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A F S T U D E E R V E R S L A G • 

C.A.M.Mouwen,groep atoomphysica,Technische Hogeschool 
• 

Eindhoven (september 1966). 

RESONANTIEVERBREDING IN NEON 

Samenvatting 

Met een Fabry-Perot interferometer is in navolging 

van K.Lang gemeten de halfwaardebreedte van twee Neonspectraal

lijnen. (~= 5852 Î en À 2= 5944 Î) als functie van stroom

dichtheid en gasdichtheid in de ontlading. 

Aanwijzingen zijn gevonden, dat de haltwaardebreedte van de 

~lijn voornamelijk bepaald wordt door Dopplerverbreding. 

Voor de relatief grÖtere drukverbreding van de ~-lijn, wordt 

een semi-klassieke kwalitatieve verklaring gegeven. 
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R E S 0 N A N T I E V E R B R E D I N G I N N E 0 N • 

INLEIDING 
---------

De halfwaardebreedte van twee Neon

spectraallijnen is in navolging van K.Lang (!) en M.A.Biondi (!Z) 

gemeten als functie van de gasdichtheid in de ontlading. 

De reden dat wij bovengenoemde metingen ten dele herhaald hebben, 

was een naar onze mening op sommige punten te beperkte informatie 

in de publicatie van K.Lang.Bovendien wilden we nagaan, of het 

door Biondi beschreven proces der dissociatieve recombinatie 

enige invloed had op de halfwaardebreedte der Neonlijnen. 

De voornaamste resultaten van Lang's metingen, zijn als volgt 

samen te vatten. 

• In eerste benadering, bestaat er een 

lineair verband, tussen de gemeten 

halfwaardebreedte en de gasdichtheid. 

* Een aantal spectraallijnen, met als 

gemeenschappelijk onderste niveau het 

s 2-resonantieniveau,vertoonden een 

opmerkelijk veel grotere drukverbreding 

dan de lijnen, die eindigen op een 

van de andere niveau's. 

De vragen die door bestudering en vergelijking van de publicaties 

van Lang en Biondi,bij ons oprezen, en die de directe aanleiding 

voor ons onderzoek vormden waren dan ook: 

* Moeten we de verklaring van het af

wijkend gedrag van de spectraallijnen 

met het s 2-resonantieniveau als onder

ste niveau werkelijk zoeken in isoto-
•• 22 pieetfekten van Ne zoals Lang 

suggereert? 
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• Wat is de invloed van het door Biondi 

in 'n afterglow geconstateerde proces 

der dissociatieve recombinatie op het 
0 

lijnprofiel van de 5852 A lijn in de 

zuilontlading? 
0 

Omdat de 5852 A lijn uitkomt op het s 2-resonantieniveau mogen we bij 

deze lijn beide bovengenoemde effecten verwachten. Dit maakt echter 

de interpretatie der meetresultaten moeilijker. 

DRUKVERBREDING. 

De vorm van een spectraallijn in 't 

algemeen, en de halfwaard~breedte daarvan in 't bijzonder, worden 

bepaald door een aantal processen.Het effect van een aantal van 

deze wisselwerkingen op de lijnbreedte, is een in eerste benadering 

lineair verband tussen halfwaardebreedte en dichtheid der storende 

deeltjes.De totale invloed van deze processen op de halfwaarde

breedte vat men in de litteratuur meestal samen met de term:Druk

verbreding.(Wegens de evenredigheid van halfwaardebreedte en 

deeltjesdichtheid, zou de term dichtheidsverbreding correcter zijn). 

Volgens de klassieke theorie [H.Lorentz (l) 
en V.Weisskopf <!>] kan men het verband tussen de halfwaardebreedte: y(p) 
en de deeltjesdichtheid:N, voor de verschillende vormen van drukverbreding 

weergeven in ''n formule n.l.: 

2 

y(p) = 27rNv(~) (p-1) 
v T/o 

( 1 ) 

Hierin is Y(p) de bij de wisselwerking met parameter p behorende 

halfwaardebreedte, v is de relatieve snelheid van storend ten 

opzichte van gestoord deeltje, p is de wisselwerkingsparameter, en 

ap,cp,TJo zijn wisselwerkingsconstanten. 
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Voor een bepaalde wisselwerking is p gegeven, voor een bepaalde 

waarde van p, kan men ex , en voor een 
p 

berekenen, zie (.12) , terwijl r; ~ 1. 
0 

bepaald atoommodel C 
p 

Voor de verschillende 

wisselwerkingen krijgen we na substitutie van p, ex en r; in 
p 0 

(1) de volg~nde tabel. 

Tabel I. 

verbredingsvorm p «p 'l.o halfwaardebreedte 

lineair Stark eff. p=2 ex2 = 1f T!o = 1 r51 2 -1 v2=21T N c.2. v 
eigendrukverbr. p=3 ~ = 2 Tlo = o.64 Y3=2~C3N • 2 1 

kwadr.Stark.eff. p=4 0:4 = 1T/2 T!o = o.64 y4=11.37 c4
3 v 3 N 

v.d.Waalsverbreding. p:6 ~ 0.61 8 8 2 ::1. ex6 = T!o = y6= .o c6 sv sN. 

-1 inan 

Tabel I: Verband tussen Y(p), N en vvoorde verschillende wisselwerking~ 

De waarden van CP in tabel (I) kunnen slechts in speciale 

gevallen (H en He) redelijk nauwkeurig berekend worden. 

Meestal worden ze met behulp van bovenstaande formules 

bepaald uit de gemeteny(p). Voor p = 2,4,6, is de halfwaarde

breedte een functie van de deeltjessnelheid v en dus van de 

temperatuur van die deeltjes. 

In formule (1) moeten we voor het berekenen van y in de 

gevallen van lineair en kwadratisch Starkefreet voor N het 

aantal geladen deeltjes (elektronen en/of ionen) substitueren 

in de twee andere gevallen het aantal neutrale gasatomen per 

volumeeenheid. 

Naast de bovengenoemde effecten 

zijn er nog 'n aantal processen bekend, die de halfwaarde

breedte van een spectraallijn heinvloeden en die in eerste 

benadering onafhankelijk zijn van de deeltjesdichtheid, te 

weten; *Dopplerverbreding 

•Natuurlijke verbreding 

•rsotopieëffekten. 
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In de meeste gasontladingen, treden alle bovenbeschreven 

processen* in meerdere of mindere mate op.Er zijn echter 

altijd wel enkele processen, die een dominerende invloed 

hebben. 

In de door ons bestudeerde ontladingen, Z~Jn het lineair en 

kwadratisch Starkeffect vanwege de in dit verband vrij 

1 1 · . ( 1010, 10 11 deeltjes; 3) age e ectronen en ~onenconcentrat~e ne ~ a cm 

wel te verwaarlozen.Deze effecten worden van belang bij 

electronen of ionendichtheden van ca.1o13 a 1o14 

electronen of ionen/ 3 cm • Ook de natuurlijke breedte is te 

verwaarlozen, zie Ui). 
Daar er bovendien geen aanwijzigingen zijn dat isotopieëffekten 

een dominerende invloed kunnen hebben, mogen we verwachten 

dat alleen de volgende processen van belang zijn bij onze 

metingen van de halfwaardebreedte; 

*Dopplerverbreding 

* Eigendrukverbreding 

•v.d.Waalsverbreding. 

*Een algemeen overzicht van de bovenbesproken lijnverbredinga

mechanismen wordt gegeven door G.Traving. (~). 

BESCHRIJVING VAN DE OPSTELLING. 
---------------------~--------

Gemeten is aan de positieve zuil 

van gelijkstroom Neon-ontladingen.Om het effect van een aantal 

ontladingsparameters op de lijnbreedte te bestuderen, zijn 

afgesmolten Neonontladingen gebruikt met vuldrukken varierend 

van 1 tot 100 torr, stromen van 10 tot 250 mA en buisdiameters 

varierend van 4 tot 10 mm. Om een ruwe schatting van de gas

temperatuur te krijgen, werd met een thermokoppel de wand

temperatuur van de ontladingsbuis gemeten. 
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.~achromaat 

~ Collima tof 
". 

~-- spectroscoop schr,(jver 

~--------~t r-------~ 

~~ 
J' ~interferometer 

Lontlading 

.J' / ._/~-v-e_r_s...Jterker 
L fotomul tiplier · 

Het licht uit de ontlading valt 

door een collimatorlens (f=5 cm), op een Fabry-Perot-interferometer. 

Het door interferentie ontstane ringenpatroon wordt met een 

achromatische lens (f=35 cm)afgebeeld op de intreespleet van 

een spectroscoop. Aan de uittreespleet wordt het interferentie

patroon afgetast met een beweegbare spleet en fotomultiplier. 

Het,door deze laatste afgegeven stroomsignaal wordt versterkt 

en geregistreerd op een schrijver. 

Het beeld dat we aan de uittreespleet zien, is het normale 

beeld van een spectraallijn met daarop gesuperponeerd de inter

ferentie-structuur. Dit interferentiepatroon, veroorzaakt een 

variatie van de lichtintensiteit als functie van de plaats op 

de eindspleet (zie figuur 2). 

- eindspleet spectroscoop-

Fig.2. 

Laten we nu een voldoend smalle 

spleet ( b << a) langs dit inter

ferentiepatroon bewegen in de 

richting x(zie fig.(2)h dan zien 

we, wanneer de lichtintensiteit 

van het door de spleet vallende 

licht registreren met behulp van 

een fotomultiplier , het volgende 

intensiteitspatroon ontstaan als 

functie van: x.(zie fig.3) 
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Bepaling van de halfwaardebreedte 
----------~--------------------~-

<z> 

licht
intensiteit 

l 
---------+-1-~~+--------Yt __ .,.,...,x 

Fig.3. 

. \ 

De halfwaardebreedte y t werd 

bepaald door op halve hoogte de breedte van het voor overlap gecorri

geerde lijnprofiel te meten. 

Men kan theoretisch afleiden, dat de halfwaardebreedte y t, zoals 

die schematisch is aangegeven in fig.3, gelijk is aan de half

waardebreedte van de gemeten spectraallijn, mits de apparaatbreedte 

te verwaarlozen is. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan moet 

voor de apparaatbreedte gecorrigeerd worden. (zie (Z)). Met de 

apparaatbreedte is hier bedoeld, dey t voor een zuiver 

monochromatische spectraallijn! 

~ ": ~ I~ I~ 

~ ~~ ~ I~ j 'll 
I..._. 

~ 

~ ' 
Fig.4:Vereenvoudigd term

(M): 

(R): 

schema van Neon. 
Metastabiel niveau. 

Resonantieniveau. 

j
';(R) 

/-\(M) 

~~(R) 
3p2(M) 

De keuze van de door ons 

gemeten spectraallijnen zullen 

we toeli-chten aan de hand 

van fig.4, die een vereen

voudigd termschema van Neon 

voorstelt. Hierin zijn zowel 

de notatie van Rund als van 

Fasehen vermeld, omdat in 

Neon geen Russel-Saunders 

koppeling optreedt, en de 

Hund notatie dus niet hele

maal correct is.{zie {~)) 
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In de publicatie van Lang (1)• werden twee groepen lijnen onder

scheiden. Een groep lijnen die eindigt op het s 2 ( 1P1 )niveau, 

en een groep lijnen die eindigt op de niveau's s
3

,s4 ,s
5 

(3P-triplet).De eerste groep lijnen vertoonde nu een aan

merkelijk grotere drukverbreding dan de tweede groep.Wij 

hebben uit elke groep &&n lijn gekozen n.l. uit groep &é~ 
0 . 0 

de 5852 A lijn, en uit groep twee de 5944 A lijn. Bij de 

keuze speelden de lijnintensiteit en separatiemogelijkheid 

van andere lijnen een doorslaggevende rol. 



Fig:s 
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MEETRESULTATEN 
---------------

In fig.(5), is uitgezet het gemeten 

verband, tussen de halfwaardebreedte van de spectraallijnen 
0 0 

(À= 5852 A en À= 5944 A) en de vuldruk bij kamertemperatuur 

met de stroomsterkte als parameter. We zullen aan de hand van 

deze figuur, de invloed van de dopplerverbreding op de half

waardebreedte bespreken. 

Uit fig.(5) zien we dat de half

waardebreedte groter wordt met het toenemen van de stroom

sterkte. Om de invloed van de gastemperatuur op de halfwaarde

breedte enigzins te kunnen nagaan, is met een thermokoppel de 

wandtemperatuur van de ontladingsbuis gemeten.Deze varieerde 

indien de stroom werd opgevoerd van 50 tot 250 mA, van 25°C 

tot 80°C bij 3 torr en van 25°C tot 130°C bij 50 torr. 

We kunnen nu van 'n temperatuursstijging van ca 100°C de 

bijbehorende toename van de dopplerbreedte berekenen. Deze 

waarde is aangegeven in fig.(5).De gastemperatuur is hoger dan 

de wandtemperatuur en we vinden hierin dus geen bezwaar tegen 

de veronderstelling dat de afstand tussen de krommen voorver-
o 

schillende stroomsterkten, voorde 5944 A lijn, in hoofdzaak 

wordt veroorzaakt door dopplerverbreding. 
0 

Bij de À= 5852 A lijn, is de afstand tussen de krommen echter 

veel groter, dan de aangegeven grootteorde van de dopplerver

breding.De oorzaak van deze extra-verbreding moet dan ook een 

andere zijn als dopplerverbreding omdat theoretisch de doppler

verbredingen van de lijnen À= 5852 Î enÀ= 5944 Î nagenoeg 

even groot zijn. 



600 

500 

300 

0 

Fig:6 

o o Lang 

• • M(somA) 

- ·M(200mA) 

100 
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0 
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0 
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In fig.(6) zijn een gedeelte van de 

metingen van Lang vergeleken met onze metingen. Uit de 2 

geschetste figuren blijkt duidelijk,de veel grotere drukver-
o 0 

breding van de 5852 A lijn ten opzichte van de 5944 A lijn. 

Ook blijkt zowel uit Lang's als uit onze metingen, dat bij 

lage drukken (kleiner dan 30 torr), het verband tussen de 

halfwaardebreedte en de druk niet lineair is. Een verklaring 

voor deze afwijking van de lineariteit is moeilijk te geven, 

omdat meerdere reeds eerder genoemde lijnverbredingsmechanismen 

in dit dichtheidegebied van dezelfde orde van grootte zijn. 

Verder mogen we uit de vorm van de lijnprofielen, gemeten bij 

lage druk (p < 30 torr) en lage stroomsterkte (i(50 mA), 

concluderen, dat het door Biondi beschreven proce~ der disso

ciatieve recombinatie mede van invloed kan zijn op de gevonden 

lijnbreed ten. 

Voor hogere waarden van de gasdichtheid blijft het verschil in 

drukverbreding van de reeds eerder genoemde lijnen. Vroegere 

onderzoekers zochten de verklaring van dit verschijnsel in 

*Isotopieëffecten Lang (1) 

*zelfabsorptie Krämer (2) 

•Natuurlijke breedte SchÜtz (~) 

Uit latere absorptiemetingen van SchÜtz (20) , blijkt dat de 
0 - . 

absorptiecoëfficiënt van de 5852 A lijn ongeveer even groot 
0 

ia als die van de 5944 A lijn. Hierdoor kan de zelfabsorptie 

nooit de oorzaak zijn van de grote verschillen in de gemeten 

halfwaardebreedten. Ook een verklaring met behulp van isotopie

effekten leverde moeilijkheden op. Tot nu toe kunnen we ons 

namelijk op theoretische gronden geen isotopieëffect voorstellen 

dat verantwoordelijk kan zijn voor de onderhavige drukverbreding. 
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RESONANTIEVERBREDING 
-----------------~--

Meer recente onderzoekingen van Hindmarsh 

en Thomas (lQ) (1961) Kuhn en Vaughan (!1) (1963) , wijzen 

voor de verklaring van de genoemde extra-verbreding ( die zij 

voor analoge lijnen aantoonden in resp.Ar en He) in de richting 

van de zogenaamde Resonantieverbreding. In Appendix (I), 

hebben wij aan de hand van een semi-klassiek stralingsmodel, 

enkele uitdrukkingen afgeleid voor de halfwaardebreedte in 

geval van resonantieverbreding. 

Uit deze berekeningen blijkt dat we de halfwaardebreedte van 

een spectraallijn in eerste benadering mogen opvatten als de 

som van de halfwaardebreedten van de niveau's waar tussen de 

stralingsovergang plaats vindt. Is nu het onderste niveau, 

een metastabiel niveau, dan is vanwege de vrij lange levens

duur van dit niveau de niveaubreedte te verwaarlozen, en 

wordt de halfwaardebreedte van de straling hoofdzakelijk 

bepaald door de breedte van het bovenste niveau. Dit is 

onder andere het geval bij de À= 5944 Î lijn. Aangezien 

de verstoring van het bovenste niveau van deze lijn (3 p niveau) 

practisch uitsluitend door neutrale Neon atomen wordt veroor

zaakt, is de drukverbreding van deze lijn een van der Waals

verbreding. 

Is echter het onderste niveau een resonatieniveau, met een 

relatief grote resonantieverbreding, dan is de breedte van 

het onderste niveau niet meer te verwaarlozen. Dit is onder 
0 

andere het geval bij de 5852 A lijn. Nemen we aan dat het 
0 

bovenste niveau van de 5852 A lijn (p1-niveau) dezelfde 

van der Waalsverbreding vertoond als het bovenste niveau van 
0 

de 5944 A lijn, dan is volgens de in de Appendix beschreven 

theorie het verschil in drukverbreding van de twee genoemde 
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lijnen, geheel te wijten aan resonantieverbreding. Noemen 

we het verschil in halfwaardebreedte van de twee lijnen: 6 y 
dan is met behulp van de formule uit table (I), de lijn

constante c
3 

voor resonantieverbreding te berekenen.Volgens de 

Appendix, is 6 y ook te schrijven als: 

6y = k e 2 
f' 
2 8mcvt1/ 

k = constante ( 2) 

e = electrenen lading. 

f = oscillatorsterkte 

m = atoommassa. 

c = lichtsnelheid 

V = golfgetal 

N = deeltjesdichtheid 

waarin 

van de resonantielijn 

per cm3 • 

Met behulp van deze relatie kunnen we nu uit de gemeten 6 y 
0 

de oscillatorsterkte voor de 736 A resonantielijn berekenen. 

De berekening geeft f = 0,18. Dit is in redelijke overeenstemming 

met de door Gold en Knox (20) uit de golffuncties berekende 

waarde van f = 0,12 en de in hun publicatie genoemde experimenteel 

bepaalde waarde van f = 0,20. 
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APPENDIX 

RESONANTIEVERBREDING. 
--------~-------~----

Uit metingen aan Argon {1Q) 

en Helium {!1), is bekend, dat spectraallijnen die uitkomen 

op resonantieniveau's aanmerkelijk sterker verbreed zijn dan 

lijnen die uitkomen op niet-resonantieniveau•s. Kijken we nu 

naar Neon," dan zien we dat van de twee laagste resonantie

niveau's { s 2 en s 4 niveau's ) alleen het s 2-niveau zich als 

een resonantieniveau gedraagt. 

Het a4-niveau daarentegen gedraagt zich wegens het ontbreken 

van de Russel-Saunders koppeling niet geheel als een resonantie

niveau.Dit blijkt onder andere uit onze metingen (zie fig.{5)) • 

Alleen de lijnen die op het s 2-niveau eindigen zijn extra ver

breed, de lijnen die eindigen op het a4-niveau niet. 

We zullen nu in het vol-. 

gende een kwalitatieve verklaring geven van de extra-verbreding 

van lijnen die uitkomen op een resonantieniveau. We gaan hierbij 

uit van een semi-klassiek stralingsmodel met 3 energietoestanden. 

E(2)------------~r-e_s_o_n_a_n_t~~~ 
niveau. 

E { 
1 

) ____ ____.,___.._ __ (1) 

resonantie
..tt'lijn. 

E (O) ---~-:---"--:-~:--- {0) grondtoestand 

Fïg.6 Vereenvoudigd termschema 
van stralingsmodel 

Een grondtoestand (O), een 

resonantietoestand (1) en 

een willekeurige andere 

hogere energietoestand {2). 

( zie fig. (6) ) • 

We bekijken alleen de over

gang van toestand (2) naar 

toestand (1), en beschouwen 

deze overgang als een klas

sieke dipoolstraler echter 

uitgaande van een quanturn

mechanisch atoommodel. 
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Het quanturnmechanisch analogon van 

het klassieke dipoolmoment is de verwachtingawaarde van de 

dipooloperator P gedefinieerd als: 

* * iji ( r ,iJ ,tJ, t)ibp 'i/i ( r ,iJ ,tJ, t) dT (2) 

* Hierin zijn ip'(r,rp,tJ,t) en'i/i(r,q;,tJ,t) respectievelijk de 

golffunctie en diens complex geconjugeerde van het stralend 

systeem. Aangezien op het tijdstip : t, de toestand van het 

systeem wordt bepaald door de golffuncties van zowel toestand (1) 

als toestand (2), mogen we voor~ (r,cp,tJ,t) schrijven: 

waarin ~1 en~2 het tijdsonafhankelijk deel van de golffuncties 

der toestanden (1) en (2) voorstellen, en c1(t) en c2 (t) het 

feit in rekening brengen, dat door botsingen van het stralend 

systeem met vreemde deeltjes de levensduur wordt beinvloed en 

dus ook het tijdsafhankelijk deel van de golffunctie. 

Het is theoretisch plausibel te 

maken dat in dit beeld voor c1(t) en c2 (t) de volgende benade

ringen geoorloofd zijn [ zie (.J.g,) ] 

. -y 1 t 

( 3) 

c 1 (t) = c
1
(o)e ~en ?2 (t) = c 2 (o)e (4) 

Hierin zijn c1 (0) en c2 (0) normeringsconstanten en y 1 en y 
2 

(per definitie) de botsingshalfwaardebreedten van de niveau's 

(1) en (2).Substitutie van (4) en (3) in (2) levertJ 



- 1L+ -

-+ 
<P> 

--)> -+ 
Hierin zijn P0 en P1 tijdsonafhankelijke grootheden, 

w1 , 2 is de bij de overgang passende resonantiefrequentie 

en ö is een fasehoek. Hierbij is verondersteld dat 

De verwachtingawaarde van de 

dipooloperator ( klassiek overeenkomend met het dipool

moment), varieert dus in de tijd als een gedempte cosinus. 

Bekijken we nu van een klassieke dipoolstraler waarvan de 

tijdsafhankelijkheid wordt gegeven door formule (5) het 

frequentiespectrum, dan blijkt dit een soort klokfunctie 

te zijn gegeven door de formule [ zie ook (12) J 

dU = constante 
dw 

waarin w = frequentie 

w :: 
12 ti 

(w - w ) 
1:2 

U = uitgestraald vermogen. 

2 



De halfwaardebreedte y tot van deze functie is echter in 

eerste benadering: 

Y tot = Y 1 + Y 2 ' (7) 

waarmee is aangetoond, dat de halfwaardebreedte van een 

spectraallijn uitgezonden door het door ons beschouwde 

systeem in eerste benadering de som is van de botsings

halfwaardebreedten der niveau 1s, waartussen de overgang plaats 

vindt. 

Bepaling van y1 en y 2 
------------------~-

Zijn in een ontlading de elektronen 

en ionenconcentraties klein ten opzichte van de concentratie der 

neutrale gasatomen, en denken we het door ons beschouwde 

stralend systeem in die ontlading aanwezig dan zal dit systeem 

hoofdzakelijk gestoord worden door neutrale gasatomen. Deze 

verstoring zal aanleiding geven tot een bepaalde halfwaarde

breedte die we omdat we dan te maken hebben met van der Waals

verbreding :y zullen noemen. w 
Deze van der Waalsverbreding treedt op bij zowel niveau (1) als (2). 

Bij niveau (1) ·treedt echter nog 'n 

extra verbreding op omdat dit niveau een resonantieniveau is. 

In dit geval treedt namelijk niet alleen storing op door 

neutrale gasatomen. Omdat voor 'n resonantieniveau het bijbe

horende electrische dipoolmatrix element relatief groot is, 

zal ook in eerste benadering een vrij sterke dipool-dipool 

interactie optreden. De door deze resonantieverbreding veroor

zaakte halfwaardebreedte : Y is meestal groter dan.de reeds 
r 

genoemde :y , en is volgens Foley (18) te schrijven als: 
w -



y = r 

waarbij 
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k = dimensieloze constante (~2) 

e = electronenlading. 

( 8) 

f = oscillatorsterkte van de resonantielijn. . 

m = atoommassa. 

c = lichtsnelheid 

v = golfgetal 

N = deeltjesdichtheid per volumeeenheid. 

Samenvattend kunnen we nu stellen dat 

de botsingshalfwaardebreedte van niveau (2) hoofdzakelijk 

veroorzaakt wordt door van der Waalsinteractie zodat 

(9) 

Niveau (1) daarentegen vertoond zowel van der Waals als 

resonantieverbreding zodat we de botsingshalfwaardebreedte 

y 1 kunnen schrijven als: 

( 1 0) 

Kijken we nu tot slot naar de twee 

door ons bestudeerde Neonlijnen, dan lijkt het een redelijke 
0 

veronderstelling dat de ~= 5944 A lijn alleen van der Waals-
o 

verbreding vertoond, en de~= 5852 A lijn zowel van der Waals 

als resonantieverbreding. Het verschil in halfwaardebreedte van 

deze twee lijnen, is dan juist de resonantieverbreding van de 
0 

~= 5852 A lijn. 
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