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SAMENVATIING 

Voor gravito-akoestische golven in de ionosfeer geldt de volgende dis

persierelatie 

Hierin is w de hoekfrequentie, k = {k ,k ,k ) het golfgetal, c de gex y z 
2 2 luidssnelheid, H de schaalfactor, w = a B /p , w. = ahB /p a de p po o n o o p 

Pedersen-geleiding, ah de Hall-geleiding, B
0 

de aardmagnetische induc-

tie, p de rnassadichtheid, ~ het quotiënt van soortelijke warmte bij 
0 

constante druk en constant volume en n = w2 +iww . Het meest essentie
p 

le verschil met de neutrale atmosfeer is dat de golven een typische 

dempingstijd 2/w hebben. 
p 

Voor interne-zwaartegolven met een horizontale golflengte À >> H en x 
een vertikale golflengte À >> À geldt de Korteweg-De Vries vergelij-z x 
king 

u + uu + u = 0 
T X XXX 

De wisselwerking tussen drie gravito-akoestische golven met hoekfre

quenties w1 . w2 en w3 en golfgetallen k1• ~en~ waarvoor geldt dat 

Àz >> H, w1 = w2 + w3 en Re{k1) =Re{~ + ~) wordt beschreven door de 

vergelijkingen 
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waarin vgx de x-component van de groepsnelheid is en waarin ~1 • ~2 en 

~3 functies van w1• w2 . w3 . k1 . ~en~ zijn. 

De wisselwerking tussen interne-zwaartegolven en akoestische golven 

(beide met À >> H) wordt beschreven door een variant van de Zakharovz 
vergelijkingen 

Hierin is A de amplitude van de akoestische golf, V~ de interne-zwaar

tegolf-variabele, vg de groepssnelheid, ~ de Brunt-Väisälä frequen

tie, 0 en L lineaire operatoren en f een functie van de hoekfrequentie 

en het golfgetal van de akoestische golf. 
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VOORWOORD 

Dat dit verslag van het afstudeeronderzoek dat ik de afgelopen 

zeven maanden in de vakgroep theoretische natuurkunde heb verricht een 

nogal behoorlijke omvang heeft gekregen heeft zijn voornaamste oorzaak 

in het feit dat ik gedurende dit onderzoek veel hulp heb gehad. 

Op de eerste plaats wil ik daarvoor mijn directe begeleider, Dr.

ir. Leon Kamp, bedanken. Hij heeft me genoeg vrijheid gegeven om zelf

standig onderzoek te kunnen verrichten, maar had al tijd tijd om me 

daarmee te helpen. Verder wil ik Prof.Dr.F.W. Sluyter bedanken die de 

supervisie over het geheel had en Dr.P. de Jagher waarmee ik samenge

werkt heb waar het de invloed van ionisatie op de dispersie van gravi

to-akoestische golven betrof en die de bij dit onderwerp horende dis

persiediagrammen heeft gemaakt. Als laatste wil ik diegenen bedanken 

die mij hebben geholpen met het op tijd klaar krijgen van dit verslag. 

Zelf beschouw ik dit verslag niet als een afsluiting maar als een 

begin omdat ik de komende drie jaren dit onderzoek zal voortzetten in 

het kader van een promotie. 
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HOOFIETUK 1 INTROIXJCriE 

1.1. Inleiding 

In de atmosfeer, dit is de gaslaag die zich rond de aarde be

vindt, worden verschillende soorten golfverschijnselen waargenomen. 

Deze kunnen we in eerste instantie onderbrengen in drie categorieën: 

-- elektromagnetische golven, 

--niet-elektromagnetische golven, waarbij het gaat om de beweging 

van de neutrale deeltjes en 

--mengvormen van deze twee, waarbij er op een of andere manier 

{door botsingen bijvoorbeeld) een koppeling bestaat tussen 

beide soorten. 

De eerste en de laatste categorie spelen natuurlijk alleen een rol in 

dat deel van de atmosfeer waar geladen deeltjes aanwezig zijn. Dit 

deel wordt ionosfeer genoemd en bevindt zich vanaf 80 km hoogte boven 

het aardoppervlak. 

In ieder van de genoemde categorieën kunnen we wederom verschil

lende soorten golven onderscheiden. Whistlers, Alfven- en elektronen

plasma-golven horen bijvoorbeeld in de eerste categorie thuis. Tot de 

tweede categorie behoren {gerangschikt naar afnemende tijdschaal waar

op de verschijnselen zich afspelen) seizoensgebonden winden, plane

taire golven, getijde golven en gravito-akoestische golven. 

Tot de laatste soort behoren de bekende geluidsgolven maar ook de 

zogenaamde interne-zwaartegolven. In dit verslag zullen we ons tot de

ze soort golven beperken. 

Een van de meest kenmerkende aspecten van de atmosfeer is de ge

laagdheid, dat wil zeggen dat druk en dichtheid van de atmosfeer hoog

te-afhankelijk zijn. Dit is een direct gevolg van de aanwezigheid van 

de zwaartekracht die maakt dat de druk en dichtheid afnemen als func

tie van de hoogte. Deze gelaagdheid nu maakt het bestaan van interne 

zwaartegolven mogelijk. Nemen we in gedachten een volurnetje lucht en 

verplaatsen we dit in vertikale richting, dan ondervindt dit volume, 

mits de verplaatsing adiabatisch gebeurt, een opwaartse kracht die het 

evenwicht tracht te herstellen. De snelheid waarmee dit gebeurt karak

teriseert de natuurlijke atmosferische oscillatiefrequentie {Yeh en 

Liu) .Dit vormt de basis voor de interne-zwaartegolven. Deze golven 

-6-



hebben een periode die varieert van vijf minuten tot enkele uren en 

blijken, on-danks dit toch eenvoudige basismechanisme, door velerlei 

oorzaken moeilijk te beschrijven. 

Buiten het feit dat de bestudering van gravito-akoestische golven 

buitengewoon interessant blijkt te zijn en er vele aspekten zijn die 

in het algemeen gelden voor golven in gelaagde vloeistoffen en plas

ma's, zijn er nog enkele redenen waarom nu net dit soort atmosferische 

golven nadere bestudering verdienen. Zowel bij radioastronomie {Spoel

stra en Spoelstra & Kelder) als bij Very Long Baseline Interferometrie 

en bij Remote Sensing zorden deze golven voor storingen in de meting

en. Deze storingen ontstaan doordat zwaartegolven oorzaak zijn van va

riaties in de brekingsindex van de atmosfeer waardoor straling die 

door de atmosfeer gaat onregelmatig wordt afgebogen. 

Hoofdstuk 1 van dit verslag introduceert bij de lezer de uit

gangspunten ter beschrijving van gravito~oestische golven. Uitgangs

punten zijn de gegevens over de atmosfeer en de vergelijkingen die 

gelden. In hoofdstuk 2 worden hiermee lineaire golfvergelijkingen en 

bijbehorende dispersierelaties afgeleid. In hoofdstuk 3 wordt het 

niet-lineaire gedrag van gravito-akoestische golven bestudeerd. 

1.2. De atmosfeer 

1.2.1. Inleiding 

Voordat we een model afleiden waarmee de essentiele eigenschappen 

van gravito-akoestische golven beschreven kunnen worden, willen we 

eerst een beter idee hebben van het medium waarin deze golven voorko

men, i.e. de atmosfeer. 

De atmosfeer, dat is de gaslaag die zich rond de aarde bevindt, 

is geen ideaal gas dat homogeen, isotherm en in statisch evenwicht is. 

Het is een gaslaag waarin vele fysische en chemische processen een rol 

spelen. Hierdoor is het moeilijk om voor de atmosfeer een model te be

denken dat enerzijds eenvoudig is en anderzijds realistisch genoeg om 

relevante resultaten op te leveren. Deze paragraaf laat zien dat zo'n 

model toch bestaat en verder worden enkele andere eigenschappen be

licht aan de hand van meetgegevens. 
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1.2.2. Een model voor de atmosfeer. 

De belangrijkste grootheden voor de atmosfeer zijn dichtheid, 

druk, temperatuur, chemische samenstelling en zijn beweging. Een van 

de meest opvallende aspekten van de atmosfeer is de sterke afname van 

druk en dichtheid met toenemende hoogte boven het aardoppervlak. We 

nemen daarom aan dat de atmosfeer horizontaal gelaagd is. De oorzaak 

van de afname van de dichtheid met de hoogte en dus ook van deze ge

laagdheid is de gravitatiekracht. Het evenwicht tussen deze gravita

tiekracht en de drukgradient wordt gegeven door de zogenaamde verge

lijking voor hydrostatisch evenwicht {figuur 1-1) 

dp = -gp dz {1.1) 

waarin p de druk, g de gravitatieversnelling, p de massadichtheid en z 

de hoogte is. 

Figuur 1-1 Hydrostatisch evenwicht. 

Zowel de druk, de gravitatieversnelling als de massadichtheid zijn 

functies van de hoogte. Voor een ideaal gas wordt de relatie tussen de 

druk, de dichtheid n en de temperatuur T gegeven door 

p = nkT {1.2) 

-23 Hierin is k de constante van Boltzmann {k = 1.3806•10 ). Delen we 

{1.1) door {1.2) dan verkrijgen we de volgende vergelijking 

~ __ dz 
P - H 
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waarin H de schaalhoogte wordt genoemd en wordt gegeven door 

H =kT 
mg (1.4} 

Hierin is m de gemiddelde moleculaire massa op een bepaalde hoogte. 

Wanneer we (1.3} integreren vanaf een referentiehoogte z (bijvoor
o 

beeld het aardoppervlak} waar geldt dat p = p tot een willekeurige 
0 . 

hoogte z. dan vinden we 

(1.5} 

De verdeling voor de massadichtheid vinden we met (1.1} of met (1.2} 

mpo [ z J p = kT exp -J (dz/H} 
0 

(1.6} 

Wanneer we (1.6} vergelijken met (1.5} zien we dat de massadichtheid 

niet hetzelfde verloop heeft als de druk, tenzij miT een constante is. 

Het is duidelijk dat we het verloop van de schaalhoogte als functie 

van de hoogte moeten kennen om het verloop van de druk als functie van 

de hoogte te kunnen berekenen. 

In het vervolg zullen we uitgaan van het sterk geïdealiseerde ge

val dat we te maken hebben met een isotherme atmosfeer. Dat zou het 

geval zijn wanneer we zouden wachten totdat de atmosfeer thermisch 

evenwicht had bereikt, zodat er overal dezelfde temparatuur heerste. 

In de reële atmosfeer is dit natuurlijk nooit het geval. Voor een be

perkt deel van de atmosfeer is dit echter een bruikbare benadering. In 

zo'n beperkt deel kunnen we ook de gemiddelde moleculaire massa m en 

de gravitatieversnelling g constant veronderstellen. We vinden dan dat 

p = p
0
exp[-(z-z

0
}] 

p = p
0
exp[-(z-z

0
}] 
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-
100 

liiO 

mpo Po 
waarin p

0 
= kT = gH' In het isotherme geval is de schaalhoogte dus de 

afstand waarover druk en massadichtheid met een factor 1/e afnemen. 

Een andere benadering, die we hier niet zullen uitwerken, is die 

voor een adiabetische atmosfeer {Yeh en Liu). 

1.2.3. De structuur van de atmosfeer. 

In figuur 1-2 t/m 1-6 staan respectievelijk de temperatuur, het 

moleculair gewicht, de gravitatieversnel !ing. de schaalhoogte en de 

druk en de massadichtheid tegen de hoogte uit zoals deze in werkelijk

heid zijn. Het is duidelijk dat de situatie in werkelijkheid veel ge

compliceerder is dan in het aan het einde van paragraaf 1.2.2. behan

delde geval. In figuur 1-2 staat tevens een indeling van de atmosfeer 

aan de hand van het gedrag van de temperatuur. 
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Figuur 1-4 De gravitatieversnelling. 
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--
drukschaalfactor I - 1 -

10 IOD 110 - - -

scimalfactor 

Figuur 1-5 De schaalhoogte. 

Een andere indeling van de atmosfeer berust op het grote verschil 

in elektronendichtheid tussen het gedeelte boven en onder 100 km hoog

te (figuur 1-7). Dit ontstaat doordat zonnestraling wordt geabsor

beerd, waardoor er elektronen en ionen worden gecreëerd. We mogen de 

ionosfeer dan ook opvatten als een zwak geïoniseerd plasma omdat de 

verhouding tussen geïoniseerde en neutrale deeltjes niet groter is dan 

1:100. 
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Figuur 1-7 De elektronendichtheid. 
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Andere parameters die bij de berekeningen naar voren komen, zijn 

de parallelgeleiding a
0

, de Pedersengeleiding a
1 

en de Hallgeleiding 

a2 . Deze zijn samen met de dichtheid p in figuur 1-8 uitgezet tegen de 

hoogte. Natuurlijk zijn er nog veel meer gegevens over de atmosfeer 

bekend. Hiervoor wordt verwezen naar de literatuur {Caravillano, Ver

niani, U.S. Standard). 

1Q-10 10-5 10-0 

geleiding. Mhos/m 
Figuur 1-8 De geleidbaarheden. 

De laatste grootheid die van belang is heeft in feite niets met 

andere eigenschappen van de atmosfeer te maken. Het is de aardmagne

-S tische inductie B , die een grootte van 3,2•10 Tesla heeft voor niet 
0 

al te grote hoogten, en van zuid naar noord is gericht. De magnetische 

inductie maakt, wanneer we niet te dicht bij de polen zitten, een 

kleine hoek I. de dip-hoek, .et het raakvlak aan de aarde {figuur 

1-9). 

Figuur 1-9 De aardmagnetische inductie. 

Deze dip-hoek is voor plaatsen die niet te dicht bij de polen liggen 

meestal verwaarloosbaar en zal ook in dit verslag gelijk nul genomen 

worden. 
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1.3. De vergelijkingen 

1.3.1. Inleiding 

In dit verslag zullen we steeds gebruik maken van ten hoogste zes 

"basisvergelijkingen". Deze vergelijkingen zullen we hier niet aflei

den omdat dit in de bekende literatuur al veelvuldig en uitgebreid is 

gedaan. Wel zal hun geldigheid en de interpretatie in het geval van de 

gravito-akoestische golven aan de orde komen. Hierbij wordt dan tevens 

naar literatuur verwezen voor de afleiding van de betreffende verge

lijking. 

1.3.2. De plasma-vloeistofver,gelijkingen 

Zeer bekende vergelijkingen die {met bepaalde aanpassingen) ook 

voor een plasma gelden, zijn de massabalans en de impulsbalans voor 

een vloeistof. Deze twee vergelijkingen zijn in feite de eerste twee 

uit een oneindig lange reeks, die allemaal afkomstig zijn van de 

Boltzmann-vergelijking. Door een geschikte keuze van de in deze verge

lijking voorkomende grootheden kunnen we ze ook voor een zwak geïoni

seerd plasma als de atmosfeer {zie 1.2.3. de structuur van de atmos

feer) gebruiken. 

De massabalans: 

~+ v•{pv) = 0 {1.8) 

waarin p de massadichtheid is en v de snelheid van zowel neutrale 

deeltjes als ionen. 

De impulsbalans: 

Dv 
Pn:-n + 21.» x v + v· P = pg + p E + J x B 

t a e 
{1.9) 

waarin B de magnetische inductie, J de stroomdichtheid, p de ladings-e 
dichtheid, Ede elektrische veldsterkte, ~de druktensor en 

c.Ja de rotatievektor van de aarde is. De "totale afgeleide" ~t is de 

tijdafgeleide in het met de vloeistof meebewegende assenstelsel en is 

gedefinieerd als 
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D 8 
Dt = 8t + (v•v) (1.10) 

Wanneer de viscositeit klein genoeg is kunnen we de druk als een sca

lar schrijven. Wanneer het te bestuderen verschijnsel zo langzaam is 

dat de atmosfeer quasi-neutraal is (p ~ 0) (Habraken), maar zo snel e 
dat het op een tijdschaal plaats vindt die korter is dan de tijd waar-

op de aarde om haar as roteert <I~ l<<w lf) dan reduceert (1.9) tot a go 

1.3.3. 

Dv 
Pfit+vp=pg+JxB (1.11) 

Bij de beschouwingen over gravito-akoestische golven zullen we 

steeds gebruik maken van de wet voor een adiabatisch proces. 

(1.12) 

waarin 1' het quotient van soortelijke warmte bij constante druk en 

constant volume is. Het is natuurlijk de vraag of de tijdschaal waarop 

gravito-akoestische golven zich afspelen inderdaad zo kort is dat de 

warmtegeleiding mogen verwaarlozen. Daarom maken we een schatting van 

de juistheid van deze veronderstelling. We nemen de eendimensionale 

(warmte)transportvergelijking 

8T éh 
pc-=~-

v8t az2 
( 1.13) 

waarin c de soortgelijke warmte bij constant volume is en een waarde 
V 

van 7,2•102 JlkgK heeft. De warmtegeleidingscoëfficient ~wordt gege

ven door 

(1.14) 

waar gesommeerd wordt over de verschillende moleculen met partiele 
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-3 dichtheden n en bijbehorende weegfactor Ai. Ai= 3,60•10 voor 0, Ai 

-3 = 1,80•10 voor 02 en N2 . Nemen we als karakteristieke lengte de 

schaalhoogte H en als karakteristieke warmtegeleidingstijd T. De snel

heid v waarmee warmtetransport plaats vindt schatten we met behulp w 
van (1.13) 

v ~ H/T = tv pc H 
W V 

(1.15) 

-9 Deze snelheid bedraagt aan het aardoppervlak 4•10 mis en op 200 km 

hoogte 8 mis wat verwaarloosbaar is ten opzichte van de geluidssnel

heid die respektievelijk 300 mis en 800 mis bedraagt. Tot een hoogte 

van ongeveer 300 km kunnen we de warmtegeleiding verwaarlozen; boven 

300 km zal er demping van de golf plaastvinden als gevolg van de warm

tegeleiding. 

1.3.4. 

Wanneer we een verband nodig hebben tussen de stroomdichtheid J 

en het elektrisch veldE, stuiten we op de moelijkbeid dat vanwege de 

hoge mate van anisotropie van de atmosfeer we niet de relatief eenvou

dige wet van Ohm 

J = aE (1.16) 

kunnen gebruiken, waarin a de geleidbaarheid is. In plaats daarvan 

moeten we er toe overgaan de geleidbaarheid in drie componenten op te 

splitsen die de stroomdichtheid aan het elektrisch veld relateren 

(1.17) 

Hierin is E11 de component parallel aan de aardmagnetische inductie B
0

• 

Ei de component loodrecht op de aardmagnetische inductie, a
0 

de paral

lel-, a
1 

de Perdersen- en a
2 

de Hallgeleiding. b is de eenheidsvektor 

in de richting van de aardmagnetische inductie. De verhoudingen van 

a
0

, a
1 

en a
2 

hangen sterk af van de hoogte (figuur 1-8). Bij de aflei

ding van (1.17) is verder aangenomen dat de driftsnelheden van elek

tronen en ionen klein zijn ten opzichte van de thermische snelheden. 
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1.3.5. 

Als laatste van de te gebruiken vergelijkingen noemen we de Max
well-vergelijkingen 

We hebben nu de volgende vergelijkingen 

~ + v•(pv) = 0 

Dv 
Pïit+vp=pg+JxB 

~t (pp--.] = 0 

J = a 
0 
E11 + a 1 ( E .1 + v x B 

0 
J + b x (E + v x B 

0 
J 

8B 
V x E = - ot 

-28E 
V x B = JloJ + cl ot 

(1.18) 

(1.19) 

{1.8) 

{1.11) 

(1.12) 

(1.17) 

(1.18) 

(1.19) 

Wanneer we deze vergelijkingen bekijken onder voorwaarde dat de atmos

feer neutraal (p = 0) en stroomloos (J = 0) is, dan zien we dat de 
e 

twee Maxwell-vergelijkingen zuiver elektro-magnetische golven be-

schrijven en dat de vloeistof-vergelijkingen samen met de vergelijking 

voor een adiabatisch proces zuiver niet-elektro-magnetische golven be

schrijven. Geldt deze voorwaarde niet, dan vindt er een koppeling tus

sen beide soorten golven plaats ten gevolge van de laatste term in 

vergelijking (1.8) en vergelijking (1.19). In dat geval hebben we ook 

vergelijking (1.17) nodig. Deze koppeling heeft natuurlijk invloed op 

de voortplanting van beide soorten golven. 
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HOOFmnJK 2 LINEAIRE OOLFVERGELI.JKINGEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we lineaire golfvergelijkingen en de daar

bij horende dispersierelaties voor gravi ta-akoestische golven aflei

den. Dit doen we eerst voor een neutrale atmosfeer om inzicht te krij

gen in de fysica van dit soort golven. Als bijzonder geval zullen we 

de neutrale isotherme atmosfeer bekijken. Daarna bekijken we de in

vloed van ionisatie en de koppeling met elektromagnetische golven die 

daardoor ontstaat in een paragraaf die de atmosfeer als een zwak ge

ïoniseerd plasma beschouwd. 

2.2 Gravito-akoestische golven in een neutrale atmosfeer 

2.2.1. De gelineariseerde vergelijkingen 

Voor een neutrale, stroomloze atmosfeer gelden de volgende verge

lijkingen {paragraaf 1.3.5) 

~ + v•{pv) = 0 

Dv 
p Dt + vp - pg = O 

~pp1) = 0 

{2.1) 

{2.2) 

{2.3) 

Wanneer de golflengte van de te bestuderen golf veel kleiner is dan de 

omtrek van de aarde mogen we de aarde bij benadering als plat beschou

wen zodat we cartesische coordinaten kunnen gebruiken. Maar ook dan 

kunnen we het stelsel vergelijkingen niet zomaar oplossen. Dit is het 

gevolg van niet lineaire-termen {produkten van op te lossen groothe

den). Het kwijtraken van deze termen in de vergelijkingen noemen we 

het lineariseren van de vergelijkingen. Dit gebeurt als volgt. Stel 

P = Po + P1 

P = Po + P1 

v = v 1 

{2.4) 

{2.5) 

{2.6) 

Hierin zijn p en p de massadichtheid en druk van de atmosfeer in het 
0 0 
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geval er geen golf aanwezig is en de atmosfeer dus in evenwicht is. 

Deze worden gegeven door (1.5) en (1.6). In de evenwichtssituatie is 

er geen wind verondersteld (v
0 

= 0). De verstoringen p1 en p1 worden 

klein verondersteld ten opzichte van de evenwichtsgrootheden. De ver

storing v1 wordt klein genoeg verondersteld om als een verstoring te 

mogen beschouwd. Vullen we (2.4) t/m (2.6) in (2.1) t/m (2.3) in, dan 

vinden we de volgende-eerste orde vergelijkingen 

!!.E.1 + v• (p v ) = 0 8t 0 1 
éJv 

Poat1 + vpl - plg = 0 

+ v •vp = c2 [!!e.t + v •vp ] 
1 0 8t 1 0 

lPO 
Hierin is c2 = -- het kwadraat van de geluidssnelheid. 

Po 

2.2.2 De dispersierelatie 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Uit de vergelijkingen (2.7) t/m (2.9) leiden we de volgende dif

ferentiaalvergelijking af (appendix Al) 

(2.10) 

Hierin is ~· de Brunt-Vaisala-frequentie, de natuurlijke oscillatie

frequentie van de atmosfeer (zie ook paragraaf 1.1). Deze wordt gege

ven door 

(2 .11) 

Bij de afleiding van (2.10) is gebruik gemaakt van de ononderscheid

baarbeid van x- en y-coordinaten in het stelsel vergelijkingen. Het 

assenstelsel is zo om de z-as gedraaid dat de golfvektor k in het 

x-z-vlak ligt. Hierdoor worden alle differentiaties naar y gelijk nul. 

Voor p1/p0 
en v geldt overigens dezelfde differentiaalvergelijking 

(2.10) als voor p11p
0

• 

Laten we nu een isotherme atmosfeer nemen en zoeken naar oplos

singen met een zogenaamde harmonische plaats- en tijdafhankelijkheid 
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(2.12) 

Vergelijking (2.10) wordt dan 

(2.13) 

Dit is de dispersierelatie voor gravito-akoestische golven in een neu

trale, isotherme atmosfeer. Kiezen we w en k reëel dan vinden we uit 
x 

het imaginaire deel van (2.13) dat 

(2.14) 

Hiermee volgt uit (2.13) 

(2.15) 

met k • k en w reëel. Uit de vergelijkingen (2.7) t/m (2.9) volgt met x z 
(2.12) dat 

P1 = iwc2 [(~-l)g - ~Hw2 ]A 

p1 = -i~H[w2 + i(~-l)~Hkz]A 

p u = ic2 k [(~-l)g - ~Hw2 ]A 
0 x 

p w = -w2 c 2 [1 + i~Hk ]A 
0 z 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

waarin A een willekeurig complex getal is en u en w respektievelijk de 

x- en z-component van v. Deze vergelijkingen worden de polarisatiever

gelijkingen genoemd. 

Uit (2.12) volgt dat p
1

, p
1

, p
0

u en p
0
w evenredig zijn met 

z/2H i(k x + k z - wt) e •e x z (2.20) 

en dat de amplitude van een golf dus exponentieel groeit met toenemen-
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de hoogte terwijl evenwichtsdruk en -massadichtheid afnemen. Op zeker 

moment zullen ze niet meer als storingen behandeld mogen worden en is 

de lineaire theorie ongeldig. 

Keren we terug naar (2.10}. Definieren we geïnspireerd 

oplossingen van de isotherme atmosfeer de volgende fuctie 

f -Jdz/2H -i(k x - wt) ( 1 ) = e •e x • p
1 

p
0 

waarin H dus nog van z afhangt, dan vinden we 

ofwel 

Dit is een vergelijking van het type 

door de 

(2.21} 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24} 

met q2 = q2 (z) het kwadraat van een soort vertikaal golfgetal (Hines, 

1970) 

Een W.K.B.-oplossing van (2.24} is 

q- 1
/ 2 eifq(z)dz 

~ = ~ 0 

(2,25} 

(2.26} 

waarin ~ geen functie van z is. Een W.K.B.-oplossing van (2.10} is 
0 

dan met behulp van (2.21} en (2.23} 

- 1 - 1 / 2 Jdz/2H i[k x +Jq(z}dz + wt] 
p 1 = A H q e e x (2.27} 
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2.2.3 Voortplantingseigenschappen 

Over de voortplantingseigenschappen van gravito-akoestische gol

ven is veel te zeggen. Wij zullen slechts de voor dit verslag belang

rijke eigenschappen bekijken aan de hand van de dispersierelatie 

(2.15) voor een neutrale, isotherme, stroomloze atmosfeer. Voor uitge

breidere beschouwingen wordt naar de bestaande 11 teratuur verwezen 

(bijvoorbeeld Hines, 1960). 

Schrijven we (2.15) als 

w2 - w2 
----k2 =_a;;;;;... __ ·-

z <{ _ w2 
(2.28) 

<{ = g2(J-1) 
c2 

Met c 2 = n>o/p
0 

= "JgH volgt dan voor het quotient van w: en <{ 

w:/<{ = 4(i-1) (2.29) 

en omdat 1 < "J < 2 voor de atmosfeer geldt in het isotherme geval dat 

wa > ~. 
We kunnen (2.28) op verschillende rnanieren weergeven. We kunnen 

k tegenwuitzetten met k als parameter. x z 

11 

"b .... -1 

Figuur 2-1 Het dispersiediagram voor de neutrale atmosfeer. 

Zoals te verwachten was, omdat (2.15) een vierdegraads vergelijking in 

w is, vinden we twee soorten oplossingen van deze vergelijking. Deze 

zijn in figuur 2-1 aangegeven. 

Gebied I : gemodificeerde geluidsgolven 

Gebied II: interne zwaartegolven 
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De golven in gebied I zijn in feite voor de zwaartekracht gecorrigeer

de geluidsgolven. Wanneer we de zwaartekracht in (2.28} naar nul laten 

gaan (of de frequentie naar oneindig} vinden we dan ook de dispersie

relatie voor normale geluidsgolven 

=- (2.30} 

Merk op dat tussen ~ en wa geen golfvoortplanting mogelijk is; 

wa wordt dan ook acoustic cut-off frequentie genoemd en ~ wordt ook 

wel gravity cut-off genoemd. De dispersie van gravito-akoestische gol

ven is een karakteristieke eigenschap van de atmosfeer en is niet het 

gevolg van randvoorwaarden: vlakke golven in een als oneindig uitge

strekt veronderstelde atmosfeer vertonen al dispersie. 

Andere grafische weergaven van (2.28} zijn gegeven in figuur 2-2 

en 2-3. 

Figuur 2-2 Contouren voor constante periode in het k -k domein. De x z 
met de kroane corresponderende periodes, gemeten in 

minuten, staan in de hokjes. 

De gebruikte waarden van de parameters zijn~= 1,4 • 

g = 9,5 en H = 6km. Bij deze waarden is T = 4,4 min en a 
Tb = 4,9 min. 
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In figuur 2-2 staat k uit tegen k met de periode T = 2u/w als para-x z 
meter. Ellipsen komen overeen met de "akoestische-mode" en hyperbolen 

met de "gravito-mode". 

z 

Figuur 2-3 

I 
•• 

Contouren voor constante periode in het n =dt /w-x x 
nz=dtz/w domein. De met de kronme corresponderende pe-

riodes, gemeten in minuten, staan in de hokjes. De waar

den van de parameters zijn hetzelfde als in figuur 2-2 

De relatie tussen fase- en groepsnelheid is aangegeven 

met de geometrische consructie rechtsboven in de figuur. 

In figuur 2-3 staat de verhouding van de geluidssnelheid en de fase

snelheid in horizontale richting uit tegen de verhouding van de ge

luidssnelheid en de fasesnelheid in vertikale richting. Deze laatste 

representatie is interessant omdat uit deze figuur zowel de richting 

(en grootte) van de fasesnelheid als de richting van de groepsnelheid 

{de richting waarin de energie wordt getransporteerd) eenvoudig be

paald kunnen worden {zie figuur 2-3). De fasesnelheid vf wordt immers 

gegeven door 

vf = (w/R ,w/R ) x z 
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en heeft een grootte vf gegeven door 

De groepsnelheid v wordt gegeven door 
g 

(2.32) 

(2.33) 

De hoek a die de groepsnelheid dus met de horizon (de x-as) maakt g 

wordt gegeven door 

(2.34) 

en dit is de normaal (vanwege het minteken niet de raaklijn) op een 

kromme voor konstante periode. 

We hebben nu een idee over de groep- en fasesnelheid van gravito

-akoestische golven. De richting waarin de luchtdeeltjes verplaatst 

worden, wordt gegeven door de polarisatievergelijkingen (2.18) en 

(2.19). De deeltjessnelheid maakt met de horizon een hoek ad 

met 

V -w2 [1 + i~Hk ] z z (2.35) = -= 

Bekijken we figuur 2-3 en de uitdrukking (2.34) voor lage en hoge 

frequenties. Voor lage frequenties (grote periode) zien we uit figuur 

2-3 dat de fasesnelheid steeds meer vertikaal gericht wordt en dat de 

groepsnelheid daar loodrecht op staat (horizontaal gericht dus) Met 

behulp van de dispersierelatie (2.15) vinden we uit (2.34) 

k. 
x 

~;;-

z 
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De deeltjessnelheid staat dus loodrecht op de golfvektor k en dus 

loodrecht op de fasesnelheid. Laagfrequente zwaartegolven zijn dus 

transversaal (figuur 2-4). 

Figuur 2-4 

--- lilliP 1 i tude 
\ energie 
t stroo. 

Voortplanting van laagfrequente interne-zwaartegolven. 

Voor hoge frequenties vinde we het vertrouwde beeld voor geluidsgol

ven. De groepsnelheid en fasesnelheid zijn gelijk aan de geluidssnel

heid. Ze zijn gelijk gericht en de golf is longitudinaal. Dit 

longitudinaal en transversaal zijn van respektievelijk geluidsgolven 

en interne-zwaartegolven hangt direkt samen met het feit dat voor ge

luidsgolven de compressibiliteit van de lucht voor de terugdrijvende 

kracht veroorzaakt terwij 1 voor interne-zwaartegolven de opwaartse 

kracht de terugdrijvede kracht is. 

De rol die de compressibiliteit speelt volgt zowel uit (2.35) als uit 

de dispersierelatie (2.23) waarin we 'J naar oneindig laten gaan wat 

inhoudt dat het medium incompressibel wordt. Uit (2.35) volgt namelijk 

dat v•v ~ 0 wat betekent dat het medium voor wat betreft de interne-

zwaartegolven als incompressibel mag worden beschouwd. Voor 'J ~ ~ gaat 

de dispersierelatie over in 

(2.37) 

met <{ = ~ 
De akoestische tak van de dispersievergelijking is daardoor verdwenen. 

Gravito-akoestische golven zijn dus ofwel voor de zwaartekracht gecor

rigeerde geluidsgolven of voor de compressibiliteit gecorrigeerde 

zwaartegolven. 

-26-



2.2.4. Lineaire mode-conversie 

In deze paragraaf zullen we trachten te achterhalen of het mo

gelijk is dat, wanneer een golf zich voortplant in een neutrale atmos

feer met een van de hoogte afhankelijke temperatuur, deze golf van een 

interne zwaartegolf overgaat in een akoestische golf of vice versa. We 

spreken dan van mode-conversie. In deze paragraaf zal het lineaire 

mode-conversie betreffen omdat we alleen met lineaire (golf)vergelij

kingen werken. 

Een indicatie dat dit mogelijk is wordt gegeven wanneer de bij de 

twee modes horende krommen k = k (z,w,k ) elkaar snijden voor vaste w z z x 
en kx Wat er dan kan gebeuren is gepoogd duidelijk te maken met figuur 

2-5. 

Figuur 2-5 

k z 

r 
z 

Koppeling tussen twee modes. 

De oorsronkelijke dispersiekrommen snijden elkaar voor zekere w en k . x 
Het gevolg is dat in de buurt van het snijpunt een koppeling kan ont-

staan tussen de twee modes. Zo ontstaat er een zekere waarschijnlijk

heid dat een golf overgaat van de ene mode naar de andere mode (weer

gegeven door de stippellijnen). Een precieze beschrijving van dit pro

ces kunnen we alleen verkrijgen door de oorspronkelijke vergelijkingen 

in de buurt van dit punt op te lossen. 

Voor gravito-akoestische golven in een niet isotherme atmosfeer 

hebben we echter geen dispersierelatie. Schrijven we de golfvergelij-

-27-



king {2.10) als volgt 

Wanneer de schaalhoogte over een golflengte relatief weinig verandert 

dan kunnen we uit {2.38) in een W.K.B.-benadering een dispersierelatie 

afleiden. 

(2.39) 

In navolging van de afleiding van de dispersierelatie voor de isother

me atmosfeer kiezen we k en w reeel. Uit het imaginaire deel van 
x 

{2.39) vinden we voor het imaginaire deel van k z 

Im{k ) = !_(1-28H] z 2H 8z 
{2.40) 

Wanneer we hiervan gebruik maken vinden we voor het reële deel van 

{2.39) 

{2.41) 

met w, k en k reeel. x z 
We zullen nu de voorwaarde onderzoeken waaronder de twee takken van de 

dispersierelatie elkaar snijden. In dat geval heeft (2.40) slechts één 

oplossing voor lwl. Opdat dit zo is moet de discriminant van {2.40) 

gelijk nul zijn. 

{2.42) 
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Bekijken we deze voorwaarde nader en herschrijven we als volgt 

CR + 2L.t. k + c k + k + -- + - - - - -- = 0 2.. 2 2 [ 2 2 1 1 [8HJ
2 

1 a2H] 
x - --b x x z ~ ~ 8z H 8z2 

(2.43) 

Deze vergelijking heeft alleen dan een reële oplossing wanneer de dis

criminant groter of gelijk nul is 

Hieruit volgt 

2 

"b ~ 0 
2 c 

H a2H ~ [~]2 + ~2 + r8HJ2 > o 
az2 21 z laz 

(2.44) 

(2.45) 

Dit betekent dat lineaire mode-conversie alleen zou kunnen optreden in 

de tropopause en de mesopause (figuur 1-2). 

2.3. Cravito-akoestische golven in een zwak geïoniseerde atmosfeer 

2.3.1. De gelineariseerde vergelijkingen 

Een groot deel van de atmosfeer kunnen we als een zwak geïoni

seerd plasma beschouwen. Zwak geïoniseerd omdat de ionisatiegraad, de 

verhouding van het aantal geïoniseerde tot het aantal neutrale deel

tjes, ten hoogste 1% is. Omdat de dichtheid van de neutrale deeltjes 

veel groter is dan die van de geladen deeltjes, kunnen we de atmosfeer 

beschrijven met het zogenaamde eenfluidum-plasmamodel. In dit model 

wordt verder aangenomen dat de snelheid van de geladen en neutrale 

deeltjes ongeveer gelijk is en dat de te bestuderen processen zo lang

zaam verlopen dat de atmosfeer quasi-neutraal is. Een belangrijk 

kenmerk van dit model is dat botsingen, in de vorm van een eindige 

elektrische geleidbaarheid, zijn meegenomen. 

Hierdoor bevat de impulsbalans een extra term: de Lorentzkracht. 

We gebruiken de vergelijkingen (1.8). (1.11). (1.12) en (1.17) 

t\m (1.19) met de definities 
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p = ~(m n ) ~ m n a a a n n (2.46) 

V = 1/p•~(m n V ) ~ V 
a a a a n 

(2.47) 

(2.48) 

p = ~(p ) a (2.49) 

Hierin staan de subscripts a= n,i,e voor neutralen, ionen en elektro

nen. We lineariseren de vergelijkingen onder aanname dat J = E = v 
0 0 0 

= 0. Voor de "nul-orde" impulsbalans vinden we weer (1.1) omdat 

IJ x BI << IPgl voor de atmosfeer. Daarom vinden we dezelfde dichtheid 

en druk voor de atmosfeer in evenwicht als voor de neutrale sfeer. We 

nemen in het vervolg aan dat we met een isotherme atmosfeer te maken 

hebben. Als eerste-orde vergelijking vinden we 

~1 
öt + v•(p

0
v1) = 0 (2.50) 

öv 
Poöt1 + vpl = plg + J x Bo (2.51) 

~1 + v •vp = c2 (~1 + v •vp ) (2.52) öt 1 0 öt 1 0 

Jl = 0 oElll + a 1 (E11 + v1 x B
0

) + a2b x (E1 + v1 x B
0

) (2.53) 

V x El = _ öB
1 öt (2.54) 

V x Bl = J.LoJl + 
-2 öE 

cl öt1 (2.55) 

waarin we ons assenstelsel zo kiezen dat B = e B en g = -e ~. 
0 y 0 x-

Op twee manieren zullen we nu een dispersierelatie afleiden voor 

gravito-akoestische golven in zo'n zwak geïoniseerde, isotherme atmos

feer. 

De eerste manier (2.3.2) houdt in dat we een aantal termen van de 

vergelijkingen (2.49) t/m (2.54) verwaarlozen omdat deze in vergelij

king met andere termen inderdaad zeer klein zijn. In een bijzonder ge

val is het dan mogelijk om exact een dispersierelatie af te leiden. 

Een andere mogelijkheid (2.3.3) is om alle termen mee te nemen en 

een W.K.B.-benadering te gebruiken bij de afleiding van de 

dispersierelatie. Dit zal een zeer fraai resultaat opleveren. 
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2.3.2. Een dispersierelatie 

Omdat in veruit het grootste deel van de atmosfeer a 1 << a2 ver

waarlozen we de laatste term van (2.52). Het is te bewijzen (Habraken) 

öE dat de dielektrische verplaatsing öt te verwaarlozen is voor zwaarte-

golven. Dit komt doordat alle processen op een langzame tijdschaal 

plaatsvinden. Verder gaan we over op de variabelen V en W waarvoor 

geldt 

V = p Vt 
0 

w = p u 
0 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

Het stelsel vergelijkingen kan na Fourier-transformatie naar het fre-

quentie-domein geschreven worden als (Appendix A2) 

iwV - vp1 + p g - 2:1 [-vW - !. e + V x B J x B = 0 1 p 1 H z o o 
0 

waarin e de eenheidsvector in de z-richting is. z 

= 0 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 

(2.62) 

Het quotien t van a 1 en p 
0 

is boven ongeveer 200 km. een constante 

(figuur 1-8) zodat alleen a /p in (2.61) een van de hoogte afhanke-o 0 

lijke coefficient is. 

Wanneer we golfvoortplanting loodrecht op het magneetveld bekijken 

wordt de term waarachter deze coëfficient gelijk nul en kunnen we dus 

zonder problemen naar het k-domein transformeren. Is dit niet het ge

val dan moeten we wederom onze toevlucht zoeken tot een W.K.B.-benade

ring. 

We kunnen het stelsel vergelijkingen dan schrijven als 
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iw-w 0 0 0 -ik iw B-1k -1 -1 
+ w B H V p x p 0 z p 0 x 

0 iw 0 0 -ik 0 V y y 

0 0 iw-w -ik 
-1 

V -g -iw B k = 0 p z p 0 x z 

-ik -ik -ik iw 0 0 Pt x y z 

0 0 g(1-l) -i wc 2 iw 0 Pt 

iw k 0 -iw k 0 0 w [k2+k2~) + ~·k2 w p z px W x z H B y 
0 0 

2 2 
waarin w = a 1B /p en w = a B /p 

p 0 0 0 0 0 0 

Opdat er niet-triviale oplossingen zijn moet de determinant van het 

stelsel (2.62) gelijk nul zijn. Dat levert de dispersierelatie. 

[ 

k2 ] . 2 a- x 
- lW W 2 

p [k] k2 +ak2 +k2 -ik /H 
x y z z 

[ 

22..4 ] 2 2 2 cu.J CK 
+ w g (l-1) [k +k J + 2 2p 2 y + 

x y k +ak +k -ik /H 
x y z z 
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Een weergave van deze relatie is figuur 2-6. 

t- l 
, I 

Figuur 2-6 Dispersierelatie (2.64) Voor de para.eters zijn de 

volgende waarden gebruikt: H=5•t04m, -4 -1 
"'p=5•10 8 ' a--4, 

k =k reëel enk reëel. x y z 

Wanneer a1~ 0 en a0~ 0 resteert vergelijking (2.13) voor de neutrale 

atmosfeer. 

In het geval dat we loodrechte voortplanting op de magnetische 

inductie hebben (k = 0), is de dispersierelatie geen benadering maar 
y 

exact omdat dan de term achter de enige coefficient die van de hoogte 

afhangt {w ) gelijk nul is. We vinden dan voor deze relatie 
0 

4 . 3 2 2 [ 2 2 ] rr[ k! ] W + 1 W W - (aJ C k + k -ik /H - i (o)(aJ eli!. -=---:::----
p x z z P H k2+k2-ik lH 

x z z 

2 2.. 2 
+ "'bc-kx = 0 

{2.65) 

Onderstel k = k , k = k + i/2H {zie 2.14 ) en"' = "'r + i<aJi met x x z z 
lwi I « Iw 1. Hierin zijn k , k , "' en "'i reëel. r x z r 
Vullen we dit in in (2.65) en nemen we alleen termen van alleen nulde 

en eerste orde in "'i mee, dan kunnen we uit het imaginaire deel van de 
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vergelijking wi(k .k .w ) oplossen x z 0 

Voor het reële deel van de vergelijking vinden we 

[ 
2 l 4 2 2 2 2 2 kx 

w + 3w w.w - w c [k +k +1/~] + w w .&H 2 2 ~ r p 1 r r x z r P k +k +1/ 
x z 

(2.66) 

2 2_ 2 
+ "bCKX = 0 

(2.67) 

Vullen we (2.66) in (2.67) en vermenigvuldigen we met de noemer van 

(2.65). dan kunnen we de vergelijking als volgt schrijven 

Ak
4 + Bk2 + c = 0 (2.68) x x 

4 2 2 
A = c ("b --(a)r) 

C - 2/2 [ 2-i!.)&!:. - 3 2 2( 2_&!_) - ...... 6 --w w H H :::(,.)2 w w H &AIJ-p r p r r r 

De coefficient C hangt echter van k af zodat we de oplossing van deze x 
vergelijking niet zomaar kunnen bepalen. Met een eenvoudig iteratief 

proces kan k echter goed benaderd worden (Appendix A3}. 
x 

De resultaten van zo•n berekening voor verschillende w en k zijn x 
weergegeven in figuur 2-7. 
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Figuur 2-7 
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k=O z 

---k=10 z 
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De dispersierelatie (2.68). Voor de parameters zijn de 

4 2 volgende waarden gebruikt: H=4•10m , g=lOmls , ~=1.4, 

u1=10-~os/m. Hieruit volgt dat wa=9.4•10-Js-1 en 

-3 -1 
~= 8.5•10 s 

Het valt op dat de karakteristieke vorm van de dispersiekromme voor de 

neutrale atmosfeer (figuur 2.1) behouden blijft. Dit wijst erop dat de 

correcties voor het reële deel van de dispersierelatie slechts klein 

zijn. Het is echter wel essentieel dat w een imaginair deel bevat het

geen impliceert dat de golf in de tijd gedempt wordt. Deze demping kan 

sterk zijn en wanneer er dus geen ander mechanisme, of bron van ener

gie is die deze demping tegengaat zouden we gravito-akoestische golven 

alleen in de buurt van de plaats waar ze opgewekt worden kunnen aan

treffen. Omdat uit metingen (Hines, 1967) blijkt dat gravito-akoes

tische golven zich, met name in de ionosfeer, over zeer grote afstan

den kunnen voortplanten, moet er in dat geval dus continu een bron van 

vrije energie (bijvoorbeeld wind) aanwezig zijn. 
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2.3.3. Een betere dispersierelatie. 

Vergelijkingen {2.50) t/m {2.52) geven 

::2[povl) = c2v[v·(povl)] + g(~l)v•(powl)- g[v·(povl)] +~~!x Bo 

{2.69) 

Vergelijking (2.54) en {2.55) geven 

[ ] 
6J -2 6~ 

V x V x El + J.Lo 6tl + cl 6t21 = 0 {2.70) 

In beide vergelijkingen wordt J 1 gegeven door {2.53). 

Wanneer we dit in {2.68) en (2.69) invullen en weer overgaan op 

V = p v en opmerken {figuur 1-8) dat u . u
1
1p en u

2
1p vrijwel niet 

0 0 0 0 

van de hoogte afhangen {tussen 200 en 400 km) vinden we zes vergelij-

kingen voor V en E1. waarin nog slechts vier coefficienten van de 

hoogte afhangen. Ondanks deze hoogteafhankelijke coefficienten voeren 

we een fourier-transformatie uit. We kunnen deze vergelijkingen 

schrijven als 

[ : : I = 0 {2.72) 
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( c ) = 

( D ) = 

Hierin 

2 2 2 2 k +k -iM a1~ lc1 y z 0 
-k k 

xy 
-k k -iM a w 

x z 0 2 

-k k 
xy 

-k k +iM a2w x z 0 

w2-k2c2+i(a)(a) 
x p 

-k k c
2 

xy 

-k k c2-i(a)(a) +igk 
x z p x 

2 2 2 2 k +k -iM a ~ lc
1 x z 0 0 

-k k 
y z 

-k k 
y z 

-k k c2 
xy 

w2-k2c2 
y 

-k k c2+igk y z y 

2 2 2 2 k +k -iM a1~ lc1 x y 0 

2 -k kc +i~+ig(7-l)k x z n x 

2 -k k c +ig(7-l)k 
y z y 

2 2 
(a) -k +ig(7-l)k +i(a)(a) +igk z z 0 z 

[-ia~wB0 0 ia~wB0 I 
0 

-ia
1

wB
0 

0 -ia2wB
0 

[-iJL a2wB /p 0 iJL a1wB /p I 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

-iM a 1wB lp 0 -iM a2wB lp 
0 0 0 0 0 0 

is 2 2 2 
(a) =a B lp , w = a 1B lp en~= a~ lp 0 0 0 0 p 0 0 0 o. 

Het nul stellen van de determinant levert weer de dispersierela

tie. Het uitwerken hiervan geeft een weinig inzichtelijke uitdrukking. 

We zullen daarom deze determinant op een andere manier evalueren. 

Merk op dat wanneer de geleidbaarheden a
0

, a 1 en a2 gelijk nul 

zijn dat uit (2.72) volgt dat 

(2.73) 

en dat lAl = 0 de dispersierelatie geeft voor elektromagnetische gol

ven en dat IBI = 0 de dispersierelatie geeft voor gravito-akoestische 

golven. Dit betekent dus dat deze twee soorten golven in dit geval 
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ontkoppelen. Zijn de geleidbaarheden echter ongelijk nul dan bestaat 

er een koppeling tussen deze beide soorten golven. Van de sterkte van 

deze koppeling maken we een schatting. 

We kunnen (2.71) als volgt schrijven 

IA I = I~ I (2. 74) 

Hierin is P een som van termen die een produkt zijn van twee elementen 

van [A], twee elementen van [B], een element van [c] en een element 

van [D]. De koppeling tussen elektromagnetische en gravito-akoestische 

golven is zwak wanneer P/IBI veel kleiner is dan de termen van lAl 
voor frequenties met bijbehorende golfgetallen zoals die volgen uit de 

dispersierelatie lAl = 0. IBI is van de grootte-orde lkl6 

(2.75) 

P is van de grootte-orde 

(2.76) 

(2.77) 

met o~oa1wp] = o(to-
13

] op 300 Ion hoogte (figuur 1-8) 

2 6 -2 -1 en c = 10 mis, w = 10 s 

Termen van IA I zijn van de orde 0 (to-12) zodat de koppeling zwak te 

noemen is. Dit is overigens ook gebleken door met een computer gemaak

te dispersiediagrammen van dispersierelatie (2.72) te vergelijken met 

de dispersiediagrammen van de dispersierelatie lAl = 0. De verschillen 

waren nihil. Een preciezere beschouwing (voor het geval dat de golven 

zich loodrecht op de aardmagnetische inductie voortplanten) is te vin

den in appendix A4. 
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Nu we hebben laten zien dat de koppeling tussen gravito-akoes

tische en elektromagnetische golven zwak is. beschouwen we de disper

sierelatie voor gravito-akoestische golven in een (partieel} geïoni

seerde atmosfeer 

waarin if = w
2 + iww 

p 

(2.78} 

Merk op dat deze dispersierelatie volgt uit vergelijking (2.69} 

en (2.70} waarin E = 0 genomen wordt. In dat geval zijn het vergelij

kingen met constante coefficienten zijn zodat fourier-transformatie 

geen bezwaar oplevert. 

We onderzoeken (2. 78} verder voor zogenaamde "principal waves". 

i.e. golven waarvoor k slechts een component in x-. y-. of z-richting 

heeft. nadat we een imaginair deel van k hebben afgesplitst z 

k = k - i/2H z z 

k is dus nog steeds complex. 
z 

Voor k = k e wordt (2.77} 
XX 

4 _2 2.. 2 _2 2 2 2.. 2 wd:t- 2 2 0 - ircK - irw + w.. CK + ck WW. ' 1 - W W.. = 0 x a o x x n 1- n 

.voor k = k e vinden we yy 

2 4 2 2_2 4 2 2.. 2 r.2 2 2 2 4] 
w n - w wau- - w ~ + c-ky Lu-~ + w ~ - n = o 

en voor k = k e vinden we z z 

(2.79} 

(2.80} 

(2.81} 

(2.82} 

In een eerste benadering verwaarlozen we de dissipatieve termen (ter-

-39-



men die a
1 

bevatten} zodat 0 = w. We vinden dan uit de vergelijkingen 

(2.79}, (2.80} en (2.81} en respectievelijk 

4 2[2..2 2 2] 22..2 _b. 
w - w CKX + Wa + "b + "bCKX + ckx~"bvl-l = 0 (2.83} 

{2.84} 

{2.85} 

Met behulp van deze vergekijkingen kunnen we het reele deel van het 

dispersiediagram benaderen. Een zogenaamde "Newtonse procedure" kan 

gebruikt worden om het imaginaire deel, dat voor demping zorgt, te be

palen. 

Vergelijking (2.83} bevat oneven machten van w en k wat wijst op x 
een g x B

0
-drift met snelheid u = g/"b. Wanneer we de vergelijkingen 

(2.83}, (2.84} en {2.85} vergelijken met vergelijking {2.15} en 

figuur 2-1 zien we dat akoestische golven een cut-off hebben voor 

w =[w! + ~) 112 en dat interne-zwaartegolven in de x-, en y-richting 

i i 1 ijk r (&),2 + (&),2] 112. u~· t een resonant e voor respect eve w = "b en w = ~ 
0 

n 

vergelijking (2.84} volgt dat interne-zwaartegolven zich niet in de 

z-richting voortplanten. 

Tot slot van dit hoofdstuk enkele numeriek berekende dispersie

diagrammen voor "pricipal waves" waarbij gebruik is gemaakt van verge

lijking {2. 78}. Gebruikte numerieke waarden zijn typisch voor de 

ionosfeer. Verder is aangenomen dat Im(kz} = l/2H 

In de plaatjes zien we: 

--dat alle golven, behalve de zich parallel aan de 

aardmagnetische inductie voortplantende akoestische golven, 

voor grotere golfgetallen dan "b/c een typische 

dempingsgraad w 12 hebben, zoals ook na nadere beschouwing 
p 

van (2.80}, (2.81} en {2.82} duidelijk is, 

-- dat de grootste invloed op de dispersierelatie te zien is 

bij golfgetallen die overeen komen met een frequentie 

w = "b· 
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-- dat die invloed groter wordt naarmate ~ dichter bij ~ 

ligt, 

-- dat de acoustic cut-off frequentie eerder kleiner dan groter 

wordt zoals de benaderingen suggereerden. 
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HOOFDSTUK 3 NIET -LINEAIRE GOLFVERGELIJKINGEN 

3.1. Inleiding 

In hoofdstuk 2 hebben we om lineaire vergelijkingen uit de basis

vergelijkingen te verkrijgen, verondersteld dat we dit met een sto

ringsmetbode mochten doen. Het toepassen van deze methode kan alleen 

gerechtvaardigd worden door a posteriori relatieve groottes van line

aire en niet-lineaire termen met elkaar te vergelijken. 

Zoals reeds opgemerkt kan het zo zijn dat als verstoringen be

schouwde grootheden van dezelfde orde van grootte zijn als de even

wiehtsgrootheden , bijvoorbeeld doordat de amplitude van een interne 

zwaartegolf exponentieel toeneemt met de hoogte. De gebruikte methode 

is dan natuurlijk niet meer geldig. Dit betekent echter niet dat de in 

het vorige hoofdstuk afgeleide relaties geheel niet meer geldig zijn. 

Wel zullen ze kwantitatief sterke veranderingen ondergaan. 

In dit hoofdstuk zullen we vergelijkingen afleiden voor golven en 

verschijnselen waarbij niet-lineaire termen in de vergelijkingen te 

groot zijn om te verwaarlozen maar waarbij de verstoringen nog steeds 

kleiner zijn dan de evenwichtsgrootheden. We kunnen dan belangrijke 

verschijnselen beschrijven zoals de interactie tussen enkele golven, de 

generatie van hogere harmonischen van een golf en de vorming van soli

taire golven zonder dat we de basisvergelijkingen geheel moeten oplos-

sen. 

3.2. De Korteweg-De Vries vergelijking voor interne-zwaa.rtegolven. 

3.2.1. Inleiding 

In deze paragraaf wordt een niet-lineaire golfvergelijking, die de 

Korteweg-De Vries vergelijking (KDV) wordt genoemd, afgeleid voor 

"lange" interne-zwaartegolven. Onder lang verstaan we in dit geval gol

ven die een golflengte hebben die veel groter is dan de vertikale 

schaalhoogte. 

De techniek die in het algemeen wordt gebruikt om uit een stelsel 

vergelijkingen een eenvoudigere vergelijking voor (lange, unidirectio

nele) golven te destileren wordt reductie-storingsrekening genoemd. De

ze techniek combineert een ontwikkeling van de verschillende afhanke

lijke variabelen naar kleine amplitude met een herschaling van plaats-
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en tijdcoördinaten. Een introductie in reductie-storingsreke-ning wordt 

gegeven in paragraaf 3.2.2. Voordat we die echter kunnen toepassen, 

moeten we de vergelijkingen hebben die gelden voor het soort (lange) 

golven dat we willen beschrijven. Hierover gaat paragraaf 3.2.3. 

3.2.2. Reductie-storingsrekening. 

Zoals gezegd is de ontwikkeling naar kleine amplitude van de af

hankelijke variabelen onderdeel van de reductie-storingsrekening. Dit 

houdt in dat we voor zo'n variabele, bijvoorbeeld voor v, de volgende 

ontwikkeling veronderstellen. 

(3.1) 

De eerste term in deze ontwikkeling is geassocieerd met de situatie dat 

er geen verstoringen (golven bijvoorbeeld) zijn (de evenwichtssi tua

tie). De termen met v1, v2 , .... representeren de verstoringen. De pa

rameter ~ is een maat voor de amplitude van de verstoringen en wordt 

klein verondersteld ( ~<<1 ). 

Verder bestaat de reductie-storingsrekening uit het herschalen van 

de onafhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn hier 

tijd en plaats. De herschaling van deze variabelen moet zo zijn dat de

ze consistent is met de lange-golf benadering die nagestreefd wordt.In 

de praktijk betekent dit, dat we plaats en tijd zo herschalen dat voor 

een verandering van de nieuwe plaats- en tijd-coördinaten een veel gro

tere verandering van de oorspronkelijke coördinaten nodig is. e pre

cieze manier waarop we dit uit elkaar trekken van plaats en tijd (ook 

wel stretchen genoemd) moeten doen, kunnen we bepalen aan de hand van 

de dispersierelatie van de gelineariseerde vergelijkingen. 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, hebben de geline

ariseerde vergelijkingen voor golven in één dimensie oplossingen van de 

vorm exp(iS) met S = (k•x - wt) waarin w =w(k) de dispersierelatie is. 

Omdat we geïnteresseerd zijn in lange golven en dus kleine golfgetallen 

k, is het zinvol w(k) te onywikkelen in een Taylor-reeks rond k = 0. 
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w(k) = w(O) + [aw lk + 1/2[a2;1 lk2 + 1/6[a3~~ lk3 + 
8k k::O 8k k::O Bk k::O 

(3.2) 

We introduceren nu een nieuw golfgetal K met 

(3.3) 

waarin p > 0. De Taylor-reeks (3.2) wordt nu 

Hiermee volgt voor de fase functie 8 

[ 
3 l a w 3p 3 - 1/6-;) ~ Kt- .... 

8k k::O 
(3.5) 

Voor zuiver dispersieve systemen, bijvoorbeeld interne zwaartegolven in 

een neutrale atmosfeer, heeft de Taylor-reeksontwikkeling van w(k) al

leen oneven machten van k, omdat 

w(O) = a2w21 = .... = 0 
8k k::O 

(3.6) 

De fasefunctie wordt dan 

(3.7) 

Hieruit volgt nu dat een geschikte herschaling van de plaats en tijdco

ördinaten x en t voor zuiver dispersieve systemen wordt gegeven door 

-48-



f = E.P[x- [aw lt] 
8k k::O 

(3.8) 

3p 
T = E. t. (3.9) 

Dit is een gestrecht, met de golf meebewegend coordinaten stelsel. 

3.2.3. De hydrostatische benadering. 

Omdat de herschaling van de onafhankelijke variabelen afhangt van 

welke soort lange golven we willen beschrijven moeten we een stelsel 

vergelijkingen hebben dat slechts dit ene soort golven beschrijft. Zou

den we bijvoorbeeld de vergelijkingen (2.1} t/m (2.3) nemen, dan be

schrijven deze zowel interne-zwaartegolven als akoestische golven. Het 

blijkt dan niet mogelijk om de coördinaten op zo'n manier te herschalen 

dat we beide soorten lange golven kunnen beschrijven. Dit komt doordat 

akoestische golven een groepsnelheid hebben die naar nul gaat wanneer 

de golflengte naar oneindig gaat, terwijl de groepsnelheid van interne

zwaartegolven in die limiet ongelijk nul blijft. 

We zoeken dus een benadering van (2. 7} t/m (2. 9) die geldig is 

voor kleine w en k en die alleen interne zwaartegolven beschrijft. De

ze benadering is de zogenaamde hydrostatische benadering (Holton, 

Gill). In de hydrostatische benadering wordt de vertikale versnelling 

verwaarloosd ten opzichte van de vertikale drukgradiënt gedeeld door de 

massadichtheid en de gravi tatieversnelling. Hierdoor gaat (2.1} t/m 

(2.3} over in 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

Dw In (3.12) hebben we dus de term Pöt verwaarloosd. Wanneer we voor de 

afhankelijke variabelen een ontwikkeling naar kleine amplitude toepas-
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sen zullen we deze term niet helemaal verwaarlozen, maar van een orde 

hoger in c veronderstellen. 

Vergelijkingen {3.12) betekent dat de druk in een punt gelijk is aan 

het gewicht van de lucht boven dat punt per oppervlakte eenheid. De 

voorwaarde waaronder deze benadering geldig is zullen we afleiden uit 

de dispersierelatie voor de gelineariseerde vergelijkingen in de hydro

statische benadering. 

Uit {3.10) t/m {3.13) vinden we de volgende gelineariseerde verge

lijkingen {vergelijk met 2.7 t/m 2.9). 

~1 + v•{p v ) = 0 at o 1 

P au1 + ~1 = o oat ax 
~1 + gp1 = 0 

~1 + v •vp = c2 [ap1 + v•vp J at 1 o at o 

{3.14) 

{3.15) 

{3.16) 

{3.17) 

Na Fourier-transformatie en met vp = gHvp = -gp e kunnen we {3.14) 
0 0 0 z 

t/m {3.17) voor een isotherme atmosfeer als volgt schrijven 

ik ik -iw 0 pou1 x z 
-iw 0 0 ik pow1 x 

= 0 {3.18) 0 0 0 ik p1 
2 z 

0 g{l-1) i wc -iw p1 

Nul stellen van de determinant van de matrix in {3.18) geeft de disper

sierelatie in de hydrostatische benadering 

22[2 0 ] 22...2 -w c kz - 1kz/H + ~c-kx = 0 {3.19) 

Vergelijk dit met {2.13). Wanneerwek weer reeel kiezen vinden we op x 
eendere wijze als in hoofdstuk 2 

{3.20) 

Uit vergelijking met {2.13) volgt dat opdat {3.20) bij benadering gel

dig is dat 
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Uit (3.20} volgt dan 

ofwel 

À » H 
x 

(3.21} 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

waarin À = 2~/R de de golflengte in de x-richting is. Met lange golven x x 
zullen we dus golven bedoelen waarvan de golflengte in de x-richting 

veel groter is dan de vertikale schaalhoogte. Voor dit soort golven is 

de hydrostatische benadering geldig. 

3.2.4. De Korteweg-De Vries vergelijking 

De in paragraaf 3.2.2.geïntroduceerde methode zullen we nu toepas

sen op de vergelijkingen (3.10} t/m (3.13} . 

Als eerste worden de onafhankelijke variabelen herschaald. Daartoe 

schrijven we met behulp van (3.20} de Taylor-reeksontwikkeling van w(k} 

rond k = 0 op. Merk op dat het hier gaat om een ontwikkeling naar twee 

variabelen. 

Uit (3.20} volgt 

(3.25} 

De Taylor-reeks van w(k} is 

w(k) = w(O) + [aw I lk + [aw I lk + 1/2 [a2~ I lk2 + 
aR. k--o x aR. k=O z ak R.--o x 

x z x 

[ 

2 ll [2

1] [
3

1 l + a w k k + 1/2 a w k2 + 1/6 a w k3 + 
aR. aR. k=O x z ak.2 k=O z ak.3 k--o x 

x z z x 
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[ B3w I ]2. [ B3
w I l 2 [B

3
w I ]3 + 1/2 2 k-k + 1/2 2 k k + 1/6---3 k + ...... . 

Bk Bk k--Q x z Bk Bk k--Q x z Bk k--Q z 
x z x z z 

(3.26) 

Met (3.25) volgt hieruit dat 

3 2 5 4 w(k) = 2Hwbk - (2H) ~k k + 9(2H) ~k k - ... 
X DXZ DXZ 

(3.27) 

Nadat we een nieuw golf getal K volgens (3.3) hebben ingevoerd, wordt 

de fasefunctie 

We zullen dus overgaan op de volgende onafhankelijke variabelen 

f = ~p(x - 2Hwbt) = ~p(x - at) 

C = ~Pz 

waarin p en q nog te bepalen zijn. 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

Wat betreft de ontwikkelingen naar kleine amplitude van de afhan

kelijke variabelen zullen we de volgende, op de oplossingen van het ge

lineariseerde probleem (2.2.2.} geïnspireerde ontwikkelingen gebruiken. 

v = eC/2~PH[~v1 + ~2v2 + .... ] 

-CI~PH -CI2~PH[ 2 
p = poe + e ~p1 + ~ p2 + 

-CI~PH -CI2~PH [ 2 p = poe + e ~p1 + ~ p2 + 

.... ] 

.... ] 

(3.32} 

(3.33) 

(3.34) 

Vullen we deze ontwikkelingen in in (2.1) t/m (2.3) waarbij we de term 

die in de hydrostatische benadering verwaarloosd wordt van de orde ~ 

stellen. Dit is essentieel want op die manier is ervoor gezorgd dat de 
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vergelijkingen slechts een soort golven beschrijven, maar is er, zoals 

we zullen zien, toch nog sprake van dispersie voor golven met k = 0 . z 
Dit laatste was in de zuivere hydrostatische benadering niet het geval 

(zie 3.27). Verder gaan we over op de nieuwe onafhankelijke variabelen. 

We vinden dan de volgende vergelijkingen 

We nemen termen van gelijke orde in ê bij elkaar 

. 
• • 

( J 
-CI2êi1I 

p u
1 

e 
0 T 
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.... ) l + 

(3.35) 



.... J] 

.... J] ; 0 

. 
• 

. 
• 

-CI2e:.l1I 
( -p/2H + gpl )e 

-CI2e:.l1I (-p2/2H + gp2)e 

-f/2e:.l1I 
p w

1 
e 

0 T 

(3.36) 

... ] + 

(2.37) 
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. . . 

. . . 

. . 

. 
• . 

-(p w /2H)e-f/2éPH 
0 1 

-(pow2/2H)e-f/2éPH 

. ... ) l{l -

... ·l} 
(3.38) 



Een zinvolle keuze van p en q is nu 

p = 0 . q = 1 (3.39) 

Deze keuze is zinvol omdat we, wanneer we andere waarden voor p of q 

kiezen, slechts triviale oplossingen vinden. Deze keuze betekent in 

feite dat we niet-lineariteit en dispersie balanceren. 

Doorde keuze p=O hebben de x- en z-variabelen dus niet gestretcht, maar 

zijn wel overgegaan op een met snelheid a = 2Hwb in de x-richting bewe

gend assenstelsel. Voor de vergelijkingen voor de termen van de eerste 

orde in ~ vinden we dan 

-apoulf + plf = 0 

-pl/2H + gpl + P1ç = O 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

Uit deze vergelijkingen volgt met a = ~ als differentiaalvergelijking 

voor u
1 

(3.44) 

Het was echter de bedoeling dat, door het overgaan op nieuwe onafhanke

lijke variabelen, er op triviale wijze was voldaan aan de lineaire eer

ste-orde vergelijkingen, zodat we uit de tweede-orde vergelijkingen een 

niet-lineaire golfvergelijking konden afleiden voor lange golven. We 

stellen daarom als extra voorwaarde aan de te bestuderen lange golven dat 

of 

(3.45) 

(3.46) 

Op die manier is aan de eerste-orde vergelijkingen voldaan doordat dif

ferentiaties van variabelen naar r pas in de tweede of hogere orde 

voorkomen. Als tweede-orde vergelijkingen vinden we dan 
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(3.48) 

(3.49) 

2 2 C/2é.PH[ 2 -1 
p1T - c p1T - ap2f + ac p2f + g(1-1)pow2 + e -ac (1+1)po p1p1f + 

-1 2 2 
+ ~po (p1p1 )f + u1p1f- c u1p1f + w/2H(p1 - c P1 )(21- 1) + w1 (1/H -

1/2H)(p1 - c2p1)] = 0 (3.50) 

waarin differentiaties naar C gelijk nul zijn wanneer (3.46) geldt. 

Na enig rekenwerk (A5) vinden we uit deze vergelijkingen, zowel in het 

geval dat (3.45) als in het geval dat (3.46) geldt de volgende niet-li

neaire golfvergelijking 

(3.51) 

Ç/2é~ Dit is de bekende Korteweg-De Vries vergelijking, waarin e als een 

parameter moet worden beschouwd. Een belangrijke eigenschap van deze ver

gelijking is, dat zij zogenaamde solitaire golfoplossingen bezit. Deze op

lossingen stellen gelocaliseerde golven voor die, ondanks dispersie en het 

meenemen van niet-lineaire termen in de vergelijkingen, hun vorm behouden 

bij voortplanting. Dit is mogelijk doordat de dispersie en de niet-line

aire effecten met elkaar in evenwicht zijn en elkaar compenseren. 

Heel kort zullen we zo'n solitaire oplossing bekijken. Door overgang 

op de variabelen 

UA -2(2J-1)[~( _2)2]-
113 

z/2H 
= 2 2 l e ul 

61 1 

(3.52) 
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[~ 2]-1/3 
~ = r·-2) f (3.53) 

vinden we de vergelijking 

(3.54) 

De eenvoudigste oplossing van deze vergelijking is de zogenaamde 1-so

litonoplossing (Dodd) 

(3.55) 

waarin A. v, en ~ willekeurige reële getallen zijn. In de oorspronkelijke 

coördinaten volgt hieruit als eerste-orde oplossing voor v uit (3.32) 

(3.56) 

Aangezien we vanveen factor ez/2H hadden afgesplitst (vergelijking 3.32) 

is de golf in eerste orde onafhankelijk van de hoogte z. wanneer k aan z 
(3. 45) of (3.46) voldoet. Merk op dat golven met een grotere amplitude 

smaller en sneller zijn. 

Het bestaan van solitaire-interne-zwaartegolven zou een verklaring 

kunnen zijn voor het bestaan van zich, met behoud van vorm, over grote 

afstanden voortplantenden golven. 
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3.3 Golf-golf interoaetie 

Tot nu toe hebben we steeds verondersteld dat oplossingen van de 

lineaire vergelijkingen de volgende vorm hebben 

(3.57) 

met 8 = k•x- wt en A een complex getal. Dit betekent dat er aangenomen is 

dat we slechts met een mode te rnaken hebben. Natuurlijk zijn ook golven 

die te schrijven zijn als een som van termen als in (3.57) op-lossing van 

de lineaire vergelijkingen 

(3.58) 

met 8. = k.•x- w.t en waarin k. en w. aan de dispersierelatie voldoen. 
1 1 1 1 1 

Omdat we in werkelijkheid te rnaken hebben met zuiver reële oplossingen en 

dit in het vervolg ook essentieel blijkt te zijn tellen we bij een 

oplossing zoals (3.58) de complex geconjugeerde oplossing op 

(3.59) 

Dat we tot nu toe met complexe getallen en één harmonische golftrein

oplossing hebben gewerkt heeft niets afgedaan aan de juistheid of alge

meenheid van de oplossingen omdat we, wanneer oplossingen gebruikt werden, 

te rnaken hadden met lineaire vergelijkingen. Wanneer in een stelsel line

aire vergelijkingen oplossingen van de vorm (3.59) gebruikt worden vinden 

we dezelfde ontkoppelde stelsels vergelijkingen voor termen evenredig met 

* i81 i81 e , e , 
* i82 i82 e , e , .... Wanneer in de vergelijkingen echter produkten 

van de oplossingen voorkomen is het wel van belang dat we met reële oplos

singen werken en maakt het ook uit met hoeveel harmonische oplossingen we 

werken. 

In deze paragraaf zullen we de resonante wisselwerking bestuderen 

tussen drie harmonische golven. Hiertoe zullen we een methode gebruiken 

die we nog niet zijn tegengekomen. Deze methode komt neer op de intro

ductie van een stelsel "langzame" plaats- en tijdvariabelen. 
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x n 
(3.60) = E. x n 

z n (3.61) = E. z n 

T = e.nt (3.62) n 

met e. << 1 en n = 0,1,2, .... Deze methode, waarbij er dus wordt over

gegaan op een stelsel onafhankelijke variabelen volgens (3.60) t/m 

(3.62), wordt de meerschalen-methode genoemd. Het idee achter deze me

thode is dat verschijnselen zoals golfvoortplanting en golfwisselwer

king op andere tijdschalen plaats hebben en dat het daarom verstandig 

is om deze verschijnselen op hun "eigen" schaal te beschrijven. De in

troductie van verschillende lengte- en tijdschalenovereenkomstig (3.60) 
a a a 

t/m (3.62) betekent dat ax . az . at overgaan in 

a a a 28 (3.63) --.-+ E. -- + e:. --+ ax ax axl ax2 
a a a e.2L+ (3.64) --.-+ E. -- + az az azl az2 
a a a 28 

(3.65) --.-+ e.--+e.--+ at at 8Tl 8T2 
2 v -. v + e. v1 + e. v2 + (3.66) 

Verder ontwikkelen we de golfvariabelen v, p en p weer naar e. 

(vergelijking 3.1) volgens 

2 V = E.Vl + E. v2 + (3.67} 

-z/H 2 (3.68) p = p e + e.pl + E. p2 + 
0 

-z/H 2 (3.69) p = p e + E.pl + E. p2 + 
0 

waarin vi . pi • pi functies van x, Z, t, xl. zl. Tl' x2. z2. T2 ..... 

zijn voor i= 1,2,3, .... 

Vullen we de ontwikkelingen (3.63} t/m (3.69} in in de vergelij

kingen voor de neutrale atmosfeer (2.1} t/m (2.3) 
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[Q_ + at 

.... ) l = 0 

(3.70) 

28 
~ --+ 

aT2 

•••• ) ] } { ~00 -z/H + ~PI + ~2P2 + .... h 1[.-zm _ ~~:: + ~2[1:: + 

~h+l) [::] 2 
+ .... ]] } (3. 72) 

dan vinden we voor de termen van de eerste orde in ~ 
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Dit zijn gewoon de gelineariseerde vergelijkingen (2.7) t/m (2.9) met 

polarisatievergelijkingen (2.16) t/m (2.19). Voor de vergelijkingen voor 

de termen van de tweede orde in ~ vinden we 

(3.76) 

p owQ + ~2- p g =- [p owl + ~1 + p188wt1 + po(v1·v)w1] = -· (3.78) oot 8z 2 oóT1 az1 

(3.79) 

Merk op dat voor de tweede orde grootheden dezelfde differentiaalvergelij

kingen gelden als voor de eerste orde grootheden met als enig verschil dat 

de differentiaalvergelijkingen voor de tweede orde grootheden een bronterm 

hebben. Uit (3.77) t/m (3.80) vinden we de volgende differentiaalvergelij

king (vergelijk 2.10) 

2 
+ g <•-1)(e1P ) - (o/p >ttt + g(o/p ) t 

0 x 0 0 z (3.80) 

waarin subscripts in de bronterm staan voor differentiaties naar de be

treffende variabele. We kunnen nu oplossingen van de vorm zoals gegeven 

door vergelijking (3.59) in de bronterm invullen waarbij de verhoudingen 

van de arnpl i tudes van de eerste-orde grootheden gegeven worden door de 
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polarisatievergelijkingen (2.16) t/m (2.19). We zullen dat hier doen voor 

oplossingen van het lineaire probleem die uit drie harmonischen bestaan 

* * iS ·* iS + v7eiS1 + V2eiS2 + v;eiS2 + v;elS3 v1 = V1e 1 v3e 3 + (3.81) 

~:] 
* ·* * 

P1eiS1 * iS P2eiS2 + P~e1S2 + p iS3 p* iS3 = + P
1
e 1 + 3e + 3e (3.82) 

[::] = RI i81 + R~ei8~ + 
·* * 

R
2
eiS2 + R~e1S2 + ~eiS3 + ~eiS3 (3.83) 

Hierin zijn Vi. Pi en Ri nog functies van x1• z1 . T1 , ~· z2 . T2 ..... 

In de bronterm van de differentiaalvergelijking (3.80) mogen geen termen 

evenredig met een van de oplossingen van het lineaire probleem voorkomen 

omdat dit seculier gedrag zou veroorzaken (Appendix A6) 

Seculier gedrag treedt op als er termen in de bronterm van de differen

tiaalvergelijking die evenredig zijn met een oplossing van de homogene 

vergelijking voorkomen. Bijgevolg zal een particuliere oplossingen van de 

differentiaalvergelijking wat betreft haar amplitude algebraïsch in de 

tijd groeien. Natuurlijk is dan na bepaalde tijd de ontwikkeling naar 

kleine amplitude niet meer geldig en dat was uitgangspunt van onze 

redenering. 

In het algemeen blijkt het eenvoudig te zijn om te voldoen aan de eis 

dat de bron geen termen mag bevatten die seculier gedrag veroorza-ken door 

te veronderstellen dat de amplitudes functies zijn van 

Xi = Xi- vgxTi , Zi = Zi- vgzTien Ti met i= 1,2,3, .. waarin vgx en 

v de groepsnelheid in respektievelijk de x- en de z-richting zijn gz 
Geldt echter dat s3 = s

1 
+ s2 of s2 = s1 + s3 of s

1 
= 2S2 etc. dan hebben 

wij te maken met zogenaamde resonante interactie en is het niet zondermeer 

mogelijk om seculier gedrag te voorkomen. 

In het geval van gravito-akoestische golven is het in het algemeen 

echter niet mogelijk aan een van dit soort voorwaarden te voldoen omdat 

het imaginaire deel van de z-component van het golfgetal voor iedere 

frequentie hetzelfde is (Imk = 1/2H). Doordat het golfgetal een vast z 
imaginair deel heeft vinden we ook in hogere orde geen seculier gedrag. 
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Daaruit volgt dat er in het algemeen geen resonante interactie is tus-sen 

gravito-akoestische golven. 

Wanneer het reële deel van de z-component van het golfgetal echter 

nul is kan er wel nog sprake zijn van seculier gedrag zoals in appendix A6 

aan de hand van een eenvoudige differentiaalvergelijking wordt ge-toond. 

Dit is een gevolg van het feit dat er in dit geval geen voort-planting in 

de z-richting is en dat we daarom de hoogte z als constant mogen 

beschouwen. 

Hier zullen we het geval bekijken dat 

(3.84) 

ofwel 

(3.85) 

De analyse van andere combinaties gaat analoog aan het navolgende. Het 

lijkt ver gezocht dat drie fasefuncties hier aan zouden voldoen. Wanneer 

we echter een heel spektrum van golven hebben zullen er zeker golven zijn 

die aan (3.85) voldoen (figuur 3-1) 

Figuur 3-1 

I 

• 
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We vullen (3.82) t/m (3.84) in (3.81) in, waarin a, {3, 1' en ö ge

geven worden door (3. 76) t/m (3. 79). We maken gebruik van de polarisa

tievergelijkingen om W1, w2 . w3 , P1, P2 , P3 , R1, ~en~ in u1. u2 en U3 
uit te drukken. Wanneer we rekening houden met (3.85) en eisen dat termen 

d . d. . . iSl iS2 i{/3 1 .. k 1 . . . d d . 1e evenre 1g ZlJn met e , e en e ge lJ nu ZlJn, v1n- en we r1e 

gekoppelde differentiaalvergelijking voor ul' u2 en u3 

Hierin is 

Bij de berekening van (3.90) is gebruik gemaakt van het feit dat 

k =0 
zi 
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J.L2 = - [k +k ] + 
xl "3 

(3.92) 

Voor J.L3 geldt dezelfde uitdrukking als voor J.L2 met de indices 3 en 2 

verwisseld. w., r. en p. zijn de verhoudingen van respektievelijk W., R. 
1 1 1 1 1 

en P. tot U. zoals die volgen uit de polarisatievergelijkingen. 
1 1 

Deze coefficienten lijken zeer moeilijk, maar zijn niet meer dan 

reële getallen. De vergelijkingen (3.86) t/m {3.88) lijken niet al te 

moeilijk maar analytische oplossingsmethoden zijn erg gecompliceerd. 

3.4 Kort~olf lange-golf interactie 

Korte-golf lange-golf wisselwerking is een bijzonder geval van wis

selwerking tussen drie golven en doet zich voor wanneer we te maken hebben 

met drie golven waarvan er twee een bijna gelijke maar aanmerkelijk klei

nere golflengte (dus hogere frequentie) hebben dan de derde. Het blijkt 

dan mogelijk te zijn om deze interactie te beschrijven met twee gekoppelde 

differentiaalvergelijkingen in plaats van de drie gekoppelde differen

tiaalvergelijkingen (3.86) t/m (3.88). De vraag is echter hoe er überhaupt 

sprake kan zijn van interactie wanneer we te maken hebben met golven met 

een groot verschil in frequentie. Het idee is dat twee golven met een hoge 

frequentie samen een zweving veroorzaken die een "frequentie" heeft die 

gelijk is aan de lage frequentie van de derde golf. 
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De voortplantingssnelheid van zo'n zweving is gelijk aan de groepsnelheid 

van de hoogfrequente golf. Als de fasesnelheid van de laagfrequente golf 

nu daaraan gelijk is ligt het voor de hand om te veronderstellen dat er 

(niet-lineaire) wisselwerking tussen deze zweving en de langzame golf zal 

zijn. Hoe deze voorwaarde eruit ziet kunnen we zien in het dispersiedia

gram in figuur 3-2. 

Figuur 3-2 

I 

• 

k 

Bij de behandeling van de wisselwerking tussen lange en korte golven 

in deze paragraaf hebben we ons laten inspireren door de situatie zoals 

die is in een plasma (Dodd). Het dispersiediagram heeft ongeveer dezelfde 

vorm, waarin de Brunt-Váisälä-frequentie overeenkomt met de ionen-plasma

frequerntie (w .) en waarin de acoustic cut-off frequentie overeenkomt met p1 
de elektronen-plasmafrequentie (w ). Interne-zwaartegolven komen dan pe 
overeen met ionen-akoestische golven en akoestische golven komen overeen 

met elektronen-akoestische golven. De rol die de parameter 

ö = w Iw . = m./m ~ 1860 pe p1 1 e (3.93) 

(waarin m. de massa van een ion en m de massa van een elektron is) speelt 
1 e 

bij een plasma, wordt hier gespeeld door 
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(3.94) 

(met 0 ~ 1,4 voor lucht). Dat dit quotiënt slechts weinig van één ver

schilt bemoeilijkt de situatie 

De methode die gebruikt wordt om de niet-lineaire evolutie van de 

amplitudes van de drie golven te beschrijven is een combinatie van de 

meerschalen-methode (paragraaf 3.3) en het stretchen van de coördinaten 

(paragraaf 3.2). Uitgangspunt zijn weer de vergelijkingen (2.1) t/m (2.3) 

* + v•(pv) = 0 

Dv 
P Dt + vp - pg = 0 

D -~ 
ffi{PP ) = 0 

(3.95) 

(3.96) 

(3.97) 

We gaan weer op nieuwe onafhankelijke variabelen overvolgens 

x-+x+ E-X1 + E.~ + (3.98) 

z-+z+ E-Z1 + E-2z2 + (3.99) 

t -+ t + E-T1 + E-2r2 + (3.100) 

Om een opsplitsing te krijgen in vergelijkingen die laagfrequent ge

drag en vergelijkingen die hoogfrequent gedrag beschrijven, splitsen we de 

variabelen op in een snel en in een langzaam veranderende component 

1 h 
V= V +V 

1 h p/p = gH + p + p 
0 

1 h 
pip = 1 + p + p 

0 

(3.101) 

(3.102) 

(3.103) 

h Voor een hoogfrequente grootheid y veronderstellen we de volgende ont-

wikkeling 

(3.104) 
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waarin y~ = y~(x,z,t,X1 .z1 .T1 , .... ) 
Voor een laagfrequente grootheid nemen we aan dat de volgende ontwik

keling geldt 

I 2 I 3 I 
y = ~ y2 + ~ y3 + .... (3.105} 

waarin y~ = y~(X1 ,z1 ,T1 .~.z2 ,T2 ..... } 

Er is dus verondersteld dat de laagfrequente grootheden een orde kleiner 

zijn dan de hoogfrequente grootheden. Dit is gedaan om een koppeling tus

sen beide soorten golven tot stand te brengen en moet achteraf op juist

heid gecontroleerd worden 

Als eerste zullen we het hoogfrequente gedrag analyseren. Daartoe 

substitueren we (3.98} t/m (3.104} in (3.95} t/m (3.97} en vinden dan in 

laagste orde 

(3.106} 

(3.107} 

(3.108} 

(3.109} 

We zullen aannemen dat de laatste term in (3.100} een orde kleiner is. De 

enige reden hiervoor is dat dit de hoeveelheid rekenwerk met een orde ver

mindert en de inzichtelijkheid van de afleidingen vergroot. Wanneer we de

ze benadering niet gebruiken verandert er niets essentieels aan de hierna 

volgende beschouwing. 

Deze benadering is exact als 

(o-1} = 0(~} (3.110} 

(Stenflo} Dit betekent dat 0 ongeveer één (isotherme processen} is en dat 

walwb zeer groot is. Vergelijk dit met de situatie in een plasma aan de 

hand van de vergelijkingen (3.93} en (3.94}. Voor een beschouwing over de 

geldigheid van deze benadering als niet aan (3.110} voldaan is wordt 
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verwezen naar appendix A7. Hierin wordt duidelijk dat de gevolgen van deze 

banadering zeker niet kwalitatief zijn. 

Met deze benadering volgt uit (3.106} t/m (1.113} de volgende disper

sierelatie voor hoogfrequente golven 

(3.111} 

Wanneer we wh en kxh reëel kiezen, vinden we dat 

(3.112} 

waarin kzh reëel is Vergelijking (3.111} wordt dan 

2 2r 2 2 1 ] 
~ - c lkxh + kzh + 41~ = 0 (3.113} 

waarin kxh, kzh en ~ reëel zijn. 

De polarisatievergelijkingen voor de hoogfrequente grootheden worden 

(3.114} 

(3.115} 

(3.116} 

(3.117} 

waarin A= A(X1,z1.r1.x2 .z2 .T2 , .... } complex, waarin we voor kzh even

tueel (3.112} kunnen substitueren en waarin kxh en ~ dan reëel zijn. 

Vergelijk dit met (2.16} t/m (2,19}. 

Voor termen van de tweede orde in ~ vinden we 

ónh h h 1 [óph h h h h h ] 6t2 + v·v2- w2/H = w2/H- óTi + v1•v1 + v•(p1v1}- p1w1/H = a2 

(3.118} 
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(3.119) 

ó h AT..h h h [ 1 1 ówh AT..h öwh 
ó;2 + ~2 - P2IH + gp2 = - P21H + gp2 - öT~ + ~~ + P1aé + h h] (v

1
·v)w

1 

5 l2 (3.120) 

h - g(l-1)w 
1 

(3.121) 

In deze vergelijkingen kunnen we de oplossingen van de eerste-orde verge

lijkingen substitueren. Voordat we dit echter doen lopen we even vooruit 

op een voorwaarde die we zullen vinden opdat interactie mogelijk is. Het 

blijkt in het vervolg ook noodzakelijk te zijn dat Re(k ) = 0 (zie ook z 
3.3). Daarvan maken we alvast gebruik wanneer we voor de eerste-orde op-

lossingen schrijven 

h _ ~ 2 [A iS _ A* -is*) u1 - 2lH.~xhc e e (3.122) 

(3.123) 

h i 2[A iS A* -is*) p 1 = ~c e - e (3.124) 

h i [A iS A* -is*) p1 = ~ e - e (3.125) 

We maken daarna onderscheid tussen drie soorten termen, te weten termen 

die alleen van langzame tijd- en plaatsvariabelen afhangen, termen die in 

de differentiaalvergelijking voor een tweede-orde variabele seculier ge

drag veroorzaken en termen die tot geen van beide vorige soorten horen. In 

de brontermen van (3.118) t/m (3.121) mogen geen functies voorkomen van 

x1.z1.T1.x2 .z2 .T2 ..... omdat dit seculier gedrag veroorzaakt (Dodd). 

Hieruit volgen vergelijkingen voor de termen die alleen van x1.z1.T1.x2 .

z2.T2 ..... afhangen 
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2 {2J-1) 
=À.n + R + 2(]-1)[ 2 _1...2 2) IAI2 '}H Z _ O 

H 20 g 20 1H ~ r<-xhc e - {3.126) 

{3.127) 

Hierin zijn P20 • R20 en w20 integratieconstanten van respektievelijk p~. 

p~. w~ en is IAI
2 = AA*. De e-macht moet als een parameter beschouwd wor

den omdat z constant is vanwege het nul zijn van kzh 

Uit de vergelijkingen (3.118) t/m (3.121) volgt als differentiaalver-

gelijking voor p~ 

(3.128) 

In de bronterm van deze vergel ijking mogen geen termen voorkomen die 

evenredig zijn met exp[i(kxhx- ~t)] of exp[-i(kxhx- ~t)] omdat dit 

seculier gedrag zou veroorzaken. Daaruit volgt dat 

(3.129) 

Wanneer we hierin de oplossingen van de eerste-orde vergelijkingen in

vullen en gebruik maken van de dispersierelatie (3.111) vinden we dat 

8A h 8A h 8A -+V •-+ V •--
8T1 gx ax1 gz az1 

(3.130) 

h 2 h 2 
met v = k c /~ en v = kzc /wh gx x n gz 

(3.131) 

Kiezen we A als 
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{3.132} 

. "' h waar1n x1 = x1 - vgxT1 • dan is aan {3.130} voldaan als kz = 0. 

Nu kunnen de oplossingen van de tweede-orde vergelijkingen bepaald 

worden. We vinden 

{3.133} 

. [[ 1 ] 1 rL J] ( 2 2ia *2 -21a] w2 = -1 2HwP22 + 161~l2Hw + gw{1-1} A e - A e + 

(3.134} 

{3.135} 
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* -i8] 1 +A e + ~0- p2 

{3.136) 

waarin u20(x1.x2.z2.r2 ..... ). w20{x1.x2.z2 .T2 ..... ). 

P20{X1.x2.z2.T2 ..... ).en ~o{X1.x2.z2.T2 ..... ) 
integratieconstanten zijn. Voor het overzicht zijn de indices h 

weggelaten 

Voor de derde-orde vergelijkingen vinden we 

{3.137) 

{3.138) 
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(3.139) 

(3.140) 

Voor de langzame termen van (3.138) en (3.140) vinden we de volgende 

vergelijkingen 

2 
au2o aP 20 kxhc [ 2 2 2 ] a IA 12 

[<2J-1)] ~+ ~+ ~ ~- kxhc - fH (21-1) aT exp H + 
1 1 4w1 1 1 1 

(3.141) 
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~ _ 2~ _ c {J-1)~~ (2J-1) + ( _1)W _ o aP aR 2 ~ 1 , 12 [ J 
aT caT ~L2 aT exp H g'} 20-

1 1 4'}~ 1 'l 
(3.142) 

Uit deze vergelijkingen volgt met behulp van de twee vergelijkingen die we 

al hadden (3.130) en (3.131) en met behulp van de dispersierelatie (3.117) 

voor de integratieconstanten 

(3.143) 

(3.143) 

(3.144) 

(3.145) 

Uit de derde-orde vegelijkingen vinden we de volgende differentiaalver

gelijking (vergelijk met 3.132) 

(3.146) 

De termen evenredig met exp[i(kxhx- wht)] of exp[-i(kxhx- ~t)] in de 

bron van de differentiaalvergelijking moeten samen weer nul opleveren. 

Hieruit volgt een vergelijking voor A die gekoppeld is met de laagfre

quente variabelen. 

8v _2 V _2 ( J 
2l.aA + ~~+ ~~+ V v 1 A f( 1... )IAI 2A 0 

2 1... 2 20 + 2 + w.. • l'(.xh = 
aT 1 akxh ax l'(.xh az n 

1 1 

(3. 147) 
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Deze vergelijking is een twee-dimensionale niet-lineaire Schrödinger

vergelijking 

Nu zullen we een vergelijing voor de laagfrequente variabelen aflei

den die gekoppeld is met vergelijking (3.147). Dit doen we door (3.101) 

t/m (3.105) in (3. 95) t/m (3. 97) in te vullen. Voor de laagfrequente 

grootheden vinden we dan de volgende vergelijkingen 
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ou
1 

8 
1 

[ h8uh h h] 
1 

--2 + ~2 = - p --1 + (v1•v)u1 = -P1 ót 8x 18t 

Wanneer we a1 , p1. ~l en o1 evalueren vinden we 

a1 = 0 

pl = [2(i~1)] [~- k~c2)21AI2exp[(2i~1)] 
~1 = 0 

ól = 0 

(3.148) 

(3.149) 

(3.150) 

(3.151) 

(3.152) 

(3.153) 

(3.154) 

(3.155) 

In de hydrostatische benadering, die we gebruiken omdat we met lage fre

quenties te maken hebben en waardoor de hoeveelheid rekenwerk beperkt 

wordt, leidt dit tot de volgende differentiaalvergelijkingen 

(3.156) 

(3.157) 

(3.158) 

(3.159) 

(3.160) 

Het gebruik van de hydrostatische benadering is hier dus niet essentieel. 

Wanneer we deze benadering niet gebruiken verandert er niets aan de ge

bruikte methodiek. Uit (3.156) t/m (3.159) vinden we 
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L[V
2
1] = A[-g/3 + c2

{3 ] + B[{j -c2
{3 ] + Crg(o-1){3 + {3 -

xt xzt ttt xxt ~ xx ztt 

(3.161) 

We schrijven (3.147) als 

2l.aA + ~a A+ ~~ + v vl A f( 'L ) IAI2A o av 2 v _2 ( J 
a al.. 2 'L 2 20 + 2 + wh''~xh = 

t ·~xh ax ·~xh az 
(3.162) 

en (3.161) als 

(3.162) 

Deze twee vergelijkingen beschrijven nu de wisselwerking tussen lange 

interne-zwaartegolven en korte akoestische golven en zijn het analogon van 

de Zakharov-vergelijkingen in de plasmafysica die de wisselwerking 

beschrijven tussen lange ionen-akoestische golven en korte elektronen

akoestische golven. 
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Appendix Al: De golfvergelijking voor golven in een atmosfeer 111et 

hoogteafhankelijke schaalfactor. 

~1 + v• ( p v ) = 0 ät 0 1 
8v 

Poat1 + vp1 - p1g = 0 

+ v • vp = c2 [ ~1 + v • vp ] 
1 0 ät 1 0 

met vergelijkingen (1.7) 

wordt dit 

waarbij gebruik is gemaakt van c2 = lgH en Eo = gH 
Po 

Gebruiken we verder dat vp1 = v(p1/p
0

) + (p1/P
0

)VP
0 

= 

= v(p1/po) - (pl/H)ez 

dan vinden we de volgende vergelijkingen 

Uit {A1.4) en (A1.5) elimineren we u 
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{2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

{1. 7) 

(A1.1) 

(A1.2) 

(A1.3) 

(A1.4) 

(A1.5) 

(A1.6) 

(A1.8) 



(Al. 9) 

Uit (A1.6) t/m (A1.9) elimineren we w 

(gz - ~] (gz - ~J(pl/po) + ~2(P/Po) + g[~ - ~J(pl/po) 
= 0 

[
ö 1] 2 a2 ~ 

g(l-l) öz - H (pl/po) + g (l-l)(pl/po) - öt2(pl/po) + c öt2(pl/po) = 0 

(Al.ll) 

Hieruit volgt de differentiaalvergelijking voor (p1/p
0

) 

[[~ _ .!.) [~- .!.) + L] [g2{'}-l) - c2Jj:__](p /p ) = 0 
öz H öz H öx2 öt2 1 o 

{Al.12) 

Nota bene dat H = H(z). Uitschrijven van (Al.S) geeft met c2 = 7gH 

(A1.13) 
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~ndix A2: Fourier-transformatie. 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

(2.54) 

(2.55) 

We substitueren (2.53) in (2.51) en in (2.55). Vervolgens nemen we van 

beide zijden van (2.55) de divergentie en Fourier-transformeren we 

naar het frequentie domein 

-iwp
0

v1 + v•(p
0
v1) = 0 

iwpovl- Vpl + plg + al(Ell + vl x Do) x Do 

-iwpl + vl·vpo + c2pwpl- vl•vpo) = 0 

v• [a oElll + "t (Eu + vl x Bo) l = 0 

We gaan over op de variabelen V en U waarvoor geldt dat 

V= (V ,O,V ) = p v1 x z 0 

E1 = -vU 

(A2.1) 

(A2.2) 

(A2.3) 

(A2.4) 

(A2.5) 

(A2.6) 

en maken gebruik van (1.7) dan vinden we de volgende vergelijkingen 

iwp1 + v•V = 0 

iwV- vp1 + p1g + a 1((-vU)1 + p~1v x D
0

) x D
0 

iwp1 + V p /(p H) - c
2

(iwp1 - V /Hl = 0 z 0 0 z 

v• [u
0
(-vU) 11 + u1 (<-vUJ.L + v1 x B

0
) = 0 
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(A2.9) 

(A2.10) 



Voeren we W in waarvoor geldt 

dan vinden we 

w = p u 
0 

-1 
p vU = vW - p (vp )W 

0 0 0 

iwV - vp1 + p g - !!.1 [-vW - ! e + V x B ] x B = 0 
1 p l H z o o 

0 

iwp 1 - v•V = 0 

+ gVz- c
2

(iwp 1 + ~] = 0 

0'1 [ w ] 0'1 l +-vW +-e --VxB 
p l H z p o 

0 0 

= 0 

Appendix A3: Een iteratief proces. 

Ak 
4 + Bk

2 + c = 0 
x x 

4 2 2 
A = c (~ -(,.)

0
) 

(A2.11) 

(A2.12) 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 

(2.62) 

(2.68) 

Merk op dat voor f geldt 0 < f < 1 en dat alleen f van k afhangt. x 
Daarom kiezen we bijvoorbeeld f = 1/4 en berekenen k . Met deze uitx 
komst berekenen we een nieuwe f. Met deze f berekenen we weer een 

nieuwe k enz. 
x 
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Appendix A4: Loodrechte voortplanting. 

We bekijken golven die zich loodrecht op de aardmagnetische inductie 

voortplanten (ky = 0). In (2.72) verwaarlozen we de termen met a2 om

dat die in het algemeen veel kleiner zijn dan de andere termen en dus 

van minder belang voor de koppeling tussen elektro-magnetische en gra

vito-akoestische golven. We vinden dan in plaats van (2.72) 

al-a2 -a3 0 as E x 

-a a4-a2 -as 0 E 3 z = 0 (A4.1). 
0 a6 ~ alO V x 

-a6 0 ag as V z 

met 

+ ic.x:T1B2/p , a9 = -c~ k + igk , a 10 = -c~ k - igk + ie~ lH. 
0 0 xz x xz x x 

De dispersievergelijking is dan 

dld2 + aSa6{(al-a2)a8 + (a4-a2)~ + (ag+alO)~ + 0Sas} = O (A4.2) 

waarin 

(A4.3) 

met 

(A4.4) 
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en 

d2 = ~8 - a9a10 
2 2 2.2 .2. 22.2 = w (w - c~ + 1c-k /H) + ~c-k a a z o x 

met 

met 

Voer in 

dan wordt (A4.2) 

2-?. 2-2 2 2_ 2 2 2 _2_2 
w a-(w 0: + wbc-k ) + a5a6(- w w - iro: + a5a6) = 0 ee aa x ae ae 

wat leidt tot 

2-2 2_2 2 2. 2 2 2._2 2 2 _2_2 2 2._2 
w ir(w-ur + ~c~) = -w (~a-s /p )(w w + 0:0: + w ~a-s /p) e e a a o x o o o a e a e o o o 

Indien a 1 = 0 factoriseert vergelijking (A4.13): 

w
2 = 0 e 

if = 0 e 

(w
2if + 2c~2) = 0 aa "b x 

(A4.5) 

(A4.6) 

(A4.7) 

(A4.8) 

(A4.9) 

(A4.10) 

(A4.11) 

(A4.12) 

(A4.13) 

(A4.14) 

(A4.15) 

(A4.16) 

Vergelijking (A4.14) is een extra oplossing ten gevolge van de uitge

voerde algebraïsche bewerkingen. (A4.15) is de dispersievergelijking 

voor lichtgolven en {A4.16) is de dispersievergelijking voor gravito-

akoestische golven. 
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Wanneer a ongelijk nul maar nog "klein" is, is de rechter zijde van 

vergelijking {A4.13) te behandelen als storing. We bekijken de invloed 

hiervan op dispersievergelijking {A4.16). De nulde-orde vergelijking 

is dus 

k=k +dk 
0 

elk• ~k [w!n!{k) + ~c~!] 'k=k = 
0 

w
2 2._2 2 2 _2_2 2 2._2 I 

= - 2Q2(J..L a~ /p )(w w + {lW + w J.L a-B /p ) k=k o o o a e a e o o o -w 0 e e 

{A4.17) 

{A4.18) 

{A4.19) 

Hieruit volgt dk{w). Het gevolg van deze correctie op de nulde-orde 

uitkomst is demping en een verschuiving van de golflengte van de gra

vi ta-akoestische golven. Invullen van numerieke waarden leert of de 

benadering juist is. Analoog kan dk uitgerekend worden voor elektro-

magnetische golven (0 = 0) e 
Wanneer a

1 
"zeer groot" is, is de golfdispersie veranderd. We kunnen 

dan een zelfde beschouwing als in het geval dat a
1 

klein is houden, 

waarbij dan niet het rechter maar het linker lid van de vergelijking 

{A4.13) als verstoring wordt beschouwd. In nulde orde vinden we 

2 2 _2_2 2 2._2 
w w + WW + w J..L a-B / p = 0 ae ae o o o (A4.20) 

Uitwerken van deze vergelijking voor w ~ 0, k ~ 0 geeft dat k evenre

dig is met l/2{2w) 1/ 2(l+i). De golven zijn dan dus zwaar gedempt. 
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Appendix A5: De Korteweg-De Vries vergelijking. 

-apoulf + plf = 0 

-pl/2H + gpl + pl( = 0 

-aplf + poulE - powl/2H + powl( = 0 

2 
-a(plf - c Plf) + (l-1)pow1/H = 0 

Uit de eerste-orde vergelijkingen (3.40) t/m (3.43) volgt 

Vullen we dit in in 

P1 = apou1 

P1 = apo/(2gH)u1 
2 

w1 = (-a /g + 2H)ulf 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

(A5.1) 

(A5.2) 

(A5.3) 

(3.48) 

(3.49) 

2 2 (/2E.I1I [ 2 -1 
p1T - c p1T - ap2f + ac p2f + g(l-l)pow2 + e -ac (l+1)po P1P1f + 

-1 2 2 
+ 'Ja.Po (p1p1)f + ulplf- c ulp1f + wl/2H(p1 - c p1)(2l-1) + wl(l/H -

l/2H)(p1 - c2p1)] = 0 (3.50) 

dan vinden we 
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(A5.4) 

(A5.5) 

(A5.6) 

Uit (A5.4) volgt 

(/2él1I[ 2 p2f = poulT - apou2f + e - a po/(2gH)ululf + poululf + 

poul(-a2/g + 2H)ulf/2H] = 0 (A5.8) 

Uit (A5.5) volgt met (A4.8) 

Uit (A5.6) volgt 

(/2él1I 2 
w2 = (a/g)ulT - (2aH/po}p2f + 2Hu2f + (a/g}e (ulf} + 

+ ~(1 - a
2
/2gH)ulfC = 0 (A5.10) 
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waarin p2f door (A5.9) wordt gegeven. 

Wanneer we (A5.8) t/m {A5.10) invullen in (A5.7) vinden we na enig re

kenwerk 

(A5.11) 

·-:.eruit volg<.: rechtstreeks (3.51) door (A5.11) te de'~,n door -rap. 
0 

Appendix A6: Seculier gedrag. 

Hebben we een differentiaalvergelijking met een bron die oplossing is 

van het homogene deel van de vergelijking, dan vertonen particuliere 

oplossingen van de differentiaalvergelijking vergelijking zogenaamd se

culier gedrag, i.e. de oplossingen groeien algebraïsch in de tijd. 

We nemen als voorbeeld de volgende differentiaalvergelijking 

u - u - u = exp(8) 
XX tt {A6.1) 

waarin 8 = kx - wt 2 2 en k - w - 1 = 0. 

Stellen we als oplossing van deze vergelijking 

u = a(8)exp{8) {A6.2) 

dan vinden na invullen in (A6.1) 

(A6.3} 

met behulp de dispersierelatie volgt hieruit 

(A6.4) 
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Oplossing van deze vergelijking is a = 8 zodat 

u = 8exp(8} (A6.5} 

De situatie in paragraaf 3.3. komt overeen met de volgende vergelijking 

uxx + uzz - utt - u = exp(z+8} (A6.6} 

2 2 waarin 8 = k x + k z - wt en k - w - 1 = 0. Zoals in 3.3. het ge-x z x 
val is veronderstellen we dat u niet van z afhangt en dat k nul is. z 
Met 

u = a(8}exp(8} (A6.7} 

wordt (A6.6} 

~ 2fila 2Ba 2 ] [ 2fi2a 2Ba 2 ] k - + 2k - + k a - w - + 2w - + w a - 1 = exp(z} 
x882 x88 x 8~ 88 

(A6.8} 

ofwel 

a2a 8a - + 2-- exp(z}= 0 
882 88 

(A6.9} 

Hierin is z als een parameter te beschouwen zodat (A6.9} overeenkomt 

met (A6.4}. Seculier gedrag kan dus ook optreden wanneer we te maken 

hebben met een differentiaalvergelijking zoals (A6.6} 
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Appendix A7: De korte-golf benadering. 

De geldigheid van de in paragraaf 3.4. gebruikte benadering voor golven 

met frequenties groter dan de acoustic cut-off frequentie bekijken we 

hier nader. De benadering leverde de volgende dispersierelatie 

(A7.1) 

Vergelijken we dit met de dispersierelatie die we zonder benadering 

vinden 

4 22[2 2) 22 22.2 
~ - ~c kxh + k.zh - ~wa + ~cR.x = 0 (A7.2) 

dan volgt daaruit dat wanneer w >> ~en l ~ 1 of wanneer w >> wa deze 

benadering sowieso geldig is. Voor golven die aan geen van beide voor

waarden voldoen geldt de eis 

(A7.3) 

Dat deze benadering op zijn minst kwalitatief juiste resultaten ople

vert is zeer aannemelijk wanneer we de dispersie~en voor akoestische 

golven zoals die volgen uit (A7.1) en (A7.2) te vergelijken (figuur A7 

Figuur A7 Dispersie~en voor akoestische golven. 
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