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Botsingsgeïnduceerde absorptie is het proces waarbij twee 
moleculen licht absorberen tijdens een botsing. Dit artikel 
bespreekt dit proces voor botsende zuurstof- en stikstofmo-
leculen, wat van belang is voor de nauwkeurige kalibratie 
van satellietmetingen aan de atmosfeer. 
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Botsingsgeïnduceerde absorptie 
Alles wat we weten over de atmosfe-
ren van zowel de aarde als van andere 
planeten is afkomstig van spectrosco-
pische satellietmetingen. Moleculen in 
de atmosfeer absorberen en verstrooien 
een deel van het zon- of sterrenlicht dat 
door de atmosfeer schijnt. Aan de hand 
van het spectrum van dit missende licht 
kunnen we bijvoorbeeld de moleculaire 
samenstelling van de atmosfeer bepa-
len. Normaal gesproken absorbeert een 
molecuul licht door de interactie van zijn 
dipoolmoment met licht, dat wil zeggen, 
met een oscillerend elektrisch veld (een 
zogenoemde E1-overgang). Maar wat 
nu als een molecuul geen dipoolmo-
ment heeft? In dit geval spreken we van 
een verboden overgang. Voor verboden 
overgangen is de absorptie van licht vele 
orden van grootte zwakker dan voor 
toegestane overgangen. De absorptie 
is dus zwak maar niet nul, en dat komt 
door de bijdragen van andere absorptie-
processen dan dipoolabsorptie (zoals M1 
en E2, zie kader Elektronische toestanden en 
overgangen). 
Een ander proces dat ook zonder elek-
trisch dipoolmoment tot absorptie leidt, 
is botsingsgeïnduceerde absorptie. Het 
principe van dit proces wordt geïllus-
treerd in figuur 1. Het dipoolmoment 
is een maat voor de asymmetrie van de 
ladingsverdeling van een molecuul. 
Voor moleculen met inversiesymmetrie 
– zoals O2, N2 en CO2 – is het dipoolmo-
ment precies nul en zijn veel overgangen 
van deze moleculen dus ‘verboden’. 
Deze symmetrie wordt echter gebroken 
in een botsing met een tweede mole-
cuul. De interacties tussen de botsende 
moleculen kunnen de ladingsverdelin-
gen vervormen, wat een dipoolmoment 
kan induceren. De absorptie van licht 
door dit dipoolmoment noemen we dan 
botsingsgeïnduceerde absorptie. Dit 
proces is dus een elektrische dipool-
overgang (E1) die slechts tijdelijk is 

toegestaan, tijdens een botsing. Omdat 
dit dipoolmoment slechts kort bestaat 
(grootteorde 10-13 s) zijn – door de onze-
kerheidsrelatie van Heisenberg – bot-
singsgeïnduceerde absorptielijnen veel 
breder in frequentie dan moleculaire 
absorptielijnen. Typisch is deze verbre-
ding zo groot dat individuele absorptie-
lijnen niet meer te onderscheiden zijn 
en botsingsgeïnduceerde absorptie tot 
een breed continuüm leidt.

Toepassingen
Een belangrijke toepassing van spectro-
scopische metingen aan de aardatmo-
sfeer is het bepalen van concentraties 
van vervuiling en schadelijke stoffen 
zoals NOX en SO2 [2, 3]. Als dit vol-
doende nauwkeurig wordt gedaan is 
het mogelijk om lokale uitstoot waar te 
nemen, zelfs tot op het niveau van een 
enkele fabriek.
Het meten van de uitstoot van het broei-
kasgas CO2 is een vergelijkbare toepas-
sing, maar technisch gezien veel lastiger 
dan het meten van verontreinigingen 
doordat er ook van nature veel CO2 in de 
atmosfeer voorkomt [4] en je dus een 
relatief kleine concentratieverandering 
op een grote achtergrond moet meten. 
Een andere toepassing is het bepalen 
van de samenstelling van de atmosferen 
van planeten buiten ons zonnestelsel. 
Met name het meten van de zuurstof-
concentratie is interessant, omdat dit 
een zogenoemde biomarker is: zuurstof 
verdwijnt meestal uit de atmosfeer door 
oxidatieprocessen en de aanwezigheid 
van ongebonden zuurstof op andere 
planeten zou een sterke aanwijzing zijn 
voor het voorkomen van buitenaards 
leven [5]. Al deze metingen worden 
gedaan met behulp van spectrometers 
aan boord van satellieten.
Een van de uitdagingen van metingen 
aan de atmosfeer is dat deze minder 
gecontroleerde omstandigheden bieden 
dan het laboratorium. De waargenomen 
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lichtintensiteit hangt bijvoorbeeld ook 
af van de weersomstandigheden zoals 
bewolking, luchtvochtigheid en lucht-
druk. Ook de albedo – de technische 
term voor het weerkaatsingsvermogen 
– van het oppervlak speelt een rol. 

De albedo verschilt per regio en per 
jaargetijde en is bijvoorbeeld anders 
boven de oceaan dan boven een bos 
of woestijn, en kan verschillen door 
ontbladering in de herfst of sneeuwval 
in de winter.

Om voor al deze effecten te cor-
rigeren moeten metingen aan de 
atmosfeer nauwkeurig gekalibreerd 
worden. Het kalibratieproces voor 
absolute concentratiemetingen 
van de gassen in de aardatmosfeer 

dipoolmoment

b)

a) Orbiting Carbon Observatory - 2
Atmosferische CO2-concentratie (september 2014 - oktober 2018)

parts per million by volume

390 410406403400396393

Figuur 1. a) Schematische weergave van 
de ladingsverdeling van een symmetrisch 
molecuul, zonder permanent elektrisch 
dipoolmoment. b) Schematische weergave 
van de verstoorde ladingsverdeling van 
twee botsende moleculen. Het geïnduceer-
de dipoolmoment wordt weergegeven met 
een pijl.

Figuur 2. De openingspagina illustreert de werkwijze van de OCO-2-satelliet: zonlicht 
schijnt door een kolom van de atmosfeer, wordt door het aardoppervlak weerkaatst en 
vervolgens gemeten door instrumenten aan boord van de satelliet. De kolom atmosfeer 
bevat onder andere CO2- en O2-moleculen. De spectra van beide worden gemeten, waar-
bij het O2-signaal wordt gebruikt voor kalibratie. De figuur hierboven bevat een op deze 
manier bepaalde wereldkaart van CO2-concentraties. Bron: NASA/JPL-Caltech.
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Figuur 3. Kwalitatief verschillende lijnvormen voor absorptie door 
botsingen van twee zuurstofmoleculen, O2-O2, en zuurstof-stik-
stofbotsingen, O2- N2. De absorptiecoefficiënt, α, is genormeerd 
op het kwadraat van de deeltjesdichtheid in amagat, de dichtheid 
van een ideaal gas bij standaard druk en temperatuur. 

Figuur 4. Botsingsgeïnduceerde absorptie in lucht in de zuurstof 
A-band, zoals afgeleid uit twee verschillende experimenten. De 
karakteristieke breedte van het spectrum van Tran en collega’s 
komt goed overeen met de theorie [6], maar de lijnvorm vertoont 
een onfysische asymmetrie. Het spectrum uit recentere metingen 
van Drouin en collega’s vertoont een onfysisch nauwe lijnvorm [7].
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wordt geïllustreerd in figuur 2. Dit 
wordt gedaan door ook de bekende 
zuurstofconcentratie te meten als 
referentie. Zuurstof is bijzonder 
geschikt voor kalibratie omdat 
het door de gehele aardatmosfeer 
voorkomt, de verdeling van zuurstof 
in de atmosfeer bekend is en licht 
van bepaalde golflengtes absorbeert 
die geïsoleerd zijn in het zonnespec-
trum. Deze golflengtes correspon-
deren met elektronische overgangen 
(X3⌃

g ! a1∆g en b1⌃+
g ) van 

het O2-molecuul. Deze overgan-
gen zijn niet alleen verboden door 
inversiesymmetrie, maar ook omdat 
het spinquantumgetal verandert 
(2S + 1 : 3 → 1). De absorptie voor 
deze overgangen is dus relatief zwak. 
Metingen aan deze overgangen in 
het laboratorium zijn hierdoor lastig, 
maar door de grote hoeveelheid O2 in 
de atmosfeer kunnen deze overgan-
gen daar goed waargenomen worden. 
Botsingsgeïnduceerde absorptie le-
vert daarbij een substantiële bijdrage 
en is belangrijk voor nauwkeurige 
kalibratie. Met name absorptie door 
O2-N2- en O2-O2-botsingen is belang-
rijk omdat N2 en O2 met 78% en 21% 
de meest voorkomende moleculen in 
de aardatmosfeer zijn.

Berekenen van 
absorptiespectra
Wij onderzoeken botsingsgeïndu-
ceerde absorptie theoretisch door 
middel van quantummechanische 
verstrooiingsberekeningen. Deze 
berekeningen gaan uit van de Born-
Oppenheimer benadering, dat wil 
zeggen de scheiding van de snelle 
elektronenbeweging en de langzame-
re beweging van de kernen. Hiermee 
wordt de botsing in twee stappen 
beschreven. In de eerste stap wordt 
de Schrödingervergelijking opgelost 
voor de elektronen met stilstaande 
kernen. De elektronische energie 
van deze oplossing hangt wel af van 
deze vaste kernposities en bepaalt 
als het ware een energielandschap 
waarin de kernen bewegen. Dit wordt 
een potentiaaloppervlak genoemd. 
In de tweede stap beschrijven we de 
beweging van de kernen op dit poten-
tiaaloppervlak quantummechanisch. 

Deze verstrooiingsberekeningen leve-
ren golffuncties voor het complex be-
staande uit twee botsende moleculen. 
Deze berekeningen worden herhaald 
voor de elektronisch aangeslagen 
toestand. Om het absorptiespectrum 
te berekenen hebben we het over-
gangsdipoolmoment tussen beide 
toestanden nodig; het kwadraat hier-
van is de waarschijnlijkheid (sterkte) 
van de overgang. De dipoolkoppeling 
tussen de eerder berekende elektro-
nische golffuncties hangt net als het 
potentiaaloppervlak af van de kern-
posities en definieert een dipoolop-
pervlak. Het benodigde overgangsdi-
poolmoment wordt berekend uit een 
matrixelement van dit dipoolopper-
vlak over de botsingsgolffuncties in 
beide elektronische toestanden. Na 
thermisch uitmiddelen volgt hieruit 
het absorptiespectrum.

Verschillen tussen 
O2-O2 en O2-N2 
Het O2-molecuul in de X3⌃

g  
grondtoestand is paramagnetisch, 
en we kijken naar overgangen naar 
niet-magnetische toestanden, a1g 
en b1⌃+

g . Deze overgangen zijn 
verboden omdat het spinquantum-
getal verandert. De spinsymmetrie 

wordt echter gebroken door de 
spin-baankoppeling, waardoor de 
interactie met een tweede molecuul 
een overgangsdipoolmoment kan 
induceren. Voor O2-N2-botsingen is 
spin-baankoppeling de enige inter-
actie die de spinsymmetrie breekt. 
Voor O2- O2-botsingen is er nog een 
andere bijdrage: in een botsing met 
een tweede zuurstofmolecuul is er 
een uitwisselingsinteractie tussen de 
spins van beide magnetische mole-
culen. Dit breekt de spinsymmetrie 
en induceert een overgangsdipool-
moment. Deze twee mechanismen 
hebben totaal verschillende dracht: 
het spin-baanmechanisme leidt tot 
een dipoolmoment dat afvalt met de 
vierde macht van de afstand tussen 
de botsende moleculen. Het dipool-
moment geïnduceerd door het uit-
wisselingsmechanisme daarentegen 
valt exponentieel af met deze afstand. 
Door de bijdrage van dit uitwisse-
lingsmechanisme voor O2-O2, maar 
niet voor O2-N2-botsingen, verschillen 
de dipooloppervlakken van deze syste-
men kwalitatief qua dracht, sterkte en 
afhankelijkheid van de oriëntatie van 
de botsende moleculen.
Figuur 3 laat botsingsgeïnduceerde 
spectra zien voor een specifieke 

ELEKTRONISCHE TOESTANDEN EN OVERGANGEN

Moleculen bestaan uit elektronen en kernen. De interactie van deze ladings-
verdelingen met licht, elektromagnetische straling met een golflengte die veel 
groter is dan de afmetingen van een molecuul, wordt typisch beschreven met 
een multipoolexpansie: de elektrische dipool interageert met een oscillerend 
elektrisch veld (E1), het elektrisch quadrupoolmoment met de veldgradiënt (E2) et 
cetera. Verder zijn er magnetische equivalenten (M1, M2 et cetera) die typisch veel 
zwakker zijn dan de elektrische tegenhanger. Normaal gesproken is de elektri-
sche dipoolinteractie het belangrijkst. Het dipoolmoment is een maat voor de 
asymmetrie van een molecuul, een vector die wijst van het centrum van de nega-
tieve naar dat van de positieve lading. Voor een molecuul met inversiesymmetrie 
is het dipoolmoment hierdoor exact nul. De absorptie voor dipool-verboden-over-
gangen is orden van grootte zwakker – maar niet nul – door onder andere magne-
tische dipool- (M1) en elektrische quadrupoolovergangen (E2).
Voor diatomaire moleculen geven we de elektronische toestand aan met een 
termsymbool: (2S+1)⇤g/u. Hier is S het spin-quantumgetal, Λ (Σ voor Λ = 0, Π 
voor 1, ∆ voor 2 et cetera) het baanimpulsmoment langs de moleculaire as en g/u 
geeft de pariteit aan. Aan deze notatie kun je direct zien of een elektronische over-
gang verboden is. De selectieregels zijn: pariteit verandert: g ←→ u, Λ verandert 
met maximaal één: ΔΛ ≤ 1, en spin wordt behouden: ΔS = 0. Overgangen die een of 
meer van deze regels overtreden zijn orden van grootte zwakker dan toegestane 
overgangen.
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absorptieband [X3⌃
g ! a1∆g]. In 

rood zien we een experimenteel geme-
ten spectrum voor O2-O2-botsingen 
en in blauw voor O2-N2. De berekende 
spectra voor O2-O2/N2 zien we als de 
groene en oranje lijnen. Deze zijn in 
goede overeenstemming met het expe-
riment. De absorptie door O2-O2-bot-
singen is duidelijk sterker dan door 
O2-N2-botsingen. Dit komt door de 
bijdrage van de uitwisselingsinteractie 
aan het overgangsdipoolmoment.
Tijdens een botsing zijn de twee mo-
leculen slechts kortstondig bij elkaar 
in de buurt. Hoe sneller het dipool-
moment afvalt met de afstand tussen 
de moleculen, des te korter is de duur 
waarover een behoorlijk dipoolmo-
ment wordt geïnduceerd. Een geïn-
duceerd dipoolmoment van kortere 
duur correspondeert met een breder 
spectrum in het frequentiedomein. 
Hierdoor is het spectrum behorende 
bij het uitwisselingsmechanisme in 
O2-O2 – waarvoor het dipoolmoment 
exponentieel afvalt met afstand – veel 
breder dan voor botsingen van O2 
met niet-magnetische moleculen 
zoals N2 – waarbij het dipoolmoment 
afvalt met de vierde macht van de 
afstand.
Het verschil in dracht van de geïndu-
ceerde dipool voor O2-O2 en O2-N2 
zorgt verder ook voor kwalitatieve 
verschillen in de temperatuurafhan-
kelijkheid van het spectrum en in de 
relatieve intensiteiten van verschil-
lende vibratiebanden.

Verbetering van de 
experimentele analyse 
De botsingsgeïnduceerde absorptie 
is experimenteel lastig te bepalen. 
Alleen de totale absorptie wordt ge-
meten en om verschillende bijdragen 
zoals monomeer- en botsingsgeïn-
duceerde absorptie van elkaar te schei-
den worden modellen gebruikt. Deze 
analyse is vooral een probleem voor 
absorptiebanden waar de monomeer-
absorptie sterk is en de bijbehorende 
lijnvorm wordt bepaald door effecten 
zoals lijnvermenging (line mixing). 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
zuurstof A-band, die gebruikt wordt 
in satellietkalibratie en te zien is in 
figuur 4. De experimentele botsings-

geïnduceerde spectra van Drouin en 
Tran vertonen grote verschillen in 
zowel lijnvorm als intensiteit. Deze 
verschillen komen voort uit de ana-
lyse, die monomeer- en botsingsgeïn-
duceerde absorptie van elkaar scheidt, 
terwijl de daadwerkelijk gemeten 
totale absorptie in overeenstemming 
is. Deze verschillen kunnen echter wel 
belangrijke gevolgen hebben voor het 
gebruik van zuurstof als referentie in 
satellietmetingen, waarbij de labo-
ratoriumresultaten geëxtrapoleerd 
worden naar atmosferische drukken 
en temperaturen.
De nieuwe theorie kan ook gebruikt 
worden om deze experimentele 
spectra te toetsen. Zo hebben we 
hierboven een verband gelegd tus-
sen de lijnvorm en de dracht van de 
geïnduceerde dipool. In figuur 4 is 
te zien dat de typische breedte van de 
lijnvorm van Tran goed overeenstemt 
met onze theoretische voorspellin-
gen. Daarentegen is de lijnvorm in 
de nieuwere experimentele analyse 
van Drouin veel nauwer. De nauwst 
mogelijke lijnvorm correspondeert 
met een dipoolmoment van de langste 
dracht. Theoretisch gezien is dit de 
vierde macht van de afstand, maar het 
bijbehorende spectrum – de ‘beste 
fit’ – is nog steeds breder dan het re-
sultaat van Drouin. Dit betekent dat de 
lijnvorm van Drouin onfysisch nauw 
is, aangezien deze correspondeert met 
een dipool van onfysisch lange dracht. 
Als we nog nauwkeuriger kijken, 
zien we dat ook de lijnvorm die Tran 
voorstelt onvolkomenheden vertoont. 
Zo voorspelt de theorie een bepaalde 
asymmetrie, waardoor de ‘blauwe 
vleugel’ bij hogere frequentie altijd 
sterker is dan de ‘rode vleugel’ bij 
lagere frequentie. Binnen bepaalde 
benaderingen volgt dit uit detailed bal-
ance of microscopische reversibiliteit, 
en de asymmetrie wordt gegeven door 
een Boltzmannfactor. Dit is een harde 
restrictie in de theorie. Het experi-
mentele resultaat van Tran schendt 
deze restrictie echter: in dit spectrum 
is de rode vleugel juist intenser dan de 
blauwe. Zo kunnen onze theoretische 
resultaten gebruikt worden om de 
monomeer- en botsingsgeïnduceerde 
bijdragen tot het absorptiespectrum 

op een verantwoorde manier te schei-
den.

Conclusie 
In dit onderzoek hebben we theorie 
ontwikkeld die de absorptie van licht 
door botsende moleculen beschrijft. 
Deze theorie is toegepast op elektro-
nische overgangen van botsende zuur-
stofmoleculen. De berekende spectra 
zijn in goede overeenstemming met 
experimentele spectra en verklaren de 
waargenomen kwalitatieve
verschillen tussen O2-O2- en O2-N2-
botsingen. Deze nieuwe theorie geeft 
verder ook inzichten in de fysische 
grenzen van de mogelijke lijnvormen; 
bijvoorbeeld van de breedte en asym-
metrie van het spectrum. 
De analyse van toekomstige experi-
menten kan worden verbeterd door 
met deze theoretische restricties 
rekening te houden. Een verbetering 
van deze analyse zorgt voor een beter 
onderscheid tussen botsingsgeïndu-
ceerde absorptie en andere bijdragen 
aan de totale absorptie. Hierdoor 
kunnen deze afzonderlijke bijdragen 
nauwkeuriger worden bepaald en 
nauwkeuriger geëxtrapoleerd naar 
de atmosferische druk en tempera-
tuur, wat kan leiden tot een verbeterde 
kalibratie van atmosferische metingen 
van verontreinigingen en broeikas-
gassen zoals CO2. Het ultieme doel is 
een voldoende hoge nauwkeurigheid 
zodat we lokale emissie en opname 
van CO2 kunnen waarnemen, om zo 
de koolstofcyclus beter in kaart te 
brengen.
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