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Samenvatting

Dynamische processen zoals elektronenoverdracht in atomaire botsingen zijn een
belangrijk onderzoeksthema in de atoomfysica. In tegenstelling tot de modelbeschri-
jvingen van de statische eigenschappen van atomen en ionen laten de modellen voor
de dynamische processen die optreden als ionen en atomen met elkaar wisselwerken
veel ruimte voor verbeteringen. En, het zijn met name de dynamische processen die
een prominente rol spelen in bijvoorbeeld fusieplasma’s, zoals die in de toekom-
stige International Tokamak Experimental Reactor (ITER). Om fusie te bereiken zijn
de temperaturen van het plasma erg hoog (tientallen miljoenen graad) hetgeen re-
sulteert in de productie van (hooggeladen) ionen. Botsingen tussen deze ionen en
neutrale deeltjes leiden tot uitzending van licht. Dit licht wordt gebruikt als diag-
nostiek voor wat er binnenin de reactor gaande is. Soortgelijke processen komen
ook voor in astrofysische omgevingen, bijvoorbeeld de atomen en moleculen in de
atmosfeer van een komeet worden in ons zonnestelsel blootgesteld aan zonnewind
(ionen afkomstig van de zon). De interpretatie van de lichtspectra vergt een zeer
gedegen kennis van de drijvende, dynamische processen, met name elektronenover-
dracht.

Dit proefschrift presenteert experimentele gegevens over elektronenover dracht
in botsingen van meervoudig geladen ionen met Na-atomen en wel Na-atomen in de
elektronische grondtoestand (Na(3s)) of in de eerste aangeslagen toestand (Na(3p)).
De resultaten zijn verkregen met behulp van de geavanceerde MOTRIMS-methode.
MOTRIMS staat voor Magneto-Optical Trap Recoil Ion Spectroscopy. In een
MOTRIMS-experiment wordt de impuls gemeten die atomen krijgen doordat ze
één of meerdere elektronen hebben overgedragen aan een voorbijvliegend ion. Om
de zeer kleine impulsoverdracht te kunnen meten moeten de targetatomen voor de
botsing nagenoeg stil staan. In het geval van MOTRIMS worden deze targetatomen
stil gezet door ze in een magneto-optische val met behulp van laserbundels af te
koelen tot minder dan 1 mK boven het absolute nulpunt.

De impulsverandering van het target-atoom, in ons geval Na, bevat belangri-
jke informatie over het botsingsproces, namelijk in welke kwantumtoestanden van
het projectielion elektronen worden ingevangen en op welke afstand dit gebeurt.
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In onze MOTRIMS-opstelling zijn we er in geslaagd om een resolutie van 0.065
atomaire eenheid te bereiken, hetgeen voor ons geval van Na-atomen overeenkomt
met een resolutie in snelheid van 3 m/s. Door dit zeer goede scheidend vermogen
is het mogelijk om elektronenvangst in verschillende kwantumtoestanden te onder-
scheiden. Met de verkregen gegevens is het mogelijk om bestaande theoretische
modellen in detail te testen en nieuwe berekeningen te stimuleren.

Verschillende ionen, te weten He2+, Xe18+, Xe24+ en O6+, zijn gebruikt om elek-
tronenvangst van grondtoestand Na(3s) te bestuderen. De energie van de ionen lag
in het bereik van ongeveer 1 tot 15 keV/amu. De snelheid waarmee het 3s-elektron
in Na beweegt komt overeen met een energie van ongeveer 9 keV/amu. Deze snel-
heid bepaalt ongeveer de grens tussen interacties waarbij of elektronenvangst of
ionisatie het dominante botsingsproces is. Er konden dus zowel metingen gedaan
worden in het elektronenvangst-als in het ionisatie-gedomineerde regime.

Voor het theoretisch meest bestudeerde botsingssysteem He2+ + Na vinden we
een goede overeenstemming met de meest moderne en uitgebreide berekingen voor
elektronenvangst. De ionisatiedata laten zien dat schalingswetten die veel gebruikt
worden in plasmamodellen sterk afwijken van de metingen. Voor zulke hoogge-
laden ionen als Xe18+ en Xe24+ bestaan (nog) geen geavanceerde modelberekeingen
omdat het aantal actieve toestanden te groot is. Simpele klassieke modellen zoals
het over-de-barrière-model blijken niet echt betrouwbaar: welke hoofdkwantum-
schil het sterkst bevolkt wordt, wordt al niet goed voorspeld.

Voor O6+ is met name gekeken naar twee-elektronenvangst. In dit geval wordt
dus naast het 3s-valentie-elektron een 2p-binnenschil weggevangen van het Na. De
MOTRIMS-spectra laten twee gescheiden groepen van bevolkte
twee-elektronentoestanden zien. Met behulp van potentiële-energiekrommen is het
mogelijk om de ene groep van toestanden toe te schrijven aan succesievelijke in-
vangst van de twee elektronen en de andere aan gecorreleerde een-stapsinvangst
van de twee elektronen. De gecorreleerde invangst is opmerkelijk omdat in het Na
de correlatie tussen de 2p en 3s elektronen gering is.

Naast het bestuderen van de invangst vanuit grondtoestand Na zijn we er ook in
geslaagd om MOTRIMS-studies met elektronisch aangeslagen Na(3p) uit te voeren.
Tijdens de metingen worden de laserbundels niet uitgeschakeld zoals in de metingen
aan Na(3s) waardoor een fractie van de Na-atomen (∼ 15%) in de Na(3p)-toestand
zit. Door het op een juiste wijze gewogen aftrekken van de Na(3s)-bijdrage zijn pure
spectra voor Na(3p) verkregen en vergeleken met de beschikbare voorspellingen.
De vergelijking van experiment en theorie laat zien dat er de nodige ruimte is voor
verbetering van de berekeningen.

De huidige berekeningen voorspellen dat de kans op elektronenvangst sterk
afhangt van de uitlijning van de Na(3p)-toestand ten opzichte van de ionenbun-
delrichting. Aangezien het nu mogelijk is om experimenten met aangeslagen Na
te doen, kan de volgende generatie experimenten zich richten op het bestuderen van
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de wisselwerking met ionen met uitgelijnde atomen. Zulke complete experimenten
zullen theoretische modellen tot in het diepste detail kunnen testen.






