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XUV spectroscopie van

hoogaangeslagen toestanden in H2,

HD and D2

De ontdekking van waterstof als element en als molecuul bestaand uit twee

atomen, is verbonden met de namen van de wetenschappelijke pioniers Caven-

dish, Lavoisier, Gay-Lussac en Avogadro. In de negentiende eeuw werd wa-

terstof bestudeerd met spectroscopen. Naast de lijnen van atomaire waterstof

in het zichtbare spectrum, later bekend als de Balmerreeks, werden in een

vroeg stadium al enkele andere lijnen gezien. Deze lijnen werden benoemd als

het tweede spectrum van waterstof. De eerste spectroscopische waarnemingen

die spectraallijnen onomstotelijk toekenden aan moleculaire waterstof werden

meer dan een eeuw geleden gedaan door Lyman [1]. Deze ontdekking kon alleen

worden gedaan door de ontwikkeling van spectroscopische technieken voor het

vacuümultraviolet. In onze studies aan het spectrum van waterstof zijn we

nog steeds afhankelijk van deze technieken. In verschillende spectroscopische

studies maken we gebruik van het smalbandige en afstembare Amsterdams eX-

treem UltraViolet (XUV) laser systeem. Deze opstelling kan worden gebruikt in

hoge resolutie, scannende spectroscopie studies, maar van het gepulste karakter

van de laser kan ook gebruik worden gemaakt in dubbelresonantiestudies aan

het waterstofmolecuul en zijn isotopen. Door het gebruik van meerdere over-

lappende laserpulsen kan de aangeslagen toestandsstructuur van het molecuul

worden waargenomen, zelfs voor gekwantiseerde toestanden die niet toeganke-

lijk zijn vanuit de grondtoestand (om verschillende redenen: dipool-verboden

overgangen, slechte gol�unctieoverlap). De combinatie van lasers met time-

of-�ight massascheiding en snelheidsafbeeldingstechnieken, waarvan de imple-

mentatie ook in dit proefschrift wordt besproken, maken meer gedetailleerde

metingen mogelijk, speci�ek die van de dissociatiedynamica van enkele hoog-

aangeslagen toestanden van het molecuul. Naast lasers is ook gebruik gemaakt

van een nieuw en uniek instrument, de vacuümultraviolet Fouriertransform-

spectrometer, aan het Soleil synchrotron.

De motivatie voor ons onderzoek komt uit verschillende invalshoeken, van

astrofysica via de molecuulfysica tot aan de fundamentele natuurkunde. Mole-
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culaire waterstof is veruit het meest voorkomende molecuul in het heelal. Des-

alniettemin werd H2 lange tijd niet waargenomen in het interstellaire medium,

omdat zijn dipooltoegestane absorptiespectrum in het vacuümultraviolet ligt,

waarvoor de aardse atmosfeer niet transparant is. Er was een door een raket

gedragen spectrometer nodig voor de eerste observatie. De waarneming van

moleculaire waterstof in zwakke objecten met een hoge roodverschuiving via

op aarde gesitueerde telescopen gaf een nieuwe impuls aan het onderzoeksveld

en was de aanleiding voor het bestuderen van het H2 spectrum met de hoogst

mogelijke resolutie. Doel is de zoektocht naar de variatie van de fundamentele

dimensieloze natuurconstante µ (de proton-elektron massaverhouding) op kos-

mologische tijdschaal [2]. Ook de spectra van HD worden meegenomen in deze

studies [3].

Naast de motivatie vanuit astronomische en fundamenteel natuurkundige

hoek, heeft het bestuderen van de kwantumstructuur van de kleinste neutrale

moleculaire entiteit een intrinsieke waarde. Ondanks een eeuw spectroscopisch

onderzoek zijn vele aspecten van de moleculaire toestandsstructuur van H2 nog

steeds niet begrepen. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat de meerderheid

van de waargenomen spectrale lijnen van moleculaire waterstof in de Dieke
Atlas [4] niet is toegekend. Daarnaast blijft de variëteit van dissociatieve toe-

standen en speci�ek die van singlet gerade symmetrie, wat betreft toewijzingen

een onontgonnen terrein. Onze studie naar deze dissociatieve toestanden net

boven de n=2 dissociatielimiet is een poging om deze situatie te verbeteren.

Zelfs als een onderwerp meer dan een eeuw is bestudeerd zijn er nog ver-

rassingen mogelijk. Een van deze verrassingen is onze ontdekking en identi�-

catie van een in frequentie opgeloste Rydbergreeks in het zware H+H− Ryd-

bergsysteem. De waarneming van de zware Rydbergreeks in H+H− legt een

nieuw onderzoeksveld open, omdat zulke kwantumtoestanden in elk molecuul

zouden moeten bestaan.

Overzicht

Dit proefschrift beschrijft experimenteel onderzoek aan moleculaire waterstof

en zijn isotopen.

In hoofdstuk 2 wordt HD voorgesteld als testsysteem in de zoektocht naar

een mogelijke variatie van de proton-elektron massaverhouding. De spectro-

scopische signatuur van deze op een na meest aanwezige watersto�sotoop is

reeds in verschillende quasarspectra met hoge roodverschuiving waargenomen [3].

Op dit moment is de waarneming in de volgende quasarsystemen gerapporteerd:

Q1232+082, Q0528-250, FJ0812+320, J2123-050, J1237+064 en Q1439+113.

Laboratorium waarnemingen van de meest prominente HD lijnen met een re-

latieve nauwkeurigheid van 5 × 10−8 zijn gedaan met behulp van het smal-

bandige en verstembare XUV lasersysteem. Daarnaast zijn gevoeligheidscoëf-

�cienten als functie van van de proton-elektron massaverhouding bepaald met
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behulp van ab initio kwantumchemische berekeningen. Deze resultaten zijn

voldoende nauwkeurig zodat ze kunnen worden meegenomen in een volledige

statistische analyse samen met de data van H2. Een belangrijke eigenschap

van HD is de aanwezigheid van een neutron in de kern. Strategieën om moge-

lijke e�ecten voorbij de eerste orde baryon/lepton massaverhouding af te leiden

worden behandeld.

Hoofdstuk 3 breidt het overzicht van de HD lijnen uit waarmee in hoofd-

stuk 2 werd begonnen. Voor het eerst werd de nieuwe Fourier transformatie

spectrometer, een permanent eindstation van de DESIRS bundellijn aan het

SOLEIL synchrotron, gebruikt om met gol�engten in het XUV spectroscopie

te bedrijven aan HD. De HD spectraallijnen in de Lyman- en Werner-banden

werden in een vensterloze con�guratie gemeten in het bereik van 87-112 nm.

De gol�engtes van 268 lijnen in de B1Σ+
u (v′ = 0 − 30) ← X1Σ+

g (v′′ = 0) Ly-
man systeem en 141 lijnen in de C1Πu(v′ = 0 − 10) ← X1Σ+

g (v′′ = 0) Werner

systeem konden worden bepaald met een nauwkeurigheid van 0.04 cm−1 (1σ)

hetgeen overeenkomt met ∆λ/λ ∼ 4 × 10−7. De resultaten van het vorige

hoofdstuk werden gebruikt om de interne kalibratie van deze unieke opstelling

te beproeven en te verbeteren.

In hoofdstuk 4 wordt een lacune in het overzicht van H2 opgevuld. Vanwege

vroegere problemen met het genereren van de juiste gol�engten met de smal-

bandige extreemultraviolet laser, ontbrak de B1Σ+
u − X1Σ+

g (6,0) Lymanband

uit het H2 spectrum nog in het overzicht van laboratoriummetingen. Deze

overgangen werden toegankelijk gemaakt door het gebruik van een exotisch

kleurstof mengsel, hetwelk het verstembare bereik van het XUV laser systeem

vergrootte, door het lastige 615-620 nm gol�engtegebied af te dekken. Dit

mengsel werd tevens gebruikt voor het kalibreren van de (4So) 3d 3Do
J ←3PJ

overgangen in atomaire zuurstof [5].

Hoofdstuk 5 beschrijft de kalibratie van 39 lijnen in de B1Σ+
u - X1Σ+

g (v′, 0)
Lymanbanden voor v′ = 9 − 11, en in de C1Πu - X1Σ+

g (0, 0) Wernerband van

het D2 molecuul. Deze werden, gebruikmakend van een smalbandige verstem-

bare extreem ultraviolet laser, gemeten met een relatieve nauwkeurigheid van

∆λ/λ = 6× 10−8. Deze resultaten zijn relevant voor toekomstig gebruik in de

kalibratie van spectra met een hoge lijndichtheid van de HD en D2 isotopen.

Hoofdstuk 6 beschrijft de eerste waarneming van Rydbergtoestanden in het

bijzondere H+H− systeem. Dit systeem is interessant omdat het door de grote

internucleaire afstand beschouwd kan worden als een systeem bestaand uit twee

puntvormige geladen deeltjes gebonden door de Coulomb potentiaal. Deze

beschrijving is formeel gelijk aan het goed bekende Bohratoom en zou daarom

de zelfde karakteristieke lijnstructuur moeten bezitten, zij het geschaald met de

gereduceerde massa van het systeem. Ongelukkigerwijs voorkomen de Frank-

Condon beperkingen het direct bereiken van deze toestanden. Desalniettemin

zijn spectroscopische signaturen van deze zware Rydbergtoestanden, voorspeld

door de Rydbergvergelijking voor dit zware Rydbergatoom, wel degelijk waar-
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genomen. Dit opmerkelijke resultaat is bereikt, dankzij de complexe interactie

van brede moleculaire Rydbergtoestanden op kleine internucleaire afstanden

met de zware Rydbergtoestanden op grotere internucleaire afstanden, welke re-

sulteert in de populatie van H+H− niveaus. Een van de mogelijke vervalkanalen

van deze ionenpaar toestanden heeft betrekking op autoionisatie en creatie van

H+
2 ionen, welke we detecteren als een serie brede resonanties voldoend aan de

zware Rydbergvergelijking.

Hoofdstuk 7 bericht over de ontwikkeling van een zogenaamde VMI detec-

tor, waarmee snelheden van dissociatiefragmenten kunnen worden afgebeeld.

Deze detector is toegevoegd aan de bestaande XUV-laser opstelling. De pres-

taties en enkele voorlopige resultaten worden besproken, alhoewel het systeem

nog in ontwikkeling is. Tot nu toe laten de beste focusseringsresultaten een

ruimtelijk oplossend vermogen van 400 µm zien, hetgeen aangeeft dat het sys-

teem zijn optimale prestaties nog niet heeft bereikt. Dit komt door enkele

inherente beperkingen in de huidige opstelling. Het produceren van XUV licht

met behulp van niet-lineaire optische technieken in een gasbundel genereert

divergente XUV straling, welke zorgt voor een relatief groot interactiegebied.

Dit is een cruciale tekortkoming voor het behalen van goede prestaties met een

VMI systeem. Andere beperkingen worden in detail beschreven en er worden

mogelijkheden tot verbetering voorgesteld. De combinatie van een XUV laser

systeem, met smalbandige toestandsselectieve excitatie, en VMI detectie van

geïoniseerde fragmenten zou geweldige mogelijkheden creëren in het bestude-

ren van de dissociatieve dynamica van kleine moleculen met spectroscopische

details in het XUV bereik.

In hoofdstuk 8 wordt de gerade elektronische structuur van moleculair wa-

terstof boven de n=2 dissociatielimiet bestudeerd met behulp van tweestaps-

excitatie door XUV en zichtbaar licht (1 + 1). Spectrale eigenschappen in

het gol�engtegebied van 118500�120500 cm−1 laten lijnbreedtes ziet tussen

één en enkele honderden cm−1, door het meten van laser-ionisatie van H(n=2)

brokstukken ontstaan in het dissociatieproces. Het goed gecontroleerde twee-

stapsexcitatieproces, gecombineerd met massaselectieve detectie, legt beperkin-

gen op aan de mogelijk te bereiken kwantumtoestanden. Door het toepassen

van impulsmomentselectieregels en gebruikmakend van het onderscheid tussen

para- en ortho-waterstof, konden de predissociatie resonanties van de gerade
inversiesymmetrie van H2 worden geïdenti�ceerd in termen van elektronisch

symmetrie en rotatievibrationele kwantumgetallen. Op deze manier kunnen de

meeste van de brede dissociatieve resonanties in het gol�engtebereik worden

toegekend.
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