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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we twee fenomenen die voorkomen in modellen van
chemische reacties. We onderzoeken het afnemen van de reactieverhouding in de
waterstof-uitwisselingsreactie en een langzame vorm van dissociatie die roaming
genoemd wordt en die onder andere ondergaan wordt door CH+

4 .
Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de waterstof-uitwisselings-

reactie. We beginnen met het bespreken van de topologische kenmerken van de
Porter-Karpluspotentiaal [PK64] en het definiëren van wat we bedoelen met een
reactie in dit systeem. Daarna introduceren we overgangstoestanden en de bijbe-
horende theorie, het standaardgereedschap om reactieverhoudingen uit te rekenen
en leggen we uit waarom dit werkt in bepaalde systemen. Vervolgens vinden we
alle overgangstoestanden in dit systeem samen met andere periodieke banen die een
bifurcatie ondergaan met deze overgangstoestanden. Met behulp van deze over-
gangstoestanden verdelen we het energie-oppervlak in gebieden met verschillende
fysische betekenis in de context van de chemische reactie. Afgezien van reactanten
en producten, definiëren we het interactiegebied afzonderlijk, want het is dit gebied
waar het systeem chaotisch kan zijn.

Aangezien het bekend is dat de dynamica van Smales hoefijzer voortkomt uit
invariante variëteiten, onderzoeken we deze structuren om de dynamica in het in-
teractiegebied te begrijpen. We zetten ‘lobe’-dynamica in om informatie te winnen
uit de homocliene en heterocliene verstrengelingen en aan de hand van verschillende
dynamische kenmerken delen we vervolgens de verstrengelingen in in klassen van
relatief voorspelbare dynamica en gebieden van chaos.

De oppervlakten van verschillende delen van de verstrengelingen zijn berekend
door middel van een Monte-Carlosimulatie en deze oppervlakten worden vervol-
gens gebruikt voor verschillende begrenzingen van de reactieverhouding. Met deze
oppervlakten en begrenzingen kunnen we dan conclusies trekken over de soorten
dynamica die voorkomen in het interactiegebied en de fysische betekenis van de
gegeven klassen. We concluderen dat het afnemen van de reactieverhouding wordt
veroorzaakt door een onvoldoende overdracht van energie tussen de twee vrijhei-
dsgraden. Verder presenteren we een nieuwe benadering voor heterocliene ver-
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strengelingen en laten we zien hoe de oppervlakten van verscheidene delen van de
verstrengeling berekend kunnen worden.

Het tweede deel van dit proefschrift is gewijd aan het begrijpen van een speci-
aal soort van dissociatie, roaming genoemd, in het CH+

4 -model, zoals beschreven
in [Che86]. Het wordt gekenmerkt door dynamica die op het eerste gezicht alleen
leidt tot radicale dissociatie, waarbij slechts één atoom zich afscheidt van het mole-
cuul. Waarnemingen lieten echter zien dat een waterstofatoom dat afgescheiden is,
terug kan gaan naar het molecuul en samen met een ander waterstofatoom zich
kan afscheiden door een proces dat intermoleculaire waterstof abstractie genoemd
wordt. Dissociatie die begint met een molecuul dat een enkel waterstofatoom ver-
liest, eindigt dan uiteindelijk met een molecuul dat een waterstofmolecuul verliest.

We laten zien dat roaming overeenkomt met een specifieke doorsnijding van
invariante variëteiten van overgangstoestanden in het systeem. Hiermee onders-
teunen we de definitie zoals die is voorgesteld in [MCE+14b] en verklaren we de
oorzaak van roaming.

Het onderzoeken van de invariante variëteiten in Chesnavich’ CH+
4 -model brengt

verschillende noviteiten met zich mee. In een poging om de waarnemingen van
verblijftijden en rotatiegetallen op verscheidene snijvlakken te verklaren, maken
we gebruik van invariante variëteiten. Een eenvoudig onderzoek wordt onmogelijk
gemaakt vanwege dat wat gëıdentificeerd is als een dynamische overgang tussen
rotatie en vibratie. De overgang wordt verklaart door middel van een verandering
in de lokale geometrie van het energie-oppervlak. Sommige delen van het energie-
oppervlak zijn lokaal een bolvormige schil, terwijl het grootste deel van het energie-
oppervlak lokaal eruit ziet als een torusvormige schil.

Aangezet door tekortkomingen van verscheidene snijvlakken, bestuderen we de
doorsnijdingen van invariante variëteiten op een verdelend oppervlak, welke we
definiëren door middel van een overgangstoestand. We betogen dat de lokale ge-
ometrie van het energie-oppervlak hetzelfde dient te zijn in de hele omgeving van
een overgangstoestand en dat het verdelend oppervlak het ideale oppervlak is voor
de studie van invariante variëteiten omdat het zichzelf lokaal niet opnieuw mag
snijden.

Ook presenteren we een uitbreiding van de Conley-McGehee representatie die
geschikt is voor energie-oppervlakken met een geometrie die lokaal alleen torusvormig
of deels bolvormig en deels torusvormig is. In deze representatie kunnen we bijna
het hele energie-oppervlak tegelijk bestuderen, in tegenstelling tot de gebruikelijke
lokale benaderingen. We zijn in staat om de overgangstoestanden, de verdelende
oppervlakken en complete delen van de invariante variëteiten te visualiseren en te
bestuderen in de in de volledige drie-dimensionale ruimte. De representatie stelt ons
in staat om de interactie van meerdere overgangstoestanden tegelijk te beschouwen.

Vertaling/Dutch translation: Dirk van Kekem


