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Samenvatting

Koude Botsingen in een Synchrotron voor Moleculen

Dit proefschrift beschrijft hoe botsingen met een lage energie te meten zijn
met behulp van een synchrotron: een opslagring, een halve meter groot in dia-
meter, waarin met sterke elektrische velden gedeutereerde ammoniakmoleculen
opgeslagen kunnen worden. Deze ammoniakmoleculen hebben dan wel geen
netto elektrische lading, maar de ladingsverdeling is niet helemaal gelijkmatig:
ze zijn aan de ene kant iets positief geladen en aan de andere kant iets negatief.
Hierdoor kunnen we hun beweging toch manipuleren met elektrische velden, al
zijn daar uitzonderlijk sterke voor nodig.

De pakketjes ammoniakmoleculen zijn zeer koud (slechts 0,01 K, oftewel een
honderdste graad Celsius boven het absolute nulpunt), vliegen met ongeveer
100 m/s door de synchrotron, en kunnen honderden rondjes lang opgeslagen
worden. Zoals onder beschreven zal worden maakt dit ze ideaal om botsings-
metingen mee uit te voeren.

Bij botsingsmetingen wordt de zogenaamde botsingsdoorsnede gemeten, die
(min of meer) beschrijft hoe dicht de deeltjes elkaar moeten passeren om te
botsen. Hoe groter deze doorsnede, hoe meer botsingen plaats zullen vinden.
Vooral interessant zijn botsingen bij lage botsingsenergieën. Als deze in het
laboratorium nauwkeurig gemeten zouden kunnen worden, zou dat helpen om
de scheikundige processen die plaatsvinden in gaswolken in het heelal, waarin
de temperatuur typisch tussen 10 en 100 K is, beter te begrijpen. Verder voor-
spelt de kwantummechanica, de theorie van de kleine deeltjes, dat er bij lage
botsingsenergien resonanties voorkomen: bij hele specifieke botsingsenergieën
blijven de deeltjes kort aan elkaar plakken voordat ze huns weegs gaan. Bij
welke specifieke botsingsenergieën dat precies gebeurt leert ons veel over de
interactie tussen de deeltjes. Specifiek is dus het doel om, bij lage botsings-
energie, te meten hoe de botsingsdoorsnede afhangt van de botsingsenergie.

Om botsingen te kunnen meten met de synchrotron is een tweede bundellijn
nodig met botsingspartners. Als botsingspartners nemen we atomen of mole-
culen zonder elektrisch dipoolmoment, die dus niets voelen van de elektrische
velden in de synchrotron. Ze vliegen rechtdoor, en doorkruisen het pad van de
ammoniakmoleculen in de zogenaamde botsingszone.

Elke keer dat de ammoniakmoleculen de botsingszone passeren, worden ze
beschoten met botsingspartners. Bij een botsing zal (in bijna alle gevallen) het
ammoniakmolecuul uit de ring geknikkerd worden. Door na een bepaalde tijd
te meten hoeveel ammoniakmoleculen er nog in het pakketje zitten kunnen we
meten hoeveel botsingen hebben plaatsgevonden, en daaruit kan de botsings-
doorsnede bepaald worden. Omdat de pakketjes ammoniakmoleculen in de
synchrotron wel 100 rondjes lang opgeslagen kunnen worden, kan het botsings-



94 Samenvatting

signaal 100 rondjes lang worden opgebouwd waardoor het veel makkelijker te
meten is. Slechts door deze gevoeligheid is het mogelijk om deze botsingen, die
een zeer lage botsingsdoorsnede hebben, te meten.

Het is echter nog niet zo gemakkelijk om deze lage botsingsenergieën in het
laboratorium te bereiken. Daarom is een tweede voordeel van het gebruiken van
een synchrotron voor botsingsmetingen, dat de bundellijn met botsingspartners
zodanig geplaatst kan worden dat de botsingspartners in dezelfde richting
vliegen als de ammoniakmoleculen. Hierdoor zullen de relatieve snelheid en dus
de botsingsenergie veel lager zijn. De botsingsenergie kan gevarieerd worden
door de snelheid van de ammoniakmoleculen te variëren, door de snelheid van
de bundel met botsingspartners te variren, en door de ammoniakmoleculen
selectief te laten botsen met de snellere botsingspartners vóór of de langzamere
botsingspartners achter in de puls.

Deze ideeën hebben we in het laboratorium getest. Hoofdstuk 2 beschrijft in
het kort de basisprincipes en experimenten alvorens de resultaten voor botsin-
gen met argon te presenteren, en deze te vergelijken met theoretische, ab initio
berekeningen uitgevoerd door bevriende theoreten. Het belangrijkste resultaat
is dat de botsingsmetingen met ammoniak en argon bewijzen dat deze methode,
namelijk het meten van botsingen met een synchrotron, inderdaad werkt zoals
verwacht. De gevonden structuur in de botsingsdoorsnede zelf is in grote lijnen
in overeenstemming met theorie, hoewel de botsingsenergieresolutie van de
metingen te ruw is om de fijnere, door theorie voorspelde structuur te kunnen
meten. Een aantal verbeteringen wordt voorgesteld, waarmee bijvoorbeeld de
botsingsenergieresolutie verbeterd kan worden zodat dit soort fijne structuur
wél gemeten zou kunnen worden, of waarmee bijvoorbeeld botsingsenergie
verder verlaagd kan worden naar een regime waar meer uitgesproken structuren
zijn om te meten.

In het verkrijgen van de resultaten is verreweg de meeste tijd echter gaan
zitten in het uitgebreid karakteriseren van de experimentele opstelling en het
nauwkeurig interpreteren van de gemeten data met behulp van simulaties. Deze
meer praktische zaken worden in Hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven. Samen
geven Hoofdstukken 2 en 3 een compleet beeld van de experimenten die tijdens
dit onderzoek zijn uitgevoerd.

In plaats van botsingsmetingen met ammoniakmoleculen opgeslagen in een
synchrotron met elektrische velden, zou het interessant kunnen zijn om metin-
gen te doen met waterstofatomen opgeslagen in een synchrotron met magneti-
sche velden. In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe zo een synchrotron eruit zou
kunnen zien. Dit zou interessant zijn omdat waterstof het meestvoorkomende
atoom is in het heelal. Verder voorspelt de theorie veel botsingsresonanties
door de lage massa van het waterstofatoom in de lage botsingsenergieën die
met deze magnetische synchrotron mogelijk zouden zijn. Het belangrijkste in-
grediënt van de magnetische synchrotron is een hybride magneet die bestaat uit
permanente magneten, die sterke velden kunnen maken zonder dat langdurige
hoge stromen nodig zijn, en uit elektromagneten, die geschakeld kunnen worden
om de waterstofatomen de ring binnen te laten en om de waterstofatomen in
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de voorwaartse richting bijeen te houden. Onze berekeningen laten zien dat zo
een synchrotron mogelijk zou moeten zijn.


