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Samenvatting

De studie van gëısoleerde atomen en moleculen in de gasfase en hun interactie met licht
vereist steeds geavanceerdere technieken om een gedetailleerder begrip te krijgen van de
eigenschappen van deze deeltjes. Na de absorptie van een foton, ofwel excitatie, bevinden
de atomen of moleculen zich in een hogere energietoestand en dit onderzoek richt zich
op het uitzoeken wat er vervolgens met deze aangeslagen deeltjes gebeurt. Bijvoorbeeld,
atomen kunnen de overtollige energie alleen kwijt door een foton weer uit te zenden, terwijl
moleculen ook uit elkaar kunnen vallen, ofwel dissociëren, als de energie van het foton
boven de bindingsenergie uit komt. Door in de excitatie gebruik te maken van ultrakorte
femtoseconde laserpulsen kunnen de verschillende processen in de tijd worden gevolgd.
Hierbij absorbeert het deeltje een of meer fotonen van een eerste laserpuls en vervolgens
wordt met een tweede laserpuls de toestand van het deeltje onderzocht. De tijd tussen de
twee pulsen kan gevarieerd worden en daarmee kunnen dissociatie en relaxatie processen,
mits die langer zijn dan de pulsduur, worden bestudeerd. De tweede puls zorgt ervoor dat
er een elektron wordt vrijgemaakt, ook wel ionisatie genoemd, en levert daarbij een ion
op, die net als het elektron eenvoudig gedetecteerd kan worden.

In dit proefschrift is de ontwikkeling beschreven van een nieuwe techniek, waarbij
één elektron en één ion in cöıncidentie gedetecteerd worden op twee verschillende plaats-
gevoelige detectoren. De machine wordt uitgebreid besproken in hoofdstukken 2 tot en
met 4 van dit proefschrift. De bouw en optimalisatie van deze apparatuur hebben het
grootste gedeelte van de promotietijd in beslag genomen. In de resterende tijd zijn metin-
gen gedaan aan diverse atomen en moleculen. De resultaten van deze metingen worden
beschreven in de overige hoofdstukken.

Verschillende eigenschappen van de cöıncidentie machine zijn speciaal ontwikkeld.
Geschakelde elektrische lenzen zijn gëımplementeerd om eerst de elektronen en vervolgens
de ionen richting de twee verschillende detectoren te versnellen. Daarnaast zijn deze elek-
trische lenzen zo gemaakt dat de snelheid van de elektronen en ionen wordt geprojecteerd
op de plaatsgevoelige detectoren. Dit is de zogenaamde velocity map imaging techniek
en was tot nog toe niet eerder in cöıncidentie metingen toegepast. Bovendien kan ook de
vluchttijd van de elektronen bepaald worden, waarbij een zeer hoge tijdsresolutie van 50
picoseconde voor de elektronen behaald is, wat nog niet eerder met dit type detectoren
bereikt was. Deze nieuwe machine en de ontwikkelde techniek maken het mogelijk om
zowel de grootte als de richting van de snelheid van het fragmention en zijn bijbehorende
elektron zeer nauwkeurig te kunnen bepalen.

Met behulp van de cöıncidentie imaging techniek kan worden bepaald waar de energie
van de geabsorbeerde fotonen voor gebruikt wordt. Naast de energie die nodig is voor



Chapter 0

de dissociatie en ionisatie van een molecuul kan deze energie ook gebruikt worden om
elektronen en fragmentionen een kinetische energie mee te geven na de excitatie. De
snelheid en daarmee de kinetische energie van zowel de elektronen als de ionen kan bepaald
worden met behulp van cöıncidentie imaging. In het algemeen kunnen de verschillende
gëıoniseerde molecuulfragmenten vrij eenvoudig van elkaar gescheiden worden doordat ze
in massa verschillen en daardoor verschillende vluchttijden hebben. Echter verschillen de
elektronen niet in massa en kunnen daardoor niet aan de hand van de vluchttijden van
elkaar onderscheiden worden, terwijl het proces waarmee ze gevormd zijn kan verschillen.
In een cöıncidentie meting kan wel onderscheid gemaakt worden, doordat de elektronen in
cöıncidentie gemeten worden met de bijbehorende fragmentionen. De snelheidsverdeling
van het elektron kan op die manier voor ieder gemeten ion apart bepaald worden.

Een van de resultaten die alleen met de cöıncidentie imaging techniek verkregen kan
worden is de correlatie tussen de kinetische energie van het elektron en de kinetische
energie van het ion. Daarmee kan de totale kinetische energie als gevolg van de excitatie
bepaald worden en verschillende dissociatie en ionisatie processen van elkaar onderscheiden
worden. De totale kinetische energie is gelimiteerd door de totale energie van het aantal
geabsorbeerde fotonen en daaruit kan bovendien worden afgeleid hoeveel fotonen zijn geab-
sorbeerd. Dit is belangrijk omdat femtoseconde laserpulsen hoge piekvermogens bezitten
en daardoor kunnen simultaan meerdere fotonen geabsorbeerd worden. Dit maakt de in-
terpretatie van de resultaten van tijdsopgeloste femtoseconde experimenten in combinatie
met andere technieken ingewikkeld, omdat eerst achterhaald moet worden hoeveel fotonen
geabsorbeerd zijn. In de cöıncidentie metingen kan dit echter vrij eenvoudig bepaald wor-
den en daarmee kunnen conclusies getrokken worden over welke hogere energietoestanden
betrokken zijn bij de dissociatie van een molecuul.

In hoofdstuk 5 tot en met 7 wordt beschreven hoe met behulp van de cöıncidentie
imaging techniek kan worden onderzocht hoe moleculen dissocieren na excitatie door één
of twee laserpulsen. In hoofdstuk 5 wordt een experiment beschreven met het stikstof-
dioxide molecuul, NO2, dat veel bestudeerd is en een complexe elektronische structuur
heeft. De elektronen worden waargenomen in cöıncidentie met het moleculaire ion, NO+

2 ,
of met het enige fragmention, NO+, waarbij een zuurstof atoom is afgesplitst. Verschil-
lende dissociatie mechanismen zijn waargenomen en eenduidig toegekend, waarbij het NO2

molecuul in de aangeslagen toestand, maar ook als ion, kan dissociëren. De ionisatie en
dissociatie van moleculen zijn twee processen die door de excitatie worden gëınduceerd.
Deze twee processen kunnen echter in verschillende volgorden voorkomen, dat wil zeggen
eerst ionisatie en vervolgens dissociatie van het gevormde moleculaire ion of dissociatie
gevolgd door ionisatie van het fragment. Dit onderscheid kan met behulp van de tijds-
opgeloste cöıncidentie metingen meestal eenvoudig gemaakt worden, maar kan moeilijker
zijn in het geval dat maar één laserpuls wordt gebruikt voor zowel de dissociatie als de
ionisatie.

Hoofdstuk 6 beschrijft een experiment, waarbij met een enkele laserpuls zowel ionisatie
als dissociatie wordt waargenomen voor het CF3I molecuul. Hieruit is gebleken dat de
ionisatie eerst plaatsvindt na de absorptie van vier fotonen. Dit proces vormt het mole-
culaire CF3I+ ion dat ook kan dissociëren waarbij het CF+

3 ion en het I atoom gevormd
worden. Hiernaast kan het moleculaire CF3I+ ion echter ook nog een vijfde foton ab-
sorberen en daardoor dissociëren, waarvoor verschillende kanalen beschikbaar zijn. Via
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dit proces kan het I+ ion samen met het CF3 fragment gevormd worden. Vergelijkbaar
aan het CF3I molecuul blijkt bij CF2Br2 ionisatie als eerste plaats te vinden. Het CF2Br2
molecuul is uitgebreid onderzocht en het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 7. Het
molecuul bezit veel dissociatie mechanismen en er worden zes verschillende fragment ionen
waargenomen. Deze ionen blijken te worden gevormd door de dissociatie na absorptie van
een of meerdere fotonen door het gevormde moleculaire ion, vergelijkbaar aan CF3I. In
een tijdsopgelost experiment is een dominante hogere energietoestand gevonden waarin
het molecuul dissocieert en er een broom atoom wordt afgesplitst.

Naast de snelheid van de elektronen en ionen kan de uitstootrichting van deze deeltjes
worden bepaald. Bovendien stelt de cöıncidentie techniek ook in staat om de richting van
het elektron te correleren aan die van het ion. Dit wordt besproken voor nitromethaan,
CH3NO2, in hoofdstuk 8. Als gevolg van de excitatie vindt eerst ionisatie plaats en vervol-
gens breekt de centrale C-N binding van het nitromethaan ion, waarbij er twee verschil-
lende fragmentatieprocessen worden waargenomen. Het eerste proces is de vorming van
het CH+

3 ion samen met het NO2 fragment en bij het tweede proces worden het NO+
2 ion en

het CH3 fragment gevormd. In beide gevallen wordt waargenomen dat het elektron in de
richting van het CH3 fragment uit het nitromethaan molecuul is gekomen. Uit berekenin-
gen van de elektronenverdeling in het nitromethaan molecuul volgt dat de elektronen voor
de excitatie zich ook hoofdzakelijk aan de CH3 zijde van het molecuul bevinden. Hierdoor
lijkt er een verband te zijn tussen de elektronenverdeling in het molecuul en de gevonden
experimentele resultaten.

In de laatste twee hoofdstukken wordt de ionisatie van de edelgasatomen krypton (Kr)
en xenon (Xe) nader onderzocht, waarbij meerdere fotonen door de atomen worden geab-
sorbeerd. De uitstootrichting van de afgesplitste elektronen wordt bepaald door de eigen-
schappen van de (aangeslagen) atomen en door de polarisatierichting van het laserlicht.
De polarisatie van het laserlicht kan experimenteel vrij eenvoudig veranderd worden. De
effecten op de richting ofwel hoekverdeling van de elektronen voor de verschillende excitatie
processen zijn onderzocht. Bijvoorbeeld, in het geval van elliptische laserpolarisatie wor-
den asymmetrische hoekverdelingen waargenomen. De manipulatie van de polarisatie van
het laserlicht kan ook gebruikt worden om bepaalde atomaire of moleculaire processen te
optimaliseren, zoals selectieve dissociatie van een binding in een molecuul. De combinatie
van polarisatie optimalisatie met de cöıncidentie techniek geeft nieuwe inzichten in het
mechanisme over hoe en waarom een selectieve dissociatie verkregen kan worden.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van de cöıncidentie techniek en de mogelijk-
heden die dit biedt bij het interpreteren van experimenten aan atomen en moleculen met
behulp van ultrakorte laserpulsen. Uit de verschillende experimenten beschreven in dit
proefschrift is gebleken dat deze techniek zeker zal bijdragen tot een beter begrip van de
interactie van atomen en moleculen met licht.
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