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Samenvatting

“Cavity Ring-Down spectroscopie van moleculaire koolstofketens”

Optische overgangen in moleculaire koolstofketens worden met verschillende
methodes bestudeerd. Veelal worden hoge resolutie spectroscopische studies
voorafgegaan door studies waarbij op massa geselecteerde moleculen worden in-
gevangen in een vaste-stof matrix. Na deze molecuul-specifieke identificatie van
de absoprtiebanden kunnen de gasfase spectra in hoge resolutie gemeten worden
via een aantal technieken waaronder “cavity ring-down spectroscopie”, multi-
foton ionisatie, lasergëınduceerde fluorescentie, fotofragmentatie en “photo-
detachment” spectroscopie. De resulterende gasfase spectra kunnen vergeleken
worden met astronomische waarnemingen. Een van de achterliggende doelen
van dergelijke studies is om de dragers van de zogenaamde “Di↵use Interstel-
laire Banden” te identificeren. Een tweede doel van dergelijke hoge resolutie
studies is om geometrische en elektronische structuren van koolstofhoudende
moleculen te karakteriseren.

In dit proefschrift worden laserspectroscopische studies aan koolstofhoudende
moleculen en koolwaterstof moleculen beschreven. Reactieve radicalen van
wisselende samenstelling worden geproduceerd in een expanderend plasma.
Bij alle metingen wordt de gevoelige detectietechniek van “cavity ring-down
spectroscopie” gebruikt. Substitutie met deuterium en koolstof-13 isotopen
wordt benut om structuren op te helderen. Systematische spectroscopische
metingen bij rotationele temperaturen van slechts enkele Kelvin geven inzicht
in de moleculaire constanten van grond en elektronisch aangeslagen toestanden
van de moleculen, en daarmee van de moleculaire structuur. Het proefschrift
is als volgt opgebouwd:

Na een gedetailleerde beschrijving van een aantal experimentele technieken
in Hoofdstuk 2, worden in Hoofdstuk 3 metingen aan de optische spectra van de
(0,0) band van het eA2�� eX2⇧ elektronische absorptiesysteem van de lineaire
C5H en C5D radicalen beschreven. Resultaten zijn een bepaling van de spin-
baan wisselwerking in de aangeslagen toestand en een bepaling van de korte
levensduur (1.6 picoseconde) van dezelfde aangeslagen toestand.

In Hoofdstuk 4 wordt getoond hoe subsitutie met deuteriumisotopen ge-
bruikt kan worden om de geometrische structuur van niet-lineaire koolwa-
terstofmoleculen te bepalen. Deze methode is toegepast bij metingen aan
absorptiespectra van C9H3 en C11H3 radicalen. Als resultaat volgt dat de
banden horen bij twee moleculen die voldoen aan een C2⌫ moleculaire sym-
metrie en daarom de ruimtelijke structuur hebben die wordt weergegeven met
HC4(CH)C4H en HC4[C(C2H)]C4H.

In hoofdstuk 5 worden gasfase spectra van het eA3⌃�
u � eX3⌃�

g absorptiesys-
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teem in de HC7D en DC7D moleculen; de spectra tonen slechts gedeeltelijk de
oplossing van de rotationele structuur, wat identificatie van de lijnen bemoeil-
ijkt. Niettemin konden de moleculaire parameters van grond en aangeslagen
toestanden met enige nauwkeurigheid bepaald worden.

In Hoofdstuk 6 wordt het eA1⇧u� eX1⌃+
g 000�000 absorptiesysteem van het

C3 molecuul bestudeerd. De blauwe absorptiebanden, ook bekend als de 4051
komeetbanden, zijn reeds vele malen bestudeerd en in de literatuur gerappor-
teerd. Nieuw is dat alle zes mogelijke varianten met 12C/13C isotoopsubstitutie
gemeten zijn, en moleculaire constanten voor alle zes zijn bepaald. Specifiek
voor het 12C3 molecuul is een storing in de aangeslagen toestand bestudeerd.

In hoofdstuk 7 worden voor het eerst de 2⇧� eX2⇧ (0,0) vibratieloze ban-
den van een aantal lange koolwaterstofketens met volledige 13C en deuterium
isotoopsubstitutie bestudeerd (13C8H,

13C8D, 13C10H en 13C10D). Hoewel
de bandprofielen niet rotationeel zijn opgelost, wat deels te wijten is aan
een te hoge bandbreedte van de laser, zowel als aan de Dopplerbreedte in de
plasma-expansie, zijn niettemin waarden bepaald voor de levensduren van de
aangeslagen toestanden.


