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Samenvatting van “De atmosfeer in het

laboratorium: cavity ring-down metingen aan

verstrooiing en absorptie”

In dit proefschrift worden absorptiespectroscopie metingen aan atmosferische
gassen beschreven. In deze samenvatting wil ik proberen een overzicht te geven
van de natuurkunde die in dit proefschrift gebruikt wordt, en wel op een manier
die voor geïnteresseerde leken te volgen is. Hiervoor is het noodzakelijk eerst op
enkele achtergronden in te gaan.

Uit verschillende waarnemingen blijkt dat het klimaat op aarde aan het ver-
anderen is. Een recent rapport van het Europees milieuagentschap “Impacts of
Europe’s changing climate” (zie referentie 135) laat enkele gevolgen voor Europa
zien: droogte en woestijnvorming in Zuid-Europa, overvloedige neerslag in Noord-
en Oost-Europa en het verdwijnen van gletsjers in berggebieden. De gevolgen van
deze veranderingen voor de fauna zijn nog onduidelijk, maar overstromingen en
gevolgen voor de oogsten kunnen verwacht worden, terwijl de diversiteit van de
flora al afgenomen is. Uit waarnemingen is eveneens gebleken dat de dikte van de
ozonlaag in de atmosfeer vanaf begin jaren tachtig snel afneemt. Voor de ozonlaag
is het duidelijk dat de oorzaak van deze verandering gezocht moet worden in
menselijk handelen; internationaal politiek optreden heeft verdere productie van
de schadelijke stoffen gestopt, al zal een herstel zeker nog een eeuw op zich laten
wachten. De veranderingen in het klimaat lijken eveneens veroorzaakt te worden
door menselijk handelen, al zijn nog niet alle wetenschappers overtuigd van een
dergelijke harde conclusie; meer waarnemingen zijn noodzakelijk om alle oorzaken
van de waargenomen veranderingen vast te leggen.

Om veranderingen in het klimaat te kunnen waarnemen, zijn metingen op mon-
diale schaal noodzakelijk. Satellieten zijn hiervoor zeer geschikt; de veranderingen
van gletsjers kunnen rechtstreeks uit satellietopnamen bepaald worden. Ook voor
het bepalen van de samenstelling van de atmosfeer zijn satellieten bij uitstek ge-
schikt, niet alleen vanwege de mondiale dekking, maar ook omdat over de gehele
hoogte van de atmosfeer waargenomen kan worden. Hiervoor wordt een spectrum
van het zonlicht, dat weerkaatst is door de aarde, opgenomen door een satelliet. Dit
licht heeft een grote afstand door de atmosfeer afgelegd, en de absorptieresonan-
ties van de aanwezige gassen en dampen zijn in dit spectrum terug te vinden. Om
uit dit waargenomen spectrum de concentratie en hoogteverdeling van bepaalde
gassen in de atmosfeer – bijvoorbeeld de hoeveelheid ozon – te kunnen bepalen,
moet bekend zijn hoeveel licht de verschillende gassen absorberen. De metingen in
dit proefschrift vormen een bijdrage aan deze referentie-gegevens.

Alle gassen in de atmosfeer absorberen licht bij specifieke golflengten of kleuren.
De golflengten waarbij een molecuul absorbeert – de resonanties – zijn karakteris-
tiek voor het specifieke molecuul, en geven informatie over de interne structuur
van de materie.
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Naast absorptie zijn er nog andere manieren waarop licht en materie elkaar
beïnvloeden: licht met een golflengte die niet samenvalt met een resonantie kan
verstrooid worden. Bij verstrooiing wordt het licht niet geabsorbeerd, maar via een
molecuul in een andere richting doorgestuurd; het molecuul zelf belandt niet in een
aangeslagen toestand. Licht is een elektro-magnetische trilling, en de elektronen
in een molecuul worden door een passerende golf in trilling gebracht, zoals een
kleine boot aan het schommelen wordt gebracht als er een golf langskomt. Deze
trillende elektronen gaan vervolgens zelf ook weer licht uitzenden en hierdoor
wordt een gedeelte van het invallende licht verstrooid. Om de analogie met een
boot voort te zetten: de schommelende boot veroorzaakt zelf ook weer golven. De
mate waarin licht verstrooid wordt is afhankelijk van de golflengte van het licht: hoe
korter de golflengte, des te efficiënter de verstrooiing.1 Dit verklaart ook waarom
we overdag een blauwe lucht kunnen zien: blauw licht heeft een kortere golflengte
dan rood licht, en wordt daarom in grotere mate uit het pad van het licht verstrooid.
Hierdoor is het blauwe licht in een zijwaartse richting veel beter zichtbaar dan
langere golflengten. Hetzelfde principe is ook verantwoordelijk voor de rode gloed
bij zonsondergang, zoals afgebeeld op de omslag. Door de lange weglengte door de
atmosfeer, wordt het grootste deel van het blauwe licht uit de bundel verwijderd
en blijft het rode deel van het spectrum over. Dit type verstrooiing staat bekend
onder de naam ‘Rayleigh verstrooiing’, naar Lord Rayleigh (1842–1919), een zeer
veelzijdig Brits wetenschapper.

Voor zichtbaar licht is de atmosfeer vrijwel volledig transparant; hieruit mag
geconcludeerd worden dat de absorptie van zichtbaar licht door atmosferische mo-
leculen gering is. Om deze absorpties desondanks te kunnen meten, is het gebruik
van een gevoelige techniek noodzakelijk. Voor deze metingen is de zogenaamde
‘cavity ring-down’ absorptiespectroscopie techniek gebruikt. Een vertaling van deze
term is lastig te geven, maar komt neer op ‘leeglopende trilholte’ techniek: een korte
puls laserlicht wordt opgesloten tussen twee hoogreflecterende spiegels. Dit licht
weerkaatst vele duizenden malen tussen de set spiegels, en bij iedere weerkaatsing
wordt het grootste gedeelte van het licht weerkaatst naar de andere spiegel; bij
de meeste van de metingen in dit proefschrift is die fractie meer dan 99,9 %. Een
kleine fractie van het licht lekt door de spiegels, waardoor de hoeveelheid opge-
sloten licht afneemt. Omdat de hoeveelheid opgesloten licht afneemt, neemt ook
de hoeveelheid uitlekkend licht bij iedere reflectie af. Door de intensiteit van dit
uitlekkende licht te meten als functie van de tijd, wordt een karakteristieke tijd
voor het leeglopen verkregen. Met een afstand tussen de spiegels van ongeveer
één meter en de bovengenoemde reflectiviteit is die karakteristieke tijd ongeveer
50 µs,2 wat overeenkomt met een afstand van ongeveer 15 km. Afhankelijk van de
exacte reflectiviteit van de spiegels, kunnen afstanden tot ongeveer 100 km gehaald
worden. Als er een gas in de ruimte tussen de spiegels wordt gelaten, dan wordt
de karakteristieke leegloop tijd korter; een gedeelte van het licht wordt immers
door het gas geabsorbeerd of verstrooid waardoor de hoeveelheid licht tussen de
spiegels sneller afneemt in vergelijking met een lege trilholte. Uit deze afname van

1 Hier loopt de analogie met een boot vast. 2 ‘µs’ staat voor microseconde, een miljoenste
van een seconde.
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de karakteristieke leegloop tijd en de dichtheid van het gas tussen de spiegels kan
de mate van absorptie, ook wel de werkzame doorsnede voor absorptie genoemd,
bepaald worden. Door de grote afstand die het licht tussen de spiegels aflegt is
de meetmethode zeer gevoelig, en kunnen zwakke absorpties gemeten worden.
Een ander voordeel tegenover meer conventionele meettechnieken is het feit dat
alle informatie uit het tijdsverloop van het signaal wordt verkregen; de meer con-
ventionele technieken gebruiken de intensiteit van het licht nadat het een afstand
door het gas heeft afgelegd en hierdoor kunnen gepulste lasers niet goed gebruikt
worden, omdat grote verschillen in intensiteit tussen opeenvolgende pulsen de
meting verstoren.

Voor de metingen in dit proefschrift is de ‘cavity ring-down’ techniek toegepast
op verschillende gassen en in verschillende golflengtegebieden. In hoofdstuk 3
worden metingen aan Rayleigh verstrooiing van licht gepresenteerd. Het principe
achter deze verstrooiing werd al in 1899 beschreven, maar pas recentelijk zijn
voldoende gevoelige meettechnieken ontwikkeld om de mate waarin licht door een
gas verstrooid wordt ook kwantitatief te meten. Door de metingen te vergelijken
met waarden voor de werkzame doorsnede voor verstrooiing berekend uit gemeten
brekingsindices, kan de (klassieke) theorie van Lord Rayleigh geverifiëerd worden.
Beide resultaten stemmen goed overeen, mits een correctie voor de assymmetrie
van de moleculen wordt toegepast. Deze correctie was in 1923 al door Louis King
gevonden.

In hoofdstuk 8 wordt absorptiespectroscopie beschreven aan een isotopomeer
van water: H2

18O. Het meest voorkomende water is H2
16O, water met een zuur-

stofatoom met massagetal 16. In H2
18O is het zuurstofatoom vervangen door een

zuurstofatoom met massagetal 18. Chemisch zijn beide soorten water identiek,
maar de absorptiespectra zijn anders. Waterdamp komt in zeer grote hoeveelheden
in de atmosfeer voor, en zelfs een relatief zeldzame isotoopvariant komt nog zoveel
voor dat kennis van het absorptiespectrum van belang is voor de analyse van satel-
lietmetingen. Bovendien vormt het spectrum van een isotopomeer een referentie
voor berekeningen aan de spectra; via deze metingen kan de theorie waarmee het
waterspectrum van alle isotopomeren wordt uitgerekend verder verfijnd worden.
Naast de gevoeligheid van de meettechniek is het hier van belang dat de opstelling
een klein volume heeft omdat isotoopverrijkt water kostbaar is.

In hoofdstuk 7 is een nieuw ontworpen lasersysteem gebruikt om licht te pro-
duceren bij extreem korte golflengtes, ver in het ultraviolette gedeelte van het
spectrum. Met behulp van deze opstelling is gedemonstreerd dat het mogelijk is
om ‘cavity ring-down’ metingen te verrichten bij golflengtes van 197 nm,3 tot nu
toe de kortste golflengte waarbij metingen met deze techniek zijn verricht. Bij deze
golflengtes absorberen de meeste gassen; de demonstratiemetingen zijn verricht
aan het verzwakken van de intensiteit van licht als het zich voortplant (de extinc-
tie) in zwavelhexafluoride, kooldioxide en zuurstof. Tevens zijn metingen verricht
aan het absorptiespectrum van zuurstof in dit golflengtegebied, de zogenaamd

3 ‘nm’ staat voor nanometer, een miljardste meter, een eenheid om golflengten aan te geven.
Zichtbaar licht heeft een golflengte van 400 nm (diepblauw) tot 700 nm (dieprood).
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Schumann–Runge banden. Deze metingen zijn van belang omdat de sterkte van de
Schumann–Runge banden en het onderliggende Herzberg continuüm bepalen hoe
diep licht met een golflengte van ongeveer 200 nm doordringt in de atmosfeer.

De hoofdstukken 5 en 6 behandelen een laatste klasse van absorpties die door
botsingen tussen moleculen mogelijk gemaakt worden, in dit geval in zuurstof.
Zuurstof is een bijzonder molecuul. Het heeft een groot aantal mogelijkheden om
licht te absorberen bij relatief lange golflengten, maar vanwege de symmetrie-eigen-
schappen van zuurstof zijn deze absorptieresonanties sterk onderdrukt. Tijdens
een botsing van twee zuurstofmoleculen worden de symmetrie-eigenschappen
verbroken, en kan een dergelijke overgang wel plaatsvinden. Dit is op zichzelf
nog niet zo bijzonder – dergelijke door botsingen versterkte absorpties komen bij
meerdere moleculen voor. Wat zuurstof zo bijzonder maakt is dat gedurende een
botsing de twee moleculen gezamenlijk een enkel foton absorberen, en beiden in
een aangeslagen toestand de botsing verlaten. Deze combinatie zorgt ervoor dat
de botsingsgeïnduceerde absorpties bij golflengtes plaatsvinden waar een enkel
zuurstof-molecuul niet absorbeert.

De botsingsgeïnduceerde resonantie in zuurstof bij 477 nm is belangrijk voor
het recentelijk gelanceerde OMI (Ozone Monitoring Instrument) instrument. Om de
hoeveelheid ozon goed te kunnen bepalen, is het bij de analyse van de spectra van
belang te weten of er wolken aanwezig waren, omdat deze de optische eigenschap-
pen van de atmosfeer sterk beïnvloeden. Als er wolken aanwezig zijn, weerkaatsen
die het zonlicht op een grotere hoogte dan normaal het geval zou zijn; hierdoor
neemt de afstand die het licht door de atmosfeer aflegt af en dit beïnvloedt de
spectra. De botsingsgeïnduceerde absorptie door zuurstof wordt als liniaal gebruikt
om de effectieve weglengte van het licht door de atmosfeer te bepalen: zuurstof is
immers in een concentratie van 20 % aanwezig, en deze concentratie is nauwelijks
aan verandering onderhevig. Omdat de temperatuur in de atmosfeer afhangt van
de hoogte, zijn ook metingen bij een lagere temperatuur verricht, om effecten van
de temperatuur op deze botsingsgeïnduceerde absorpties te bepalen.
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