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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift zijn complexe ionen bestudeerd met behulp van hoge resolutie infrarood
spectroscopie. Complexe ionen zijn moleculaire systemen, waarin een ion een neutraal
molecuul of atoom aan zich bindt. De bindingsenergie tussen deze twee componenten
wordt bepaald door de elektrostatische aantrekking en eventueel door de interacties tussen
de orbitalen van de componenten. De aanwezige lading in het complex zorgt ervoor, dat
de intermoleculaire bindingssterkte relatief sterk is (0.3 - 1 eV) vergeleken met neutrale
complexen (niet hoger dan ∼0.1 eV). Voorbeelden van complexe ionen zijn [Ar-N2]+,
[N2-H-N2]+, Ar-HN2

+ etc. (zie figuur 1). Deze ionen worden gevormd in media, die
een overschot aan energie hebben, zoals vlammen, plasma’s, de bovenste lagen van de
atmosfeer en (misschien) interstellaire gaswolken.

Figure 1: Voorbeelden van twee complexe ionen [Ar-N2]+ en [N2-H-N2]+

In een spectroscopisch experiment wordt een molecuul beschenen met licht van ver-
schillende golflengtes, waarbij het molecuul licht absorbeert bij golflengtes, die specifiek
zijn voor het molecuul. Ieder molecuul heeft zijn eigen absorptie patroon (spectrum),
d.w.z een spectrum is uniek voor ieder molecuul.

Een belangrijke reden voor het opnemen van spectra van complexe ionen is, dat m.b.v.
deze spectra het potentieel energie oppervlak (PES) van een ion kan worden bestudeerd.
Een PES geeft de energie van een bepaald complex bij verschillende structuren van het
complex. Een PES kan niet direct gemeten worden, maar uit een berekende PES kun-
nen parameters worden afgeleid, die kunnen worden vergeleken met parameters uit de
verkregen spectra. Spectroscopische gegevens van complexe ionen zorgen dus voor een
verbetering van de beschrijving van een PES met het resultaat dat het inzicht in de wis-
selwerking tussen geladen en neutrale deeltjes wordt vergroot.

Een spectrum kan opgesplitst worden in verschillende overgangen: een elektronische,
een vibrationele en een rotationele overgang. Bij deze overgangen ’springt’ het mole-
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cuul van de ene toestand naar de andere, wat gepaard gaat met de absorptie/emissie van
licht met een bepaalde hoeveelheid energie. Deze hoeveelheid energie is het grootst voor
elektronische overgangen, gevolgd door vibrationele overgangen en is het kleinst voor
rotationele overgangen. Ieder elektronisch toestand bestaat uit verschillende vibrationele
toestanden, die weer uit verschillende rotationele niveaus bestaan. Aangezien een spec-
trum karakteristiek is voor ieder molecuul/complex ion, kan men met behulp van deze
spectroscopische gegevens kijken of het voorkomt op plekken, waar het niet mogelijk is
om in situ samples te maken (zoals bijvoorbeeld in plasma’s, vlammen en in interstellaire
gaswolken). Er zijn al pogingen ondernomen om met behulp van laboratorium data aan
te tonen, dat neutrale complexen in het heelal worden gevormd, maar deze waren zonder
succes. Aangezien (moleculaire) ionen in grote mate worden geproduceerd in het heelal
en omdat complexe ionen een grotere bindingsenergie hebben dan neutrale complexen,
is het mogelijk dat complexe ionen worden gevormd met een concentratie, die boven de
detectielimiet ligt. Hiervoor is het echter wel nodig, dat de absorptiefrequenties bekend
zijn. Tot op heden zijn er niet veel absorptiefrequenties van complexe ionen bekend.
M.b.v. laboratoriumonderzoek kunnen deze overgangen worden gevonden.

Ionen kunnen in hoge concentraties voorkomen in media met een overschot aan en-
ergie (zoals gezegd, plasma’s, vlammen, interstellaire gaswolken en de bovenste lagen
van de atmosfeer). De chemie in dit soort media wordt gedomineerd door ion-molecuul
reacties, zoals proton-overdracht reacties en lading-overdracht reacties. Complexe ionen
worden gezien als tussentoestanden in dit soort chemische reacties:

HCO+ +C2H2 + M → [C2H2 · ·H+ · ·CO] − M → C2H+3 +CO + M

Ar + N+2 + M → [Ar · ·N2]+ − M → Ar+ + N2 + M

Hier is M een molecuul of atoom, dat het overschot aan energie wegvoert. Door de
reactieve tussentoestanden te bestuderen wordt het inzicht in dit soort reacties vergroot.

Het golflengte gebied, dat in dit proefschrift is onderzocht, is het infrarood (400-
4000 cm−1). In dit gebied liggen de vibrationele overgangen in moleculen (en complexe
ionen). Aangezien bij de bestudering van deze overgangen wordt gekeken naar de in-
terne vibraties van de atomen in moleculen, wordt direct informatie verkregen over bind-
ingssterktes, stabiliteit en de dynamica van het molecuul. Als de resolutie van de lichtbron
hoog genoeg is, kunnen afzonderlijke rotationele overgangen bekeken worden. Omdat
deze overgangen omgekeerd evenredig zijn met het traagheidsmoment van een molecuul,
kan door analyse van deze overgangen de structuur van een molecuul of complex bepaald
worden. In hoofdstuk 2 wordt de spectroscopie, die nodig is om de spectra in dit proef-
schrift te begrijpen, verder uitgelegd. Verder wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de
interacties tussen geladen en neutrale moleculen.

Experimenteel onderzoek aan complexe ionen wordt beperkt door moeilijkheden in de
productie; het zijn exotische moleculen, die alleen onder aparte omstandigheden gevormd
kunnen worden en bovendien zijn ze erg reactief, waardoor hun levensduur zeer kort is.
In plasma’s zijn de condities van dien aard dat een relatief grote concentratie van io-
nen gevormd kan worden. Het plasma, dat gebruikt wordt voor de experimenten in dit
proefschrift, wordt ontstoken door middel van ’electron impact ionisation’ van een ex-
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panderend gas mengsel. Sommige atomen/moleculen worden geı̈oniseerd door de botsin-
gen met de elektronen en zullen neutrale atomen/moleculen aan zich binden, waarmee
een complex ion is gevormd. Omdat het een plasma expansie is, worden er constant
nieuwe atomen/moleculen geı̈oniseerd, waardoor er een stroom van complexe ionen op
gang komt. Dit plasma wordt doorkruist met licht afkomstig van diode lasers, waarna de
intensiteit van het licht wordt gedetecteerd als functie van lichtfrequentie. In hoofdstuk 3
wordt in detail de experimentele methode toegelicht met daarin o.a. de laser en de plasma
apparatuur.

Voor bijna alle metingen in dit proefschrift is licht gebruikt, dat afkomstig is van
lood-zout diode lasers. Dit zijn halfgeleider lasers, die infrarood licht uitzenden met hoge
resolutie (0.001 cm−1), waarmee de rotationele overgangen van verschillende vibrationele
energieniveaus bekeken kunnen worden. Een nadeel van lood-zout diode lasers is dat ze
een beperkte bandbreedte hebben (ze zenden licht uit in een klein gedeelte van het in-
frarode spectrum); het scan bereik van lood-zout diode lasers is ongeveer 100 cm−1. Dit
betekent, dat er verschillende diodes nodig zijn om een bepaald frequentie gebied af te
scannen. Daar komt bij, dat er in het scan bereik van de diode kleine frequentie ge-
bieden voorkomen, waar de diode geen licht uitzendt. Hoofdstuk 4 is een uitbreiding
op het experimentele gedeelte in hoofdstuk 3, waarbij de experimentele procedure wordt
beschreven, waarin een optical parametric oscillator (OPO) wordt gebruikt als lichtbron.
Een OPO zendt (net als lood-zout diode lasers) infrarood licht uit met een resolutie van
0.001 cm−1. Het grote voordeel van een OPO is, dat zijn scan bereik veel groter is (2100-
3600 cm−1), waarbij het geen ’gaten’ vertoont in zijn frequentie bereik. De OPO (opge-
bouwd en tijdelijk geleend van Life Science Trace Gas Facility Group in Nijmegen) is
gebruikt om de CH-strekvibratie in HCO+ te meten als test ter vervanging van de diode
lasers. Met behulp van de absorptielijnen kon de concentratie HCO+ worden bepaald.

In hoofdstuk 5 en 6 worden de rovibrationele spectra van, respectievelijk, Ar· · ·DN2
+

en [Ar-N2]+ getoond. Ar· · ·DN2
+ is een proton (deuteron) gebonden complex, waarin

Ar via elektrostatische krachten gebonden is aan het moleculair ion DN2
+. In dit com-

plex zijn twee overgangen gemeten, die in energie erg dicht bij elkaar liggen. Hierdoor
gaan de energieniveaus elkaar storen, wat betekent dat de energieniveaus van de twee vi-
braties gaan verschuiven en de overgangen op onverwachte posities terecht komen. De
twee overgangen zijn gefit, waarmee spectroscopische parameters zijn vastgesteld. Ver-
volgens zijn deze parameters vergeleken met berekende constanten, zodat fysische en
chemische eigenschappen van Ar· · ·DN2

+ bepaald zijn. Hoofdstuk 6 beschrijft het rovi-
brationele spectrum van [Ar-N2]+. Dit complex is een ladingsoverdracht complex, dat
wordt gevormd bij de reactie van N2

+ met Ar en dat uit elkaar valt in Ar+ en N2. [Ar-N2]+

heeft een relatief hoge bindingsenergie van ∼1 eV, die voortkomt uit de gunstige overlap
van de moleculaire orbitaal van N2 met de atomaire orbitaal van Ar. Hierdoor ontstaan
er twee intermoleculaire orbitalen (een bindende en een anti-bindende). Aangezien het
complex positief geladen is, mist het een elektron, zodat 3 elektronen deze twee orbitalen
opvullen; twee elektronen gaan in de bindende orbitaal zitten en één elektron in de anti-
bindende resulterend in een sterk bindende aantrekking. Het gemeten spectrum wordt
vergeleken met berekeningen, waarmee conclusies worden getrokken over de structuur,
de ladingsverdeling en het bindingsmechanisme.

Omdat de vibrationele frequenties van te voren niet precies bekend zijn, zijn grotere
frequentie gebieden doorzocht. Deze frequenties kunnen worden geschat met behulp van
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berekeningen, matrix data of met experimentele gegevens van soortgelijke complexen.
Naast gevonden overgangen is er ook veel gezocht naar vibraties, die helaas (nog) niet
gevonden zijn. In hoofdstuk 7 worden deze gemiste overgangen besproken inclusief de
mogelijke redenen waarom ze niet zijn geobserveerd.
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