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Samenvatting

Volgens de 19e eeuwse filosoof Auguste Comte zou het onmogelijk zijn de chemi-

sche samenstelling van sterren te achterhalen vanwege hun enorm grote afstand van

de aarde. Enkele decennia na dit pessimistische oordeel zetten Robert Bunsen en

Gustav Kirchhoff de eerste stappen in de richting van spectrale analyse, de studie

van de spectrale verdeling van het licht uitgezonden of geabsorbeerd door mate-

rialen. Sindsdien is de spectrale analyse, of de spectroscopie, intensief toegepast

om de structuur van de materie te bestuderen. Tegenwoordig onderzoeken ster-

renkundigen licht afkomstig van de meest veraf gelegen objecten in het zichtbare

universum. De scheikundige samenstelling van astronomische objecten wordt nu

veelvuldig afgeleid uit de waargenomen spectra, waarmee de uitspraken van Comte

gelukkig zijn weerlegd.

De veelvuldige toepassing van spectroscopische methoden hangt samen met de

alomtegenwoordigheid van de elektromagnetische wisselwerking, die verantwoorde-

lijk is voor alle bekende alledaagse natuurkundige fenomenen, met uitzondering van

de gravitatieverschijnselen. Pogingen om deze fundamentele wisselwerking te ver-

klaren, in het bijzonder de interpretatie van gemeten atoomspectra, hebben geleid

tot de ontwikkeling van quantummechanica, hetgeen sindsdien voor een revolutie

in ons begrip van de structuur der materie heeft gezorgd. Het is nu bekend dat in

atomen, de bouwstenen van de materie, de gebonden elektronen alleen discrete hoe-

veelheden energie in zich kunnen dragen, en zich als gevolg daarvan in quantumtoe-

standen bevinden. De absorptie van een foton met een bepaalde hoeveelheid energie,

passend bij het energieverschil tussen dergelijke toestanden, leidt tot excitatie van het

atoom, waarbij een electron een overgang maakt van een lage energietoestand naar

een hogere energietoestand. Aangezien de energie van de elektromagnetische stra-

ling, of een foton, evenredig is met de frequentie, bevatten de spectrale componenten

van de straling informatie over de energieniveaustructuur van het materiaal waarmee

de straling wisselwerkte.
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Absorptie- en emissiespectra van atomen zijn relatief eenvoudig, en bevatten

scherpe structuren (spectrale lijnen). Moleculaire spectra worden ingewikkelder

naarmate het aantal atomen in het molecuul toeneemt, als gevolg van de wissel-

werking tussen de atomen onderling. In atomaire en moleculaire spectroscopie

met hoge resolutie is het van belang ongewenste invloeden zoveel mogelijk te on-

derdrukken, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van elektrische en magnetische

strooivelden en botsingen tussen de deeltjes, welke interacties kunnen leiden tot ver-

schuivingen of verbredingen van de spectrale lijnen. Zo kan het Dopplereffect, als

gevolg van de relatieve beweging van de atomen of moleculen ten opzichte van de

straling waarmee zij wisselwerken, de resolutie in spectropisch onderzoek limiteren.

Daarom worden waar mogelijk Doppler-vrije technieken toegepast. Daarnaast wor-

den in hoge-resolutie spectroscopie veelal lasers gebruikt, aangezien deze tegelijker-

tijd hoge intensiteit en hoge spectrale zuiverheid bezitten, waardoor scherpe lijnen

waargenomen kunnen worden en een hoog oplossend vermogen wordt verkregen.

Elektronische overgangen in atomen en moleculen vinden plaats in het ultravi-

olette (UV), het diep-ultraviolette (DUV) en extreem ultraviolette (XUV) spectrale

domein, overeenkomend met golflengtes tussen 400 en 100 nanometer (nm). We

produceren straling in dit gebied door gebruik te maken van niet-lineaire optische

effecten in kristallen en gassen, geïnduceerd door korte en intense laserpulsen (van

nanoseconde tijdsduur). Zo is bijvoorbeeld de smalbandige en verstembare DUV-

stralingsbron, gebruikt in de meeste van de in dit proefschrift beschreven experi-

menten, gebaseerd op een titaan-saffier (Ti:Sa) gepulste laser. Het licht van de Ti:Sa

laser bij 800 nm wordt eerst versterkt en daarna in frequentie geconverteerd naar

200 nm in een serie van drie kristallen. De resulterende DUV-straling, die gebruikt

wordt in spectroscopische experimenten, heeft een spectrale bandbreedte van 50

MHz en een pulsenergie van 200 µJ.

Een belangrijk aspect van hoge-resolutie spectroscopie is de nauwkeurige ijking

van de frequentie van de laserstraling. Een mogelijkheid is het gebruik van een

frequentiestandaard, bijvoorbeeld moleculair jodium (I2), waarvan een groot aantal

spectrale lijnen met hoge nauwkeurigheid (op 10−9 van de overgangsfrequentie) zijn

gecalibreerd. De recente ontwikkeling van zogeheten frequentiekamlasers heeft een

revolutie ontketend op het gebied van frequentie-ijkingen. Een frequentiekam kan

gebruikt worden als een meetlat voor optische frequenties, doordat een dergelijk

instrument een verzameling van referentiefrequenties op onderling gelijke afstand

levert (kamtanden). Met behulp van een frequentiekam kunnen optische frequen-

ties in het Terahertz gebied direct geteld worden met eenzelfde nauwkeurigheid als

de radiofrequentie standaard, waaraan de kamlaser gestabiliseerd is.
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Het belangrijkste molecuul dat in dit proefschrift onderzocht is, is het meest

eenvoudige van alle neutrale moleculen: H2. In Hoofdstuk 2 wordt Dopplervrije

spectroscopie van de EF–X tweefotonovergang in H2 beschreven. Met behulp van de

DUV-laser en de frequentiekamijking zijn de overgangsfrequenties bepaald met een

relative nauwkeurigheid in de orde van 10−9. In Hoofdstuk 3 worden de resultaten

voor het EF–X systeem gecombineerd met hoge-resolutie “Fourier-Transform”-me-

tingen (FT) aan H2 overgangen, die een verbinding leggen met de EF, B and C elek-

tronische toestanden. Uit de combinatie van de resultaten die bereikt zijn met de

DUV en FT technieken kunnen overgangsfrequenties in het Lyman (B–X) en het

Werner (C–X) systeem worden afgeleid met een nauwkeurigheid die hoger ligt dan

bij directe XUV-excitatie.

De zo verkregen nauwkeurige resultaten kunnen worden gebruikt om een

mogelijke variatie van fundamentele natuurkundige constanten te onderzoeken.

Omdat zo’n mogelijke variatie uiterst miniem zal zijn, zijn uiterst gevoelige

(nauwkeurige) technieken vereist. De voor dit proefschrift meest relevante methode

is gebaseerd op de vergelijking van quasar absorptie spectra met de hoge-resolutie

spectra die in het laboratorium worden gemeten. Aangezien het quasar licht in

een ver verleden is uitgezonden, ligt er een tijdsinterval van miljarden jaren tussen

de waargenomen quasarspectra en de gemeten laboratoriumspectra. In de tussen-

liggende tijd zouden natuurkundige constanten veranderd kunnen zijn, wat leidt tot

hele kleine veranderingen in atomaire en moleculaire spectra. De mogelijke variatie

van de massaverhouding tussen het proton en het electron µ kan onderzocht wor-

den door moleculaire rotatie-, vibratie- en translatieovergangen te vergelijken. De

Lyman en Werner overgangen in H2 (Hoofdstuk 3) zijn gebruikt in dergelijke stu-

dies naar veranderingen van µ. De mogelijke variatie van de fijnstructuurconstante

α anderzijds, kan onderzocht worden door spectraallijnen van atomen en ionen te

vergelijken, waarbij de overgangen α-afhankelijk zijn. Onder de vele overgangen in

atomen en ionen die gebruikt worden in de analyse van α-variatie bevinden zich ook

de overgangen in Mg, N, en O die beschreven worden in de Hoofdstukken 5, 6, 7,

en 8 van dit proefschrift.

De bepaling van de H2- ionisatie-energie Ei(H2) wordt beschreven in Hoofdstuk

4. De ionisatie-energie van H2, die de bindingsenergie van het elektron aan het

molecuul vertegenwoordigt, is een getal dat met ab initio moleculaire quantumthe-

orie kan worden berekend. Een vergelijking van de experimentele en theoretische

waardes is noodzakelijk om de geldigheid van fundamentele moleculaire theorie te

testen. De door ons verkregen waarde voor Ei (H2) is een verbetering van voor-

gaande experimentele resultaten van 30 maal, en is nauwkeuriger dan het huidige

theoretische resultaat.
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Een ander voorbeeld van het voordeel van nauwkeurige spectroscopie wordt

gedemonstreerd in het hoge-resolutie onderzoek van N2 (Hoofdstuk 9), waarin de

verstoring van de moleculaire spectroscopische structuur in detail is gevolgd. Onze

zeer accurate frequentiecalibratie van I2 en zijn isotopen wordt beschreven in Hoofd-

stuk 10. Deze metingen hebben geleid tot een verbeterde voorspelling van molecu-

laire overgangen in I2 waarvoor de Born-Oppenheimer benadering niet opgaat, zoals

besproken wordt in Hoofdstuk 11.

De in dit proefschrift vermelde resultaten demonstreren het belang van hoge-

resolutie-spectroscopie van atomen en moleculen als een krachtig instrument om

ons begrip van de natuurwetten te verbeteren.


