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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift worden de resultaten van resonant versterkte multifotonionisatie 

fotoelektronspectroscopiee (REMPI-PES) experimenten aan een aantal kleine moleculen 

gepresenteerd.. De onderwerpen die behandeld worden, kunnen in twee categorieën verdeeld 

worden.. In het eerste deel van dit proefschrift worden de spectroscopische eigenschappen van 

aangeslagenn toestanden van NH3/ND3, N2O en Xe2 behandeld. De invloed van 

supergeëxciteerdee toestanden op fotoionisatie- en fotodissociatieprocessen in H2 en CH3I 

wordtt beschreven in de laatste drie hoofdstukken. 

Dee gebruikte experimentele techniek is een combinatie van resonant versterkte 

multifotonionisatiee (REMPI) en fotoelektronspectroscopie (PES). In een REMPI experiment 

wordtt een molecuul geïoniseerd in twee stappen. Eerst wordt een aangeslagen toestand 

bevolktt door gelijktijdige absorptie van een aantal fotonen. Vervolgens wordt het molecuul 

geïoniseerdd door verdere absorptie van één of meer fotonen, hetgeen resulteert in de vorming 

vann ionen en fotoelektronen. Door de lasergolflengte te verstemmen en de elektronen- of de 

ionenstroomm te meten, worden de aangeslagen toestanden geïdentificeerd. Aanvullende 

informatiee kan verkregen worden door de fotoelektronen te analyseren naar hun kinetische 

energieën,, resulterend in een fotoelektronspectrum. Dit spectrum bevat informatie over het 

spectroscopischh karakter van de resonant geëxciteerde toestand en de dynamica van het 

ionisatieproces. . 

Behalvee voor identificatie van aangeslagen elektronentoestanden, is de REMPI-PES 

techniekk in dit proefschrift ook gebruikt voor de bestudering van fotodissociatieprocessen in 

H2.. In deze experimenten wordt door dissociatie van het molecuul het ene H atoom in de 

grondtoestandd en het andere H atoom in een aangeslagen toestand gevormd. De aangeslagen 

fragmentenn worden onder de experimentele condities geïoniseerd door absorptie van een extra 

foton.. De aangeslagen toestanden waarin deze fragmenten gevormd worden, kunnen hierdoor 

bepaaldd worden met behulp van fotoelektronspectroscopie, waarmee informatie verkregen 

wordtt over de dynamica van het dissociatieproces. 

Verschillendee aspecten van de REMPI-PES experimenten worden kort toegelicht in 

hoofdstukk 1. De experimentele opstelling wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

Inn hoofdstuk 3 worden enkele illustratieve resultaten van REMPI en REMPI-PES 

experimentenn aan NH3 en ND3 gepresenteerd. Aan de hand hiervan wordt toegelicht dat 
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REMPII  in combinatie met fotoelektronspectroscopie een zeer geschikte techniek is om hoog 

aangeslagenn elektronentoestanden in kleine moleculen in detail te identificeren. Deze studie is 

uitgevoerdd in samenwerking met de groep van Prof. M.N.R. Ashfold (Bristol University, 

U.K.).. Zij hebben de symmetrie van de waargenomen elektronentoestanden toegekend op 

basiss van bandvorm simulaties en quantum defect overwegingen. Het in Amsterdam 

uitgevoerdee REMPI-PES onderzoek is een goed voorbeeld van de manier waarop deze 

techniekk gebruikt kan worden voor de bepaling van vibrationele quantumgetallen en de 

identificatiee van aangeslagen elektronentoestanden. 

Dee resultaten van een (3+1) REMPI-PES studie aan Rydbergtoestanden van het N20 

molecuull  worden beschreven in hoofdstuk 4. In het energiegebied vanaf 80000 cm" tot aan 

dee laagste ionisatielimiet bij 103963 cm"1 zijn Rydbergtoestanden van de nsa, npa en nprc 

seriess geïdentificeerd. De waargenomen toestanden zijn gekarakteriseerd in termen van 

Hund'ss case a/b of c koppelingsschema's. De hogergelegen resonanties vertonen vaak 

vibronischee koppeling met vibronische niveaus van lagergelegen Rydbergtoestanden. 

Hierdoorr kunnen diverse leden behorende tot een reeks Rydbergtoestanden worden 

waargenomenn in een enkel fotoelektronspectrum. 

Inn hoofdstuk 5 worden vier "gerade" Rydbergtoestanden van het xenon dimeer 

bestudeerdd met REMPI-PES en waar mogelijk met ZEKE-PFI. De ZEKE-PFI techniek berust 

opp excitatie van hoog aangeslagen Rydbergtoestanden, die vervolgens door een gepulst 

elektrischh veld geïoniseerd worden. Op deze manier wordt de resolutie in principe alleen 

bepaaldd door de bandbreedte van de laser. De bestudeerde toestanden zijn de lg toestand met 

eenn Xe lS0 + Xe* 6s[3/2]i dissociatielimiet, de 0g toestand met een Xe 'S0 + Xe* 6s[3/2]i 

dissociatielimiet,, de toestand bij -78000 cm"1 met een Xe 'S0 + Xe* 6p[5/2]2 dissociatielimiet, 

enn de 0*  toestand met een Xe % + Xe* 5d[5/2]3 dissociatielimiet. Bediscussieerd wordt 

welkee iontoestanden de kern vormen van deze Rydbergtoestanden. De toepassing van de 

ZEKE-PFII  techniek op aangeslagen fragmenten die gevormd zijn door excitatie van de 0g 

toestandd met een Xe 'So + Xe* 5d[5/2]3 dissociatielimiet, heeft tot een nauwkeurige bepaling 

vann de dissociatie-energie van deze toestand geleid. 

Dee resultaten van het onderzoek aan de ionisatie- en dissociatieprocessen in H2 die 

optredenn na één-foton absorptie vanuit de B ^ J toestand worden gegeven in hoofdstuk 6 en 

7.. In hoofdstuk 6 wordt een (3+1) REMPI-PES studie voor excitatie via verschillende 
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rovibrationelee niveaus van de B toestand gepresenteerd, die is uitgevoerd in samenwerking 

mett Prof. WJ van der Zande (AMOLF, Amsterdam). De vibratie- en rotatieniveaus waarin de 

ionenn gevormd worden, blijken sterk afhankelijk te zijn van de vier-foton energie. Dit 

resultaatt wordt verklaard door de invloed die gebonden vibratieniveaus van enkelvoudig 

aangeslagenn Rydbergtoestanden op het ionisatieproces hebben. De dissociatieprocessen die 

optredenn na één-foton absorptie vanuit de B toestand zijn in het verleden gerationaliseerd 

doorr de excitatie van dubbel-geëxciteerde repulsieve toestanden. De gemeten verdelingen van 

dee geëxciteerde fragmenten over het hoofdquantumgetal n en de simulaties van deze 

verdelingenn geven echter een sterke aanwijzing dat de excitatie van vibrationele continua van 

enkelvoudigg aangeslagen Rydbergtoestanden in belangrijke mate bijdraagt aan de dissociatie 

inn H(n > 3) fragmenten. 

Meerr bewijsmateriaal voor het belang van de excitatie van deze vibrationele continua 

voorr dissociatieprocessen in H2 wordt gegeven in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk worden (1+1') 

REMPII  experimenten beschreven die uitgevoerd zijn op de Vrije Universiteit te Amsterdam 

inn samenwerking met de groep van dr. W. Ubachs. Door vanaf een rovibrationeel niveau van 

dee B toestand continu te scannen over de H(n=l) + H(n=3) dissociatie limiet kon bepaald 

wordenn dat H(n=3) fragmenten gevormd worden zodra deze limiet overschreden wordt. Deze 

waarnemingg is verklaard door de excitatie van vibrationele continua van enkelvoudig 

aangeslagenn Rydbergtoestanden. De excitatie van een dubbelaangeslagen repulsieve toestand 

opp grote internucleaire afstand kan echter niet geheel uitgesloten worden. 

Inn hoofdstuk 8 wordt een (1+1) REMPI-PES studie aan CH3I voor excitatie via de 

dissociatievee A band met een twee-foton energie tussen de 2E3/2 en de 2Em iontoestanden 

gepresenteerd.. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Prof. W.A. Chupka 

(Yalee University, New Haven, U.S.A.). Fotoelektronspectra zijn gemeten zowel op de 

waargenomenn autoioniserende resonanties als in energiegebieden die relatief vrij zijn van 

autoionisatie.. De spectra tonen aan dat deze resonanties een grote invloed hebben op het 

ionisatieproces.. Desondanks kan vastgesteld worden dat onze fotoelektronspectra kwalitatief 

overeenkomenn met het experimentele (1+1) ZEKE spectrum. Er is geen enkele indicatie 

gevondenn voor de geldigheid van het onlangs berekende (1+1) ZEKE spectrum, dat sterk 

afwijktt van het experimentele ZEKE spectrum. 



130 0 


