de 

helling van de regressie lijnen en de piek waarden van de absorptie 

banden 616 en 664 in de meest droge toestand (dus juist na preparatie 

in de stikstof Box) en in de meest waterrijketoestand, dat is wanneer 

het evenwicht zich heeft ingesteld Radat aan de droge oplossing een 

druppel water is toegevoegd. Dit instellen van het evenwicht duurt 

ongeveer één uur. 

Tabel II 

Piekwaarden nm van 
Chl-a Conc. Helling absorptie band 616 en band 664 

[ 1uM] droog nat droog nat 

4 1.37 621.7 614.7 667.2 662. 

12.8 1.69 620.7 615.7 667.3 664. 

30 2 1.75 620.8 614.1 667.4 664. 

60 2.78 621.5 614.9 667.2 665. 

150 3.45 620.1 617.4 666.7 665. 

300 4.25 6 2 0 .'3 615.0 667.4 666. 
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Van de oplossing met chlorofyl-a concentratie 1501uM wisten we dat 

er vrij veel water in zou kunnen zitten vanwege het slecht afsluit

baar zijn van de cuvette. 

Alle lijnen van de verschillend geconcentreerde oplossing in figuur 7 
hebben de neiging om voor de zeer water arme en ongebleekte oplossing 

in een gebied terecht te komen waar de piekwaarde van de ene band 

621 nm en van de andere 668 nm is. 

Stel A= A664 -A 616 . 
Uit deze formule en figuur 7 kunnen we~verband halen dat er bestaat 

tussen A en .À 616 zie figuur 8. 

?IGUUR 8 

Het verschil tussen de twee absorptie niveau's 11 E 

IS: 

De helling van de ·lijnen in figuur 8 ZlJn altijd (voor onze experimen

ten) groter dan één (als ~ 616 verandert~ verandert A664 ook in 

dezelfde richting), dus zal IJ. A <.A A6J{ 

Uit deze ongelijkheid en de formule voor ll E kunnen we konkluderen dat voor 

toenemende water concentratie en toenemende bleking~E groter wordt. 

Bij een extrapolatie van figuur 7 voor wat betreft de chlorofyl-a 

concentratie kunnen we voor cle geconcentreerde oplossingen verwachten 

dat alleen de piek van absorptie band 616 van de water concentratie 

en de bleking afhangt en dat de piek van absorptie band 664 bij 668 nm 

blijft liggen. 
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Dat bleking eenzelfde effect op de chlorofyl oplossingen geeft 

als de water concentratie verhoging blijkt uit de lijn die getekend 

is in figuur 7 voor de chlorofyl concentratie 30
1

uM. 

De oplossing is niet van te voren gedroogd maar is alleen bloot -

gesteld geweest aan licht met intensiteiten die liepen van 0.25 mW/cm2 

tot 12.6 mW/cm2 . 

We zien dat deze lijn de lijn voor de oplossing met chlorofyl-a 

concentratie 30 2 
1uM, die wel water arm was en waaraan water 

is toegevoegd, niet veel ontloopt. 



Diskussie -100-
De met behulp van de fotospectrometer gemeten absorptie spectra 

kunnen met de aanwezige onnauwkeurigheid met vier gauss-vormige 

absorptie banden goed beschreven worden. Slechts indien nog 

nauwkeuriger gemeten wordt kan men Eventueel aanwezige absorptie 

banden, die nu in de ruis verdrinken, detecteren. Vergroting 

van het oplossend-vermogen heeft de mogelijkheid inzich om nu 

samenvallende absorptie banden van elkaar te kunnen onderscheiden. 

Dat de water concentratie in de oplossing en de oxidatie 

van chlorofyl-a invloed hebben blijkt wel uit de verandering 

van het totale absorptie spectrum en vooral ook uit de veran

deringen van de verhoudingen tussen de vier in de Chl-a-n-octaan 

oplossing aanwezige chlorofyl-a vormen nl.: Chl-a, Chl-a-H2o, 
H20-Chl-a-H20 en (Chl-a) 2 -H20. 

Het oxideren van chlorofyl-a m.b.v. licht blijkt eerder een 

tweede orde proces dan een eerste orde proces te zijn. 

Enkele suggesties. 

- E.S.R. metingen kunnen interessante gegevens geven, vooral 

i.v.m. het wel of niet gebonden zijn van water aan het 

keton. 

- Vervanging van het magnesium atoom in het chlorofyl-a mole

kuul door andere atomen kunnen verschuivingen van absorptie 

banden in het golflengtegebied tot gevolg hebben, waaruit 

dan de herkomst van bepaalde banden beter kunnen worden afgeleid 

en waaruit quantitatieve beschouwingen gehaald kunnen worden 

voor wat betreft de grootte van de energie overgangen. 

- Met behulp van een golflengte instelbare laser kunnen 

bepaalde Chl-a vormen weggebleekt worden en kunnen even

wiehts-constanten van de evenwichten tussen de verschillende 

Chl-a vormen bepaald worden en kunnen de wel- en niet 

bleekbare Chl-a vormen onderscheiden worden. 

- Indien een goede methode gevonden wordt om cuvettes van 

enkele 1um te maken kunnen interessante metingen aan 

zeer geconcentreerde oplossingen gedaan worden wat als doel 

heeft de chlorofyl-a concentratie in de plant (0.2M) 

zoveel mogelijk te benaderen. 
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Waarin ~ de mate van afhankelijkheid 

is tussen h en ~ 

Alshen ~onafhankelijk zijn dan is r = 0, 

zijn h en er compleet afhankelijk dan is r = 1 ~ 

_. h is lineair met ~ 

Stel L\ C/ constant: en r = 0: 

·-... A A" 
~........... ~ --+ Ll V 

·····--/=-+ .... 
,/ .-·· -·- ""- "'-/ 

_".. / - c.-...-· .. ·- ....... 
---: .... ~· .... 0<'l<l ' 
~~-

.... 

~Z=/ 

~-1· -, 
~ - . ' 

< ' 
Ll 0 

2

= I A (Ï z + tJ.t.J J.t + 2 t1 0 IJ 1 V 1 ( 2) 

IJ û := 0 - L1 0 :l= (j~ h.z 
IJ t ~o- Jo"= 1~v' ) 
(.2.) ~ .:1 0 = ± ( C' & I. +hIJ 0) ( .2. 1?ECH7E L!J"h'EN) 
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=+ 

Dit ZlJn twee evenwijdige lijnen met snijpunt op Ah as van 

resp: .~~ _;= ~7=CT ; t::. CT un 6/l.=--.) rr-

Als r tussen 0 en 1 ligt krijgen we 'n ellips "tussen" deze 

twee lijnen. 

Is r negatief dan krijgen we 'n ellips met een hoofdas met 'n 

positieve R. C .. 
Het blijkt dus: Als hen~ njet gelijk zijn dan hebben we altijd 

met een ellips te maken. 

De hoek Ä Ç/f, die de hoofdas ( J angste of kortste) met de dIJ"' -as 

maakt is dus nu 'n maat voor de correlatie tussen h en û ! 

We berekenen nu op twee manieren ~er. -
nl. de 1e uit de formule 1 

~(j 

Piek 

Waarin ~,de correlatie coëff. is. 

(A-30-11-'77 11 ). 

2e Door i.p.v. (J" en h, (/ en h als parameters te nemen 

(A-4-12-'7711 ) 

uit A-30-11-'77 II 

616. nm 69.1 

660.5 nm 182.0 

664.5 nm 238.7 

679. nm 79.0 

L\ (/=IJ(/' +IJ' IÎ 
3e methode 

" !I A-4-12-'77 II 

69.1 

182.0 

239.0 

75.1 

worden resp. : 

-0.58 

0.92 

-0.87 

-0.71 

112.5 

185.4 

445.1 

83.9 
Bij deze laatste gevallen is dus het ergste geval genomen 

nl. dat r = 1. 
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Appendix II 
Verband tussen de standaard deviatie van de deconvolutie 

en de standaard deviatie van elke parameter apart~ 

Om inzicht te krijgen van welke parameter hoeveel invloed 

heeft op de deconvolutie is het programma "SIG" gebruikt. 

Hierin worden twee identieke theoretische spectra met elkaar 

vergeleken. De absorptie van het ene spectrum zijn in vièr 

cijfers tot en met de tweede decimaal gegeven, het andere spectrum 

heeft de computer nauwkeurigheid (7 decimalen). 

De standaard deviatie wordt berekend als functie van de veranderir .... . 
van een van de parameters waarbij de rest van de-parameters op de 

~aarde worden gehouden waarbij de KKS van het spectrum minimaal is. 

Voor het geval dat· alle parameters in het minimum zitten krijgen we 

een standaard deviatie die gelijk is a-an 0. 003 zie ook blz. 2.q. 
Voor alle twaalf parameters van het theoretische spectrum (zie blz.2B) 

is een dergelijke functie berekend en in grafiek gezet. zie de 

grafieken. 

Het blijkt dat veranderingen in de plaats van de gauss-piek het 

meeste invloed op de standaard deviatie te hebben. 

Indien een gauss-piek een grote hoogte heeft dan is de S.D. van 

deconvolatie zeer gevoelig voor de hoogte- en plaatsveranderingen 

(scherpe minima). 
Indien een gauss-piek een grote breedte heeft dan is de S.D. 

van de deconvolutie zeer gevoelig voor de breedte veranderingen 

van deze piek. 

Voor de meeste spectra die geanaliseerd zijn blijkt de standaard 

deviatie van de deconvolutie een gemiddelde van 0.2 aan te nemen. 

Zetten we deze waarde uit in de navolgende grafieken dan is hieruit 

te bepalen wat de maximale standaard deviaties voor alle parameters 

zijn. zie figuur. 

standaard 

deviatie ~-
van de 

deconvolutie ._.: :.---- waarde van de parameter 
I I 

!>.l>. van de parameter 
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Zodoende krijgen we de navolgende standaard deviaties voor de 

parameters x. 

IJX 100 x fj x -x~ 

hoogten p616 20 0.38 1.9 

p660 50 0.06 0.1 

p664 45 0.12 0.3 

p678 5 0.62 12.4 

breedten p616 16 0.6 3.7 

p660 5.5 0.3 5.4 

p664 14 0.3 2.1 

p678 5 0.6 12.0 

plaats p616 616 0.4 0.1 

p660 660 0.1 0.0 

p664 664 0.2 0.0 

p678 678 0.8 0.1 
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Appendix III 

Het is gebleken dat bij de droging van het chlorofyl-a de 

temperatuur zeker niet boven de 80°C mag stijgen om het water 

aan het chlorofyl-a te onttrekken. 

Indien wel boven 80°C gestookt is is het chlorofyl-a niet 

meer in n-octaan oplosbaar, wel in het polariseerbare oplosmiddel 

tetra (CC1 4). Doordat hoger dan 80°C gestookt wordt zullen zich 

waarschijnlijk, door verdere afname van de water-concentratie~ 

chlorofyl-oligomeren vormen die niet meer in apolaire oplosmiddelen~ 

zoals n-octaan, in monomeren en/of dimeren gesplitst kunnen worden. 

Indien sterk genoeg gepolariseerde oplossingen worden toegevoegd 

kunnen de bindingen tussen de verschillende chlorofyl-a molekulen 

wel verbroken worden. 

Appendix IV 
., 2 

In figuur 1 is voor de vier na volgende oplossingen (p(t)-50%) x 10 

uitgezet tegen de belichtingstijd. 

A: Chl-a concentratie 300 1uM; "nat" 

B: Chl-a concentratie 150 1uM; "nat" 

c: Chl-a concentratie 150 1uM; "droog" 

D: Chl-a concentratie 300/uM; "droog" 

Voor deze vier oplossingen is k:~e compositie verhoudings constante", 

berekend en uitgezet in figuur 2b van hoofdstuk VII. 
I 

We zien dat bij toenemende water concentratie de oxidatie snelheid 

ook toeneemt. Van oplossing C wisten we dat deze niet extreem droog 

was i.v.m. het slecht afsluitbaar zijn van de cuvette. 
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Lijst van symbolen 

A atoomgewicht 

A. absorptie bij golflengte l 
l 

j3 kans in procenten dat de nul hypothese in een fischer 

verdeling onjuist is 

c lichtsnelheid en concentratie Chl-a 

Chl-a chlorofyl-a 

Chl chlorofyl-a vorm die bij xyz nm absorbeert xyz 
d 
D-1 

L 
E(~.) 
v1l 

Fv 
ó 2 

stap-grootte van een parameter tijdens één 

reciproke dispersie 

kleine constante 

extinctie bij de golflengte ~ . 
l 

Fischer verdeling 

dempingskonstante van een lorentz curve 

iteratie 

h 

I 

constante van Planck èn hoogte van een gauss-curve 

lichtintensiteit 

k 

A 
KKS 

/U 
.,/ 

e
P(t) 

"ontledings-verhouding konstante" 

golflengte 

kleinste kwadraten som 

plaats van een gauss-curve 

frequentie èn aantal vrijheidsgraden 

oppervlakte van een absorptie band 

percentage oppervlak van een absorptie band overgebleven 

na bestraling 

r 680 reactie centrum 

r 700 reactie centrum 

P1 2 3 4 absorptie banden met piek bij resp. 616, 660, 664 en 678 nm 
' ' ' 

P6i6,66o,664,6 7 8 ~bsorptie banden met piek bij resp. 616, 660, 664 en 678~ 

waterdruk 

P Chlxyz protochlorofyl dat bij xyz nm absorbeert 

Qx,Qy elektronen overgangen in het chlorofyl-a molekuul 

R gaskonstante 

r 

R.C. 

S(x) 

S.D. 

correlatie coëfficïënt 

richtingscoëfficiënt 

residu spectrum 

ABS.S.D. absolute standaard deviatie 

REL. S.D. relatieve standaard deviatie 

S de "b t. . n n Vl ra le nlveau 

v- bandbreedte van een gauss-curve 
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t tijd 

T temperatuur 
W spleetbreedte van de fotospectrometer 

Z Oppervlakte van het totale absorptie spectrum 

~v Chi-kwadraat verdeling 

-----
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Handleiding bij het interpreteren van de output van het programma 

Miniquad 

Lay-out 
spectrum uitgedrukt in 
liter/(Mol cm)als functie 

Ivan de golflengte 

startwaarden van de parameters 

P' 
P' ::s 
c-t 
P' 
I-' 

1--'• 
c-t 
CD 
~ 
ll' 
c-t 
1--'• 
CD 
rn 

:;:>;:: :;:>;:: P' '0 1--'· s rn . . P' ~ c-t CD c-t 
:;:>;:: :;:>;:: ::s 0 CD c-t ll' . . c-t Q ~ CD '0 
(I) (I) P' CD P' ~ . . 1-' rn c-t ()q 

1--'· ~ ~ 
'0 c-t CD s.:::: 0 
P' 1--'• 1--'• 0 
~ c...... s c-t 
P' p, c-t c-t 
s CD CD 
CD 
c-t c-t 1--'• 
CD 1--'• ::s 
~ <:...J. 

p. p, 
P' rn CD 
P' 
::s CD '"d 
'0 CD P' 
P' ::s ~ 
rn P' 
rn I 
1--'· 
::s 

()q 

parameter waarden in optimum I 
::s '0 
s.:::: P' 

~ ~ 
P' 

CD s 
~ CD 

c-t 
CD 
~ 

correlati~ 
matrix 

O'"d 
'OP' 
c-t~ 
1--'•P' 

~ ~ 
Se-t 

CD 
~ 
rn 
!+'• 
::s 

::t> ~ 
0' CD 
rn 1-' 
0 P' 
1-' c-t 
s.:::: 1--'• 
c-t m CD CD 
(I) (/) . . 
t:::J t:::J 

covariantie matrix 

CD P' <: t:J 
CD 1-t;) P' CD 
::s ::s ::s 

P' ()q 
1--'• s p, ~ 
c-t CD CD 0 
CD 0 
~ <: 1--'· c-t 
P' P' ::s c-t 
c-t ::s ()q CD 
1--'· CD 
CD p. <: <: 

CD 0 P' 
rn CD ::s 
c-t :;:>;:: ~ 
ll' :;:>;:: p, p, 
'0 (I) CD CD 

c-t l-IJ ()q 
1--'· s.:::: ~ 

<:...J. ::s ll' 
p, Q p, 
CD c-t 1--'· 
::s 1--'· CD 
rn CD ::s 

c-t 

de Gauss-pieken zijn als 

volgt in parameter-

vorm ingelezen: eerst v 
x 10 [nm] dan de plaats [nrr) 

dan de hoogte }liter/ (fv'lol cm 
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BIIRR:JUGHS 87700 BEATlil COMPILER• VERSION 2.8.003. THURSOAY• 04/13178• 12=19 PH • 

0 E 

S 1 SET•T~ELIBRARY 

1 BEGIN''FT~E 1 IN<KIND=REAOERl•OUT<KIND=PRINTERI; •INTEGER•~.N.K; 
REAO(IM•f•M•N•KI; 
•BEGIN••INTEGER'S•I•J•LJ 1 REAL 1 ~ES.PI,Q,R,z;•ARFAY'~[1:N•3J,A.Y[1:MJ, 
8[ 1: KP 

'PROCEnu~~ 1 RESIOUAL<X.RES•I 1; 
'INTEGt'";p 1; 'REAL 1 RES: 'ARRAY•X[•); 
'BEGIN''INTEGER•J: •REAL•O.R; 

RES~=·HI H 
•F0°•J:=l•STEP•~•UNTIL•N•J•OO• 

'BEr.IN'Q:=<<ACIJ•X[J+lJ)/(X[Jl/lOJl••2: 
0~~:=RES+X(J+2J•EXP<·Q/21; 

1 ENn•; RES:=-R(s: 
•END• "F ~f.SIDU~l; 

•PROcEn:HE'f.RADRE<;CX.GRAO•l 1; 
'INTEGrR•I; •ARRAY•X.GRAOf•J; 
'BEGI~''INTEGER'J: 'REAL'O•R: 

•FOP•J:=1•STEP•!•UNTIL'N•3•DO• 
1 BEriN'Q:=(<A(Il·X(J+l 1l/!K[J1/1011••2: 

r~AD[Jl:=•X[J+2J•EXP<·Q/21•Q/X(JJ; 

r.R A) [ J+ 1 1 : = •X ( J +2 1 * f XP ( • Q /2 I*< A [ I 1- X ( J+ 1 1 11 <X [ J 1 /1 0 l * •?: 
r.~AD(J+Z]::•fXP(•Q/7): 

'[Nn' 
•END' "F GRADRES; 

~ '1 NCLUnE' "X" 

'f0R 1 L:=l'STEP 1 1'UNTIL'K'00' 
REA"< PI•/•B[l J 1; 

'FOR'L:=1 1 STEP'1 1 UNTIL'K'OD 1 

'8': GIN' 
'FOR•s:=1'STEP 1 1'UNTIL'H'00' 
•BEGIN'A[SJ:=!lO-~•s; READ< IN•/•Y(SJ );Y[Sl::(Y(SJ-1.2l•R(LJ: 
1 ENo•; 
'fOR•J:=l'STEP•l•UNTIL•CM/5)'00' 
WRITE<"UT.</•S<F10.5•X21/>• 

'fUR•s:=l'STEP'l'UNTIL'S'DO'YfS+J•~-511: 
1 fOR•S:=1'STEP'l'UNTIL•N•J•DO•READ<lN•/•X[Sll; 
MINIQUAO(M,N•J,X,RESIOUAL•GRADRES.3,•TRUE 1 ,1.1.3 ,Q,99.2,9 .OUT); 
1 FOR•r:=I•STEP•1•UNTll'M'00 1 

'BEGIN' 
'REAL•RES; 
RE~DCIAL(X.RESd ); 
WRITE(OUT.</I3.X1.Fl0.5 >,<710•2*Il•RESl; 

'E NO •; 
'END' 
'E"'D''[NO'. 

2 

3 

4 

4 
3 

3 

4 

4 
3 

3 

3 

4 
4 

4 

4 
3 

--

. . -

ooo:óóoo:o 
00!):0~00:0 ·. 
ooo:cöóó:ó 

- ooo:oooo:o 
oo 3: oo~ it: 1 
0031 00ltt5 
oo5:ooo6:3 
00 5: 0009; 1 
0()5: 00)9: 1 
005:()009:1 
0()5:o009:t 
006:000G:1 
OOó:OOlc.:5 
006:QOOA:O 
oo6:ooor:s 
00 6: 0014; 4 
006:0016:2 
oo5:ooo9:1 
005:0009:1 
005:0009:1 
00 5: 000 9; 1 
008:0000:1 
008: 0008:() 
008:0000:5 
0Qfi:OOI5:1 
0011:()020:2 
008:0024:1 
01>6:0024:1 
oo5:ooo9:t 
005:0009:1 
005:0009:1 
005:0009:1 
oo5:oooo:4 
oo5:ooto:z 
005:0021:5 
oo5:co2t:5 
005: 00?&:2 
oo5:oo3o:4 
005:00 3E: 1 
005:0043=1 
005:0045:0 
005:0058:5 
005:0060:5 
00 j: 00 91 : 1 
00 5: 00 95; 4 
005:0095; 4 
0 31:000 :> :t 
03t:ooo5:o 
OH:0017:2 
005:0096:5 
005:0096:5 

-- -

~====2===================:========================================================================================================== 
NUMB:::R oe öRRORS OETECTEO = J • 
~UMBER OF SEGMENTS = 411. TOTAL SEGH[NT SIZE = 3912 WORD~. CORE ESTIM~TE = ~320 WOROS. STACK [STIMATE = 185 
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. 4.&0000 

14.\0030 ~c 

38.90030 

60.4003i) 

66.20030 

24.700)0 

14.80030 

15.300)0 

17.100)0 

14.50030 

. .5.3:>000 

'.18.93000 

'.42.8)0)0 

_ Mi.&llODO 

57.00000 

20. 7:>6:!0 .. 

14.40000 

u •• olo3o 

16.6JOOO 

13.6)030 

2.&0000 3.10030 

&.60000 e.soooo 

?.4.00000 Z9.70000 

~~.30000 49.60030 

7 2. 00000 ". .5001)0 

47.40000 38.10000 

18.40000 16.60030 

14.40000 14.500[)ü 

15.40000 16.90[)00 

1&.60000 1&.10000 

12.40000 11.50000 

3.80000 -

11.20000 

34.50000 

54.30000 

• 72.60000 

30.500:>0 

15.60000 

14.70000 

17.10000 

15.2001}0 

--
--~- . - ------

- -
-. - . 

10.40000- EJITiltcT,É ..Bj/ boo ??:m... 

... . . 

-~ --------- --------·- ---· 

. -· .:,_~ -..:.: ·.:...:. 
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OUTPUT M I N I Q U A 0 

~ETHJO OF MARQUAROT WITH ~KACT DERIVATIVES. 
SfOPCRIT~RIUH: NIR~DELTAX < 1.3~+00 + O.O~+OO•NORMX 
LINEMI~·METHOO: QUAOSEARCH ~ITHOUT SWITCH. 

STARTPOIH IS : 
( = 1.250)000000~+02 

6. 47 3~000000~+02 
3. 6 30300000001+ 01 
7.0~0)000000~+01 

FX= 1.569523359911+01 

NR 

(\ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1b 
17 
UI 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2b 

T~E 

1.56\15235599. +J 1 
1.76)910642311+30 
1.1323392103~+00 
7. 59) 3379045~ -:)1 
5.1670964347~-~1 

5.3511623942~-)1 

5.~1)4451619tl-31 

4.979 :!55&645~-01 
4.9534628614~-01 

4.931170915011-01 
4.9113366312.-01 
4.6932239656tl-01 
4.8734357726Gl·01 
4.86)7454733~·01 
4.84;0407300~·01 
4.6322623997;)-)1 
4.81~47ó70ó8Gl·Ol 

4.6076526437~-01 

4 • 7 9 5 8 4 31 3 3 5~ - ~ 1 
4.7870703310GJ-D1 
4.778355635')~-:>1 

4.77)6161795~-01 
4.7636630093~-01 
4 • 7 5 B 0 0 6 6 3 9 8~ - :>1 
4.7529629110~-~1 

4.7486378536~-01 

4. r 4 4 9 35 9191 ~ -o 1 

5 TOP·C~ I TER I UM IS 

1.41&5720983Gl+02 
6.4921147022~+02 
3. 93 71603007@+1)1 
3.1624052659~+01 

<::STI"'ATE f:JR STANOARD 
I ( [ I 1 

1 1.41'>5r 20963~+:>2 
2 6.0011)46229tlt)2 
3 4.6437722999@+00 
4 1. 4 86 35 37515:il+:>2 
5 ó.2111&960080l+02 
6 1.52)1261515:1+)1 

5.977~000000~+02 
1.15000000000l+01 
4.~3Dl0000000l+~l 
6.~6>>ooooooa+02 

NR.F.EV. TIME(SEC> 

25 
50 
7& 

1)1 
127 
1 5 3 
179 
205 
231 
257 
283 
3ü9 
335 
3&1 
387 
H3 
43~ 

4&5 
491 
517 
543 
569 
595 
621 
&47 
&73 
ó 9'} 

1 • 1 3 
2.67 
4.35 
6 .o 3 
7. f, 6 
9.33 

11.00 
12.fi0 
14.22 
15.QO 
17.4 8 
19.15 
20.FI2 
22.<;2 
24.n 
25.95 
27 .fiS 
29.37 
31. (13 
32.75 
34.42 
36.12 
37.113 
39.55 
41.2 R 
4 3.1 2 
4 5. 0 3 

5.600000000~-·00 
5.9)00000000~+01 
6.f710000000ól+02 
1.5000000000Glt00 

NORMDELTAK 

2.5336346629@+01 
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1.182406 3040 ~-03 
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l.B52il+33 

-5.7!i9il-)1 
-9. 560~-) 1 
-3.721il+)3 
·5.H8il•)1 
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'-'""! 
t!:S 
~.(1i)S 

-24-

t)!_~':~Pl. E Pi\ F\~ J ~ l .i) 'i: U 
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0020 
()(130 
0040 
0090 
0095 
0100 
0110 
0120 
0130 
D140 
0150 
01 71 
0172 
(•1 73 
0174 
0175 
0180 
0210 
0~15 

0216 
0217 
0220 
0230 
0240 
0250 
0260 
02€-5 
0270 
0275 
0280 
0290 
0300 
0310 
0320 
0330 
0335 

ûl~E~Sl~x )CSO>~Z<SO>.><SO>~~<lO~~o>~~<Sû) 
ASS 1 G~ 100 1 \:' }I~ 

i<:E.:\>.1;-xD JA 
READ(~) CY<J>.1=1~37) 

~EAOC4) C~(J).J~l.Jl) 

DC 8 t<-=1.10 
~·Jr.Jl F: < t.:~ l 

2 F~!.t-AIC161- AA.\!W\NGS GElAL) 
EEAOC2lA 
00 3 1=1.50 
F=C3.1Ld 6+A>:t-*S 
ZCI>=F-fLOATCI~l<F>> 

IF <Z<J>.LE.Q.~) GOlü 40 
SCI>=1· 

· GCiT0 3 
L!O SC! >=-1· 

Z C I ) = 1 • -z < I > 
3 A =Z C I> 

DO 4 1=1,50 
H= 1 • 
E= 1. 
N=l• 

60 D0 5 J=1,37 
C=ZCI>-YCJ) 
IF CABS<C>·LE·l-D Gv.>18 10 
IF CABSCZCJ)-YCN+1>>·LE.CZCJ>-YCN-1))) 
E=ZCJ)-YCN-1) 
l~OTO 70 

20 E=Z<I >-YCN+l > 
GOTO 70 

10 DO 6 L=1,1 
H=C 

6 N=J 
5 C 0N T I :-JU E , .. , 

70 G=ABSCH>+ARS<E> 
WC~,I>=H/G*O•l+7CN) 

4 C0'~T lNUE 
03L!O DO 9 1=1,50 
0350 9 ~c~,I>=SCJ)*~(~,I> 

C435 o~ 11 J=1,50 
0~40 11 ~21TEC5,100)~C~,J> 

Oé50. 100 FCf~f•'ATC4rnA.'~[J) 

0455 8 CONTI~U€ 
0Lt60 !:H~P 

0-470 E~!J 

GC'1 U 80 



Op de navolgende vijf pagina's staan de spectra van 

chlorofyl-a-n-octaan oplossingen met e2n chlorofyl-a concentratie 

van 30 1uM. 

Deze oplossingen zijn niet van te voren extra gedroogd. 

In onderstaande tabel staan de condities beschreven onder welke de 

spectra gemeten zijn. Let wel; door belichting neemt de extinctie 

altijd af. 

Blz. Lichtintensiteit [mw/cm
2
] 

26 0.25 

27 1.1 

28 

29 7 

30 12.6 

Belichtingstijd ~ind 

0 

5 

20) 

5 
15 
25 
45 
65 

0 

5 
10 

15 
25 

35 

0 

5 
10 

15 
25 

35 

0 

5 

10 

15 
25 

35 

zelfde sample 
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