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Lijst van symbolen.

< > = gemiddelde

kf j"r .1 e? kt cl?< >~ = gewogen gemiddelde =
1 - e-?.. I<t 0
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T 0 C?O

< >a = gemiddelde over het druppelspektrum :: ~N(oJ [,I
c)

do.

Een vektor wordt aangegeven met: ~

en een eenheidsvektor met: '"0.

De belangrijkste symbol en zijn:
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= coefficient in de a Rb relatie/
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= reduktiefaktor
= plaatsvektor invalspunt
= plaatsvektor uitvalspunt
= vermogensfluxdiehtheidsvektor van de

verstrooide golf
= vermogensfluxdiehtheidsvektor van de

invallende golf
= "brightness" temperatuur
= diffuse stralingstemperatuur
= ruistemperatuur van de hemel in

andere riehtingen dan de "brightness l1

riehting
= konversietemperatuur
= luehttemperatuur
= nattebol temperatuur
= grondtemperatuur
= fysisehe mediumtemperatuur
= Tm/Tg = genormeerde fysisehe

mediumtemperatuur
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Kt = verzwakkingseoeffieient
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k b = konstante van Bel tzmann
k o = golfgetal vrije ruimte
N(a) = druppelverdeling
P = vermogen
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Vol = volume
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~,~= bolcoordinaten in een zeker punt
~ = genormee~de bronemissie funktie

p = dichtheid
e, = elevatiehoeko = specifieke verzwakking
~t = verzwakkingsdoorsnede
~s = verstrooiingsdoorsnede
d~' = infinitesimale afstand
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~~ = absorptiedoorsnede
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~o = verstrooiingsalbedo
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gemeten met behulp van een
ruisemissie naar demping wordt

van een zogenaamde

Samenvatting

Wanneer men een transmissieverbinding tussen een
grondstation en satelliet wil ontwerpen. dan heeft men
gegevens nodig van de cumulatieve verdelingsfunktie van de
demping. Deze verdelingsfunktie vlordt bepaald uit een groot
aantal dempingsmetingen op het transmissiepad.

De demping kan direkt (d.w.z. door het meten van een
satelliet baken) hetzij indirekt (t.v. door konversie van
de door deeltjes geemitteerde ruis naar een waarde van de
demping) worden bepaald.

De geemitteerde ruis wordt
radiometer. De konversie van
uitgevoerd door middel
konversietemperatuur.
Wanneer de deeltjes in het medium aIleen absorberen, dan is
de konversietemperatuur nauw gerelateerd aan de fysische
temperatuur van de deeltjes. Wanneer deze niet aIleen
absorberen maar ook verstrooien. dan kan de
konversietemperatuur in belangrijke mate van de fysische
temperatuur gaan afwijken. In dit laatste geval wordt de
konversietemperatuur afhankelijk van een groter aantal
parameters.

In dit afstudeerverslag worden. uitgaande van de
stralingsvergelijking en een bepaalde geometrie van het
medium, berekeningen van deze konversietemperatuur gegeven.
Ais geometrie van het neerslagmedium is een cilindervormig
model aangenomen. Verschillende gemeten meteorologische
parameters (regenintensiteit. windrichting. windsnelheid)
zijn daarbij in het model ingevoerd. De invloed van
verschillende variaties in de parameters op de
konversietemperatuur is hierbij onderzocht.
De berekende waarden van de konversietemperatuur (bij een
frekwentie van 11.4 GHz) zijn vergeleken met gemeten
waarden.

De belangrijkste eindkonklusie is dat de berekende waarden
van de konversietemperatuur, berekend met behulp van een
Joss-Thunderstorm (J/T) druppelverdeling en een
emissiecoefficient van de grond van 0,5, zich in het gebied
250-260 K bevinden.
Wanneer men bovenstaande waarden van de emisiecoefficient en
een (J/T) druppelverdeling aanneemt, dan kunnen deze
berekeningen in goede overeenstemming worden gebracht met
de cumulatieve verdeling van de konversietemperatuur. Deze
cumulatieve verdeling is bepaald uit een totaal van 66 uur
registratie tijd.
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Met dit model worden in
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HOOFDSTUK 4

EEN ANALYTISCH MODEL VAN HET NEERSLAGGEBIED.

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal een cirkulair
neerslaggebied worden ingevoerd.
hoofdstuk 7 berekeningen
konversietemperatuur.
Het model berust op een aantal veronderstellingen
betreffende het vermogenstransport in media met discrete
deeltjes die niet aIleen absorberen maar ook verstrooien.
Deze veronderstellingen zullen in de laatste paragraaf van
dit hoofdstuk worden gegeven.
De grootte van de verstrooiing van elektromagnetische golven
aan discrete deeltjes wordt bepaald door de groote van het
deeltje. Daarom zijn di stri butiefunkties nodig om
uitspraken te kunnen doen betreffende het aantal druppels
met een zekere dia~eter bij een gemeten regenintensiteit.
In paragraaf (4.3) worden enkele belangrijke
distributiefunkties gegeven, deze distributiefunkties zullen
in hoofdstuk 6 en 7 gebruikt worden.

4.2 EEN CIRKULAIR CILINDRISCH MODEL

Wanneer een analytisch model wordt gekonstrueerd is het
wenselijk het model zoveel mogelijk te relateren aan gemeten
meteorologische parameters. Men kan hierbij denken aan:

De gemeten regenintensiteit

Een gemeten fysisch temperatuur verloop binnen het
neerslaggebied
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De dimensie van het neerslaggebied

Een eventueel gemeten druppelverdeling

-

Windsnelheid en bewegingsrichting van het gebied

Alleen wanneer de parameters zo goed mogelijk worden geschat
kan men de werkelijkheid trachten te benaderen. De in
hoofdstuk 2 waargenomen struktuur van konvektieve
neerslaggebieden geven aanleiding om deze te modelleren
d.m.v. cilinders.
Een cilinder vorm heeft bepaalde symmetrie voordelen. zoals
in hoofdstuk 5 zal blijken. Bovendienis het. gezien de
onzekerheid in de aktuele vorm van een regencel. niet zinvol
om dit soort neerslaggebieden door andere vormen te
rrode lleren.
De volgende veronderstelling is gebaseerd op wat in de
li teratuur bekend staat al s de .1 synthetic storm techniek"
(SST), zie bijvoorbeeld [7J.
In de SST methode wordt aangenomen dat gedurende de
meetperiode de struktuur van de cel als bevroren mag worden
beschouwd. De regencel wordt geacht zich met een konstante
snelheid v in een bepaalde richting voort te bewegen
(gemeten op het 700 mbar niveau). Zoals al in hoofdstuk 2
is opgemerkt zal een intense regencel meestal niet
ge1so1eerd voorkomen. daarom wordt de regencel omsloten
geacht door een stratiform regen gebied.
In figuur (4.1) is het model en het toegepaste coordinaten
systeem schematisch weergegeven.

~:;;_.......I_l""----~- ~ _.-J - - - •: ,
.. - _.~?... - t.. ...-.........

" I'· --,
----~---

"

x
/ 'e

Fig.(4.1): Het analytische model in het cel-waarnemer
coordinaten systeem.
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Het in figuur (4.1) gegeven eoordinaten systeem zal in het
vervolg het eel-waarnemer eoordinaten systeem worden
genoemd. De waarnemer bevindt zieh in het punt 0, de Y-as
komt overeen met de zuidelijke riehting in de werkelijke
situatie, de X-as met de westelijke riehting, zie ook figuur
(1.3).
In het model worden drie gebieden onderseheiden:

1. Gebied i: Een absorber end gebied tussen waarnemer
en regeneel.

2. Gebied 2: Het regen eel gebied waarin naast
verzwakking ook verstrooiing plaatsvindt.

3. Gebied 3: Rest gebied met
eigensehappen. De verzwakking die in
en 3 plaatsvindt, wordt residuele
genoemd.

absorberende
de gebieden 1

verzwakking

De gemeten regenintensiteit zal op
struktuur van de regenintensiteit
worden gebraeht:

twee manieren in de
van de eel tot uiting

1. Ce Hen met een homogene regenintensi tei t

2. Cellen met een in radiale riehting afhankelijke
regenintensiteit, als volgt gemodelleerd:

.
De regenintensiteit wordt als volgt gemodelleerd:

)(

-x,fl") :zk'(t!,J= Rmax e \Fe

Met:

R regenintensiteit, radiaal afhankelijk
r/~ radiale plaatseoordinaat
R~~x maximale regenintensiteit
~'~1 eo~ffiei~nten

(4. 1)

De speeifieke verzwakking wordt met behulp van vergelijking
(3.1) gerelateerd aan de regenintensitei t. De
regenintensiteit wordt geaeht een homo gene struktuur te
bezitten in vertikale riehting. Voor een in radiale
riehting afhankelijke regenintensiteit wordt gekozen omdat:

het op deze wijze mogelijk is om de werkelijke
gemeten regenintensiteit enigszins in het model tot
uitdrukking te brengen.

de eilindervormige symmetri e behouden blijft, wat,
zoals later zal blijken, een enorm voordeel is bij
het berekenen van de konversietemperatuur.
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van het
konvektief

overgangsgebied tussen
gebied beter kan worden

de diameter van de cel in principe wordt bepaald
door de gemeten regenintensiteit.

In hoofdstuk 5 zal blijken dat we aan ieder punt in het
medium een schijnbare ruistemperatuur toe kunnen kennen.
Wanneer er geen verstrooiing in het medium plaatsvindt , zal
deze schijnbare ruistemperatuur overeenkomen met de aktuele
fysische temperatuur van het medium.
Deze schijnbare ruistemperatuur is plaatsafhankelijk.
Tengevolge van de plaatsafhankelijkheid van deze schijnbare
ruistemperatuur zal de konversietemperatuur afhankelijk
worden van de afstand van de waarnemer tot de cel.
Daarom wordt de regencel in het analytische model geacht
zich met een konstante snelheid v voort te bewegen in een
bepaalde richting. De snelheid en bewegingsrichting van de
cel komen dan overeen met de windsnelheid en windrichting op
het 700 mbar niveau. Het KNMI [6J verschaft gegevens
omtrent de windsnelheden en windrichtingen op verschillende
druk niveau's. In hoofdstuk 7 zal nader worden ingegaan op
de schatting van de parameters welke in het analytisch model
worden gebruikt.
Tenslotte nog een opmerking over de vertikale homogeniteit
van de specifieke verzwakking.
Hoewel de specifieke verzwakking in vertikale richting niet
homogeen behoeft te zijn, wordt dit toch verondersteld omdat
er op dit moment (nog) geen algemene uitspraken over deze
homogeniteit kunnen worden gemaakt. Voor meer informatie
wordt verwezen naar [40 J.

4.3 DEFINITIES VAN EQUIVALENTE DOORSNEDE'S.

Bij de beschrijving van de verstrooiing aan enkele deeltjes
speelt het begrip doorsnede een belangrijke rol. In
hoofdstuk 5 zal, met behulp van deze doorsnede's, de
stralingsvergelijking worden afgeleid. In deze paragraaf
zullen de definities van deze doorsnede's worden gegeven,
voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage (A).

Definieer een verstrooiingsdoorsnede welke de grootte van
een equivalent oppervlak aangeeft om, vermenigvuldigd met de
invallende vermogensflux dichtheid Si, de verstrooide
vermogensdichtheid Ss te representeren:

n Rot S'a's: .ci.. I; 7t v ~ [pof.1 J (4 • 2)
flv-f>oo S j
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Met:
Rv: afstand van waarnemingspunt tot het deeltje.
Ss: ver.mogensfluxdichtheid van de verstrooide golf [w/~HI]
Si: vermogensfluxdichtheid van de invallende golf [l&llrttt-hJ

Definieer vervolgens een zogenaamde differentie1e
verstrooiingsdoorsnede welke aangeeft wat de grootte van de
verstrooiingsdoorsnede per ruimtehoek is:

He kunnen ook een gencrmeerde
verstrooiingsdoorsnede in voeren, als volgt:

differentiele

Vrl.., (.go,u)= 0'1'1 (g.. , St;) J,l7t

O's
(4. 4)

Met:
,.
go: richting van de verstrooide golf,.
~.: richting van de invallende golf

op het deeltje invallende vermogen
Dit gedeelte kan ook worden

een equivalent oppervlak; de

fen gedeel te van het
wordt geabsorbeerd.
gerepresenteerd d.m.v.
absorptiedoorsnede: O'Q •
De som van het totale door
verloren gegane vermogen, kan
doorsnede's worden uitgedrukt:

verstrooiing
als volgt

en absorptie
in e qui val ente

(4.5)

Met: Of = verzwakkingsdoorsnede ( ..2.]
De verhouding tussen CT,s en at wordt de verstrooiingsalbedo
W.. van een enkel deeltje genoemd:

Vervolgens kunnen met behulp
dan gemiddelde propagatie
gemiddelde specifieke
verstrooiingsalbedo etc.
De ze gemiddelde propagatie
worden weergegeven:

c;D

<O{~= !N(a)ot(o)do.
o

00

< W
o

) = fN(o.) OJ (0.) do.
Ci. ..JP~:-- _

c;D

JN(o.) Cft (0.) d.o.
o

van distributiefunkties worden
parameters berekend, b.v. de

demping, de gemiddelde

parameters kunnen als volgt

(4.7)

(4. 8)
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Met:

a.

verstrooiingsdoorsnede [M
1

]

verzwakkingsdoorsnede [MZ ]

druppelverdeling [11-3 .....- 1
]

straal van de druppel [/'1I'1J

Een volgend begrip is de dichtheidsfunktie:
cD

pCr) = l N(o;r) do. (4.9)

N{o.;r) aantal druppels met straal a. ter plaatse r
per vol ume een he id [M.,-'",-3]

a.. straal van de druppels [/'11'1 ]

is
de

(4.10)

specifieke verzwakking l in [dB/kIn]
de verzwakkingsco~fficient dooraan

De

De dichtheid, vermenigvuldigd met de gemiddelde
ver zwakkingsdoorsnede, geeft dan de ver zwakkingscoeffici~nt
Kt [Np/km] en de verstrooiingscoefficient Ks [Np/km] alsmede
de gemiddelde verstrooiingsalbedo:

K{ (t):: pCr) (O{(r)>a. 10
3 [Np/kHJ

I<s (rL p (r) <([s (t»o 10
3

[Np/kMJ

Wo(lJ= ksCr)
kt (tJ

Opmerking:
gerelateerd
betrekking:

0= 4. 34 3 kt . [ci BIkl'1]

4.4 DRUPPELVERDELINGEN.

De volgende druppelverdelingen zullen worden gebruikt.

1. De Laws en Parsons (LIP) druppelverdeling [28].
De ze druppelverdel ing word t gegeven in de volgende
vonn:

fY (Q ) ~ Q.:: Rf (c;.)
v(ii) 0..3 CL

(4.11)

Met:

N~)6a:het aantal druppels met straal
tussen a en a+da [ M-3 ]

v(o.) :de valsnelheid van de druppels in het
beschouwd e interval



4-7

Q :gemiddelde straal van de druppel in het
beschouwde interval

t(C;.);de door Laws en Parsons gemeten funktie
welke de fraktie aangeeft van het totaal
aantal druppels met straal tussen a en
a+da

R :regenintensiteit in [mm/u]
~ :konversie konstante

2. Joss en Waldvogel [30] geven een exponentHne
druppel verdeling welke gespecificeerd wordt naar
het ty~e regengebied.
In dit geval is de J/T druppelverdeling van belang,
als volgt gedefinieerd:

-0.21

N( ) 8 " - 6. R
0. ::,.. 10 e (4. 12)

Men komt in de literatuur ook vaak de Marshall en Palmer
[29] druppelverdeling tegen. Deze druppelverdeling heeft
echter veel ove reenkomst met de LaHs en Parsons
druppe 1verde ling, zie b. v . [33] .
Het belangrijkste verschil van de J/T met de LIP
druppelverdeling is het groter aantal druppels met grote
diameter bij een J/T druppelverdeling.
De verschillen met betrekking tot de verzwakkingscoefficient
en de gemiddelde albedo kunnen het best worden geillustreerd
in figuur (4.2 a) en (4.2 b).

'; f JIT -7/IO·C

P /
_LIP

10°C
/ /

0/
/ /

/.

/
//
".

P
V/

/
~. .

0 10 ~o 60 co 100 120 1

5

3

'1o _ R [ ....I... ]
Fig.(4.2 a):Specifieke verzwakking als funktie van de
regenintensiteit, bij een LIP en J/T druppelverdeling.
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Uit deze figuren kan men afleiden dat de specifieke
verzwakkingscoefficienten, met betrekking tot het type
druppelverdeling, niet erg verschillend zijn van elkaar.

,J

<1W~~r--r--r--r-lr-lr-"=:J:::;2~Jrro·C

Jfr 10°C

0.1 1---1---1--:7...:::::f---:-::-J-...;.:..--l,----t--,

~__~_LlP o' C
O·f!> ~-----,jL,~-f------1------1___::::::;:::::;~_c::::'-t_: __=-=-:::;::;;:J- LIP i0'e

uP 10C

0.1 hl-.:---b.-o:;.-z:.:::F---I-----.JI---t-----t----"1

O.O!> lL,L--1---I-----I------1r-----1r-----t-----i

o '0'0 60 80 fOO lolO

Fig.(4.2 b):Verstrooiingsalbedo als funktie van de
regnintensiteit, bij een J/T en LIP druppelverdeling.

De albedo is daarentegen wel sterk afhankelijk van het type
druppelverdeling. Dit komt omdat de verstrooiing sterk
toeneemt wanneer de druppeldiameter grater wordt.

Tenslotte nog de opmerking dat de equivalente doorsnede's
van de individuele druppels zijn berekend met behulp van de
Mie [32J theorie.
De index van refraktie van water wordt hierbij gegeven door
Ray[18J.

4.5 VERONDERSTELLINGEN IN HET MODEL

In het volgende hoofdstuk wordt de oplossing van de
stralingsvergelijking besproken. Deze oplossing is
gebaseerd op een aantal veronderstellingen. In bijlage (A)
zijn deze veronderstellingen gegeven. De belangrijkste
ii~n:-=-
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STRALINGSOVERDRACHT IN STOCHASTISCHE MEDIA

5.1 INLEIDING.

Historisch gezien zijn er twee theorieen ontwikkeld om golf
propagatie in media te beschrijven waarin stochastisch
gedistribueerde deeltjes golfenergie verstrooien en
absorberen.
De eerste theorie wordt weI de analytische theorie genoemd.
In deze theorie wordt uitgegaan van basi~vergelijkingen als
de Maxwell vergelijkingen. Vervolgens worden dan
absorptie-eigenschappen van de deeltjes ingevoerd waarna
differentiaal- of integraal-vergelijkingen voor statistische
grootheden als correlatie- en variantie-funkties worden
verkregen. De methode is mathematisch gezien nogal rigoreus
want aIle interferentie, diffraktie en
verstrooiingseffekten kunnen in de berekening worden
meegenomen. Omdat het in de praktijk moeilijk zo niet
onmogelijk is om aIle effekten mee te nemen, worden
benaderde . vergelijkingen gegeven die binnen bepaalde
parameter grenzen geldig zijn.
Deze benaderde vergelijkingen worden beschreven door Twersky
[zie b.v. 23J in zijn "Multiple Scattering Theory".
De tweede theorie gaat ui t van het vermogenstransport in een
medium met discrete deeltjes en wordt de stralingsoverdracht
theorie genoemd (Radiative Transfer), zie Chandrasekhar
[21J, of Ishimaru [22J.
Diffraktie- en interferentie-effekten kunnen worden
meegenomen in de beschrijving van de verstrQoiings- en
absorptie eigenschappen van enkele deeltjes. In de
transportvergelijking zelf worden deze effekten niet
meegenomen.
De transportvergelijking is gebaseerd op de differentiaal
vergelijking van Maxwell-Boltzmann, ook weI de
botsingsvergelijking genoemd. Deze vergelijking wordt o.a.
ook gebruikt in de beschrijving van het tr~nsport van
neutronen zie Bell en Glasstone [24J.
Polarisatie effekten kunnen worden meegenomen in de Stokes
matrix, zie bij1age CAl.
Omdat de twee genoemde theorieen dezelfde effekten proberen
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te beschrijven, moeten ze een relatie met elkaar hebben. De
relatie wordt gevonden door de specifieke intensiteit I

te beschouwen als de Fourier
getransformeerde van de in de analytische theorie gebruikte
mutuele coherentie funktie [22J.
In dit verslag zal verder worden uitgegaan van de transfer
theorie.

5.2 DEFINITIE VAN DE SPECIFIEKE INTENSITEIT.

Beschouw het transport van golfenergie in een punt r van het
medium. De frekwentie ,fase, amplitude en richting van de
golf vertoont een random variatie in de tijd, d.w.z. de
grootte en richting van de fluxdichtheidsvektor ~ varieert
kontinu in de tijd. Voor een gegeven richting aangegeven
door een eenheidsvektor S ter plaatse L kunnen we de
gemiddelde vermogensfluxdichtheid, in een frekwentie band df
gecentreerd rond f in een eenheidsruimte hoek dA aangeven.
Deze gemiddelde vermogensfluxdichtheid per ruimtehoek wordt
de specifieke intensiteit I, ook wel radiantie of
"brightness l1 genoemd. De dimensie van I is [W/M2.Sf Hz J. De
specifieke intensiteit is in het algemene geval een funktie
van de plaats r en de richting n De grootte van het
vermogen dat -door een elementair cppervlak da (met normaal
5N ) stroomt in een frekwentieband df kan dan worden gegeven

door:

(5. 1 )

Met~ dP : vermogen [WattJ
I(!,~). plaats en richtingsafhankelijke

specifieke intensiteit [w/w!-sr Hz J.
" ,.,cos(8): g.,g.N

d Sl. eenheidsruimtehoek [srJ
df frekwentie band [HzJ
da elementair oppervlak [m'-J

In figuur (5.1) is het bovenstaande in beeld gebracht.



5-3

Fig.(5.1); Relatie tussen het vermogen en de specifieke
intensiteit.,

De specifieke intensiteit beschrijft de
stralingskarakteristiek van de flux~ zoals die wordt
uitgestraald door een willekeurig oppervlak A.
We kunnen ook nog het begrip helderheid introduceren.
Beschouw als eerste een stralend oppervlak in vergelijking
met een ontvangend oppervlak, zie figuur (5.2).

Fig.(5.2);Stralend-(links) en ontvangend-(rechts) oppervlak.
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De intensiteit die Hordt waargenomen, gezien vanuit het
ontvangend oppervlak, wordt de veldintensiteit 1 6 of
helderheid Ib genoemd. BeSChOU\1 vervolgens een hypothetisch
oppervlak A in de ruimte, met in het punt I een
infinitesirnaal oppervlak da. Het vermogen dat door di t
oppervlak gaat Hordt gegeven door:
Ib da dn df
Dit vermogen moet ook weer worden uitgestraald wanneer er
geen absorptie of verstrooiing in het inf~jtesimale

oppervlak plaatsvindt, dit wordt aangegeven door:
Ida d.ndf
Numeriek gezien is I gelijk aan de helderheid lb.
Er kan ook een relatie met de fluxdichtheidsvektor worden
afgeleid. De grootte van de fluxdichtheid welke in
voorwaartse richting da passeert wordt gegeven door:

S"(!,~)= JI(!,B) ~.~",dn (5.2)
;Inl'

Met:

S1'(r)l):grootte van de fluxdichtheid in voorwaartse
richting

21l+ :totale ruimte hoek in voorwaartse richting
~'~N:cos(e) weegfunktie

Zo kan ook de grootte
achterwaartse richting da

S- (r ,5.) = JI(I,P.) 8. (-S,;d n
27(·

Net:

van de fluxdichtheid welke in
passeert worden aangegeven;

S(!>D,,):grootte van de fluxdichtheid in achterwaartse
richting

2-";- :totale ruimtehoek in achterwaartse richting
D.. (. l1o) : -cos (e) weegfunktie

In figuur (5.3)
grootte van de
uitgedrukt:

is een en ander
fluxdichtheid kan

geschetst ..
dan als

De totale
voIgt worden

(5.4)+" " '"S (r,n
a
) - S-(I,8-~= §(f).[?o

Met:

§ (rJ = !I(r ,g)fJ..8odn
I(T(

De vektor §(r) representeert de hoeveelheid en richting van
het netto vermogens~transport.
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S ....J- S +

I

I '"
~!!-o
I
I

I
I

A

Fig.C5.3);Totale fluxdichtheid welke da passeert.

5.3 D.V. VERGELIJKING VOOR DE SPECIFIEKE INTENSITEIT.

Beschouw de specifieke intensiteit ICr,n) welke op een
cilindervormig volume element valt, vanuit-richting i in de
ruimtehoek dJ'L. De doorsnede van dit volume element wordt
gegeven door da en de lengte door ds. Het volume element
ter grootte dads bevat p dads deeltjes, wanneer p het aantal
deeltjes per volume eenheidj~ We nemen in eerste instantie
aan dat de dichtheid p onafhankelijk is van de plaats in het
medium. Ieder deeltje in dit beschouwde volume element
absorbeert een vermogen ~~IC!,~) en verstrooit een
vermogen 0$ I( r,~) in een zekere ruimtehoek d sz en in een
zekere frekwentie band df. De grootheden ~~ en ~s zijn
respektievclijk de absorptie en verstrooiingsdoorsnedes zoals
deze in het vorige hoofdstuk zijn ingevoerd. De
vermindering van de specifieke intensiteit ten gevolge van
de absorptie en verstrooiing over dit volume element kan dan
als voIgt worden gegeven:

C5.5 )

In figuur (5.4) is een schets gegeven van de konfiguratie.
Op hetzelfde moment zal de specifieke intensiteit IC!,~)

toenemen doordat een gedeelte van de vanuit richting~i

invallende specifieke intensiteit I( r ,.11.) verstrooid wordt in
de richting § . - ~
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Fig.(5.4):Geometrische schets van het beschouwde volume
element.

Mathematisch kan deze bijdrage als voIgt in rekening worden
gebracht. De grootte van de fluxdichtheid welke invalt
vanuit een kleine ruimtehoek cI.!I.,' wordt gegeven door:

(5.6)

De grootte van de vermogensfluxdichtheid welke verstrooid
wordt door een enkel deeltje in richting g op een afstand Rv
wordt gegeven door vergelijking (A.9). De verstrooide
specifieke intensiteit in richting ~~als gevolg van deze
invallende intensiteitJ wordt dan gegeven door vergelijking
(5.7):

(5.7)

Door nu de invallende fluxdichtheid vanuit aIle
richtingen te sommer en en te vermenigvuldigen met aIle
aanwezige deeltjes, wordt het volgende resultaat verkregen:

pd.a.d.s I/t,gJ:: pcJ.o.c1.s rcra.(rr,ii)I(t,~) d St,'

~7r '

De totale differentiaal vergelijking wordt dan:

clIC.t,BJ =-po;I(t,g)ds + pcis fdd.(~,8)I(!,B)dSi,.
tnr

( 5.8 )
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In bijlage (A-3) wordt afgeleid dat:

<rei (~.g) = Gd,.,(fi,a.) a's
(nr

met substitutie in

d I (t ,g)= - po't I (r, fiJ
as

vergelijking (5.8) voIgt:

-t- p~ Ja'd",(B,&)I(t,~J an,
4rr '17r

In het vervolg zal,gezien de beschouwing van de anisotropie
in het voorgaande hoofdstu~er van worden uitgegaan dat de
bronnen isotroop verstrooien, d.w.z. (cl~ (A,A~=1.- -,
Met deze veronderstelling gaat de differentiaal vergelijking
over in de volgende vorm:

cl I (r,,fi) =-p at I (t,8) or £.!ifI (r,f!.) d. n,
ds tt ft

Met invoering van de volgende grootheden:

(5.10)

(5.11)

Deze grootheden worden respektievelijk de
verzwakkingsco~fficient, de verstrooiingscoeffici~nt en de
absorptiecoeffici~nt genoemd (zie hoofdstuk 4).

De verzwakking die een golf ondergaat wordt door een drietal
parameters bepaald: de verzwakkings- doorsnede van de
deeltjes, de dichtheid van de deeltjes en de lengte van het
trajekt. Nu zijn in het algemeen de dichtheid p en de
verzwakkingsdoorsnede ifs funkties van de plaats.
Meestal zijn we slechts geinteresseerd in de totale
verzwakking van een golf over een bepaald trajekt. We
kunnen daarom de plaatsafhankelijkheid van de genoemde
funkties in een faktor verdisconteren: de zogenaamde
optische afstand. De~e is aIleen afhankelijk van de
lengte s van een trajekt; als voIgt gedefinieerd:

s

t(s)= jpeJJa't(S)d.S'
o

[NpJ (5.12)
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Interpretatie:
Wanneer deze faktor gelijk is aan 1, dan zal de intensiteit
van de golf met een bedrag e- 1 zijn verminderd ten gevolge
van de verzwakking over het trajekt s. Door invoering van
deze optische afstand kan men media met een verschillende
struktuur kwalitatief vergelijken ten aanzien van de totale
demping.
Men kan dan ook de cartesische co5rdinaten in deze optische
afstand transformeren, we noemen deze coordinaten dan
"optische" afstandscoordinaten uitgedrukt in de vektor:

$

:f = ('(x'''',:I:,) Met: "1:,-= JpCi'JO'iU')d.i' (5.13)
.,

In het vervolg zullen genoemde coordinaten
worden gebruikt; via vergelijking (5.13)
coordinatenaan elkaar worden gerelateerd.
Wanneer de optische afstand wordt ingevoerd in
(5.10) volgt:

d.I(~I§) = -I(1:,~) + WQ Jr(~.~)cln,.
d. 't' 41C '17C

door elkaar
kunnen deze

vergelijking

(5.14)

In bovenstaande vergelijking is de verstrooiings albedo
per lengte eenheid ingevoerd als: Wo -::; Ks/kt .
Tot nu toe is nog niet gekeken of er zich bronnen in het
medium kunnen bevinden. Daarvoor is het noodzakelijk de
zoeenaamde primaire bronnen en de secunda ire (of
gelnduceerde) bronnen te beschouwen.
De bronnen in een medium zal het onderwerp zijn van
paragraaf (5.5). Eerst zal de de oplossing van de
differentiaal vergelijking (5.14) worden besproken.

5.4 DE FORMELE OPLOSSING VAN DE DIFFERENTIAAL VERGELIJKING.

Definieer:

V(1) :: WO JI ('f.fI.)c1.n,-
1fT[ "fTC

[ 'tVrrrsrHz] (5.15)

We noemen deze funktie de effektieve bronintensiteit;
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hierop zal later dieper worden ingegaan.

OPMERKING

Merk op dat deze effektieve
bron intensiteit in isotrope
media onafhankelijk is van de
richting. Van deze eigenschap
wordt later gebruik gemaakt.
De term effektief duidt de
schijnbare intensiteit van een
bron aan. Di t laatste
betekent dat men op een zekere
afstand niet de werkelijke
waarde van de bron intensiteit
waarneemt maar het
geintegreerde effekt van bron
en invloed van de rest van het
medium op deze bron.

De differentiaalvergelijking gaat met substitutie van V(~)

over in:

d. Ie1,,fi) :- _ I(k,~) + V C1)
<it'

(5.16)

Deze vergelijking is een eerste orde differentiaal
vergelijking met betrekking tot de variabele ~ .
Beschouw vervolgens een volume element dV ter plaatse! .
Op dit volume element valt een specifieke intensiteit I(~,fi)

in. Om de grootte van deze invallende intensiteit te
bekijken zullen we de genoemde differentiaal vergelijking
moeten oplossen over een zeker pad in de richting g De
lengte van het pad moet zich hierbij uitstrekken over het te
beschouwen medium; denk hierbij bijvoorbeeld aan de lengte
van het transmissiepad door een regencel. Aan de rand van
het gebied, d.w.z. aan het begin van het transmisiepad s kan
een invallende specifieke intensiteit aanwezig zijn. Deze
invallende specifieke intensiteit (aangegeven door Ii) zal
ook zijn bijdrage lever en tot de specifieke intensiteit I
ter plaatse t in het beschouwde medium.
De konfiguratie wordt gegeven in figuur (5.5).
De differentiaal vergelijking is een Leibniz differentiaal
vergelijking, waarvan de algemene vorm overeenkomt met:

cl. rCx} - y(x) = Q (It)

dIC

De volgende oplossing kan dan worden verkregen [36J=

(5. 17)

't',

I(f ,.fi) = c e'" + e'r~J V( t' )
o

(5.18 )
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Fig.(5.5):Geometrische konfiguratie van het medium.

tvlet:
C; integratie konstante

c1,:: infinitesimale afstand, gemeten in richting8: "
't',: optische afstand over padlengte S1 ,d.W.Z.:Tf = ("Wlis'
't,: optische afstand over padlengte s , d. w. z.: f{ t
s: padlengte van punt.t tot het punt J o '1:.= ktCs'Jds'

"'-". ,.• 10 + :!'! 'l:f 0

VCr): de waarde van de effektieve bronintensiteit
ter plaatse ~0+fp1

De bovengenoemde oplossing van de differentiaal vergelijking
gegeven in termen van de nog onbekende effektieve bron
intensiteit V(~); wanneer deze bekend is, is de oplossing
volledig bepaald op de integratie konstante C na.
De konstante C kan het eenvoudigst worden bepaald door de
randvoorwaarde ter plaatse 10 (zie figuur (5.5» te
bepalen.
Wanneer we aannemen dat er een thermodynamisch evenwicht
heerst tussen het medium en de omgeving dan zal de
specifieke intensiteit Iter plaatse ,1'0 gelijk zijn aan de
invallende intensiteit Ii, met andere woorden:

~ de rand ge ldt :

(5. 19)

Substitutie van (5.19) in (5.18) met ~r=o levert:

(5.20)

dus (5.18) wordt:
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+ (5.21)

Interpretatie:
Vergelijking (5.21) geeft dus de grootte van de intensiteit
ter plaatse ~ in richting £. De eerste term in (5.21) kan
men beschouwen als een gereduceerde invallende intensiteit
Ii, we zullen dit in het vervolg aangeven door Iri. De
oorzaken van -deze gereduceerde intensiteit zijn externe
bronnen, d.w.z. bronnen die zich buiten het beschouwde
medium bevinden.
Wanneer er geen externe bronnen zijn, is Iri=O.
De tweede term in vergelijking (5.21) wordt de diffuse
intensiteit Id genoemd. Deze is een gevolg van bronnen in
het medium. Wanneer in het medium geen bronnen aanwezig
zijn, is Id=O. Merk op dat Id ook nul is ter plaatse ~, =0,
overeenkomstig de randvoorwaarde. We kunnen dus de op het
volume invallende intensiteit opgebouwd denken uit twee
bijdragen, aangegeven in vergelijking (5.22):

(5.22)

Met:

IriC! ,~) = Ii (~OJ~) iT:s

Id (1,3) = e-
T
, I've:!') e"t1 do ~,

o

volgende

intensiteit is
gereduceerde
De oorzaken

het medium~ de
zijn t externe

Sar.Jengevat:
De op het volume element invallende
opgebouwd uit twee bijdragen: de
intensiteit Iri en de diffuse intensiteit Id.
van de diffuse intensiteit zijn~de bronnen in
oorzaken van de gereduceerde intensiteit
bronnen.
Wat deze bronnen kunnen zijn,wordt besproken in de
paragraaf.

5.5 BRONNEN IN HET MEDIUM.

~~n kan in een medium verschillende soorten bronnen
beschouwen. Primaire bronnen zlJn bronnen waarvan de
oorzaak in het medium gelegen is, men kan hierbij denken de
deeltjes welke straling kunnen absorberen. Als gevolg van
deze absorptie zullen ze ook straling emitteren waardoor ze
als een primaire bron gaan fungeren.
Secundaire bronnen zijn bronnen waarvan de oorzaak(en)
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buiten het medium gelegen isCzijn). Men kan denken aan de
zon of de aarde als een oorzaak van deze bronnen. Het grote
verschil van de secundaire bronnen met de prima ire bronnen
is het feit dat wanneer het medium niet zou verstrooien,
deze bronnen niet aanwezig zouden zijn.
Hoe een en ander mathematisch te formuleren, is het
onderwerp van de volgende subparagrafen.

5.5.1 Primaire, in het medium aanwezige bronnen.

Deeltjes welke zich in het volume element bevinden zullen
straling absorber en en op hun beurt weer straling emitteren.
Wanneer de deeltjes in het volume element da ds zich in een
thermodynamisch evenwicht met de omgeving bevinden Czie
hoofdstuk 2)) waarvan de fysische temperatuur wordt
aangegeven door Tm, dan zal de Kirchhoff stralingswet een
benadering zijn van het totale uitgestraalde vermogen, zie
b.v.[22J. De bovengenoemde stralingswet is gegeven door
vergelijking C5.23):

"fp = p er... B(T~l :

fat
C5.23)

t-let :

"I'P primaire bronterm rW/M'srHz]

BCTm) :

cc: :
hI, ;
f :
k b :

Tm:

'S
~ hh -f [yfM'lsrHz]

c~ (t~f/\Tm _,)

lichtsnelheid
konstante van Planck
frekwentie
konstante van Boltzmann
fysische medium temperatuur

voor ons van belang zlJn kan BCTm)
de Rayleigh Jeans benadering, d.w.z.

De specifieke intensiteit
Planck [22J.
Voor de frekwenties die
worden benaderd door
met ~b-f «k:I:volgt :

BCTm) is de stralingswet van

BCTm) =
R;l
~ Tm = c Tm
A~

C5.24)

He noemen Y'p de primaire bron term, deze term veroorzaakt
een toename van de stralingsintensiteit over het beschouwde
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volume element dads. De genoemde prima ire bronnen kunnen nu
als additieve term in de differentiaal vergelijking worden
ingevoerd.

OP~lERKING

De deeltjes zijn stochastisch
verdeeld in het medium dit be
tekent dat de velden volledig
ongecorreleerd zijn. We
kunnen daarom het
superpositietheorema
toepassen. Dit houdt in dat
de bronnen als additieve
termen in de vergelijking
kunnen worden ondergebracht.
Voor een meer formeel bewijs
wordt verwezen naar [22J.

Gezien de beschouwing omtrent de diffuse
kunnen we deze bronnen in de effektieve
onderbrengen. Dus V(~ ) gaat over in:

V(:k)= wq !IC'!Jf!)cl.,n, + (1-~o)8(T..)

lf1r 47t

intensiteit Id
bronintensiteit

(5.25)

In bovenstaande vergelijking is de verhouding Ko.l Ki =( 1- ~o)

ingevoerd.

5.5.2 Ge~nduceerde bronnen.

Ge1nduceerde bronnen ZlJn bronnen die ontstaan als gevolg
van de verstrooiingseigenschappen van het volume element dV.
Deze bronnen zullen bijdragen tot de diffuse intensiteit Id.
Om dat in te zien gaan we terug naar de oorspronkelijke
differentiaalvergelijking (5.14). Substitueer vergelijking
(5.21) in de differentiaalvergelijking (5.14), dan kan
(5.14) in twee nieuwe vergelijkingen worden opgesplitst.
Interessant is de differentiaalvergelijking voor de diffuse
intensiteit Id, als volgt geformuleerd:

end (~.D.) : -Id.C~J~) -+ ~ JIcl('IJ~i)d.ni -+ ~fIri (-~,fi) dn.. (5.26)
Ii t "I7t 'i71: 'f7( 'f7r .

In analogie met de prima ire bronterm definieren we de derde
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term als de secundaire bronterm, dan voIgt:

"I's(1) =.f1.., jr,.;.('f,D.) dn,
I(n 'f1f

(5.27)

Deze secunda ire bronterm(en) kunnen dan ook in de effektieve
bronintensiteit worden ondergebracht. De effektieve
bronintensiteit, gegeven door vgl. (5.25), gaat dan over
in:

V(~} =WojI.l('I,8..o>an .,. "fs(!) ... Yp
'i7C

(5.28)

Het is zinvol om enkele voorbeelden te bespreken van
oorzaken die aanleiding geven tot de genoemde secunda ire
bronterm (en) "f'. (~J.

5.5.3 Voorbeelden van geinduceerde bronnen.

Beschouw een oneindig uitgestrekt homogeen en isotroop
medium met dikte d. De onderste begrenzing van dit medium
wordt gevormd door een vlakke aarde. Het medium wordt
gekarakteriseerd door een verzwakkingsdoorsnede ~ een
dichtheid p en een verstrooiingsdoorsnede ~s In de
onderstaande voorbeelden is aangegeven hoe men nu de
secundaire brontermen kan berekenen.

1. Secundaire bronnen t.g.v. grondemissie.
De grond kan meestal worden beschouwd als een
zwarte straler, d.w.z. aIle invallende straling
wordt geabsorbeerd. Deze veronderstelling is niet
geldig wanneer het een wateroppervlak betreft, of
wanneer de grond vochtig is. De mate waarin een
oppervlak kan emi~ren wordt aangegeven door een
emissiecoefficient ee gedefinieerd als de
verhouding tussen de absorptiedoorsnede en de
verzwakkingsdoorsnede van het oppervlak.

OPMERKING

In het vervolg worden de relevante
grootheden voorzien van een index om aan te
geven welk emitterend oppervlak wordt
bedoeld (index g voor het grondoppervlak,
index z voor het zonoppervlak).
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Hanneer de grond een zwarte straler is, is €, = 1.
In figuur (5.6) is een schets gegeven van de
geometrische konfiguratie.

-' ~c:i::.- rOlt OfpuvLo.k
./ \

.' / I

It

Fig.(5.6):De grond als oorzaak van
bronnen.

secundaire

De grond is een thermische straler. Dit betekent
dat de emissie van de grond kan worden beschreven
met de Kirchhoff stralingswet en de wet van Planck
(vergelijking (5.23) en (5.24». De op het medium
invallende intensiteit in een zekere
ruimtehoek ~Slsen een bepaalde richting 9. s '
aangegeven met It" zal overeenkomen met de door de
grond geemitteerde en de door de grond verstrooide
intensiteit in de aangegeven richting as en binnen
de ruimtehoek cL.n.~ , zie ook figuur (5.6). De
vergelijking die de genoemde intensiteit beschrijft
kan dan als voIgt worden opgeschreven:

-:r'J (t) -= ~ casl I) T ~JJodAi
i

C~i) ~s) Ie: Cal) d.n,· ( 5.30)
'f'1{

2.?t (bo~eN ~Lo.lc)
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In bovenstaande vergelijking is aangenomen dat de
emissiecoefficient een funktie van de richting
8. s is. Wanneer de grond als een isotrope straler

kan worden voorgesteld is: l.c.a,~= Ee • In dit
hoofdstuk wordt de tweede term (in vgl. (5.30))
verwaarloosd ten opzichte van de eerste term, op
deze tweede term \'lordt in hoofdstuk 5 dieper
ingegaan. Deze benadering is exakt wanneer de
Et =1 •

De secundaire bron ter plaatse! in het medium
geinduceerd, Hordt dan gegeven door vergelijking
(5.31):

"V/ () I'" J-t's (8.0> -l
rs, 1 = E.e 3 ~ e Q no

'In 2lt (o.,dn"LQ k)

OPt,jERKING

In bovenstaande vergelijking is de
specifieke emissie van de grond aangegeven
met Ig, deze is door middel van de Rayleigh
Jeans benadering eenvoudig te relateren aan
de fysische temperatuur van de grond: Tg,
zie (5.24).

Definieer nu een grondemissie funktie t~(~ ):

(5.32)

Er wordt opgemerkt dat de lengte van de trajekten
Ts afhangt van de richting ~o vandaar dat
~(~J • De integratie vindt plaats over het
ondervlak, d.w.z.; '1r/3,. ~ e~ 1['

Merk bovendien op dat geldt

0~t1 (~ )~0.5

De genoemde grondemissie funktie geeft de
verzwakking aan van de specifieke intensiteit Ig
over de verschillende trajekten, zie figuur (5.6).

2. De zon als secundaire bronoorzaak. De zon is een
belangrijke straler in het microgolfgebied. In
figuur (5.7) is de "brightness" temperatuur van de
zon gegeven als funktie van de golflengte:
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Fig(5.7):De zon als een secundaire bron [22J.

Wanneer de zon wordt beschouwd als een puntbron,
geldt:

( ") ~(A"Tz f!l =Tz llpo go -a~)

fvlet:

(5.33)

Tz: "brightness" temperatuur van de zon
u&.-a): d(9p - 91) Hlpo- ~;E)

SIN 90

fi p : grootte van de openingshoek o
05

Substitutie van (5.33) in '(5.30) geeft dan de
secundaire bronterm 'fs

l
waarbij de emissie door

middel van de Rayleigh-Jeans benadering aan de ruis
temperatuur gerelateerd is.

(5.34)

Meestal is de bovengenoemde term te verwaarlozen
ten opzichte van de geinduceerde bronterm ten
gevolge van de grondemissie, een en ander
afhankelijk van de frekwentie en de zon eruptie,
zie fig (5.7). Een berekening van deze term levert
het volgende resultaat:

Slp11 = to k
li1C

Wanneer 'ts )'71

•
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Men kan nog meer voorbeelden bedenken. Deze zlJn echter te
verwaarlozen ten opzichte van de genoemde invloeden. Met de
tot nu toe behandelde theorie kan de klassieke radiometer
vergelijking op een eenvoudige manier worden afgeleid. In
de volgende paragraaf zal deze afleiding worden gegeven.

5.6 AFLEIDING KLASSIEKE RADIm1ETER VERGELIJKING.

Tot nu toe is steeds gesproken over de specifieke
intensiteit als beschrijvende parameter. We kunnen ook
spreken over de stralingstemperatuur, deze is door middel
van de wet van Planck (zie vergelijking 5.24) en de Rayleigh
Jeans benadering gerelateerd aan de specifieke intensiteit.
In het vervolg zullen we steeds over de stralings
temperatuur spreken in plaats van over de specifieke
intensiteit. Zo zullen we in plaats van de effektieve bron
intensiteit V(~) spreken over een effektieve bron
temperatuur Te(~ ).
De differentiaalvergelijking (5.16) kan dan als voIgt worden
uitgedrukt in een vergelijking voor de ruistemperatuur:

clT(t.5J
c.li

Met;

(5.35)

Te(!)= V("! )/c

c = konstante gedefinieerd in (5.24)

In bovenstaande vergelijking wordt een verkorte notatie voor
de bijdrage tengevolge van de secundaire en prima ire bronnen
ingevoerd, we noemen deze funktie de equivalente bron
temperatuur Teo: (equivalent omdat de temperatuur niet
overeen behoeft te komen met de fysische temperatuur Tm).

Teo(~)= ~(!) +-~(~)

c
Equivalente brontemperatuur (5.36)

Met de opmerking dat de klassieke radiometer vergelijking
geldt in een absorberend medium, dus Wo = 0 , (hetgeen
betekent dat er geen secundaire bronnen zijn en dat de
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effektieve brontemperatuur Te ( "t) ge li jk
fysische temperatuur Tm (1)), gaat de
vergelijking (5.35) over in de volgende vorm:

rJ..T(:r,D) = -T(-r.:fiJ 1" T... (~)
dot

(5.37)

(5.38)

Deze vergelijking is weer een Leibniz differentiaal
vergelijking, waarvan de formele oplossing gegeven is door
vergelijking (5.21). De genoemde oplossing geeft dan de
"brightness" temperatuur in de aangegeven richting:

't'~(~)

T(,£,,[1)=T,;o(s + i"l!S!TMCiJe't1c1't1 :Tb
(1

Met:

Tb=T(l' ,5,) is de "brightness" temperatuur in de
aangegeven richting 3.

Uit deze "brightness" temperatuur kan de klassieke
radiometer vergelijking dan eenvoudig worden afgeleid,
wanneer men bedenkt dat Ti=Tc en e~ = de transmissie
coefficient t.
Wanneer er verstrooiing in het medium plaatsvindt wordt de
effektieve brontemperatuur bepaald door vergelijking (5.28).
Door nu de formele oplossing van de diffuse stralings-
temperatuur Td (i n analogie met de diffuse
stralingsintensiteit Id, zie vgl. (5.22)) in deze
vergelijking te substitueren kunnen we een oplossing
verkrijgen welke slechts in enkele speciale gevallen
analytisch kan worden opgelost.

5.7 DE BRONTEMPERATUUR IN EEN VERSTROOIEND MEDIUM.

Men kan op twee manieren nu het probleem van de onbekende
brontemperatuur oplossen. Ten eerste kan worden getracht de
diffuse stralingstemperatuur Td(l,fi) te bepalen. Deze
stralingstemperatuur hangt in het medium af van de
richting ~ en de coordinaat I. Deze manier van oplossen
heeft dan ook het nadeel dat in ieder punt van het
beschouwde transmissiepad de bijdrage van de rest van het
medium moet worden berekend. \/anneer men dan een ander
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transmissiepad bekijkt moet de genoemde bijdrage in ieder
punt weer worden berekend, kortom een bewerkelijke zaak.
Veel zinvoller is het om eerst de effektieve brontemperatuur
Te(~) te berekenen in ieder punt. Voor iedere andere
propagatie richting is de stralingsvergelijking dan relatief
eenvoudig op te lossen daar Te(!) niet afhangt van de
richting 1j.. Deze laatste methode levert bij het berekenen
van de stralingstemperatuur geen voordeel wanneer er in het
medium anisotrope verstrooiing plaatsvindt of wanneer er
discontinulteiten in het medium aanwezig zijn.
Met substitutie van de formele oplossing van de diffuse
stralingstemperatuur Td in de vergelijking van de effektieve
brontemperatuur volgt:

t's

Te CO =~ /l'iJJTe ('{) etf d. 'l:f cln. + Teo (1')

'or; 'in. 0

(5.39)

We kunnen bovengenoemde
formuleren door deze in
schrijven, namelijk:

betrekking
de vorm van

ook
een

iets anders
operator te

TeO') -w.H{Te( 't")}=Teo(t')
0--

Met:

(5.40)

Waarin:

Te(! ): effektieve brontemperatuur ter plaatse ~

~ verstrooiingsalbedo
Teo(~ ): equivalente brontemperatuur ter plaatse!

H{f(t')}= !G(r,i) f(r') d~

VoL

H(fC!)):
G(r,y'):
f(r)
Vol

operator die op de funktie f "inwerkt"
Greense funktie
een funktie welke van de plaats afhangt.
het beschouwde volume

In bijlage (B)wordt bovengenoemde betrekking afgeleid.
Interpretatie:
De Greense funktie beschrijft de sferische golfuitbreiding
welke exponentieel verzwakt wordt door het medium over het
beschouwde trajekt. In onderstaande figuur (5.8) is dit
verduidelijkt. Tenslotte wordt er nog op gewezen dat de
invloed van de geometrie van het medium tot uiting komt in
de operator H.
Het probleem is nu vergelijking (5.37) op te lossen.
De bovengenoemde vergelijking kan theoretisch slechts in een
aantal gevallen worden opgelost. In bijlage B worden enkele
van deze theoretische oplossingen gegeven,zie ook Bell en
Glasstone [24J. Uit deze bijlage blijkt dat wanneer het
medium ~ groot is, de formele oplossing van de
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o
G Ct,t') =

Fig(5.8):Sferische golfuitbreiding.

brontemperatuur overeenkomt met de fysische temperatuur
Tm(!). Voor andere gevallen zullen we onze toevlucht
moeten nemen tot iteratieve benaderingen. Een iteratieve
benadering die theoretisch exakt is wanneer er ex> veel
termen worden meegenomen is de Born expansietechniek [26J.
In de volgende subparagraaf wordt deze techniek behandeld.
Het blijkt dat wanneer de verstrooiingsalbedo's in het
medium groot zijn, de Born expansie veel rekentijd vergt
door het groot aantal termen dat meet worden meegenomen. We
kunnen ook een andere iteratie techniek afleiden welke
gebaseerd is op een schatting van het nul punt van
vergelijking (5.40). Op basis van deze schatting kan een
nieuwe schatting worden berekenci etc. Deze methode heeft
ten opzichte van de Born expansietechniek slechts voordeel
wanneer een goede schatting van het nulpunt kan worden
verkregen. In paragraaf (5.7.2) wordt hierop verder
inge gaan.

5.7.1 De Born expansietechniek.

Te(1) kunnen verkrijgen door
Oe orde straling, de 1e orde

etc. Het aantal malen dat er
golf optreedt wordt aangegeven

Stel dat we de benadering van
sommatie van de zogenaamde
straling, de 2e orde straling
verstrooiing van een zekere
door het begrip orde.
Bekijk het volgende voorbeeld:
plaatse !/,!,'l. ~ en 1'3 , in het

Beschouw 3 deeltjes ter
vervolg deeltje 1, deeltje 2
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en deeltje 3 genoemd. De deeltjes bevinden zich in een
homogeen verzHakkend medium. De deeltjes emitteren straling
beschreven door de equivalente brontemperaturen TeoC~),

TeoC T.l) en TeoC !,) , we noemen deze emissie de De orde
emissie. Neem aan dat de bronnen isotroop verstrooien met
een gegeven verstrooiingsalbedo ~o Neem verder aan dat we
de verre veld benadering kunnen toepassen.
Wanneer er geen verstrooiing door de deeltjes plaats zou
vinden zou een waarnemer deze equivalente brontemperaturen
kunnen meten; ook wanneer er weI verstrooiing plaats zou
vinden maar wanneer er geen interaktie tussen de deeltjes
aanwezig zou zijn l zou een waarnemer deze equivalente bron
temperaturen meten.
In figuur C5.9) is de konfiguratie aangegeven. Tengevolge
van de deeltjesinteraktie zal een waarnemer een andere
brontemperatuur waarnemen: een zogenaamde effektieve Cof
schijnbare) brontemperatuur uitgedrukt in de effektieve
brontemperatuur TeC!).

~~_---K
- - I""""r--- " r.

r, \.", ;./
G(;'f'~\" / G (!. r )

, I .1-_3

" I

" I'. /

"'~-3

Fig.C5.9):Konfiguratie van een drietal bronnen in een
verzwakkend medium.

Deze interaktie kan als voIgt worden geillustreerd:
Bron 2 en bron 3 werken via een Greense weegfunktie in op
bron 1, als voIgt genoteerd:

C5.41)

We noemen bovenstaande invloed de eerste orde invloed ten
gevolge van de De orde straling.
Ten gevolge van de verstrooiing welke plaatvindt aan bron
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zal een waarnemer op een zekere afstand een toename in de
equivalente brontemperatuur Teo(~i) waarnemen, als voIgt
genoteerd:
Te (r.) = Teo (!',) + we"feu

,(!',) (5.42)

(. )
b,idt"G3e Te (1',)

Deze verstrooiing~oemen we de eerste orde bijdrage tot de
stralings temperatuur van bron 1. Hetzelfde proces vindt
plaats bij de andere bronnen 2 en 3. Deze eerste orde
bijdrage zal na verstrooiing weer inwerken op bron 1

d.w.z.:

Te~~/~) = G (!i I "tJ.) lc;$o Te{l~~%)J+ G(!~, 'r3l[ We i 1

}:h)J=Wo T;2.fT1 ) (5.43)

Hiervan wordt weer een bedrag ~o verstrooid wat weer
bijdraagt tot de totale stralingstemperatuur van bron 1.
Hetzelfde proces vindt weer plaats bij de andere bronnen.
Tenslotte kunnen we dan de volgende sommatie opschrijven
voor bron 1:

(5.44)

En voor de bronnen 2 en 3:

"Ie (1'2.) = Te.O(~.2) to wo'L(I)("f,) + wo~1e(!~) + •••

In een konfiguratie bronnen wordt dit:

(5.45)

Deze bovengenoemde expansie wordt de Born expansie genoemd,
waarbij de Oe orde straling overeenkoMt met de equivalente
brontemperatuur Teo( r ). In bij lage B is bewezen dat bij
substitutie van deze expansie in vergelijking* een aantal
identiteiten worden verkregen die tenslotte de gewenste
iteratie opleveren. Deze reeks is konvergent omdat Te
begrensd is en omdat de verstrooingsalbedo cZo = '1 .is'.
Uiteraard wordt de reeks na een eindig aantal termen
afgebroken. Afhankelijk van de equivalente brontemperatuur,
de verstrooiingsalbedo alsmede van de geometrie van het
medium moet worden gekeken wanneer het toelaatbaar is om de
reeks af te breken.
De bovenstaande iteratie methode is in wezen een voorbeeld
van een successief substitutie proces.
Wanneer de albedo groot is moeten er in het algemeen veel
termen van de Born expansie worden meegenomen, wat relatief
veel rekentijd vergt.
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successief substitutieproces
goede schatting van het nul punt

5.7.2 Een nulpunts-benadering van Te(~ ).

Stel dat de brontemperatuur slechts in geringe mate afhangt
van de plaats·coordinaat! Dat betekent dat de operator
H{f<:()} overgaat in:

(5.46)

In bijlage (B-2) wordt aangegeven dat de benadering van de H
operator op bovengenoemde wijze, in relatief homogene media,
een goede benadering is.
In (5.46) is de zogenaamde vormfaktor "Il (~) ingevoerd. Deze
faktor is een funktie van de geometrie van het medium en de
verzwakkingscoefficient Kt . Deze vormfaktor is voor een
willekeurige geometrie relatief eenvoudig te bepalen, de
oplossing van vergelijking (5.40) kan dan als voIgt worden
gegeven:

•Te (~) := Teo (~)

1 - ~o '\l (!)

In deze oplossing wordt Te·(~) de nUlpuntsbenadering
van Te(~) genoemd.

(5.47)

In bijlage B wordt afgeleid dat men deze nulpuntsbenadering
ook op een andere manier kan afleiden, namelijk door de
hogere orde iteratie termen TeL",)(!) in de Born expansie reeks
te benaderen door een meetkundige reeks.
Neem aan dat de gegeven een oplossing een betrouwbare
veronderstelling vormt voor het nulpunt, dan kunnen we de
volgende iteratie procedure opstellen:

(5.48)

Het:



5-25

Merk op dat wanneer het werkelijke nul punt rrr''t) zou zijn, de
verstoringsfunktie nul wordt.
Het valt te verwachten dat wanneer de meetkundige reeks een
goede weergave is van de optredende verstrooiing, het
genoemde iteratieproces, op basis van de verstoringsfunktie,
veel sneller verloopt. In onderstaande figuur is het
genoemde iteratieproces schematisch weergegeven.

Fig.(5.10):Schematische weergave van het iteratieproces.

Men kan ook een acceleratie parameter invoeren, d.w.z.
de helling van de snijlijn, (zie fig (5.10))J kan worden
vergroot, maar gezien de ~- gebleken grote nauwkeurigheid
van de nUlpuntsbenadering is deze mogelijke versnelling van
het iteratie proces niet nader onderzocht.
In hoofdstuk 6 zullen de resultaten verkregen met de Born
expansietechniek en de genoemde iteratie procedure in
snelheid en nauwkeurigheid met elkaar worden vergeleken.

5.8 INHOMOGENE MEDIA

Tot nu toe is gesproken over homogene media, d.w.z. alle
coefficienten Kt , Ko. en K.s alsmede de albedo i&3o waren geen
funktie van de plaatscoordinaat. In inhomogene media is dit
wel het geval.
In hoofdstuk 4 is vermeld dat in de regencel een inhomogene
regenintensiteit wordt aangenomen in de radiale richting.
Dit betekent dat ook de coefficienten een funktie worden van
de radiale plaatscoordinaat in de cilinder.
Uit berekeningen blijkt dat de H{f(1)} operator een
verwaarloosbare invloed uitoefent op een in radiale richting
afhankelijke verstrooiingsalbedo wo.·~

In hoofdstuk 6 worden berekeningen uitgevoerd met radiaal
afhankelijke verstrooingsalbedo's en
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verzwakkingscoefficienten.

5.9 SAMENVATTING

We hebben in dit hoofdstuk de klassieke radiometer
vergelijking afgeleid (vgl. (5.38)). Deze vergelijking is
geldig in een absorberend medium, waarbij de bronnen een
ruistemperatuur hebben welke overeenkomt met de fysische
temperatuur van het medium.
Wanneer het medium naast absorberende eigenschappen ook
verstrooiende eigenschappen heeft, zal de ruistemperatuur
van de bronnen in het medium niet meer gelijk zijn aan de
fysische temperatuur. Een waarnemer op een zekere afstand
ziet een schijnbare of effektieve ruistemperatuur,
uitgedrukt in de effektieve brontemperatuur Te. He kunnen
de klassieke radiometer vergelijking blijven gebruiken mits
we in plaats van de fysische temperatuur Tm, de
effektieve bronternperatuur Ie in deze vergelijking
substitueren; in onderstaande vergelijking weergegeven (zie
ook (5. 38) ) :

Net: Tb: "brightness" temperatuur in de
aangegeven richting ~.

Te: effektieve ruistemperatuur ter plaatse r'
in de aangegeven richting,fi. ''\Itt: r': r -5. 1'1

~~: o~tische afstand van het beschouwde transmissie
pad

Ti ruistemperatuur van de invallende straling
aan het begin van het transmissiepad

We kunnen (5.49) ook nog iets anders schrijven:

I
":S I

'Tb (1:, fi) = 'TI ir:s + 'It ({) ;'It d~'
Q

Met:

(5.50)

De effektieve brontemperatuur bestond uit een aantal termen,
namelijk:

1. Een gedeelte afkomstig van thermische emissie door
de bronnen.
Deze bijdrage werd aangegeven door:

(1 - wo)T", (~)
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2. Een gedeelte afkomstig van induktie door uitw~ndige

oorzaken.
Als belangrijkste induktie oorzaak is de grond
genoemd. Deze bijdrage kon als voIgt worden
gegeven:

c:Vr; t~ (~L~~

De twee bovengenoemde bijdrage werden dan samen de
equivalente brontemperatuur Teo genoemd.

3. Een bijdrage als gevolg van nabije bronnen in het
medium.
Deze bijdrage kon worden weergegeven in een
operator schrijfwijze, met als betekenis een
integratie van het totaal aantal bronnen in het
T]'ledium welke via Greense funkties "inwerken" op een
deeltje ter plaatse ~ 0

Als voIgt genoteerd:

AIleen in bepaalde eenvoudige geometrieen van het medium kan
de bovenstaande H operator worden opgelost, b.v. een vlakke
geometrie (zie bijlage (B)).
Voor een willekeurige geometrie kunnen we in principe door
succesieve substitutie de H operator berekenen. Twee
method en zijn aangegeven:
De Born expansietechniek
Deze methode is exakt wanneer een 00 aantal termen worden
meegenomen.
Een iteratie op basis van een verstoring rond een
betrouwbare schatting van het nulpunt.
\.Janneer de hogere orde termen kunnen worden beschreven door
een meetkundige reeks kan het nulpunt relatief simpel worden
bepaald. Wanneer deze benadering niet voldoet kan men een
nieuw nulpunt berekenen door de gemaakte fout in rekening te
brengen, d.w.z. de benadering van het eerste nulpunt is een
verstoring rond het exakte nulpunt.
Vervolgens dient men zich te realiseren dat aIle gegeven
termen in de effektieve brontemperatuur in principe een
funktie zijn van de plaats in het medium, d.w.z. we hebben
over het algemeen te maken met inhomogene media.
Tenslotte nog enkele opmerkingen betreffende de termen in de
effektieve brontemperatuur.
Wanneer de bronnen in de rest van het medium geen invloed
uitoefenen en wanneer er geen uitwendige bronnen zijn, dan
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is de invloed van de verstrooiing het grootst.
Wanneer er veel uitwendige bronnen zijn, dan is het mogelijk
dat de effektieve brontemperatuur Te groter wordt dan de
fysische ternperatuur van het medium, dit effekt wordt
"brightnessing" genoemd. Meestal hebben we slechts te maken
met de grondemissie funktie en de begrensde grond
temperatuur zodat de invloed van uitwendige bron oorzaken
~--kleiner is dan de afname in de therrnische emissie.

Bovendien is de vormfaktor ~(~)~ 4(~) zodat de effektieve
bronternperatuur kleiner is dan de fysische temperatuur.



HOOFDSTUK 6

NUMERIEKE BEREKENINGEN EFFEKTIEVE BRONTEMPERATUUR.

6.1 INLEIDING.

In dit hoofdstuk zullen numerieke berekeningen van de
effektieve brontemperatuur worden uitgevoerd. Cirkulaire
cilindervormige regencellen met verschillende parameter
variaties worden daarbij bekeken.
In hoofdstuk 5 is de vormfaktor '\3(';) ingevoerd. Met behulp
van deze faktor kan de invloed van de geometrie van het
medium op de brontemperatuur worden gekarakteriseerd. Oak
kan met deze faktor een benadering van de brontemperatuur
worden verkregen wanneer de hogere-orde termen kunnen worden
weergegeven als een meetkundige reeks.
In hoeverre deze benadering voldoet aan gestelde eisen
omtrent nauwkeurigheid wordt bekeken in dit hoofdstuk.
Ten aanzien van grondeffekten is in hoofdstuk 5 aangenomen
dat de bijdrage tot de brontemperatuur als gevolg van deze
grondeffekten, alleen afkomstig was van grondemissie. Deze
veronderstelling is exakt wanneer de grond een zwarte
straler is. Wanneer de op de grond invallende straling te
verwaarlozen is ten opzichte van de grondemissie is het
model ook kor'rekt.
In ieder ander geval moeten reflektie- en
verstro.oiings-eigenschappen van de grond in rekening worden
gebracht. In dit hoofdstuk zal hierop nader worden
ingegaan.
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6.2 HET CILINDER COORDINATEN SYSTEEM.

De plaatsco~rdinaten van een punt in het
cilindervormig medium wordt gegeven door:
!: = (I"J 'f. h) 0 f h~ he ~ 0 ~ Cf f 2. 7r ; 0 ~ ,.. " 'C

In figuur C6.1) is dit aangegeven.

z

~--I...-+---y

x

Fig.C6.1):Het coordinaten systeem.

Met: he :hoogte van de cirkulaire cilinder
r :straal van de cirkulaire cilinderc

6.3 BEREKENINGSPROCEDURE BRONTEMPERATUUR.

cirkulaire

In media met een homogene verzwakkingscoefficient, waarbij
de reflektie- en verstrooiings- eigenschappen van de grond
worden verwaarloosd, werd TeCr) gegeven door vergelijking
C5. 40). Met invoering van de genormeerde grootheden:

gaat vergelijking C5.40) over in:

Te (1') - ~o HiTe (L')}
IV AI C6. 1 )
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genormeerde effektieve brontemperatuur
genormeerde equivalente brontemperatuur
grondtemperatuur
gencrmeerde mediumtemperatuur

(6.2)

Met de geometrische konfiguratie gegeven in figuur (6.2) in
beschouwing genomen kan de H operator worden geschreven als:

ft ( )1 JJ'7"1 Cr'fl) fHL eN! J = ",1
Jr

kiTeN(t+~.?') e-kt'l cJ.7'cJ.J2o
lin 0

.~
I

I

I

I

I

I
I

I

I
I
I

h~ .

I

I
I

I
I

I

o

" , "
'4 .Q.o

Fig.(6.2): H operator in het cilinder vormig medium;
doorsnede in het Cf =0 vlak.

De fysische mediumtemperatuur TmN(r) wordt geacht alleen van
de hoogte afhankelijk te zijn, waarbij een lineaire relatie
wordt verondersteld tussen de grondtemperatuur en de hoogte
van de 0° isotherm. De hoogte van de 0° isotherm wordt in
dit hoofdstuk verondersteld overeen te komen met 3 km.
Als gevolg van de cilinder symmetrie zal TeN(r) niet
afhangen van de coordinaat rp ,d.w.z. TeN(r,h,Y')~TQ..,(I".h).
Vergelijking (6.2) kan voor de gegeven geometrie niet
analytisch worden opgelost. Numerieke oplossingen kunnen
worden verkregen door in een aantal punten van het medium de
genormeerde brontemperatuur te berekenen waarna door
middel van een scheiding van variabelen deze temperatuur in
een willekeurig punt kan worden berekend.
In hoeverre deze procedure voldoet aan gestelde eisen
omtrent de nauwkeurigheid wordt in paragraaf (6.4) bekeken.
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(6.3)

De werkwijze is als volgt:
Beschouw een punt (r,h) in het cilindervormig medium
verzwakkingsco~ffici~nt Kt, in figuur (6.3) is
geometrische konfiguratie aangegeven.
De grondemissie funktie t 9(r,h) in dit punt is dan:

f:1

J
'1t'TC _'l,.,(r,h; 6.,Cfc,)ki

t~(r,~) =.L e de"cI%
'i 7r: 0 Tt/2-

met
de

de genormeerde
analogie met de
f
2

(y,h) geeft deze
weer van bronnen

Beschouw vervolgens de integraal:
:" ~ ~(t,g.J ,

..!...- JJJ k'£ e-~(~,hjeo,~.)Kt d.~'d.eod~" ~[3(r,.hJ
4JC 0 'It'~ 0

De funktie /) Cr, h) wordt in het vervolg
bronemissie funktie genoemd. In

grondemissie funktie
funktie de genormeerde invloed
gesitueerd in de rest van het medium.

(6.4)

hie--- _

I

I

I
I

I • .
't 0 r 'C

Fig(6.3):Punt (r,h) in een cirkulair cilindervormig homogeen
medium; doorsnede in het Cf =0 vlak.

Deze funktie is op de volgende manier gerelateerd aan
t~ (r, h) :

Zoals later zal blijken is het zinvol de
genormeerde bronemissie funktie in te voeren in
met de berekening van de H operator.

(6.5)

genoemde
verband
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Ook de vormfaktor ~(r,h) is gerelateerd aan de
genormeerde bronemissie funktie, als volgt:

fJ
?..cr..n..) '( h' it »)(

v(r.h)= :1C k~e-~ r,,_o tcJ.,'dJl
a

= (6.6)

I(J( 0

~lt [. 'Ira (h 8 Jlr ( V]
:: 1 - -;;J Je- 7" ~ ~ o.9'o)"t de

o
.,. e-'2.. d~e..fPoht de

o
c:l~

o 0 Kh
Vamlege de symmetrie rond het vlak gegeven door h,/:z. volgt
dan:

(6.7)

In figuur (6.4) is dit expliciet aangegven.

?~
to I h~

----I------T--

/sy"'Mrrt"le vLo.k

,

: I ~(.., he-h)
: __~h,K-_--- -.~ he-

;' / \. - -'" ,-
/ "

I
- -I-

I

/

/

"
"" I hch
~ - -

I "

I "
f> Cr, h) I ""

? I "

------.Jh "
" \ ....... - I \.

I " I \ " ...... -... -,_-.. '

• ,/ I I \ "I - "J;, • I \..... _"

;: ' " ~" ... ~ ~ - -.... --\
o

Fig(6.4) :Geometrische symmetrie rond het vlak llJ.z.

De eerste orde straling van een homo gene bron kan dan als
volgt worden genoteerd:

(6.8)

We zien dat door een berekening van de genormeerde
bronemissie funktie de H operator sneller kan worden
berekend.
Vervolgens kan met behulp van de Born expansietechniek de
genormeerde bron temperatuur worden berekend. Met
invoering van:
'1 (h) 2 (1- wo)T...}h) .,. %. ~ Wo
volgt:
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(6.9)

Er wordt opgemerkt dat de invloed van de H operator op de
funktie c 1 (h) te verwaarlozen is, waaruit volgt dat:

H{Teo~,ct,h}] = c
1

( h) v( r,h) - ;.jo Hf~( ..,h)J = cJh)I~(r, h) ... /3(r, ~- h>J - Wo~ !J'{r;h)

Voor de hogere orde termen volgt dan:

Door somma tie van een aantal
vergelijking (6.11), wordt
brontemperatuur verkregen.

~ N (N)
Te (r, h): L.. [;)0 Te (r, h)

~ IJ= 0 /II

termen
tens lotte

van de Born reeks,
de -geno:rr.:leerde

(6.11)

De bovengenoemde funkties, ~ (r, h) .. en Te /J(r, h) J worden
berekend in 32 punten van een basis coordinaten systeem, als
volgt:

Tit", (0, hj )

T~..,c ri ' ~h,) 1 , , t. 11

(6. 12)

Doordat deze funkties in een groot deel van het medium
honogeen zlJn (zie paragraaf (6.4)), kan door scheiding van
variabelen een funktie waarde in een willekeurig punt worden
berekend.
Deze scheiding van variabelen wordt op de volgende manier
gerealiseerd:

Hr., h;) ={(o, h) It H I"j, ~/:yt·(o.hel:)
Met:

of k, h) =l'e) 1-.-, h) of ~(r;, h)

Meer details omtrent de numerieke oplossingsprocedure worden
gegeven in bij lage (C). De gemaakte fout bij toepassing van
deze methode van scheiding van variabelen wordt in de
volgende paragraaf besproken.
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6.4 RESULTATEN VAN BEREKENINGEN.

In de berekeningen is steeds gebruik gemaakt van de
genormeerde coordinaten van een' punt, aangegeven door h~

en r"" met h/hc=h", en r/rc =r.v'
In de figuren~ (6.5 a) tim (6.5 c) ZlJn de funkties
~ (h""o), /3 (r", ,hAl = 'h ) en {3 (r,.,=I,h",) uitgezet.

Men kan men uit de figuren (6.5 a) tim (6.5 c) afleiden dat
de vormfaktor 1) (r,h) groter wordt bij een toename van -de
celdiameter en/of -de specifieke verzwakkingscoefficient.
Een groter wordende vormfaktor betekent een vergroting van
"multiple scattering" wat een vergroting van Te betekent,
(zie b.v. vergelijking (5.41».
De equivalente brontemperatuur (Teo in vgl.
gevolg van een toename in de genormeerde
funktie, kleiner worden (want een toenemende
een kleinere tgCr;h)).
Uit figuur (6.5 c) kan men konkluderen dat de invloed van de
grondemissie groter wordt aan de rand van de cel.
Dan wordt opgemerkt dat de genormeerde bronemissie
funkties, m.b.t. de hoogte, in een groot gebied homogeen
zijn. De homogeniteit neemt af wanneer de celdiameter
toeneemt. Dat deze afnemende homogeniteit een gevolg is
van een toenemende celdiameter kan men als voIgt inzien.
De funktie t~(r,h) is samengesteld uit een tweetal
bijdragen: een bijdrage van het grondgebied binnen de cel
en een bijdrage van het grondgebied buiten de cel.
In figuur (6.6) zijn deze bijdragen tot t~(r,h) als funktie
van de genormeerde hoogte, van een tweetal cel diameters
uitgezet.
We zien dat de bijdrage van het grondgebied buiten de cel
tot t 9 (r,h) in het gebied hN'~2~ van de cel met kleine
diameter, in vergelijking met de cel met grote diameter, een
steiler verloop heeft. Voor het gebied h N :>0.25 is deze
bijdrage vrijwel konstant.
Dit is dan ook de reden voor een afname in de homogeniteit
wanneer de cel diameter toeneemt.

In de figuren (6.1 a) tim (6.1 c) ZlJn berekeningen gegeven
van hogere orde termen van de genormeerde bronemissie
funktie ~ (r, h) .
We zien dat de H operator een egaliserende invloed
uitoefent, d.w.z. de asymmetrie in de funktie ~ (r,h), met
betrekking tot de hoogte, zal kleiner worden. De operator
verkleint de maximale waarden van de genormeerde
bronemissie funkties met een faktor 2~5

Hieruit blijkt dan ook dat de Born reeks zeker afgebroken
kan worden na een aantal termen, dit is uiteraard mede
afhankelijk van de verstrooiingsalbedo.

De grootste fouten in de aangegeven methode van de scheiding

* De figuren worden gegeven op bIz. 6-19 en verder.
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van variabelen bij de berekening van de genormeerde
bronemissie funkties, worden gemaakt aan de rand v~o het
medium. In figuur (6.8) is een vergelijking gemaakt tussen
een exakte berekening en de benaderde berekening.
De fout in het beschouwde geval is kleiner dan 0.15 K
wanneer Tg=300 K. Deze nauwkeurigheid is voldoende groot.

De berekeningen van de effektieve brontemperatuur, figuren
(6.9) tim (6.11), zijn uitgevoerd met een
verstrooiingsalbedo berekend met een LIP druppelverdeling.
In de figuren (6.9) en (6.10) is de invloed van de hogere
orde termen gegeven op de genormeerde effektieve
brontemperatuur TeN(rN,h",). Konklusie is dat een berekening
van de Born reeks tim orde 2 voldoende is.
Bovendien kan men gemakkelijk verifieren dat de effektieve
brontemperatuur aan de rand van het medium het kleinst is.
Dit is het gebied waar lage dempingen voorkomen. Een
eventuele "dip" in de konversie temperatuur Tme als funktie
van de demping kan door de lage effektieve brontemperaturen
aan de rand worden veroorzaakt.

In figuur (6.11) is een voorbeeld gegeven van de invloed van
de emissiecoefficient van de grond op de genormeerde
effektieve brontemperatuur. Duidelijk blijkt de sterke
invloed van de grondemissie dichtbij het aardoppervlak.
De asymmetrie in de funktie Te~(r,h) met betrekking tot de
hoogte is een gevolg van de niet symmetrische invloed van de
grondemissie en een in hoogte afhankelijke fysische
mediumtemperatuur, in figuur (6.12) is dit weergegeven.

In de figuren (6.13) a en
albedo's behorende bij
frekwentie van 11.4 Ghz.
De konklusies die men uit

b is een berekening uitgevoerd met
een J/T druppel verdeling en een

figuur (6.13) kan afleiden zijn

de invloed van de emissiecoefficient van de grond
neemt toe wanneer en de albedo en de specifieke
verzwakkingscoefficient toenemen.

de inhorrogeniteit in de funktie.~

neemt toe.
Te",(r, h)

In hoofdstuk 7 zal een voorbeeld worden gegeven van een
berekening van Te",(r,h) bij een frekwentie van 30 Ghz. Uit
dit voorbeeld blijkt des te meer dat de inhomogeniteit in
Te",(r,h) toeneemt wanneer de albedo toeneemt.
Tenslotte moet ook hier weer Horden opgemerkt dat de
grootste fout bij toepassing van een scheiding van
variabelen wordt gemaakt aan de rand, zie figuur (6.14 a) en
(6.14 b). De grootste fout bedraagt ongeveer 6 K. Ondanks
de betrekkelijk grote fout aan de rand is het toch zinvol de
genoemde methode toe te passen omdat dit onnauwkeurige
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cel
wordt

van
het
eis

gebied relatief klein is.
Gezien de onnauwkeurigheid van de theoretische
benadering en de in werkelijkheid optredende situatie
een berekenings fout in de effektieve brontemperatuur
ca. 2K in het gebied h", ~ o.d' aanvaardbaar geacht. In
gebied h", f 0·85 en rlJ~ 0.8 wordt aan de gestelde
voldaan.

6.5 BRONTEMPERATUUR VAN INHOMOGENE REGENCELLEN.

Hoewel een horrogene regenintensiteit binnen een cel goed
aangeeft wat voor waarden men van de effektieve
brontemperatuur kan verwachten, blijft het moeilijk deze in
verband te brengen met een werkelijke situatie. Daarom is
het wenselijk de regenintensiteit binnen een cel te
modelleren door middel van de in hoofdstuk 4 ingevoerde
funktie. Deze funktie is relatief eenvoudig en de cilinder
vormige syrnmetrie blijft behouden. Op deze rnanier wordt de
effektieve diameter van de cel in principe bepaalt door een
gemeten regenintensiteit.
De in hoofdstuk 4 ingevoerde radiaal afhankelijke
regenintensiteit kan door middel van de 0. Rb relatie in
een radiaal afhankelijke verzwakkings coefficient worden
gekonverteerd, gegeven door vergelijking (6.13):

Xl.
- 11:1 'N

e (6.13)

In figuur (6.15) zlJn enkele van de mogelijke funkties van
Kt(~)/K/max gegeven als funktie van de genormeerde
straal rN • Ook de verstrooiingsalbedo wordt nu een funktie
van de radiale afstand. Het belangrijkste verschil met
homogene regencellen is de nu uit te voeren integratie van
de specifieke verzwakkingscoefficienten over de gegeven
trajekten. Bovendien wordt de verstrooiingsalbedo een
funktie van de radiale afstand.
Vooral het berekenen van de H operator in de punten van het
basis coordinaten systeem vergt nogal veel rekentijd.
De grondemissie funktie wordt nu gegeven door:

i 'll'f ,.
t~ (,..,h) \-;! i 0 k/(t1-D.rz')J.'l' clAD (6.14)

zn

En de hogere orde termen van de genormeerde bronfunktie:
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t
1.0 !t-=:::::::::;::::=----.:::::::---r

O.l

0·1f 0.6 0.8 1·0 _ r
01

Fig.(6.15): Enkele voorbeelden van Kt(rN)/K~max

(0.1) / ~"Jl';h:~t» Sll' ( ")c1 ,.
Te (r,h) :.1.[ 1:(""7 ... ') /( (r') eO ki t '1 c1,,' ciJt" (6.15)

/II '17r. ~AI ,- t - L

'nr
Q

.til "II
=l:t[Jo7

JIt' .... 1#

- =r·!202
Met behulp van de Born reeks kan dan TeN(r,h) weer worden
berekend in een aantal punten van het medium.
In de figuren (6.16 a en b) zijn enkele
voorbeelden gegeven yo.AI Te,./ r"')N)'
Het belangrijkste verschil van deze berekeningen, in
vergeIijking met die uitgevoerd aan homogene ceIIen, is een
toename in de homogeniteit van TeN(r,h).

6.6 DE BENADERING VAN TEN DOOR EEN GEOMETRISCHE REEKS.

Wanneer de hogere orde termen van de Born
geschreven kunnen worden als een geometrische reeks
in hoofdstuk 5 gegeven benadering van het nulpunt
vergeIijking van de effektieve brontemperatuur:
~

Te",c,..) = TeoA/r)

1- ~o1>(d

expansie
voIgt de

van de

(6.16)

Berekeningen tonen aan dat dit nulpunt een betrekkeIijk
grote nauwkeurigheid oplevert in vergeIijking met de exakte
waarde, ook voor grotere waarden van de verstrooiingsalbedo.
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In de figuren (6.17) a en b is de fout, die gemaakt word~

als er met de nulpuntsbenadering (6.16) wordt gerekend,
weergegeven als funktie van de genormeerde hoogte
respektievelijk straal, bij verschillende waarden van de
albedo. (In de figuren is de verstoringsfunktie
Gv{Te,,,(r,h)} uitgezet, (zie vgl. (5.48)). \ve zien dat de
fout het grootst is aan de rand van het medium. Voor
albedo's die kleiner zijn dan 0.25 is een goed resultaat te
behalen, de fout is dan kleiner dan 1 K voor het gebied
hl\l~o.e.s:

Wanneer met deze nulpuntsbenadering een nieuwe iteratie
wordt uitgevoerd, dan is de iteratie betrekkelijk snel, in
de figuren (6.18 a en b) is dit aangegeven.
In figuur (6.18 c) is een benaderde foutschatting van de met
behulp van de Born reeks berekende effektieve
brontemperatuur gegeven. De benadere foutschatting van de
Born reeks wordt gegeven in bijlage (blz. C-7). De Born
reeks is berekend tim orde 4. In deze figuur is ook de
nUlpuntsbenadering van de effektieve brontemperatuur en de
eerste orde iteratie weergegeven. We kunnen konkluderen dat
voor de berekening van TeN(r,h) met de Born reeks een groter
aantal iteratie slagen noodzakelijk is, om dezelfde orde van
nauwkeurigheid te verkrijgen.

Konklusie:
Er kan goed met de nulpuntsbenadering worden gerekend
wanneer de albedo kleiner is dan 0.3, is de maximale fout
ongeveer 3 K aan de rand van het medium.
De iteratie methode met behulp van de verstoringsfunktie is
zeker viermaal sneller dan de Born iteratie reeks .

. Wanneer men bedenkt dat een iteratie slag ongeveer 1 minuut
CPU rekentijd kost, waarbij de berekening is uitgevoerd op
een DEC 10 computer, dan betekent dit een winst van zeker 3
minuten in rekentijd.

6.7 DE GROND ALS ZWARTE STRALER.

Wanneer de grond als een zwarte straler mag worden
beschouwd, zal alle opvallende straling worden geabsorbeerd.
Met name wanneer de grond een water oppervlak is zal de
genoemde veronderstelling van een zwarte straler niet meer
geldig zijn. Reflektie en verstrooiing van de op de grond
invallende straling zal dan een rol gaan spelen. De
verstrooiings- en reflektie-effekten worden beschreven door
de dielektrische eigenschappen van de grond. De
dielektrische eigenschappen zijn bovendien afhankelijk van
de polarisatie richting.
Wanneer een oppervlak volmaakt glad is, dan zal er geen



6-12

verstrooiing optreden maar spiegelende reflektie. Wanneer
een oppervlak volstrekt ruw is zal er geen spiegelende
reflektie optreden maar verstrooiing waarvan de
stralingskarakteristiek kan worden voorgesteld als een
Lambertse bron [11J. Volstrekt ruwe oppervlakken evenals
volmaakte gladde oppervlakken moeten hier worden opgevat als
limiet gevallen. In onderstaande figuur zijn de twee limiet
gevallen schematisch weergeven.

i'

gerr{lekt.eerde
shOo b ..S

Ir.JvaLle",o.e
sho.l/ll/9

I'uw oppe .. vLo.lt

'lIvo.LLe ",d.e
strc.LlloI!

13 LQ. d 0 ppe rvLQ k
tp'leljeLeNae refLeHte : 8s =8i

Fig.(6.19):Spiegelende reflektie aan
oppervlak en diffuse verstrooiing
oppervlak.

een
aan

volmaakt
volstrekt

glad
ruw

De stralingskarakteristiek kan in het eerste geval
beschreven worden met een ! funktie tussen de invalshoek en
de uitvalshoek en in het tweede geval door een Lambertse
straler, zie ook [11].
In deze figuur wordt eo de observatiehoek genoemd, e.r
de verstrooiingshoek met betrekking tot de normaal en ~. de
invalshoek. De stralingskarakteristiek van een Lambertse
straler is isotroop, op deze beschrijving wordt later
teruggekomen.
We zullen in het vervolg aannemen dat de observatie richting
overeenkomt met de verstrooiingshoek in die richting, d.w.z.
8s :e..-rr.

De reflektie-eigenschappen van volmaakt gladde oppervlakken
worden beschreven door de Fresnel reflektie-co~fficienten,

deze kunnen in de literatuur worden gevonden [11J. Uit deze
reflektie-coefficienten kunnen vermogensreflektie
coefficienten worden afgeleid. Het blijkt dat in het geval
van spiegelende reflektie de vermogensreflektie-coefficient
overeenkomt met de spiegelende verstrooiingsalbedo van de
grond, zie [" ].
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Men kan een kriterium aangeven waarbij een oppervlak als
volmaakt glad of als ruw kan worden gekarakteriseerd. In
een CCIR report [2J wordt het zogenaamde Rayleigh kriterium
aangegeven:

(6.17)

Met: obstakelhoogte CM]
hoek van inval
golflengte ["J

\~anneer ho~'X/8Gosit, dan is een oppervlak volmaakt glad. Wan
neer ho,')../ec.os9" dan is het oppervlak ruw.

Het zal duidelijk ZlJn dat reeds voor geringe obstakel
hoogten, de grond in het beschouwde frekwentie gebied als
ruw kan worden geklassificeerd.
We kunnen de invloed van de grond nu als voIgt tot
uitdrukking brengen.
In hoofdstuk 5 vergelijking (5.30) (zie ook fig.(5.6)) is de
schijnbare totale intensiteit Iii gegeven. Deze schijnbare
totale intensiteit bestond uit twee bijdragen: de eerste
term beschreef een bijdrage als gevolg van de emissie van de
grond, de tweede term beschreef een bijdrage als gevolg van
de verstrooiingseigenschappen van de grond in relatie met de
op de grond invallende straling Ii.
Drukken we aIle relevante grootheden in deze vergelijking
uit in ruistemperaturen, dan kunnen we (5.30) als voIgt
schrijven:

(6.18)

Met:

:ruistemperatuur van de op de grond invallende ruis
:ruistemperatuur van de grond
:schijnbare ruistemperatuur van de grond
:emissiecoefficient van de grond
:verstrooiings-albedo van de grond.
:genorrneerde differentiele verstrooiings-
doorsnede van de grond

:observatie richting :-~.s
:invals richting

Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat de integratie
aIleen over het bovenvlak plaatsvindt,
d • w• Z.: 0 =B, =7C!:L
De waarde van Ti~i) voIgt uit de oplossing van de...
stralingsvergelijking in de desbetreffende richtingBi'
Onderscheidt 2 gebieden:
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1. Het grondgebied dat binnen de begrenzing van de cel
valt

2. Het grondgebied dat buiten de begrenzing van de cel
valt

In figuur (6.20) is een en ander verduidelijkt. In gebied 1
zal de schijnbare ruistemperatuur T~C!:s' gegeven zijn door
vergelijking (6.18). In gebied Z kunnen we een
vereenvoudiging maken m.b.t. vergelijking (6.18). In dit
gebied zal de stralingstemperatuur Ti in het algemeen veel
kleiner zijn dan de stralingstemperatuur van de grond, dus
T(<<T~.

¥b1ed 1

.... .....

I

~--L..... I
..... ,

-....

Fig.(6.20);Oorzaken van de ge!nduceerde bronnen afkomstig
van verschillende gebieden van de grond.

Vergelijking (6.18) kan dan in gebied 2 worden benaderd
door:

(6.19)

Deze benadering is geldig wanneer de transmissie·coeffici~nt

in de gegeven richtingen groot is, ongeveer 1.
In gebied 1 moet als gevolg van de kleine transmissie.
coefficient in de richting 5. op een veel hogere
ruistemperatuur worden gerekend. In principe moet de
stralingsvergelijking in iedere richting worden opgelost.
Er wordt dan weer een integraal uitdrukking verkregen. Om
deze integraal uitdrukking te vermijden wordt een



6-15

betrouwbare vereenvoudiging aangenomen:

Door verstrooiing zal TM' afwijken van de
atmosferische temperatuur; stel voor de eenvoud
gelijk is aan 270 K. Met behulp van vergelijking
tenslotte de geinduceerde secundaire bronstraling
gebieden 1 en 2 worden berekend.

(6.20)

gemiddelde
dat deze

(5.27) kan
vanuit de

"Ik(() '" J(")'T" -"'I.. (r,~o) Kt d (6.21)
~! .= W o ~ ~o l ~ e .flo +

, '(Tr
27r

-.J J~ J A,. T (A ) d J-rzM (t,~o) '4+ r:~. crJ.N~ (~oA~) i. Bi. st, e clS'lo
:rlr

We kunnen ook een relatie aangeven tussen de
verstrooiingsalbedo van de grond en de emissiecoefficient
van de grond. In analogie met de verhouding tussen de
verstrooiings- en de verzwakkings-doorsnede van een deeltje,
kan worden gesteld dat:

In vergelijking (6.21) kan vervolgens
theoretische gevallen van de genormeerde
verstrooiingsdoorsnede worden bekeken.

(6.22)

een aantal
di fferentiEHe

1. De grond als een isotrope verstrooier
Dit geval komt overeen met een Lambertse
stralingskarakteristiek van de grond. In dit geval
wordt de ger-ormeerde differentiele
verstrooiingsdoorsnede van de grond gegeven door:

(6.23)

2. De grond als een spiegelend oppervlak
In dit geval is de genormeerde differentiele
verstrooiingsdoorsnede van de grond voor te stellen
als een d funktie tussen hoek van inval en hoek
van observatie.
De genormeerde verstrooiingsdoorsnede wordt:
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(6.24)

differentiele

3. Een verstrooiingsdoorsnede die
invalshoek afhangt.
In dit geval wordt de genormee~de

verstrooiingsdoorsnede:

niet van de

(6.25)

(6. 26 )

Met bovengenoemd model zijn enkele berekeningen uitgevoerd.
We kunnen in vergelijking (6.21) de integratie van de
invallende straling dan nog als volgt schrijven:

..., J'T' ( ... ) ( ... ") ,.., 'T' Jf -'1.. ( r, C~ ~) I<f]
w01 l,' Be <1dW~ g(1' g(' dll,' = wo~ l Me 27r 1 - e

~ 7!' J-~ (r; 0 ' 12) I<t
2. (idw (eo)cl.ll, =- 2 Wo (eo)T,..(> {1:1. - Y41t e" • - eln l ' =-

# ~ :in'

:= '- (1 - E~ ( eo)) TM (> f3 ( r. he)

Waaruit tenslotte de volgende relatie voor de geinduceerde
bronterm volgt:

In het Manual of Remote Sensing [1 1J kan men nog een aantal
modellen vinden van oppervlakken waarvan de
verstrooiingsdoorsnede empirisch is bepaald.
Het CCIR [2J heeft resultaten gepubliceerd van
emissiecoefficienten welke van de hoek van inval afhangen.
Deze emissiecoefficienten zijn in figuur (6.21) als funktie
van de hoek van inval weergegeven. Met behulp van de
emissiecoefficient van het type oppervlak, in figuur (6.21)
aangegeven door E, en een
verstrooiingsdoorsnede aangegeven door het laatst besproken
model zijn enkele berekeningen uitgevoerd van de
gemormeerde brontemperatuur, zie figuur (6.22 a en b).
Uit deze figuren blijkt dat de "dip" bij het aardoppervlak
in de effektieve brontemperatuur, wanneer de
emissiecoefficient nul is, al tijd verd wij nt. De
berekeningen van de brontemperatuur met behulp van de
genoemde emissiecoefficient kunnen als grenzen worden
beschouwd.
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ColcuJated soil emissivities: A. =1.8 em;
d - dqJIh ofdry soil on moist soil

The dashed curve represents measured data

Other curves are:
A: rough soil;

Band C: dry soil (specular) oYer rock;
0: moist soil (specular) IS 'I. by YOlume;
E: water [King, 1970]

80

Fig.C6.21):Emissiecoefficienten
oppervlakken (2),

van verschillende

Hoewel de theoretische modellen van de emissiecoeffici~nt
van de grond veel inzicht kunnen geven in de invloed van het
type oppervlak, is het, gezien de onbekendheid van de
emissiecoefficient in de werkelijke situatie, niet zinvol om
aIle modellen in de beschouwing mee te nemen.
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6.8 SAMENVATTING VAN KONKLUSIES.

De belangrijkste in dit hoofdstuk besproken konklusies
kunnen vervolgens in een aantal punten worden samengevat:

1. De vormfaktor ~ (r,h) wordt groter wanneer de
speeifieke verzwakkingseoeffieient, en/of wanneer
de eel diameter, toeneemt. Pit betekent ook
toename in de effektieve brontemperatuur.

2.. De invloed van de grondemissie neemt met af met de
hoogte en is voor punten gesitueerd aan de rand het
sterkst merkbaar.

3. De H operator heeft een egaliserende invloed op
eventueel aanwezige asymmetrieen in een funktie.

4. De methode van seheiding van variabelen kan voor de
onderzoehte eeldimensies, speeifieke
verzwakkingseoeffieienten en verstrooiingsalbedo's
worden toegepast. De gemaakt fout is het grootst
aan de rand. De maximale fout is ongeveer 6 K,
dit is aanvaardbaar aangezien de validiteit van het
analytisehe model aan de rand van de eel het
kleinst is.

5. Een tweetal iteraties is voldoende om de effektieve
brontemperatuur m.b.v. de Born reeks te berekenen.

6. Wanneer de albedo groter wordt, neemt de invloed
van de emissieeoeffieient van de grond toe.
De inhomogeniteit in de effektieve brontemperatuur
zal bij grotere albedo's ook toenemen.

7. Wanneer de regenintensiteit binnen de eel
inhomogeen is zal dit een vermindering geven van de
inhomogeniteit in de effektieve brontemperatuur.

8. Een nulpuntsbenadering van de gencrmeerde
effektieve brontemperatuur is in het besehouwde
frekwentiegebied toelaatbaar. De maximale fout is
kleiner dan 3 K wanneer de albedo kleiner is dan
0.25.

9. Een iteratie berekening van hogere orde brontermen
op basis van een benadering van het nulpunt, geeft
in vergelijking met de Born reeks vooral voor
grotere albedo's een aanmerkelijke versnelling.
Een eerste orde iteratie berekening van Te",(r,h)
bij een albedo van 0.75, een speeifieke
verzwakkingseoerfieient van 3.85 [dB/km] en een
eeldiameter van 10 km met deze methode reeds
nauwkeuriger dan een berekening tim orde 4 van
Te",( r, h) met behulp van de Born reeks.



6-19

Fig.C6.5 a):
f3 Co, hili) a1 s
verschil1ende

0.5

0.:1

o..z.

0.1

o

he: =3 k"

~
de," 3 k",
}',= 3.c9~ Cl!Slkfot

V
.....-

/ dc, =1 k."
~ o~ 6.0'1 cJa/kM

f
..- clc. ::: :5 k ..,...,,-'

~
t= 1p. da/kfot

~
------

d.c,= '1kl'f

~
o=3- e'S cJrJ/l< ..

V .
c:l~=1kpf

---- if''' 1p.. c:JlJlk",

V
0l' 1.0 J------.- n

N

De ~no!"l'!'i~erdo bronemissie funktie
funktie van de genormeerde hoogte, bij

variaties van parameters.

0.1

0.1

h~ =3 k",

.--~
~= i.e. rJllw"

............
= :5 k",

------I----. ~ 1= 6.011 dB/"

;=:-- ~\
~= 1 kH

----~ "- r= 1']1 dO/kl(

~
dc.=,kH

~3.a5 .&/kH
:1 kl'l

-...... 1.=1p. dlSJ/cI'f
~ ~="kH

o o.,t 0.'1 0..6 o·e

Fig.C6.5 b): Idem als a, maar met ~ CrN ,'/,.) a1s funktie van

:"



~= '3."85 dS/kH

0.2 i---t----=i:======::f:===.£::.=f--<llC= :.5 k/'f
0. =6.0'1 de/k"1
GIe=" kH
0.: 1.1. 2. dn.Ik p.f

C4 z 3 kM

0.1 hfL-~..e::....--±::-"""':'=---+-------1I------1...cf·:~~:dBlk H

J_---t----+---~ ~= 111 dat1<1'f
~; 1k.M

0·5 1·0 - N

Fig.(6.5 C): Idem als a, maar met (3 (l,hA/) als funktie van
h,v

i~(oJh,)

i
0·1{ 1+-----+----+-----+-----+-----1..-----1

0."3 H-t----+-1I----+----...,--f-----I-ole =1 kH

a:).95" dlS/klf
~~~~~--_f--........l bYolr...,e wU/l3eg;~e1

o...i/;~ c:.l.e ,cee

0.1 r-"t-+--+----+-----+------I----------1

oLt::::. L_~=t::::=;;;;;:::;;;::::lb..._____..JL ~-----l

0.25 0.5 1.0

Fig.(6.6): De bijdrage tot t~ (r", ,h",) van het grondgebied
buiten de eel, en van het grondgebied binnen de eel, bij een
tweetal celdiameters.



"6-21

o.~ 0.6 D.P. 1.0 _ '"

Eerste orde berekening, rf) (o,h
N

), van de
bronemissie funktie.

0.1

Fi g • (6. 7 a):

genorrneerde

0·1

0.1 f---------,~---+---__+----f_--_T__t_;_-~r-_j

O.1~ f--------,~-......,:::::...--___+----+_---+-~:__-t_---.....,

o.os If-+---+-----+----+-----r-----:----;r

f3C!.> h).lo. II

t.,. ~~------'--+----+----T---r---------1
~ =3 k,..c.

rC. : Vl de.

0.15

0.1

0.05

h = 3k ..c

~ ~

~/

/
V \ I

1/
\ de::'! kHv--- -----
~

r= 3.iS'atI~

dc.=f kl'f

V
\ ! ::6.od~/f

dc-:f.k",- ~o=3.h"Qe4~

0.'2..

Fig. (6. 7 b):
geno~eerde

o.'{

Tweede orde
bronemissie

0·6 ,.; 1·0 -~N
, (2.) ~ -

berekening, (j (ot,hAl ), vap de
funktie.



6-22

he =-3 kM

de=Jk H

l =3.85 dB/kH

o. oS f-+---r--+----+------+----+---'t--~----...,

/ffo,hJ.
i

0.1

0.025 t+-----+----+-----+-----j-----+-----l

0.:2. 0.6 0.;

fi g . C6 . 7 c):
senorrneerde

Derde en vierde orde berekening van de
bronemissie funktie.

o.c?0·60·'1

v po-

~

f
t /Ca.c l It.::: 3 kM

bt-.dlriUj de = 3lcH

l :- 3.85 dallcl'l

f

0.2.

fig.C6.8): Vergelijking tussen de exakte waarde en de
benaderde waarde van n C~g ,h~).



6-.23

1= 3.85d&

T2= 290 k

1
0'96 f-------......,----=::s....:d------.------+------+------1

0.39r-----:~+_---+----+_---_+_--~&+_---__I

0.8'11------\------!-----f-oo::::::::-:----+----t----""'"1
ol"de 0

o.l.
o· R~---.L_ .L.. .l..:_---...L.------'-----:--.....J

0·6 o·rf '1.o_~ ~N

Fig.(6.9): Hogere orde bijdrage tot Te,.,.co ,h~) als funktie
van h~.

-\:3.t~ i.i:lo=o.1~g
de -= ·d.H Ee :: f.
t= 6.o'{ dB/k, 1,.. ; 2(10 1<
v d

.............

----r------r-----
~

1\ I\- o ,..rl.(/:1 e~~"11

.~ \

i'----
------It
~I---. - o.-de: 0

0.8

0.88

0.2, 0,11 D·6 o.cf 1·0 -t
Fig.(6.10):
parameters.

Idem als figuur (6.9) maar met andere



6-24

) he= 3 k", T, =2. go k

r______ de =3 kl1 o,.de : 2-

r----.- We'" 0.14

6
K =3.85 dB/kM

~

~,/ ~~

T
~

~
't:: t.

8 t,~ o.

~
j

o.~

0.8

o. ,

0.3
0.:1. o.t{ 0.6 '1·0 -~N

Fig.C6.11); Invloed emissiecoefficient op TeAl ( 0 ,h",) als
funktie van hN •

0.60.2,

~ = 3~'" w(j :0. 7Y 7, ~21Jk
~ ~ 3 l"1 o r-J.Q~ 2.

\. =3.eP" dl:J/'1H
(J

---..
~

/
.-- --.

~
~='1.

~=e.

f

f

0.8

0.8

0.'.1-

Fig.(6.12): Idem als figuur (6.11), maar met een konstante
fysische rnediumternperatuur.



6-25

C 3.cflG"dlj~
~=o.

W'&= 0.2.1

~= 3 kMh :: 31(/'1
c:

'19 =190 k

t~·O""bh
~:: 0.2.3

rt---:::=*:::=-I----I----r~::_\\Idc'=., k"

r 6.0'fd8A

0.3 I-----+-----t----t----""""t"---j E.e :: 0

a;.: 0·23

de: i k,.,

(= 3. tir JIS&
~d.

~: 0.11

0'91. f----+-==:;;;;;;;::;=~~=--o::::::::::::t_----=~__r_-T-- de -= :s ItH

0.16.'---...L---.......L-------l=-----..l:---~-__:T--J
T 0.1. o·~ 0.6 o·rf 't.o - If

Fig.(6.13 a). Berekening van Tel'l(o,hN) met een albedo
behorende bij een J/T druppelverdeling.

o.1!

o.e4f

0.8

- -

r--./
(: :..R5 dlllt..----- ~l>=1l.11

etc= 3kl'l

----r--..~-~ r 6. Ol( dr./k~

~
~ t(':i.

~=0.2.3

~
~ .. i /(H

;= J.c9s Jai,-r------- £..=0

~
i;Jo:' o.lt
de::! I()~ ,

~::3k'"
.......,

~

'"'~1"9:: 29° I<

'" L" 0
~

cC:l.:o.lJ

de = of k"

0.2. 0.6 4·0 -tIll

Fig. (6.13 b): Idem als a, maar met Te~(rN' .'h..)



- 0= 3.8s d&, '"
~

de:: J k." t.. =1.

.(;.31<14 1c:2CJoK
..........

~
... 4
wc)= 0. 11{,

~
~
~

~·~·I(t

~ IIt"'..ch"i"~

6
0.1 0.1( 0.6 0. 8 ~.O ---- h.,

1'·;'
TeN (0,9; h,,,)

Fig.C6.14 a); Fout in TewCo,h",) bij
scheiding van variabelen.

toepassing van

Te,,,( ,"",,;0,9)

r of8

..
uAkl

- --- ... - .. --- ....-~--r---- ~A1o..cl.t r.N~

~
..,J

h~ = 3 kH Eo, = 1.

de:: 3 kM T~= 290 k
1 =3.8sdB/k'1

~o= 0.1'1

0." o· 'i 0.6 1.0 _1'",.,
Fig.C6.14 b)~ Idem als a, maar in dit geval TeN Cr,.,.,o·9)



6--27

he = 3 k... T~ '= 2.ar~ k
de = 6.3, kM E, '= O.S

6 ~ '= 3-]" de/k" .1: 4 = 0 . ..-8
HQIt

.....
.lea.: 3·'

~o =0./5

..... ----~
~

~

~

'"0.8

0.&

Te",(o,h",)

109

0.8
0.1 0.2. 0.3 0.", 0.5 0.6 0'1 0·8 '·0 _~

"
Fig.(6.16 a): TeN(o,~) met een inhomogene regenintensiteit
binnen de eel.

TeN (rill. %)

i09 6

0.88

-- -- o. --~-_._.._~._---_. --_.- . - . -_.-

he =:3 k"1 ~ = :2 er 9 k
~: 6.31 kM E~ =0-5

;, -3-J s d8/kM )(1= 0_ ... 19
HQ"-

-v
~2. -= 3./

lUo=O./~

~

V ~

0·8

Fig. (6.16 b): Idem. als a maar in dit geval Te",(r.." '/1 ).



6-28

---
....&:':!!

i
:

...
,;

,;

..
,;

ci

'"
.....
~
L..I ....i----

.. o ..., ... ..., *"I ~, ...
~

11
...c

O·
I..;.
~

t
>

\9
Fig. (6.17 a):De fout in TeN(o,hN ) wanneer de nulpuntsbe
nadering van TeN(o,hN)wordt gebruikt. De parameter in de
grafieken is de verstrooiingsalbedo ~o·

co

'".

o....
I

~
I

:.
I

...
I

::,o...oo........~.... ::<'
'-'
~

~

on....... ... '".,;
ci 01I
I' ,I"1.30

~3° <;3"I
:::--.. I

'" -......:
~-r----

\ r---- I

0 \ ~IIr
0 I~

23"I"l

II

I-c
u

.~ r
~

j::.: r", 2:
"'!Sol<

I /8--~ ~t'/ M _

\I 1\ H

I~ ~--rt

I - - -- -

..':t......
~~ Fig. (6.17 b):Idem als a; in dit geval is Te~(rN'~) weer-
~ gegeven.
\.!l



'.J

--

~ o"ord.~

Iwo=0T;:; de:;: 10.1 k '"

IIT ::: 2qoK~ he::: 3· k,.,
_1eord.e(:= 1.; y::: J.6d6;1<l'f ---

/
1/

J
,
I

l/\f--lord.e
I

V
"

~./..
~ Vj II~

.~ 1/
/ I

-l .

I

-'f

)
-$

~/
_I .. ",6 ..' t.o_h.

•

en hj

1rt ~.

o ()Q
I(t1

~.

::J .......,
()Q O'l

t1 -0 (Xl J
;j
p..P>

'-oJ

::r .,
It> II: i
rt 0

()Q

::J It>
~ t1
I-' It>

"d
0~

::J t1
rt p..

It>

~.

rt
It>
t1
P>
rt
~.

It>
en

0
"d

0'
P>
en
~.

en

<:
P>
::J

It>
It>
::J

, <:
It>
t1
I

,•. 6......•

'--'
-- -------

I
~

0
\wo ::: 0., 5; IJ de:: 10.3 K'1

T~:: 2.90 k; ~e:: 3'. k'1
I-- o"orc.l.1l1':= ;, .85 cla!lcr'!

"

.0

"
V
c-

.L1 .2." ot-de l

/ !J~ 1C1 o..d.e.

"

Il/ I
·0

f
I
I,..

/
1("

/~So ~ -

_6.• -.. r.

o

1

r.

,.

1(."

_1

()Q hj IIt> ~.

()Q()Q

It>
<:
It> .......,
;j O'l.

(Xl

0'
'-oJ

~.

p..
It>
El
P>
I-'
en

P>
~.

~.

::J
p..
~.

rt

()Q

It>
<:
P>
I-'

~.

en

<.0
.......,
t-3
It>

l:.......,
;et1
~

~
~

'D
G"(T.,,,(t"N. :11» [I<)



r------

Wo: o ,5: -oI.e= 10-'5 kM I
T~=:L9ok; he:: '5 k"l
4= 1,; t= 3,6 da/kN I

I1/ ~

~

/
\

~

/ 1\ (3orN:
oreLe If

j \

j / 'V~,. sto·

ri"'9 .
orde of

r----.. ~1
'.!u Lp.. .A

JI bQNa.cLe-r---.... __~ riNa
i
!

I

6, I
L' e-¥ ._~ .. \0

o

6

.1

-1

-1

r

Fig. (6.18 c):Vergelijking tussen een berekening van TeN(rN,hw}
met behulp van de Born reeks en een berekening met behulp van
de "verstoringsmethode".



6....31

{=J. Jls dB lit. t'I de. = ., Ie"
, t;J~ =: o. tf ~ - ,lc.",C-

1~ =~sok

~- ........ ......._, -- ...... ...

r----.......... -..---
V ct (Os)... --r--. ...-

~K r- ...
....

di.4... f.e=1:Cpo....

--~- '" ...." .-i.e s~~r, .. --,
~ "" "".,

t=o --, "I
", e

"'.>..
,

fONWr,
Cj ....NJ/

6
;Uckl-

\
0.8

o. 9'1

0·6

Fig. (6.22 a):De invloed van een hoekafhankelijke emissie co
efficient op TeN(o,hN ).

0·&6

o.E12.

~= 3.&'5 d4/1c~ ~=3kH

.,-:: O.:Lf ~c:o 3 kH
- ':l =:tgok

/~=1 : ':!1'1 Aiel ~1------- ------ - lc.. o.,l, shuu,...-- .~--- .. ...
....-- "f------- r:-::-- ,- - -- - ,

----- "

/~K'Ce ::.0

i()",d.tr

'3I'llNcl , \

tff,He~ \
\

\

Fig. (6.22 b):Idem als a, ~n dit geval

0.1 O.y 0.0 1. () ---::-- "N
TeN(rA/ ,'/J.)



HOOFDSTUK 7

NUMERIEKE OPLOSSING VAN DE STRALINGSVERGELIJKING.

7.1 INLEIDING.

(7.3) zal worden aangegeven hoe de
parameters, die in het model worden gebruikt,

wordenoplossingdeze

In het vorige hoofdstuk is de brontemperatuur bekeken bij
verschillende parameter variaties. Met behulp van deze
brontemperatuur is de oplossing van de stralingsvergelijking
nu eenvoudig te bepalen.
In de volgende paragraaf zal
besproken.
Doordat de brontemperatuur afhankelijk is van de
plaatscoordinaat betekent dit dat de konversietemperatuur
afhankelijk wordt van de geometrische positie van de cel ten
opzichte van de waarnemer. Omdat de positie niet konstant
is moeten we in principe de snelheid en de bewegingsrichting
van de cel in beschouwing nemen. Het model en het
toegepaste coordinatensysteem is in figuur (4.1)
weergegeven.
In paragraaf
verschi llende
zijn bepaald.
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7.2 THEORETISCHE BESCHOUWING VAN DE KONVERSIETEMPERATUUR

Neem in eerste instantie aan dat er in medium 1 en medium 3
geen verzwakking plaatsvindt (zie fig.(4.1» dan geeft
vergelijking (5.50) de !!brightness" temperatuur Th in de
aangegeven riehting .no .

J
?.. (D.l 7'k 7 (fi) I{

TbCgo) = kf Te (!i +6-.J,)e t rJ.~' ... i "i -. tl1(,go)
o ,

!'
Met:

plaatsvektor van het invals punt op de rand
van de ei Under
afstand Iangs de straal in riehting go
"brightness" temperatuur in riehting 8.
ruistemperatuur van de invaIIende straling
maximale afstand Iangs de straal
verzwakkingseoeffieient
gegeven plaatseo5rdinaat van punt
op de straal

In het vervolg zal met de term, gewogen gemiddelde van
Te, het volgende worden bedoeld:

~M ''4
~Te >. = kt ) Te (7')~? d..Z '

~ 1 _ e?..kL 0

Omdat in medium 3 geen verzwakking plaatsvindt, komt Ti
overeen met de kosmisehe ruistemperatuur Te. Deze kosmisehe
ruistemperatuur is veelal te verwaarlozen
Dit betekent dat de konversietenperatuur Tme als voIgt kan
worden weergegeven:

T Me (80) = Tb CBo)
1 _ e-?.. (~·H(t

.: Tb (~o)

1 - t (g.o)

(7.2)

Met:

t tr ansmi ssieeo~ffieient = e'7,., (So)t(t

Enkele overwegingen:
Stel dat we in bovenstaande vergeIijking de effektieve
brontemperatuur Te over zekere trajekten konstant mogen
veronderstellen, dan kunnen we bovenstaande vergeIijking
iets anders opsehrijven:

Met:

t:t.. t t ....
.. .t 3
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We kunnen dan gemakkelijk inzien dat de invloed van de
eerste termen in bovenstaande vergelijking een relatief
grote invloed uitoefenen wanneer de verzwakking over de
eerste trajekten betrekkelijk groot is.
Dit heeft konsekwenties voor een radiometer welke voor
hogere frekwenties wordt gebruikt. Qndat de
verzwakkingseoeffieient Kt sterk toeneemt voor hogere
frekwenties betekent dit dat het vermogen van een radiometer
om temperaturen in het medium te meten afneemt. Dit laatste
betekent dan ook dat de effektieve brontemperatuur in de
nabijheid van de radiometer een relatief grotere invloed
heeft dan de effektieve bron temperatuur ver van de
radiometer vandaan.
Wanneer de verzwakking in de buurt van de radiometer erg
groot is, zal de effektieve brontenperatuur gelijk worden
aan de grondtemperatuur (dit laatste kan gemakkelijk worden
ingezien wanneer men de nulpuntsbenadering van de effektieve
brontemperatuur dieht bij het grondoppervlak berekent). De
radiometer wordt dus gevoeliger voor randeffekten in de
regeneel; er zal bijvoorbeeld een grotere invloed van de
anisotropie in de verstrooiing kunnen zijn.

Bovenstaande vergelijking.(7.2),wordt numeriek opgelost voor
een bepaalde geometrisehe positie van de eel ten opziehte
van de waarnemer. Door het toepassen van seheiding van
variabelen wordt de brontemperatuur, berekend in de punten
van het basiseoordinaten systeem, in ieder ander punt van
het medium bepaald.
Voor meer informatie betreffende de berekening van Tme wordt
verwezen naar bijlage(Dl
Uit hoofdstuk 6 is gebleken dat de effektieve
bronternperatuur heel goed kan worden benaderd door de
nulpuntsbenadering. Wanneer deze nulpuntsbenadering in
vergelijking (7.2) wordt gesubstitueerd dan kan deze
vergelijking als volgt worden gesehreven:

dat de
eerste

over het

Wanneer nu even wordt aangenomen
mediumtemperatuur, gegeven in de
bovenstaande vergelijking, konstant is
trajekt, volgt: (.6)

TMe (go) =TM - ~o kt fCT: f1 - pet')] - EeT~ i~ Cr')) e-
1

z'kt d~'
1- -lC8; 0 1- C;;o p(!')

fysisehe
term van
besehouwde



7-4

In bovenstaande vergelijking kunnen eenvoudig enkele zaken
worden bevestigd, waar in hoofdstuk 5 al op is gewezen:

1. Wanneer de verstrooiing verwaarloosbaar is dan is
Tme=Tm.

2. Wanneer 1> (to) -.0, is
deeltjes aanwezig,
hebben met een
verstrooiingsalbedo.

er geen interaktie tussen
dit betekent dat we te maken

grote invloed van de

Wanneer er in de media 1 en 3 weI verzwakking plaatsvindt
maar geen verstrooiing (aIle verstrooiingseffekten worden
geaeht aanwezig te zlJn in medium 2), dan kan de
"brightness" temperatuur Tb als voIgt worden gegeven:

(7.6)

En zo wordt de totale konversietemperatuur:

f(no)Tc
1- H~)

_-.....--
'''''''"''-- .I

t 1 t2. t3
"brightness" temperatuur
ruistemperatuur van kosmisehe oorsprong
transmissieeoeffieient in medium i
konversietemperatuur in medium i

7.3 BEPALING VAN DE PARAMETERS IN HET MODEL.

Er moeten versehillende parameters worden bepaald, te weten

De dimensie van de eel

De in de tijd varierende positie van de eel ten
opziehte van de waarnemer.

De bepaling van de residuele demping
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De regenintensiteit binnen de eel, met name de
eoeffieienten x1 en x2.
Deze eoeffieienten zijn in hoofdstuk 4 ingevoerd om
de struktuur van de regenintensiteit te
besehrijven.

Bepaling van de emissieeoeffieient van de grond

De grondtemperatuur en de natte-bol temperatuur.

De snelheid en bewegingsriehting van de eel.

De laatst genoemde parameters worden gehaald uit KNMI
gegevens [6J. De keuze van de andere parameters zal worden
besproken in de volgende sUbparagrafen.

7.3.1 De dimensie van de eel

Misme en Fimbel [37J geven een empirisehe formule voor de
diameter van een eel als funktie van de regenintensiteit.
In hun besehouwing wordt er van ui t ge gaan dat de eellen een
homogene regenintensiteit bezitten. De funktie is in
vergelijking (7.8) aangegeven:

-O,Y
d (R) = l,2. (-..L) (7 . 8 )

Co \100

Met:

ole diameter van de eirkulaire eilinder [kmJ
R. regenintensiteit ["'''/u J

Het nadeel van deze funktie is dat het suggereert dat er een
wetmatig verband bestaat tussen de diameter van de eel en de
regenintensiteit, hetgeen allerminst zeker is. Daarom wordt
er in dit model vanuit gegaan dat de diameter overeenkomt
met het produkt van de tijdsduur van het event en de
konstante snelheid.
Overigens wordt opgemerkt dat de effektieve diameter
zal afhangen van de waarden van de eoeffieienten x1
in het geval dat er een inhomogene regenintensiteit
de eel wordt verondersteld.
Mawira [7J heeft aangegeven dat de gemiddelde hoogte van de
regengebieden iets lager is dan de hoogte van de o~isotherm.

De oQisotherm zal zieh zomers ongeveer op drie km hoogte
bevinden, zie ook de dagelijkse weerberiehten van het KNMI
[6].
In het model is er steeds van uit gegaan dat de hoogte van
de eellen overeen komt met de hoogte van de ~ isotherm
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(3 km).

7.3.2 De in de tijd varierende positie van de eel

In het model is er vanuit gegaan dat de maximale gemeten
regenintensiteit overeen komt met het centrum van de eel.
Wanneer het versehil tussen het tijdstip van waarneming van
het maximum in de antenne ruistemperatuur en het
begintijdstip wordt aangegeven met~, dan kan voor de afstand
van waarnemer tot het middelpunt van de eel de volgende
betrekking worden genoteerd:

dMp =V(to v)2. +- (to vy + YRi?

Met:

d Mp afstand waarnemer tot middelpunt van de eel
YQ.,· afstand van waarnemer tot regenmeterJ waar-

mee het maximum wordt gemeten
v~ snelheid van de eel in x riehting
v y snelheid van de eel in y riehting

Tenslotte moet er nog op worden gewezen dat er de
mogelijkheid bestaat dat tussen het tijdstip van waarneming
van de maximale regenintensiteit en de maximale demping een
tijdversehil ("time lag") kan bestaan als gevolg van wind
effekten. In het model is getraeht deze "time lag" te
verdiseonteren door het tijdstip van waarneming van de
maximale regenintensiteit gelijk te stellen aan het tijdstip
van waarneming van de maximale ruistemperatuur.

7.3.3 De bepaling van de residuele demping.

De residuele demping wordt op de volgende manier bepaald.
De gemeten 11.4 GIIz radiometer rui stemperatuur wordt
gekonverteerd naar een totale geschatte demping op het
trajekt door middel van een konversietemperatuur van 275 K
via de konversie formule C3. 10). Een schatting van de
demping in medium 1 wordt uitgevoerd door bemonsteringen van
de regenintensiteit te konverteren naar dempingen op dit
trajekt door middel van de cosinus afhankelijkheid, zie
hoofdstuk 3. Voor de konversietemperaturen in de media 1 en
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3 worden de volgende waarden verondersteld, in medium 1:
275 K en in medium 3: 260 K.
Deze waarden zijn redelijk omdat het transmissiepad in
medium 1 zieh dieht in de buurt van het grondoppervlak
bevindt en dus een grote konversietemperatuur kan worden
verwaeht. Het pad in medium 3 bevindt zieh in een gebied
waar de fysisehe temperatuur laag is, daarom wordt hier 260
K als konversietemperatuur genomen.

OPMERKING

Men kan zieh afvragen of het
zin heeft om de media 1 en 3
in het model in besehouwing te
nemen.
Als antwoord kan worden
opgemerkt dat het gebied in de
nabijheid van de radiometer
een relatief grote invloed
uitoefent, gezien de
besehouwing in de vorige
paragraaf. Daarom is het
zinvol om de optredende
demping zo goed mogelijk te
sehatten op dit trajekt van
het propagatiepad in medium 1.

Met behulp van de eoeffieienten xl en x2 wordt een totale
demping berekend over het pad trajekt binnen de eel.
Wanneer de totale gesehatte demping de som van de berekende
demping over de genoemde trajekten 1 en 2 oversehrijdt,
wordt de rest geaeht afkomstig te zijn uit medium 3.
In het programma TNTE gegeven in bijlage (F) is het
overigens mogelijk de g~noemde residuele dempingen additief
in te voeren.

7.3.4 De bepaling van de eoeffieienten xl en x2.

In figuur (7.1) is een sehets gegeven van de positie van het
middelpunt ten tijde 44' De eel beweegt zieh voort met een
snelheid v en een zekere bewegingsriehting. De regenmeters
zijn gesitueerd op de y as zoals in hoofdstuk 3 is
aangegeven. De relatie tussen het x-y eoordinaten systeem
van de regenmeters en het Xl I en yl I eoordinaten systeem van
de eel is een rotatie over de hoek ~ De punten
aangegeven met een * geven de waarnemingspunten aan van de
regenmeters op de aangegeven tijdstippen tei De punten
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Fig.(7.1) :Schets van de positie van de regencel.

die zich binnen een straal re van het maximum bevinden
worden meegenomen in de bepaling van de radiale
afhankelijkheid van de regenintensiteit. Een punt binnen de
eel heeft dan de volgende afstand tot het
middelpunt van de eel:

""i::: Vevt:>tci oj. XOSINfl't' .t(Yic.os"l

Met: r, = afstand van het middelpunt Mp tot een zeker
meetpunt

v = snelheid van de regencel
t.tci = tijd

Yi = afstand tussen regenmeters, zie fig. (7.1).

Vervolgens wordt een normering van de regenintensiteit op de
maximale regenintensiteit uitgevoerd en van de straal rj op
de rnaximale straal ~. Dan wordt een curve bepaald door de
gemiddelde waarden van de regenintensiteit. Deze gemiddelde
waarden van de regenintensiteit worden berekend binnen een
10 tal klassen:
De curve heeft dan de in hoofdstuk 4 gegeven vorm:

r:L-x. to
R(l"~)= R..a.x e N (7.11)

Met:

o.

RHO-x: maximale regenintensiteit in de eel [11''/I.IJ



De parameters x1 en x2 worden door middel van een
minimalisatie van kwadraten verkregen.
In bijlage (E) is aangegeven welke "fitting" procedure
hiervoor is gekozen. Er worden in principe drie krommes
"gefi t": door de maximale gemeten waarden, de gemiddelde
waarden en de minimale gemeten waarden van de
regenintensi teit. De zel fde proced ure wordt toegepast voor
de be~aling van de specifieke demping welke door middel van
de a R relatie aan de regenintensiteit gerelateerd is.

7.3.5 De emissiecoefficient van de grond.

Een belangrijke parameter is de emissiecoefficient van de
grond. In hoofdstuk 1, is een over zicht gegev'en van de
terreingesteldheid in de buurt van de meetopstelling. Deze
terreingesteldheid geeft aanleiding om te veronderstellen
dat de emissiecoefficient laag is. In de berekeningen is
daarom een waarde van 0,5 aangenomen.

7.3.6 De nattebol temperatuur en de grondtemperatuur.

De grondtemperatuur wordt bepaald uit KNMI gegevens. Het
KNMI verschaft ook gegevens omtrent de dauwpuntsdepressie en
de luchttemperatuur, op verschillende drukniveau's Met
behulp van het kar'akteristieke diagram, zie hoofdstuk 2, kan
dan de nattebol temperatuur uit de dauwpuntsdepressie en de
luchttemperatuur worden bepaald. Over het algemeen kan de
genoemde temperatuur over het trajekt 0 - 3 kIn als een
lineair verlopende kromme worden voorgesteld. In figuur
(7.2) is een voorbeeld gegeven van een berekening van de
nattebol temperatuur bij een gegeven dauwpuntsdepressie en
gegeven luchttemperatuur. Met behulp van de
grondtemperatuur en de berekende nattebol temperatuur, op
het 700 mbar niveau, wordt dan een konstante gradient
bepaald.
In het model is het temperatuur verloop binnen de cel dan
ook gerelateerd aan de grondtemperatuur via de volgende
relatie:
TMCh) = T

5
-()(o h (7.12)

Met: Tg= nattebol temperatuur
~ = temperatuursgrad ient
h '~-'ho-;'gte- {--km] _ . ..

van de grond [k]
[k/kI'fJ
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FigC1.2);De berekende nattebol temperatuur.

Tenslotte nog de opmerking dat een voorbeeld van een
berekening van de effektieve brontemperatuur in een isother
me ruimte wordt gegeven in bijlage CD)
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VERGELIJKING VAN BEREKENDE EN GEMETEN KONVERSIETEMPERATUREN

8. 1 INLE IDING

Met het in de vorige hoofdstukken besproken model van een
cirkulair cilinder vormige regencel zijn berekeningen van de
konversietemperatuur uitgevoerd van verschillende "events".
De berekende en de gemeten konversietemperatuur zullen in
dit hoofdstuk met elkaar worden vergeleken.
Zowel de berekende als gemeten konversietemperatuur zullen
niet konstant zijn voor een bepaalde gegeven waarde van de
demping Cof zo men wil voor een bepaalde waarde van de
"brightness" temperatuur Tb). Daarom wordt de ordinaat
verdeeld in een aantal klassen waarbinnen dan gemiddelde,
maximale, minimale waarden en standaard deviaties worden
berekend van de afhankelijk variabele. Met behulp van deze
gemiddelde berekende waarden van de konversietemperatuur
wordt dan de gemeten "brightness" temperatuur gekonverteerd
naar een demping.
Men kan ook cumulatieve verdelingen van de afhankelijke
variabele binnen een gegeven klasse bepalen, deze analyse is
zinvol wanneer veel meetpunten binnen een klasse aanwezig
zijn. Di t laatste is het geval wanneer veel r< events"
tegelijkertijd worden geanalyseerd. Gegevens kunnen dan
worden gerepresenteerd in overschrijdingspercentages.

Met betrekking tot de demping moet het volgende worden
opgemerkt. Men kan spreken over de totale demping op het
transmissiepad en de "excess" demping. Met dit laatste
wordt dan de extra demping bedoeld, veroorzaakt door de
intense regencel, ten opzichte van de demping veroorzaakt
door zogenaamde I' clear sky" omstandigheden.
In vergelijking <B.1) is dit weergegeven:

At=Aex + Acl

Met: At = totale demping op het transmissie pad
Aex= extra demping als gevolg van de regencel
Acl= "clear sky" demping.

.ca . 1 )
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De "clear sky" demping ligt meestal in de buurt van 0.3 dB,
deze wordt berekend door konversie met 275 K van de met
behulp van de radiometer gemeten ruis.
Verder moet een frekwentie korrektie worden toegepast van de
gemeten demping, omdat het bakensignaal van de satelliet een
iets hogere frekwentie heeft dan de radiometer. Wanneer de
gemeten demping met behulp van het satelliet baken wordt
aangegeven door Ac, en de door konversie van ruis verkregen
demping door Ar, dan is deze korrektie faktor: Ac/Ar:1.03.
In paragraaf (8.3) volgen enkele berekeningen van de
konversietemperatuur bij een frekwentie van 30 Ghz.
Tenslotte zullen in paragraaf (8.4) enkele opmerkingen
worden gegeven betreffende een berekening van de antenne
ruistemperatuur.

8.2 ANALYSE VAN ENKELE·EVENTS~

In totaal ZlJ n een 9 tal "events'l geanalyseerd.
Enkele Itevents" zullen nader worden besproken.

De konversietemperaturen van "event" 16-07-81 'zijn op een
drietal manieren berekend, n.l:

Homogene
druppel

- van 0,5.

regenintensiteit binnen de cel, LIP
verdeling {O°C} en een emissie coefficient

Inhomogene regenintensiteit binnen de cel, LIP
druppel verdeling {O°C} en een emissie coefficient
van 0.5.

Inhomogene regenintensiteit binnen de cel, J/T
druppel verdeling {O°C} en een emissie coefficient
van 0.5.

In figuur~(8.1 a) zlJn de gemeten en berekende waarden van
de konversietemperatuur uitgezet als funktie van de totale
demping. De gestippelde lijnen geven de standaard deviaties
binnen de klassen aan.
Wanneer de regenintensiteit binnen de cel homogeen wordt
verondersteld, dan blijkt dat de berekende
konversietemperatuur in het hoge dempingsgebied groter is
dan wanneer de regenintensiteit inhomogeen is.
Vanneer de regenintensiteit binnen de cel inhomogeen wordt
verondersteld, blijkt dat de konversietemperatuur een
homogener verloop heeft. Dit laatste is in overeenstemming
met de berekening van d~ effektieve brontemperatuur van deze

~ .
De flguren worden gegeven op blz. 8-8 en verder.
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cellen, zie hoofdstuk 6.
De konversietemperatuur is lager wanneer een berekening
wordt uitgevoerd met een J/T druppelverdeling.
Ten aanzien van dit "event ll wordt gekonkludeerd dat de
berekening met behulp van een LIP druppelverdeling en een
inhomogene regenintensiteit binnen de cel het beste
resultaat geeft, wanneer men de berekende waarde vergelijkt
met de gemeten waarden.

Men kan ook een cumulatieve verdeling berekenen van de
overschrijdingstijd van de gekonverteerde demping in
vergelijking met de gemeten demping.
In figuur C8.1 b) is een voorbeeld gegeven' van de gemeten
verdeling van het "event" 16-07-81, en van een drietal
cumulatieve verdelingen welke met behulp van de volgende
waarden van de konversietemperatuur zijn bepaald uit de
gemeten "brightness" temperatuur:

Konversie met behulp van
konversietemperatuur van 275 K

een konstante

Konversie met behulp van het lineaire model van
Brussaard [10J, zie ook hoofdstuk 3.

Konversie met behulp van de berekende waarde van de
konversietemperatuur

Met de demping wordt in dit geval de "excess" demping
bedoeld:--------
De uitgevoerde konversie met behulp van de berekende
konversietemperatuur is in dit geval beter dan de
uitgevoerde konversie met behulp van de andere modellen.
Tenslotte moet nog op een bijzonderheid van dit "event"
worden gewezen. Het is gebleken dat er geen regenval is
gemeten op de meetopstelling tijdens de registratie van dit
"event". Dit heeft een significante betekenis voor de
gemeten waarden van de demping in het lage dempingsgebied.

In figuur C8.2 a) zlJn de gemeten waarden van "event"
01-08-81 gegeven als funktie van de totale demping.
De berekeningen van de konversie temperatuur zijn hier
uitgevoerd met behulp van een tweetal modellen:

Inhomogene regenintensiteit, LIP druppelverdeling.

Inhomogene regenintensiteit, J/T druppelverdeling

We zien dat in het lage dempingsgebied een '~dip" optreedt in
de gemeten konversietemperatuur. Een nadere analyse heeft
uitgewezen dat dit een gevolg is van de optredende regenval
in de buurt van de meetopstelling en van de keuze van het
referentie niveau.
In deze figuur is ook aangegeven wat de gemeten
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konversietemperatuur is wanneer het referentieniveau op een
andere wijze wordt bepaald.
Dat regenval een belangrijke oorzaak kan zlJn van lage
konversietemperaturen kan uitstekend worden geillustreerd in
de figuren (8.2 b) en (8.2 c). In figuur (8.2 b) is de
gemeten regenintensiteit, door regenmeter 2 (zie fig. 1.3),
en in figuur (8.2 c) de gemeten konversietemperatuur, als
funktie van de tijd uitgezet
We zien dat de gemeten konversietemperatuur tijdens de
optredende regenval sterk daalt. Vermoedelijk is water op
de belichter van de Cassegrain antenne hier de oorzaak van.

Opmerking:
De gemeten waarden van de konversietemperatuur in grafiek
(8.2 a) kunnen een iets andere waarde hebben, doordat er
hier geen frekwentie korrektie is toegepast.

Het resultaat van de gemeten cumulatieve verdeling van de
konversietemperatuur van een groot aantal "events" is
weergegeven in figuur (8.3). Het resultaat is verkregen uit
een totaal van 66 uur registratietijd van " events" tussen
5-8-80 en 1-8-81. De 50% curve in figuur (8.3) geeft hier
de mediane waarde aan. De 84% en de 16% curve's geven de
standaard deviaties aan.
In deze figuur is ook aangegeven wat de gemiddelde berekende
konversietemperaturen (de berekening is uitgevoerd met een
LIP en J/T druppelverdeling, een emissiecoefficient van 0,5
en een inhomogene regenintensiteit binnen de eel) van de 9
"events" zijn.
We kunnen konkluderen dat de mediane waarden van de gemeten
konversietemperatuur, in het dempingsgebied tot 10 dB, zich
grotendeels binnen het gebied 250-260 K bevinden. De
berekening van de konversietemperatuur met een J/T
druppelverdeling blijkt hier het best met de mediane waarde
in overeenstemmming te kunnen worden gebracht.
De ze methode van analyseren van "events" heeft het voordeel
dat eventuele stochastische meetfouten weinig of geen
invloed hebben. WeI kunnen "offset" fouten blijven bestaan.
In de volgende paragraaf wordt op deze meetfouten nader
ingegaan.

Samenvatting:
Gezien de beschouwing omtrent de invloed van de
druppelverdelingen en de regenstruktuur van de eel, moet er
worden gekonkludeerd dat een berekening van de
konversietemperatuur met behulp van een J/T druppelverdeling
en e~n inhomogene regenintensiteit binnen de eel het beste
resultaat geeft. Deze berekeningen zijn dan in goede
overeenstemming te brengen met de mediane waarde van de
cumulatieve verdeling van de konversietemperatuur, welke
verkregen is uit 66 uur "event" registratietijd.
Wanneer men de gemeten waarden van de konversietemperatuur



van individuele "events" vergelijkt met de berekende
waarden, dan moet worden gekonkludeerd dat meetfouten een
belangrijke oorzaak van afwijkingen kunnen zijn. Het
geringe aantal meetpunten van een "event~ is hier mede debet
aan.
Bovendien kan worden gesteld dat konversietemperaturen lager
dan 250 K onwaarschijnlijk zijn, tenzij er andere discrete
deeltjes aanwezig zijn (b.v. natte hagel). In dit laatste
geval kan de verstrooiing groter zijn dan wanneer er wordt
aangenomen dat er aIleen waterdruppels voorkomen.

8.3 FOUTENBESCHOUWING

Zoals gezegd hebben meetfouten een significante betekenis.
Om het effekt van deze meetfout te illustreren is in figuur
(8.4) een konstante meetfout van 0.3 dB gefntroduceerd in de
bepaling van de gemiddelde demping van het bakensignaal van
de satelliet van het "event" 01-08-81. Men ziet een sterke
fluktuatie van de klasse gemiddelden. Deze kunnen
gemiddelden kunnnen sterk fluktueren omdat er grote
verschillen in het aantal meetwaarden op kunnen treden.

Tot nu toe is een meetfout in de demping beschouwd, deze
invloed is significant in het lage dempingsgebied. In het
hoge dempingsgebied zal een meetfout in de bepaling van de
"brightness" temperatuur invloed kunnen hebben, zie ook
hoofdstuk 3. Oak hier zal echter gelden dat een analyse van
verschillende "events'- zinvoller is omdat eventuele
stochastische meetfouten dan minder betekenis hebben.

8.4 DE KONVERSIETEMPERATUUR BIJ HOGERE FREKWENTIES.

Tot nu toe zlJn aIle berekeningen uitgevoerd met een
frekwentie van 11.4 Ghz. Wanneer de frekwentie toeneemt zal
de specifieke verzwakkingscoefficient en de
verstrooiingsalbedo toenemen. Voor een frekwentie van 30.
Ghz wordt met een LIP druppelverdeli~g en een
regenintensiteit van 48 mm/u reeds een waarde van 0.47
gevonden voor de albedo gevonden. De specifieke
verzwakkingscoefficient zal ongeveer met een faktor 6 zijn
toegenomen in vergelijking met de waarde bij 11.4 Ghz. Dit
alles betekent dat het maximale dynamische bereik van de
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radiometer eerder wordt bereikt. De vergroting van de
albedo heeft gevolgen voor de effektieve brontemperatuur in
de regeneel.
Als voorbeeld van een berekening van deze effektieve
brontemperatuur is "event" 24-07-81 genomen.
De berekeningen zijn uitgevoerd met een LIP druppelverdeling
en een druppeltemperatuur van 0 C.
De nulpuntsbenadering van Te~(r,h) is in onderstaande
grafiek (8.5 a) weergegeven. Er moet ten aanzien van deze
grafiek worden opgemerkt dat aan de rand van de eel een
maximale fout van ongeveer 4 K mogelijk is vergelijking met
de exakte waarde. De berekeningen zijn uitgevoerd met een
homogene regenintensiteit en een inhomogene regenintensiteit
binnen de eel.
We zien dat de inhomogeniteit in de effektieve
brontemperatuur sterk toeneemt in vergelijking met de
berekeningen uitgevoerd in hoofdstuk 7. Men ziet oak
duidelijk dat de invloed van de emissieeoeffieient toeneemt.
Een fysisehe verklaring voor deze groter wordende
inhomogeniteit kan als voIgt worden gegeven:
Doordat de "multiple scattering" in het centrum van de eel
toeneemt, zal, ondanks de groter wordende verstrooiing, de
effektieve brontemperatuur groot blijven. Aan de rand is
deze rmultiple seatteringr eehter gering, zodat daar de
invloed van een toenemende verstrooiing weI sterk merkbaar
is.
Dit alles betekent dat de variatie in mogelijke waarden van
de konversietemperatuur zal toenemen wanneer de positie van
de eel ten opziehte van de waarnemer veranderi.
Als voorbeeld zijn in figuur (8.5 b) een tweetal
berekeningen van deze konversietemperatuur weergegeven. In
grafiek 1 is een homogene regenintensiteit binnen de eel
verondersteld met een emissieeoeffieient van 0.5, en in
grafiek 2 wordt een inhomogene regenintensiteit
verondersteld met een emissieeoeffiei~nt van 1,0 en een
andere eel positie t.o.v. de waarnemer.
Als belangrijkste konklusie kan worden gesteld
inhomogeniteit in de konversietemperatuur bij
frekwenties toeneemt, en dat daardoor veel lagere
van deze temperatuur worden verkregen.
Door een analyse van meet resultaten komt Thirlwell [9J tot
de konklusie dat een konversietemperatuur van 275 K het
meest waarsehijnlijk is. Blijkbaar is dit in tegenspraak
met de theoretisehe berekeningen. Het is op dit moment niet
dUidelijk waarom deze hoge konversietemperaturen worden
gemeten. Een nader onderzoek naar de optredende
konversietemperaturen veor hogere frekwenties lijkt op dit
moment gewenst.
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8.5 EEN BEREKENING VAN DE ANTENNE RUISTEMPERATUUR.

Uit berekeningen blijkt dat de antenne ruistemperatuur bij
een frekwentie van 11.4 Ghz iets groter is dan de berekende
"brightness" temperatuur in die richting.
Het nadeel van deze berekeningen is het feit dat de
"brightness" temperatuur, in de bemonster punten in de rest
van de ruimte, moeilijk te schatten valt in vergelijking met
de werkelijke situatie.
Tenslotte toont een theoretische berekening van de
cumulatieve vermogensverdeling aan, dat de bundelbreedte
kleiner zal worden voor hogere frekwenties. De zogenaamde
"pencil beam" antenne zal dan beter worden benaderd.
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SAMENVATTING VAN KONKLUSIES ALSMEDE ENKELE SUGGESTIES.

9.1 SAMENVATTING VAN KONKLUSIES.

De belangrijkste in hoofdstuk 8 gegeven konklusies kunnen in
een aantal punten worden samengevat:

1. Een berekening van de konversietemperatuur met
behulp van een J/T druppelverdeling, een inhomogene
regenintensiteit binnen de cel en een
emissiecoefficient van de grond van 0,5, geeft
waarden binnen het gebied 250-260 K. Deze
berekeningen zijn in goede overeenstemming met de
gemeten mediane waarden van de
konversietemperatuur, welke verkregen zijn uit 66
uur "event" registratie tijd.

2. Meetfouten zijn funest wanneer men een analyse
uitvoerd van de gemeten konversietemperaturen van
individuele "events". In het lage dempingsgebied
zijn meetfouten in de demping significant en in het
hoge dempingsgebied meetfouten in de "brightness"
temperatuur.

3. Regenval in de buurt van de meetopstelling kan voor
een hogere waarde van de gemeten demping zorgen als
gevolg van water op de belichter.
Deze fout kan worden voorkomen door met een antenne
zowel de demping, als ruisemissie van de deeltjes,
te meten. Ook de keuze van het referentieniveau
blijkt een belangrijke fout in het lage
dempingsgebied te veroorzaken.
Het is daarom zinvoller om de
overschrijdingspercentage's van de
konversietemperatuur van veel "events" in bepaalde
klassen te bepalen, omdat eventuele stochastisch
aanwezige meetfouten minder invloed hebben.
De fout in de bepaling van de "brightness"
tempel"atuur kan worden voorkomen door een smalle
antennebundel te kiezen, met een laag zijlusniveau.
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4. De konversietemperatuur zal voor hogere frekwenties
lager worden, waarbij de inhomogeniteit sterk zal
toenemen. Waarden van 230 K zijn mogelijk.

5. Lage waarden van de konversietemperatuur
dan 250 K) kunnen niet een gevolg zijn van
processen in het medium, tenzij er
verstrooiingsalbedo's van de deeltjes
zijn.

Ckleiner
fysische

anomale
aanwezig

9.2 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

Het is gebleken dat de verstrooiingsalbedo een belangrijke
parameter is die de grootte van de effektieve
brontemperatuur in het medium bepaald. Inzicht in het
werkelijke gedrag van deze parameter zou meer inzicht kunnen
geven in de variabiliteit van de effektieve brontemperatuur
in de eel. Deze parameter wordt vooral belangrijk wanneer
de radiometer bij hogere frekwenties wordt gebruikt.
Wil men echter meer informatie over de verstrooiingsalbedo,
dan betekent dit dat van een "event" meer parameters bekend
moeten zlJn, b.v. de druppelverdeling, het type
neerslagdeeltje etc.
Dit laatste houdt in dat men niet meer met een radiometer
kan volstaan. Radiometer onderzoek in combinatie met een
weerradar zal dan meer perspektief kunnen bieden.
Het is echter de vraag of men dan aan de doelstelling van
het radiometer onderzoek blijft voldoen, d.w.z. het op een
eenvoudige en goedkope manier voorspellen van de demping op
een transmissiepad. Het gebruik van weerradar zal de kosten
van het propagatie onderzoek sterk vergroten.



HOOFDSTUK 10

REFERENTIES.

[lJ :Vermeulen V.J.M (e.a.)
:PTT en satelliet communicatie
: Interne notitie

[2 J : Recommendations and reports of the CCIR
:Report 719 en 720, Vol. V
: Geneva 1982

[3J :Houze R.A. ,1981
:Structure of atmosferic precipitation systems: A
global survey

:Radio Science: Volume 16, number 5 ,pp 671-689

[4J :Harrold T.\l. ; Austin P.M.
:The structure of precipitation systems- a revieuw
:Journal de Recherches Atmos. (1974), pp 41-57

[5J :Kerr D.
:Propagation of short radio waves
: Mc Graw Hill 1951

[6 J : KNMI
:Dagelijkse weerberichten

[7J :Mawira A, Neessen J, ZeIders F.
:Estimation of the effective spatial extent of
rain showers from measurements by a radiometer and a
rain gauge network, prediction of attenuation on
slanth paths

:IEE Conference Publication no: 195 (pp 133-137)

[8J :Olsen R.L, Segal B, Kheira11ah H.N.
:Application of synthetic storm data to evaluate path
average rain rate techniques for predicting rain attenuation
statistics.

:Open Symposium URSI com. F
: Quebec, Canada 1980,(pp 2.10.1-2.10.6)

[ 9 J : Th i r I we11 J; Ho we11 R. G.
:OTS an radiometric slanth-path measurements at Martlesham



10-2

Heath
: idem, (pp 4. 3. 1- 4. 3. 9 )

- ,
~.

[10 J

[ 11]

[ 12 J

~

[ 1 3 J

:Sobiesky P., Brussaard G., Laloux A., Van Schingen M.
:Evaluation of an effective medium temperature from
radiometric-satellite beacons comparisons.

: Open Symposi urn URSI com. F
:Louvain La Neuve, Belgium 1983, (pp 225- 231)

:Manual of Remote Sensing
:American society of Photogrammetry
: Falls Church USA

:Brussaard G.
:Prediction of attenuation due to rainfall on earth
space links

:Radio Science: Volume 16, no. 5, 1981, (pp 745-760)

:Remkes Th. B.C.
:Het ontwerp en meten van een 11.4 GHz radiometer
:antenne met een diameter van- 1 meter
:PTT Notitie 80 TM/147

[14J :Stratton ~.A.

: Electromagnetic Field Theory
:Mc Graw Hill 1941, (pp. 563-573)

[15J :Kerr D.
:Propagation of short radio waves
:Mc Graw Hill 1951 (pp. 445-453)

[16J :IshimaruA.
:Wave propagation in random media
:Academic Press (1978) chapter 2

[17J : Oguchi T.
:Scaterring from hydrometeors: A survey
:Radio Science, Vol 16, no. 5, (pp 691-730)

[ 18J : Ra y P. S.
:Broadband complex refractive indices of ice
:and water
:Applied Optics 11, pp. 1836-1844

[19J :De Logne P.
:Wave propagation in precipitation
: Proceedings of URSI com. F
: Louv ain La Neuve (pp. xxxi-xli)

[20J :Ishimaru A., Cheung R.L.T.
:Multiple scattering effects on wave propagation due to rain
:Open Symposium of URSI com. F
:OJebec 1980, Canada (pp.1.3.1- 1.3.6)

[21 J : Chandrasekhar S.



10-3

:Radiative Transfer
: Dover 1960

[22J :Ishimaru A
:Wave propagation in random media
:Academic Press 1978, chapter 7

[23 J : Ishimaru A.
:idem, chapter 14

[24J :Bell G., Glasstone S.
: Nuclear Reactor Theory
: V. Nostrand and Re inhold Company, chapter 1

[25 J : Ha wi r a A., Di j k J.
:Some related thermal relations
: TH Re port 1975

[26 J : Hawir a A.
:An approximation technique for the calculation of
microwave emission of a scattering and absorbing medium

:Internal note: notitie 81Tm/176 1981

[27J :Gunn R., Kinzer G.D.
:The terminal velocity of fall for droplets
in stagnant air

:J. Heteorol Vol. 6, no. 4, (pp243-248)

[28J : Laws J. 0., Parsons D. A.
:The relation of raindrop size to intensity
:Trans. Amer. Geophys. Union Vol. 24 (pp. 452- 460)

[29J :Harshall J. S., Palmer W
:The distribution of raindrops wLth size
: J. Meteorol. Vol. 5 «pp 165- 166). 1948

[30J : Joss J., Thams J. C., Waldvogel A.
:The varaiation of raindropsize distributions at
: Lacarno
:Proc. Intern. Conf. on Cloud Ftlys.
:Canada 1968 (pp.369-373)

[31] : De irmend ij ian D.
:Electromagnetic Scattering on spferical polydispersions
:American Elsevier, New York (1968)

[32J :Mie G.
:Beitrage zur Optiktuber medien, speziellkolloidaler
Metallosungen

:Ann. d. Phys (pp.377-445)

[33J :Olsen R.L.,Rodgers D.V. ,Hodge D.B.
:The aR**b relation in the calculations of rain attenua
tion

: IEEE Tr ansaction on An tennas and Prop.



10-4

:Vol AP-26, no.2, 1978, (pp. 318-329)

[34 J : Misme P., \~aldteufel P.
:Galcul de affaiblissements dus a la pluie sur un
trajet terre-satellite

: Open Symposium URSl corn F
:Q,.lebec 1980,Ganada, (pp.4.11.1-4.11.5)

[35J :Buishand T.A.,Velds G.A.
:Neerslag en verdamping
: K. N. M. 1. iDe Bi ldt

[36J :Abramowitz A. ,Stegun LA.
:Handbook of mathematical functions
: Dover publications New York

[37J :Brussaard G.
:Radiative transfer in size limited bodies.
:Proc. URSl com F
: Louvain-la-Neuve, Belgium 1983, pp 371-377

[38J :Zavody A.M.
:Effect of scattering by rain on radiometer measure
ments at millimetre wavelengths.

: Proc . lEE, 1974, 121 • (4 )

[39]

[40J

. [41]....

[42J

: Mawira A.
:Microwave thermal emission of rain
:Electronics Letters, 19-2-1981, Vo1.17,No.4

:Multi-parameter radar measurements of precipitation
:Open Symposium URSl com F
:Bournemouth UK, 1982

: Kuiken G.
:Bepaling van de antenne faktor van een parabolische
reflektor alsmede de beschrijving van een andere cali
bratie procedure voor de 11.4 GHz radiometer, in de vak
groep EG

:Stageverslagi maart-juni 1982, TH Eindhoven

:Fortran Library Manual
: NAG
:Vol 3



BIJLAGE A

VERSTROOIING VAN GOLVEN AAN DISCRETE DEELTJES

A.1 INLEIDING

Voor een beschrijving van het vermogenstransport in media
waarin discrete deeltjes elektro magnetische golvep
verstrooien en absorberen, zijn elementaire begrippen als de
verstrooiingsdoorsnede, verzwakkingsdoorsnede ~n

absorptiedoorsnede van belang. Wanneer de discrete deeltjes
relatief eenvoudige geometrische vormen aannemen, sferen,
cilinders, is het mogelijk om de genoemde doorsnede's
mathematisch exakt te berekenen. In andere gevallen moet
men zijn toevlucht nemen toe meer benaderde berekeningen,
waarvan de complexiteit, bereken tijd etc. in sterke mate
afhangen van de gemodelleerde vorm van het deeltje. Vaak
worden complexere vormen van het deeltje gemodelleerd door
sferoidale vormen, zoals prolate sferoiden, oblate
sferolden.
Vanneer deeltjes kunnen worden gemodelleerd door
dielektrische sferen kunnen de genoemde doorsnedes worden
berekend m.b.v. de Hie theorie [32], beschreven door
Stratton [14] of Kerr [15].
In deze bijlage zal verstrooiing aan enkele deeltjes worden
bekeken. Begrippen als de Stokes matrix zullen worden
toegelicht.
Een uitstekende beschrijving van de begrippen wordt ook
gevonden in Ishimaru [16] waaraan deze beschrijving ook
grotendeels ontleent is.
Tenslotte zal in de laatste paragraaf de interaktie van
verschillende deeltjes worden bekeken.
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A.2 VERSTROOIING AAN DIELEKTRISCHE DEELTJES.

Stel dat we een lineaire gepolariseerde golf vlakke golf
hebben welke zich voortplant in een medium met dielektrische
konstante to en permeabiliteit fo Het elektrische veld
wordt gegeven door:

~ (r) = Eo

Met: ko :,.
~j :

!' :
E :o

Ok ~

J 0 Bi·r ....
e on,

-J

waarin het golfgetal gegeven is door: Itrrf Veof;
eenheid svektor welke de polarisatie richting
van de golf aangeeft.
eenheidsvektor in de voortplantingsrichting
van de golf
plaatsvektor
complexe amplitude

(A.1)

In bovenstaande vergelijking is de tijdafhankelijkheid weg
gelaten. De golf valt in op een deeltje ~et een relatieve
dielektrische konstante:

Cr (r) = c(tJ = e;(t) + j t'~ (!J
Eo

fvlet: Eo: dielektrische konstante vacuum ["f/H]
[.cd: dielektrische konstante van water [1/ H ]

E/r): rel atieve dielektrische konstante van water

(A.2)

De dielektrische konstante is in het algemeen complex en
een funktie van de plaats in het deeltje. Bet deeltje zal
de golf verstrooien, het veld in een zeker punt in de ruimte
als gevolg van deze verstrooiing wordt aangegeven met ~s(r).

Het totale veld op een zeker afstand Rv bekeken vanuit een
zeker referentie punt in het deel tj e in richting.fio kan
dan als volgt worden gegeven:

Met: ~t(r): het totale veld op afstand Rv
fS( I): het verstrooide veld op afstand Rv in richting 80

~i(r): het in de ruimte aanwezige veld op afstand Rv
in richting t

Er wordt opgemerkt dat het deeltje in deze konfiguratie als
een verstorend objekt dient te worden beschouwd, d.w.z. dat
wanneer het deeltje niet aanwezig is, het totale veld ~t(r)

gelijk is aan .fier). In figuur (A. 1) is een en ander in
beeld gebracht.
Binnen een afstand Rv<D/~1 (D is te beschouwen als de
gemiddelde diameter van het deeltje) heeft het veld ~s(r)

een gecompliceerde fase en amplitude variatie als gevolg van
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het deeltje.
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tussen de bijdrage van verschillende delen in
Dit veldgebied wordt het nabije veld genoemd.

I
I

I

I
/It.." J

- - - - -- ... Do, =[J.o= '''OO~''''o.Q ~ts.

" richt'N~,
/

1__ • _ t. (,'
" -t - /

-'-.
fs(t)

,,.

~v » O/"IJ.

Fig.(A.1): Konfiguratie van de verstrooiing door een deeltje
van een vlakke opvallende golf £i. ~s geeft het
verstrooide veld weer op afstand Rvin richting~o'
vlanneer fie: =80 dan noemen we di t de voorwaartse
richting.

Wanneer Rv»D/~~ kan men de golf als een bolgolf beschouwen.
deze golf kan worden gerepresenteerd door vergelijking
(A.4):

(A. 4)

Met: het verstrooide veld ter plaatse r
afstand
representatie van amplitude,fase en
polar .. lsatie van de verstrooide bolgolf.
amplitude van het invallende veld

In bovenstaande vergelijking representeert fs(.fio'~-) de
amplitude, fase en polarisatie van de verstrooide golf in
het verre veld in voortplantingsrichting ~o bij belichting

door een vlakke golf met
voortplantingsrichting Bi" en een eenheidsamplitude.
De funktie fS(.fio.~i) wordt de verstrooiingsamplitude genoemd.
Men kan dan de vermogensfluxdichtheidsvektor van het
invallende veld definieren:

?/r) =~h f fJt) l( 8/ttJ = IL (t)(1. g" =
2. to

S'n', -, (A.5)
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Met: S,': grootte van de vermogensflux dichtheid van
het invallende veld [HlI!f '·h]

2
0

: karakteristieke impedantie van de ruimte :: 320 ohM.

(A.6)IEs (r) 1
1

~,,:: SS go
:I. to

grootte van de vermogensfluxdichtheid
op afstand Rv in richting Vo •

karakteristieke impedantie :: 320 ohM.

Met:

Met dichtheid wordt in dit geval de vermogensflux per Hz
bedoeld. Zo kan een vermogensfluxdichtheid van het
ver strooide veld op afstand Rv in richting.5.o worden
gedefinieerd (het veld kan lokaal vlak worden
verondersteld) :

~ s (r) ~ 1/1 [ ~/ t) x ~s(rrJ =

5s

circul air
lineair

golf
golf

verstrooide
invallende

de
de

In het algemeen is
gepolariseerd. hoewel
gepolariseerd kan zijn.
In paragraaf (A.4) wordt het voorbeeld van de verstrooiing
van een lineaire gepolariseerde golf bekeken in het geval
dat de druppel een dielektrische bol is. In di t geval
kunnen de bovengenoemde grootheden met behulp van de Mie
theorie worden berekend.

vermogensfluxdichtheid Ss
Rv overal konstant is.
vermogensdichtheid wordt

Stel dat de
met straal
verstrooide
volgt:

p~ = Ll7r Rv
2

55

op een boloppervlak
Wanneer de tot ale

aangegeven met Ps

(A.7)

De fin ieer dan een verstrooiingsdoorsnede'1s wat de grootte
van een equivalent oppervlak aangeeft om vermenigvuldigd met
de invallende vermogensflux dichtheid Si de genoemde
verstrooide vermogensfluxdichtheid te representeren, dus:

crs Si:: tor R: SS ~ OS = 41r R,,2. Ss [1'1 1 ] (A.8)

St'

(J'cl. :: cr,s ': 1,M

l.fTr R.... 00

Definieer vervolgens
verstrooiingsdoorsnede
verstrooiingsdoorsnede

.1
Rv Ss

S,

een zogenaamde differentiele
welke aangeeft wat de grootte van de

per ruimtehoek is:

Omdat de bovengenoemde slechts exakt is wanneer Rv _CD moet
een limiet betrekking in worden gevoerd.
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\fellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat deze
differentiele verstrooiingsdoorsnede het relevante
boloppervlak per sterradiaal aangeeft. In het algemeen is
deze differentiele verstrooiingsdoorsnede afhankelijk van
propagatie richting van de invallende en verstrooide golf:

a'd. C~OJ~)':: J,I'1 Ry1 5S = If/8o,8J (" [~/sr ] (A. 10)
f<~ .... oc S.,

Ten~ voIgt dan de relatie met verstrooiingsamplitude:

(fs(BJ= fcrd(~o,fl.JcJ.Slo (A.11)

1("
In hoofdstuk 5 is de specifieke intensiteit I ingevoerd,
deze kan men op de volgende manier relateren aan de
verstrooide vermogensfl uxd ichtheid: I:T{,t~, zie ook figuur
( A. 2) •

- - -,./

./ "'-/

"/

/ A/
/ I ~~

l ~---\
\ - - - ------I

Rv
I

\

\
I

"- /

'" /'- - --

Fig.(A.2):Relatie tussen de specifieke intensiteit I en de
fluxdichtheid Ss op het boloppervlak met straal Rv.

We kunnen ook een
verstrooiingsdoorsnede in

genormeerde differentiele
voeren, als voIgt:

(A. 12)

Vergelijking (A.12) gesubstitueerd in (A.11) levert dan de
de volgende relatie bpi"

.1 fo'dJ8.ojJ c1Slo = 1 (A. 13)
'IT(

'flt
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Een gedeelte van het op het deeltje invallende vermogen
wordt geabsorbeerd. Dit gedeelte kan ook worden
gerepresenteerd d.m.v. een zogenaamde
absorptiedoorsnede: O"(). • De som van het totale door
verstrooiing en absorptie verloren gegane vermogen zoals dit
gekarakteriseerd wordt door de verstrooiingsdoorsnede en de
absorptiedoorsnede wordt de verzwakkings- of extinctie
doorsnede genoemd. De definitie van de absorptie- en
verzwakkings- doorsnede is analoog aan die van de
verstrooiingsdoorsnede gegeven in vergelijking (A.B).
Met andere woorden we krijgen dan de volgende relatie:

(A. 14)

De verhoud ing tussen ~s en 0'£ wordt de verstrooiingsalbedo
van een enkel deeltje genoemd:

4)0 ~ OSler i = ..J... So''' (80,8) d.~ (A. 15)
(It

4~

Opmerking:
Wanneer het deeltje isotroop verstrooid is O'cJ .. (~o,.&)=1, d.w.z
de grootte van de verstrooiing hangt niet af niet van de
propagatie richting van invallende of verstrooide golf.

A.3 HET VOORWAARTSE VERSTROOIINGSTHEOREMA.

De verzwakking die een golf ondervindt houdt nauw verband
met het gedrag van de verstrooide golf in voorwaartse
richting. Het voorwaartse verstrooiingstheorema beschrijft
deze afhankelijkheid als volgt:

(A.16)

Met: fs amplitude,fase en polarisatie van de verstrooide
golf in voorwaartse richting.
polarisatie richting
imaginair gedeelte

In literatuur [36J kan men een afleiding van het voorwaartse
verstrooiingstheorema vinden.
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verstrooiingsamplitude is in het
zaak. In principe kan men op twee

Uitgaande van integraal representaties van de
verstrooiingsamplitude kunnen benaderde oplossingen
van deze verstrooiingsamplitude worden gegeven in
het geval van verschillende druppel deformaties.
Het voert in het kader van dit ~erslag te ver om
hier op door te gaan, zie voor het principe
Ishimaru [16J; Oguchi [17J geeft een overzicht van
de verschillende methoden die kunnen worden
gehanteerd.

Zoals al in de inleiding is vermeld, kan de
verstrooiingsamplitude exact worden berekend met
behulp van de Mie theorie, wanneer de deeltjes als
dielektrische bollen kunnen worden voorgesteld. In
de volgende paragraaf zal dit nader worden
toegelicht.

A.4 PRINCIPE VAN DE MIE THEORIE.

Het is een bewerkelijke zaak, om de gehele Mie theorie te
bespreken; zie daarvoor Stratton [14J of Kerr [15J. Het
principe zal worden aangegeven:
Beschouw een bol met relatieve dielektrische konstante en
een invallende vlakke golf welke gepolariseerd is in de x
richting en die zich voortplant in de z richting, iff" figuur
(A. 3) is de geometri sche situatie geschetst. In een
sferisch coordinaten stelsel is het mogelijk om ieder
elektro magnetisch veld te beschrijven in termen van twee
skalaire funkties 1 en 2 welke de radiale componeneten
voorstellen van de elektrische en magnetische Hertz
vektoren.
Deze skalaire funkties moeten voldoen aan de skalaire
golfvergelijking zowel binnen de bol als buiten de bolo
Door substitutie van de skalaire funkties 1 en 2 in de
golfvergelijking, kunnen oplossingen worden verkregen. Deze
oplossingen moeten voldoen aan de grensvoorwaarden op het
boloppervlak. Dat wil zeggen op het grensvlak (r=a zie
fig.(A.3)) moeten Ee,E~,U6'U9' kontinu zijn. nit leidt tot
bepaalde c(jefficient'en ." en bAt ;- -z-i~:~tI5j .

De coeficienten zi'jn afhankelijk van de index van
refraktie en de straal van de druppel. In Kerr [15 J of
Stratton [14J wordt afgeleid dat in de verre veld benadering
alleen de e en rp komponenten van de
verstrooiingsamplitude fs(~,&) overblijven.
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Fig.CA.3):Verstrooiing aan een bolvormig deeltje.

Aangezien de verstrooide golf lokaal als vlak mag worden
beschouwd voIgt dat de komponenten van het E en H veld aan
elkaar gerelateerd door middel van de karakteristieke
impedantie Zo= 320nb",.
De komponenten van het E en H veld alsmede de komponenten
van de verstrooiingsamplitude worden in dit geval gegeven
door:

CA. 17)

CA. 18)

De funkties g,-CB) en gpCB) kunnen in [14J worden gevonden.
We kunnen dan de vermogensfluxdichtheid van de verstrooide
golf op schrijven:

s's = IEoi
t [r~(e)11 co/r; + I~p (BJ/

2

5ft}p} = .iLJ1~T(e)12cvrp t

:z to kat Rv1 Rv
t ko~

-r Irgp(B)/lSIN1py

De differentiele doorsnede wordt in vergelijking CA.19)
gegeven:

CA. 19)
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Wanneer in bovenstaande vergelijking de volgende grootheden
worden ingevoerd:

(A.20)

VoIgt tenslotte:

in
de
in

vergelijking representeert de
de verstrooide golf
term representeert
de verstrooide golf

Door integratie van (A.21) over het boloppervlak kan dan de
verstrooiingsdoorsnede worden bepaald.
Interpretatie van (A.21):
De eerste term in bovenstaande
vermogensfluxdichtheid van
richting e, de tweede
vermogensfluxdichtheid van
richting p .
Met behulp van de berekende waarden van de
verstrooiingsdoorsnede en de verzwakkingsdoorsnede kan ook
de albedo worden berekend.

Opmerking:
In de.literatuur wordt de hoek tussen de propagatie richting
van het invallende veld en de propagatie richting van het
verstrooide veld, aangegeven door e , de verstrooiingshoek
genoemd. Het vlak dat door de twee propagatie richtingen
wordt opgespant wordt het verstrooiingsvlak genoemd.
Ieder willekeurig invallend veld en verstrooid veld kan door
veld komponenten in een orthogonale basis in het
verstrooiingsvlak en het vlak loodrecht op dit
verstrooiingsvlak worden opgebouwd.
Merk bovendien op dat de polarisatie van de verstrooide golf
lineair is, gezien langs de x- as en y as.
De polarisatie gezien vanuit andere richtingen zal in het
algemeen elliptisch zijn.

Tot nu toe hebben we een linear in x richting gepolariseerde
golf bekeken. Stel nu dat het invallende veld
ongepolariseerd is, dit betekent dat we in iedere
polarisatie richting in het x-y polarisatie vlak gemiddeld
hetzelfde veld waarnemen. Op deze polarisatie
afhankelijkheid wordt in de volgende paragraaf terug
gekomen. Belangrijk is op dit moment het feit dat doordat
we in iedere polarisatie richting dezelfde grootte van het
veld waarnemen, het verstrooide veld als gevolg van de
symmetrie eigenschappen van het bolvormige deeltje met
betrekking tot de z as, niet van de f richting mag
afhangen. Dit betekent dat we een gemiddelde
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verstrooiingsamplitude waarnemen met betrekking tot r We
krijgen dan:

u:

So(8):; 2~ rl~{fj)co;-p+ Sp(e).sil\l-p]df~ il.s;-{e)+~(e)J (A.22)
c. i)

De funktie So(B) is met name belangrijk wanneer we te maken
hebben met thermische ruis, deze is namelijk volledig
ongepolariseerd.
Het blijkt dat So(B) niet gaijk is aan 1, zie [14J.
We hebben dus niet te maken met een isotrope verstrooiing.
Er wordt echter op gewezen dat we hier nog steeds spreken
over enkele deeltjes. In een willekeurig medium hebben we
te maken met een heel scala van mogelijke diameters van
deeltjes. Met behulp van de in hoofdstuk 4 besproken
druppelverdelingen kan men een gemiddelde bepalen van de
funkties So,St en Sp met betrekking tot de diameter van de
deeltjes. Deze middeling zal de anisotrope verminderen.

We kunnen ook elliptisch gepolariseerde golven nemen. Om
een elliptisch gepolariseerde golf te beschrijven hebben we
een aantal parameters nodig. Men kan hierbij den ken aan de
amplitudes van de orthogonale veld komponenten in het
polarisatie vlak en de onderlinge fase hoek. Men kan ook
zogenaamde Stokes parameters afleiden die het gemiddelde
vermogen van de beschouwde veld vektoren en de koppeling
tussen de veld vektoren beschrijven. In de volgende
paragraaf wordt dit in het kort toegelicht.

A.5 DE STOKES PARAMETERS.

(A.23)Q..ws(x+sJ
Q.~ 4)J(~ +- &,)

Beschouw het polarisatie vlak aangeven in de figuur (A.8)
Een vlakke golf met de z-as als propagatie richting heeft
fasoren E1 en E2 van de Ex en Ey veldkomponenten:

-iwCl _jcSi+-Jko2-Jwij
Ex. = Ret Ei e J =Rt { 0./ e :.

E f< J E -jwh h 5 -j$2.+J k,,~-Jwtl -
y~ ~1;2£ J~Mla..te -

Men kan door eliminatie van X een vergelijking van een
ellips afleiden:

(A.24)[
:t [ :I.Ex/oj f Ey/a.:z]

NeL: S = D%, - ~i

Voor het beschrijven van een elliptisch gepolariseerde golf
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Fig(A.8):De polarisatie ellips.

zijn drie onafhankelijke parameters nodig bijvoorbeeld 0., ,

Q~ en S. Het is ook mogelijk de toestand van de golf op de
volgende manier te beschrijven:

I = o..;~' + Q2.'4 = IEi /
l +1 Ez.I2. ~ ~ =q/"_Q;J..l =IE., I"" - 1£.%./2-

u':; 2.~q.2. Cos $ = :l Re (f1 r..:) ; V': ;z.~Q.t. Sill,) $ = :lIM (E1 £/) (A. 25)

I E -j$i tjko~ . E ' Q j'jkl>~ -jcS,.
Mer. : f = Q1 e ~ ). - ;l. ..

Dit zijn een 4 tal parameters, de Stokes parameters genoemd.
Van deze parameters zijn er drie onafhankelijk, de vierde
kan met relatie (A.26) uit de andere drie worden afgeleid.

volledig bepaald door de
Tenslotte wordt er in de
over gemodificeerde Stokes

r:l. = U2. + v'Z. + Q'Z.

De toestand van een golf wordt
bovenstaande vergelijkingen.
stralingstheorie vaak gesproken
par arne ter s :

I 1:2. I IE / 2. U_~ '4 Re (E1 tot")Ii = £1 ; ... : .t. ;

Vi:. ~I,.,(f'1E/)

(A.26)

(A.21)

We verkrijgen dus voor de beschrijving van de specifieke
intensiteit de volgende vektor vorm:

( A. 28)

Vanwege de interaktie tussen verschillende deeltjes moet men
zich afvragen of het zinvol is, om de Stokes parameters in
de beschrijving van de specifieke intensiteit moeten worden
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meegenomen.

A.6 INTERAKTIE VAN STOCHASTISCH AAM~EZIGE DEELTJES.

Toe nu toe is het volgende verondersteld:

De verre veld benadering kon worden toegepast.

Er was slechts sprake van een vlakke golf welke
zich in een bepaalde richting voortbewoog.

We hebben aIleen de verstrooings
verzwakkings-eigenschappen bekeken
deel tjes.

absorptie- en
van enkele

We kunnen het aantal deeltjes in een medium beschrijven door
een dichtheid in te voeren , d.w.z een gemiddeld aantal
deeltjes per volume eenheid.
Over het algemeen is de dichtheid in het medium, gemiddeld
gesproken, gering zodat er aan de verre veld benadering
voldaan wordt. Dit betekent dat golven di.e vanuit
verschillende richtingen ten gevolge van emissie van andere
deeltjes op een zeker deeltje invallen, lokaal vlak kunnen
worden verondersteld.
Wanneer er nu wordt aangenomen dat de intensiteit vanuit
iedere richting invallende op het deeltje dezelfde is, dan
kunnen we isotrope verstrooiing verwachten. Deze aanname
heeft de minste validiteit aan de rand van het medium.
Mawira heeft in een berekening aangegeven dat de invloed van
de anisotropie gering is, terwijl ook Brussaard [37]
aangeeft dat de invloed van de anisotropie beneden de 1 K
bl ij ft.
In het vervolg zal dan ook worden aangenomen dat er steeds
voldaan wordt aan een, gemiddeld gesproken, isotrope
verstrooiing, waardoor de berekening van de intensiteit door
middel van de stralingsvergelijking, welke in het volgende
hoofdstuk wordt behandeld, sterk wordt vereenvoudigd.
Voor meer informatie wordt gewezen naar De Logne [19].
Tot nu toe is steeds gesproken over monochromatische
(coherente) golven. Dit betekent dat '. het fase verschil
S en de amplitudes _c__"- Gl, en Ct'-J in vergelijking

(A.25), konstante grootheden zijn. In werkelijkheid is dit
niet het geval, we hebben te maken met polychromatische
(incoherente) golven met een zekere bandbreedte ~f , dit
betekent dat zowel het faseverschil S als de betreffende
amplitudes a1 en a~ f~ties zijn van de tijd. De genoemde
funkties hebben een stochastisch karakter; wanneer we



dan kunnen we het ensemble
tijdgemiddelde, als voIgt
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ergodiciteit veronderstellen
gemiddelde vervangen door het
weergegeven:

(A.29)

Met: < ""1. tijdgemiddelde

De wet van Planck, zie hoofdstuk 5, duidt aan dat de emissie
eigenschappen afhankelijk zlJn van de fysische temperatuur
van de deeltjes (naast uiteraard de frekwentie). We noemen
deze deeltjes dan o.ok thermische stralers.
Een belangrijk kenmerk van thermische stralers is het feit
dat de intensiteit in iedere polarisatie richting van de
golf in het po~arisatie vlak dezelfde is en dat de
beschrijvende parameters van het veld (a.t, a..z. en oS )
volledig ongecorreleerd zijn zie b.v. [22J.
Dit betekent dat de It,v t en Q parameters in (A.26) nul
worden. ,--
De gemod ificeerde Stokes parameters 11 en 12 in (A. 27) ZlJ n
dan gelijk aan 1/2 1. Nu kan het zlJn dat door de
verstrooiing van invallende ongepolariseerde straling,
veroorzaakt door niet bolsymmetrische deeltjes,
gedeeltelijke polarisatie kan optreden. Maar omdat er
verondersteld wordt dat de deeltjes stochastisch in het
medium zijn verdeeld naar type en vorm alsmede naar
orientatie en wanneer we bedenken dat de albedo's gemiddeld
gesproken niet erg groot zijn (althans in het 11.4 Ghz
gebied), dan kan deze gedeeltelijke
polarisatie worden verwaarloosd.
Een belangrijke vraag is bovendien nog de vraag of we de
individuele Stokes parameters van de verschillende, op het
deeltje invallende, golven mogen sommeren. Wanneer de
deeltjes onafhankelijk van elkaar worden verondersteld, dan
zullen er zoals gezegd geen correlatie effekten van velden
optreden. Di t betekent dat de individuele Stokes parameters
van de golven mogen worden gesommeerd.
Voor een meer formeel bewijs wordt verwezen naar [22J.
Ten slotte nog een opmerking betreffende het scalair zijn
van de verzwakkingsdoorsnede. Wanneer de regendruppels niet
bolsymmetresich zijn zal de verzwakkingsdoorsnede
afhankelijk worden van de polarisatie toestand van de golf
zie bijvoorbeeld ook het voorwaartse verstrooiingstheorema.
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar literatuur
[19J of [25 J. Cbk zal hier niet naar worden gekeken vanwege
het aangenomen stochastisch karakter van het type, vorm en
orientatie van de deeltjes in het medium.
Samenvatting:
In de beschrijving van de stralingstheorie, gegeven in
hoofdstuk 5, wordt ui tgegaan van de volgende
veronderstellingen:
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We veronderstellen dat de deeltjes in het medium
stochastisch aanwezig zijn.
Dit betekent dat de individuele Stokes parameters
van de golven mogen worden gesommeerd.

We veronderstellen ongepolariseerde, ineoherente
golven
Dit betekent dat de gemodifieeerde Stokes
parameters U en V nul zijn, en dat we te maken
hebben met de totale gemiddelde intensiteit I welke
overeenkomt met 11:1/21 en 12:1/21.

We veronderstellen dat de diehtheid van de deeltjes
gering is.
Dit betekent dat we de verre veld benadering toe
mogen passen.

\le nemen bolsymmetrische druppels aan
Di t betekent o.a. dat de verzwakkingsdoorsnede
seal air is en dat de verstrooiings - matrix
symrnetrisch wordt'. Voor het begrip verstrooiings
matrix wordt verwezen naar b.v. [~o].

We nemen isotrope verstrooiing aan.
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BIJLAGE B

ENKELE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE H OPERATOR

B.1 AFLEIDING VAN DE H OPERATOR

In hoofdstuk 3 is de H operator ingevoerd om de invloed van
bronnen in de rest van het medium in een gegeven punt te
berekenen. Deze H operator kan als volgt worden afgeleid.
Ga uit van vergelijking (B.1):

-7 Jt~'~~Te (t) d7'd.·
'i 47r 0

In figuur (B.1) is een geometrische situatie geschetst:

....

o

Fig.(B.1):Geometrische situatie H operator.

Bedenk nu dat een infinitesimaal volume element in de ruimte
in een lokaal bolcoordinaten systeem ter plaatse r als volgt
kan worden geschreven:

IIC" --
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Met substitutie van (B.2) in (B.1) voIgt dan:

(B.2 )

vlanneer nu:
-It-t'/ kf
e =

4rr Jt -r'!!I..
(B.4)

de Greense funktie van de ruimte wordt genoemd voIgt
tenslotte de H operator als:

H{tCr')] = JGer,t'; kt)Te(t'J dVr,

V

Enkele eigenschappenvan de H operator.

1. De operator is Iineair

(B.5)

2. De invIoed van de operator kan worden afgeschat.

De Iineariteitseigenschap kan als voIgt worden genoteerd:

Hf cdt ) + !J(r)]= H[,,;(tJ) + H {13(r)}
(B.6)

De H operator kan op de volgende wijze worden begrensd:

(B.7)

We zien uit vergeIijking (B.7) dat,wanneer de funktie TeCt )
VrlJ homogeen is in het medium, - de invIoed van de
onbekende H operator vrij nauwkeurig bekend is; het is dan
ook niet verwonderlijk dat de volgende benadering een goede
benadering van deze operator zal zijn:

(B.8)
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In onderstaande figuur is
weergegeven.

de begrenzing schematisch

H{Te(tJI ( )7' ( )"\ /vr let.. , .

Fig.(B.2):begrenzing van de H operator

In bovenstaande vergelijking is ~(r) weer de vormfaktor,
welke overeenkomt met H{1}. Wanneer de inhomogeniteit
toeneemt zal de gegeven benadering van de H operator ook
meer gaan afwijken, vooral aan de rand van het medium. Dit
is in hoofdstuk 6 aangegeven.

B.2 DE BORN REEKS BENADERING VAN Te

(B.9)
Tel:l.! (t)

TeC'1) (r)

Wanneer de Born reeks in vergelijking (5.40) wordt
gesubstitueerd, worden de volgende identiteiten verkregen:

T/)(t):: Ii {TeoCt ')}

:: H IT/!J( r')J

:: H lTll(-.r-l)( f')]

Stel nu dat de hog ere orde iteraties door de volgende
geometrische reeks kunnen worden voorgesteld:

T
(I) 'T' (:I.) .,,(') (III) TCII/-I)

e = 1J 1 eo ~ Te :: l) 1e ; Te = 1) e (B. 10)

TeoC.r)
1- Wo ).J(t)

Wanneer deze termen in de Born reeks
dan kan deze reeks worden opgelost:

00

Te (t ) = [, waNTe 0 )./,1 =

wordt gesubstitueerd,

(B.11)

",. "' . -, ".'
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En we zien dat dezelfde oplossing wordt verkregen van de
effektieve brontemperatuur gegeven door de
nulpuntsbenadering in hoofdstuk 5.

B.3 DE BRONTEMPERATUUR IN ENKELE SPECIALE GEOMETRIEtN.

Wanneer het volume van het medium 00 wordt, dan kan
vergelijking (5.40) theoretisch worden opgelost, door b.v.
een driedimensionale Laplace transformatie toe te passen op
vergelijking (5.40).
De oplossing van (5.40) wordt dan gegeven door (B.12), zie
ook lit [22 J.

(B.12)

geval geen
effektieve

wordt aan de

En we zien dat, omdat er in dit laatste
geinduceerde brontermen aanwezig zlJn, de
brontemperatuur l ondanks de verstrooiing,gelijk
gemiddelde fysische temperatuur ter plaatse r.
Een ander speciaal geval is de zogenaamde vlakke geometrie.
In dit geval wordt er verondersteld dat de effektieve
brontemperatuur slechts afhangt van een coordinaat. Wanneer
we aannemen dat met deze coordinaat de hoogte wordt bedoeld
dan volgt Te(r: )=Te(h). .,...
De volgende afleiding kan dan worden gegeven voor de
effektieve brontemperatuur, zie ook lit [24J.
In figuur (B.2) is de geometrische situatie geschetst: Een
infinitesimaal volume element in het punt r kan dan als
volgt worden geschreven:

(B.13)

• I
De betrekklng tussenzen r is gegeven door (B.14).

1
2

I' h' 12
,2.~ = n - + r (B. 14)

Wanneer lh-~I konstant is, volgt door differentiatie:
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'-

"~r i /
---------~- '

Fig(B.2):Oplossing Te in een vlakke geometrie.

, )Ii
t ... MAX

(B. 15)

En met substitutie van (B.15) in (B.13) volgt:

'I. fj'r. (h') e-;'k/ d.~'dh'
a n' ~

l""N

(B.16)

I
Wanneer nu ';.011:- c:>O kan de oplossing van de ~ integraal in
termen van de exponentiele integraal, zie [38J, worden
gegeven: h

he t>=J '/-< fC r01()
'Ii- f [ J. i.3,t cl~j Te(h') c1h

l

:: i E1 {K,lh-h'l] Ie h B.17)

o I" -hJ 7 .." dh'

De praktische betekenis van bovengenoemde integraal is dat
de toepassing ervan zinvol is wanneer een stratiform
regengebied aanwezig is. De oplossing gegeven in (B.17) is
dan betrekkelijk eenvoudig.
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BIJLAGE C

BEREKENING EMISSIE FUNKTIES

C.1 PRINCIPE VAN BEREKENING.

De berekeningen van de diverse emissie funkties worden
uitgevoerd m.b.v. de discrete ordinaten methode, d.w.z. de
betreffende funkties worden berekend in een aantal discrete
punten van een coordinaten systeem. Dit coordinaten systeem
is het in hoofdstuk 6 gerntroduceerde cilinder coordinaten
systeem. Als gevolg van de veronderstelde cilinder
symmetrie is een twee dimensionaal coordinaten systeem
voldoende om de funkties te beschrijven. De radiale
richting wordt opgedeeld in 11 punten en de hoogte in 21
punten. Een punt in dit systeem wordt dan als voIgt
weergegeven: r=(r"hj) met: 15 i 511 en 15 j $21. Het
totaal aantal punten in dit systeem is 121.
Vervolgens wordt een basis coordinaten systeem
waarvan de oorsprong wordt gegeven door het punt
Het totaal aantal punten in dit systeem is 32.
(C.1) is dit schematisch weergegeven:
De richting van een straal, gezien vanuit een punt in het
cilinder coordinaten systeem, wordt beschreven door een
lokaal bolcoordinaten systeem, waarvan de polaire as
overeenkomt met de z as in het cilinder coordinaten systeem.
In figuur (C.2) is een hiervan een schets gegeven. De
funkties zullen in de meeste gevallen slechts in de 32
punten van het basis coordinaten systeem worden berekend.
Omdat de meeste funkties in het beschouwde frekwentie gebied
in de punten van het cilinder coordinaten systeem
betrekkelijk homogeen zijn, kan, d.m.v. een bepaalde
scheiding van variabelen, een funktie waarde in een
willekeurig punt worden berekend. H~ al of niet toelaatbaar
zijn van scheiding van variabelen, wordt gekontroleerd door
in een aantal bemonster punten van het cilinder coordinaten
systeem de funkties exact te berekenen.
Tenslotte wordt de nauwkeurigheid van de genoemde methode
van scheiding van variabelen opgevoerd door in een fijnmazig
basis coordinaten systeem van 51 punten in r richting en 101
punten in h richting, via interpolatie tussen waarden te
berekenen van de genoemde funkties.
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h

tc

h·J

()

_._~

:-- - - - --- -----
It·

Fig.(C.1):Coordinaten systemen.

De methode van scheiding van variabelen wordt gegeven door:

(C.1)

Fig.(C.2):Schets van een punt in het basis
systeem, met een lokaal bol coordinaten
beschrijving van de richting van een straal.

coordinaten
syteem ter

De ingevoerde methode van scheiding van variabelen is het



C-3

meest nauwkeurig wanneer de berekende funkties in het
cilinder coordinaten systeem homogeen zijn. De homogeniteit
zal afnemen aan de rand van de cel en zal bovendien afnemen
wanneer de frekwentie hoger wordt. Wanneer de homogeniteit
afneemt kan de genoemde methode een te grote fout opleveren.
De toelaatbaarheid van deze fout moet dan ook steeds worden
beoordeeld door de benadering te vergelijken met een exacte
berekening. In het frekentie gebied rond de 11.4 Ghz~ of
lager) is de genoemde fout, zie hoofdstuk 6, steeds
toelaatbaar geacht.

C.2 BEREKENING VAN DE GRONDEMISSIE FUNKTIES.

In eerste instantie zal de berekening worden besproken van
de grondemissie funktie tg(r,h) in het geval er een homogene
verzwakkingsco~fficient binnen de cel aanwezig is.
De grondemissie funktie werd gegeven door de volgende
integraal: !][ ~

1 ( I) If -?,., (~'Cf.; 1'",', hj ) kt ed. FJd(1J
lq r~,nj =.1... e S//oJ 0 • Ta (C.2)

I tmc> :7r/.z.
Met ~,~:lokale bolcoordinaten welke in een punt van het

basis coordinaten systeem de richting van een
straal aangeven

r,~hj :coordinaten van een punt in het basis coordinaten
systeem

ki :de veronderstelde homogene verzwakkingscoefficient
binnen de cel

YH :de lengte van een straal gemeten vanaf het punt
(I'"~ ,h j ) in richt-ing (e.,~) tot de rand van de cilinder

,',

De bovengenoemde afstand ?H kan als voIgt in de parameters
van het cilinder coordinaten systeem worden uitgedrukt, (zie
00k fig. ( C. 2) ) :

V ... 2 ~
n - - ". c.osl'b + r. - r· SUIi UJlM - , r::.r:. C L ro

$,/tV B.

als 1'1>£ dan: ?1'1 =L
coseo COl eo

De ~o integraal wordt opgelost door een sommatie van 40
termen, t.CfJ =21l1'l0 , terwijl de eo integraal wordt bepaald
door een n punts Gaussische kwadratuur integratie. De
parameter n geeft hierbij het aantal discrete waarden van

eo weer, in de berekeningen wordt n=48 genomen.
Vergelijking (C.2) kan dan als voIgt worden geschreven:
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~

80
(C.4)

Met: wk termen van een gewichtsfunktie
fJk : Cos Bk

De bovengenoemde funktie wordt niet berekend in de h punten
van het coordinaten systeem maar in een 20 tal willekeurige
punten in de h richting. Door interpolatie kan men de
funktie waarden overigens in de (ri,hj) punten van het
coordinaten systeem afleiden uit de genoemde berekende
waarden.
De ui t de grondemissie funktie afleidbare genormeerde
bronemissie funktie !ir,h) wordt weI in de punten van het basis
coordinaten systeem berekend.
Tenslotte wordt erop gewezen dat de methode van scheiding
van variabelen op deze funktie niet van toepassing is
vanwege de grote inhomogenitei~

De methode van scheiding van variabelen kan weI worden
toegepast op de genormeerde bronemissie funktie.
Het programma dat deze grondemissie funktie berekend, heet
TCLG. Voor verdere informate wordt verwezen naar de
bespreking van het programma pakket gegeven op bijlage (F).

De grondemissie funktie kan in het geval de regenintensiteit
binnen de cel inhomogeen is, op de volgende manier worden
geschreven:

J
2T

L
r x - t;/l' 0"d~l~)

t d ( ~t' I 11J) =-L e 0 t 7 SIN Bo dBu cl CPo (C. 5 )
'f7[ I:.o J.

De integraal
f,1'f (r" hj ; ern r,eJ
Jki (~) d~'

o

(C.6)

wordt opgelost door een integraal procedure, gebaseerd op
een n punts Gaussische kwadratuur integratie, met n=6. De
berekening met n=6 blijkt voldoende nauwkeurig te zijn. De
nauwkeurigheid is hierbij "gecheckt" door de berekening van
de emissie funktie met verschillende waarden van n te
vergelijken.
De funktie waarden worden berekend in de punten van het
basis coordinaten systeem en in een aantal bemonster punten.
Ook hier moet worden opgemerkt dat de funktie waarden in dit
geval niet kunnen worden verkregen door de scheiding van
variabelen vanwege de grote inhomogeniteit.
Doordat de verzwakkingscoefficient slechts afhankelijk is
van de radiale cilinder coordinaat, kan de integraal in
(C.6) als voIgt worden geschreven:
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(C.7)

Zie ook Fig.(C.2).

De Bo en 9'. integralen worden op de eerdel"besproken wijze
berekend. Het programma dat bovenstaande funktie berekend
heet BCLG, zie verder bijlage (F)

C.3 BEREKENING VAN HOGERE-ORDE VERSTROOIINGSBIJDRAGE.

(C.8)

volgende

(n-l) e orde van de genormeerde
bronemissie funktie; n 2 1
gegeven punt op de lijn: .t- ~()~
infinitesimale afstand in richting BOJ~o
maximale afstand in richting &",~ tot
de rand van de cilinder
homogene verzwakkingscoefficient

1 hi
", j :
d~J :
71'(

ki

Met:

In eerste instantie voIgt een beschrijving van de berekening
van hogere-orde termen wanneer de regenintensiteit binnen de
eel homogeen is. De eerste orde term wordt berekend door de
H operator uit voeren op de genormeerde bronemissie
funktie n(r,JjJs vervolgens op de eerste orde term, de tweede
orde term etc.
De H operator kan worden uitgedrukt in de
integraal: 1](. Tc: J"y;. h··e. m) 1

..,~I'J ~, OJ'1'. 1kt
~~)(r,.,hj) =;-I f kt (3~-'}(r"Jhj'); , JI";~ olB<J c111,clf '

171 0 0 0

rtf-I)

~ lr;,:hJ0:

(C.9)

De eo en ~D integralen in bovenstaande integraal worden
opdezelfde manier bepaald als eerder beschreven, met als
enige uitzondering dat in dit geval moet worden geintegreerd
over de totale hoek e .
De integraal

f,,(r,.h;; Bu'Po) _,,/kt
k /111--1")( .' h.') '[ J. 1i I~ r" J e 7

o

wordt opgelost d.m.v. Laguerre integratie, als
afgeleid:
Voor de Laguerr~integratiegeldt:

t:- x fC:d clx = L... W t ' (ex)oj € (=~
en geimplementeerd als {fJ"1)n

o::J _ 'k ~ [If 'kt
[k{e~ Ip(7'Jdf': ~~Hkl ,? P(7)dJz'=

voIgt
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(ColO)

(C o ll)

(Co12)

(Co9) ter plaatse 9~ zijn
gerelateerd:

De punten ('i~ ,hj) in (Co8) en
op de vol ende manier aan elkaar

t"/ =- "./ +- 7/'~'I.~ -2~:'CoS't> .l"IN ~ ~.
(' I f {J.
hi = nj + ~i Cos 0

In figuur (C o3) is de geometrische situatie geschetst:

Figo(C.3):Geometrische situatie van de
hogere-orde iteratie termen o

berekening van

De hogere-orde termen worden berekend in de 32 punten van
het basis coordinaten systeem, en doordat hogere-orde
bronemissie funkties niet erg inhomogeen zijn kan door
scheiding van variabelen een nauwkeurige berekening volgen
van de funktie in een willekeurig punt, welke bij de
berekening van de integraal (ColO) nodig zijno
Het programma dat de funktie !llt/',h) berekent heet TCLG1; h:t
programma dat de hogere-orde termen berekend heet TCLGN, Zle
bijlage (F) 0

Tenslotte worden de verschillende berekende hogere-orde
termen gesommeerd om de genormeerde effektieve
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brontemperatuu~ d.m.v.de Born reeks, gegeven in hoofdstuk 6,
te berekenen. De reeks wordt op een gegeven moment
afgebroken. Men kan e«nschatting maken van de fout bij het
afbreken na de n e term, als voIgt:

CC.13)

De sommatie en
programma UTC,

~ 6A1

(,., hG'- h) J
1- cZorr(~hc.-~)

tftr
J
hch)

; Ct = (1 - Wo ) TM (h) of j{ c~
T~

bovenstaande foutschatting wordt berekend met
zie verder bijlage CF).

bij een inhomogene
Oak hier is de

gerelateerd aan de

De berekening van hogere-orde termen
regenintensiteit binnen de cel.

genormeerde bronemissie funktie
grondemissie funktie tgCr,h):

r
2"fJl!H(r;,hj ; Bd,)p") rz'

(J6"h)=£.i k~(7) e- rkt(7'~cJ7;"I\J(IJ)cJ~fcLeod~ =
m: " 7th 0

= '1/'). _ 6~ Crt' I hj)

CC.14)

CC.15)

Vervolgens wordt de equivalente brontemperatuur Teo
bepaald. De eerste orde term wordt in dit geval berekend
door de H operptor toe te passen op Teo, en hogere-orde
termen door de berekening van H{Te'/t')}. De op te lossen
integraal wordt gegeven door:
.1N) 17C "r,/r,~ hj; &o,}Po) -fl~c,)c1 1/ \

{j (r.-,h)=.LJ f kI(7)/3~-1}(7)ei) ? rSIAJ~ d.~/de"dfo
'm 00 0

I
De integratie over? wordt berekend met een integraal
procedure. Wanneer de homogeniteit van Te voldoende is kan

N

ook hier weer met een berekening van de funkties in het
basis coordinaten systeem worden volstaan.
De equivalente brontemperatuur Teo en de sommatie van de
Born reeks worden in beide gevallen berekend met programma
UTCN.
De berekening van de hogere-orde termen wordt uitgevoerd met
behulp van programma BCLGN. Door de langdurige rekentijd
wordt geadviseerd slechts sporadisch van dit programma
gebruik te maken, de rekentijd kan nog iets worden versneld
door de funkties in een kleiner aantal punten te berekenen
en dan vervolgens door interpolatie tussen waarden te
berekenen. Dit is nog niet nader geimplementeerd.
Overigens lijkt het zinvol om dit programma niet te
gebruiken bij de Born sommatie omdat deze reeks vooral bij
hogere albedo's slechts langzaam konvergeert.
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C.4 DE VORMFAKTOR.

De vormfakor is eenvoudig te berekenen uit de
genormeerde bronemissie funkties zoals in hoofdstuk
6 is afgeleid. De nulpuntsbenadering van Ten is dan ook
eenvoudig te geven. Het programma dat de genoemde
nulpuntsbenadering berekent heet TDG, zie bijlage (F). De
funktie waarden van deze nulpuntsbenadering in de r, en hj
punten van het coordinaten systeem zijn exact wanneer de
berekeningen met homogene verzwakkingscoefficienten binnen
de eel wordt uitgevoerd. De funktie waarden berekend met
een inhomogene verzwakkingscoefficient binnen de eel, worden
door middel van scheiding van variabelen berekend.
Tenslotte is er een test programma aanwezig om de
hogere-orde iteraties op basis van een verstoring rond het
nulpunt te berekenen, dit programma heet TNP. Tenslotte is
er nog een programma aanwezig om de effekten te bestuderen
van een variabele emissiecoefficient wanneer de
regenintensiteit binnen de eel homogeen is, dit programma
heet TULSN, zie verder weer bijlage (F).



BIJLAGE D

BEREKENING KONVERSIETEMPERATUUR

D.1 BEREKENINGSPROCEDURE

Met de gegeven bronverdeling van de genormaliseerde
effektieve brontemperatuur, gegeven in de punten van het
basis eoordinaten systeem, besehreven in de voorgaande
bijlage, wordt de konversietemperatuur berekend. Op ieder
moment van waarneming, besehreven door de tijdeoordinaat,
wordt vervolgens de demping in de gegeven riehting bepaald
door de gesehatte gemeten "brightness" temperatuur in die
riehting via een konversie faktor van 275 K te konverteren
naar een totale demping op het pad. De totale demping in
die riehting wordt geaeht te zijn samengesteld uit drie
bijdragen, de gesehatte demping op trajekt 1, zie figuur
(4.1), de berekende demp~ng van de eel en tenslotte de rest
demping afkomstig van medium 3.
Nu kan het zijn dat de berekende demping de totale demping
oversehrijdt, de totale demping wordt dan geaeht te zijn
samengesteld uit de berekende demping en de gesehatte
demping op trajekt 1. Het programma dat bovengenoemde
berekening uitvoerd heet TNTE, (zie bijlage F). Het
programma is ook in staat een sehatting van de te verwaehten
~ntenne ruistemperatuur te berekenen door de "brightness"
temperatuur in een aantal riehtingen te berekenen. Met
behulp van een benaderde antenne winst funktie, wordt dan
een gemiddelde bepaald.

Om" een berekening te maken van de "brightness" temperatuur
in een willekeurige riehting binnen de eel, is het
noodzakelijk een sehatting te maken van de totale demping
binnen de eel. Deze sehatting wordt uitgevoerd door te
veronderstellen dat de totale verzwakkingseo~ffieient in de
aangegeven riehtingen homogeen is. De totale demping zal
dan sleehts afhangen van de lengte van het propagatie pad.
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D.2 OPLOSSING VAN DE STRALINGSVERGELIJKING.

De oplossing van de stralingsvergelijking, in het
de ruimte dat door de eel wordt ingenomen,
volgende manier worden berekend.
In onderstaande figuur (D.l) is een sehets gegeven
straal in riehting (e , r).

gebied van
kan op de

van een

x.

, , ..
~I

II
, \

e / (
I
I

.... \ ,
.... ,I _ -_,_ _ I':. ".--, . -'-.. ' , ( ,

~-- - ........~
" I

VI

Fig.(D.l):Sehets van de geometrisehe konfiguratie van een
straal in riehting (e,~), de hoogte van het invalspunt
wordt gegeven door hoo; in een horizontale doorsnede zijn de
besehrijvende . parameters ~ lengte 7M SIN B hoek tussen
normaal en riehting van de straal, weergegeven.

Het middelpunt van de eel wordt aangegeven door de
eartesisehe eoordinaten (x, 'Y1). Er wordt vervolgens een
basis transformatie uitgevoerd als voIgt:

(~:)= (cos f SIN fJ)(X)
y ~-S/N P c.osft' y

De afstand ?H kan dan als voIgt worden gegeven:

(D.1)

awcler.s :

(D.2)
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De hoogte van het invalspunt wordt gegeven door:

hOD = (x./ - ~p) to.N e

(D.4)
\

- 2 7're C.oHpSINO

De hoogte van een punt langs de straal, alsmede de radiale
afstand tot de cilinder as worden op de volgende manier
berekend:

hj =ho + ~'SIAJ B
1 / .t 11 2

"'i -= V"c + ~ SIN f)

Tenslotte wordt de effektieve brontemperatuur berekend door
middel van scheiding van variabelen, zoals beschreven is in
voorgaande bijlage. De bovenstaande manier van berekenen
van de effektieve brontemperatuur is voldoende nauwkeurig in
het belangrijkste gebied, zeker voor de berekening bij 11.4
GHz. Wanneer de inhomogeniteit in de effektieve
brontemperatuur sterk toeneemt kunnen de afwijkingen te
groot worden en dan zal gebruik moeten worden gemaakt van de
121 punten in het cilinder coordinaten systeem.
Wanneer de verzwakkingscoefficient binnen de cel homogeen is
wordt de transfer vergelijking opgelost door een Laguerre
intergratie op dezelfde manier als dit aangegeven is in de
voorgaande bijlage, hier wordt dan ook naar verwezen.
\Janneer de verzwakkingscoefficient inhomogeen is wordt de
genoemde integraal opgelost door een Gaussische 12 punt
integratie procedure. Dit levert een voldoend grote
nauwkeurigheid op, wanneer deze berekening wordt vergeleken
met de Laguerre integratie.

D.3 DE "BRIGHTNESS" TEMPERATUUR IN EEN ISOTHERME RUIMTE.

Wanneer in een ruimte de temperatuur overal konstant is,
b. v. To, dan moet ook de "brightness" temperatuur, evenals
de antenne ruistemperatuur, in dit speciale geval de
temperatuur To aannemen.
Formeel kan dit uitgaande van de stralingsvergelijking als
voIgt worden bewezen. In figuur(D.2) is een schets gegeven
van de situatie:
De vergelijking van de genormeerde effektieve bron
temperatuur was gegeven door de (7.1). Bedenk dat er nu niet
aIleen een bijdrage tot de bronstraling is als gevolg van
straling afkomstig van het ondervlak maar ook een even grote
bijdrage vanuit het bovenvlak, dan voIgt:
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T',,(t) =(,-W,) + ,;;.)(t)1 +;;;,.{~(tJ + w.H[Y,jr'J](D.5J
bova", "Ll:Lk Qwc:lervLo.k

ih,
I
I
I

I

I
I
I

'1" ,
, I

I

iTa [rt ' t BoO
I
j
I

o

Fig.(D.2):Geometrie van een waarnemer in een
ruimte, (doorsnede in het rp:: 0 vlak)

isoterme

Met behulp van de Born reeks vgl.(5.5) kunnen dan hogere
orde termen worden verkregen. Er volgt:

(N)C [ (N- ,) (AI-I) } J ~) £"AI) 1Tlt
lv

r,h) = (3 Cr,h) t {3 (,.,h,-h) -Wo d3 C,.,h) 't/J (,.,he-h) (D.6)

En we zien dat door substitutie van de hogere orde termen in
de reeks: ~ AI (Iv)

Te (,.,h):: £, Wo Te lr,h) (D.7)
AI 11:0 AI

de termen twee
genormeerde

aan twee tegen elkaar
brontemperatuur wordt dan:

wegvallen. De

; Tee!'",/,) =To (D. 8)

De antenne ruistemperatuur moet zoals gezegd overeen komen
met dezelfde waarde To. Voor het geval dat we te maken
hebben met een ideale antenne volgt:

(D.9)
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De antenne ruistemperatuur wordt:

To. ego) = To:; ...LJGCB')T~'(B')c1n'= Tb(~J
~7[

'1TC

(D.10)

De oplossing van de straIingsvergeIijking wordt dan gegeven
in (D.11).

~, 7~ 'k

T (",) ·'ll <otT. ( ",) -'ll'! k~ -'l, k.t J~ ( '" ,) -'l t _I I

b .go =e t' to,!!o e 't e k~ J.e t, -I- 807/« t;l.'l t (D.11)

( -'71 k,) 'T' 0
~ 1-e 10

Nu is T,' (!"o,i) de invallende straling ter plaatse I o in
richting -t ; deze is overal geIijk aan To evenals de
brontemperatuur Te. Met substitutie van deze gegevens
voIgt:

T ( '" ) -('l1+~H)I<.t'T7 -'l1~( -'tl",'4rr (-'Zlkt)'T' ~
b Do =e lo + e 1 - e ) J. 0 t 1- e 10 = 10 (D. 12)

En we zien dat de antenne ruistemperatuur geIijk is aan To.
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BEREKENING CELPARAMETERS

E.1 SCHATTING VAN DE DEMPING IN GEBIED 1

De demping op trajekt 1, zie figuur (4.1). kan worden
gesehat uit de gemeten regenintensiteit.
In figuur (E.1) is in het x-y vlak, van het in figuur (4.1)
gegeven eoordinaten systeem. de horizontale lengte van het
transmissiepad veor de eel aangegeven.

Fig.(E.1):H?rizontale lengte van het propagatie pad.

De lengte elf volgt dan uit:

el, =-Vre2. - }(,2.) + Y1 (E.1)

De gemiddelde verzwakkingseoeffieient in gebied 1 kan door
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het meten van de regenintensiteit
worden bepaald:

N bo = a. ~ IJ,' Re'
t: I

als volgt

(E. 2)

Met Wi :ge~:ichtscoefficienten, afhankelijk van de lengte
d 1

N :aantal interval len
1(, : regenintensi tei t gemeten door regenmeter i.

~ :gemiddelde specifieke verzwakking in het gebied 1

Voorbeeld:
Als o. 65 ~ cLd 1.35 volgt met n=2

Men kan dan de werkelijke demping berekenen~

Met: A1 :totale demping op het trajekt 1

E.2 BEPALING VAN DE PARAMETERS X1 EN X2.

Het middelpunt van de cel komt overeen met de
de regenmeters gemeten maximum. Vanuit dit
een radiale afstand toegekend aan een ander
hoofdstuk 7 (fig. (7.1» is een schets
geometrische situatie.

door een van
punt wordt dan
meet punt . In
gegeven van de

Omdat volgens de SST (zie hoofdstuk 4) de windrichting van
de cel en de snelheid konstant worden verondersteld tijdens
de duur van het "event" kan een gemeten regenintensiteit op
een zeker tijdstip worden gekonverteerd in een ruimtelijke
struktuur.
20 kan dus ook een meetkundige plaats van het cel middelpunt
worden bepaald, op het begintijdstip.
De parameters x1 en x2 worden bepaald door een "curve
fi tting" procedure, E04FDF, gegeven in het Fortran Library
Manual (NAG), zie [42J.
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BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA PAKKET

Overzicht van de ontwikkelde hoofdprogramma's

In figuur (F.1) is het programma pakket gegeven, alsmede de
struktuur van het geheel. Het programma pakket heeft als
kern de volgende hoofdprogramma's:

1. Verwerkings programma INLL.
Dit programma berekent enerzijds enkele
statistische grootheden ("output" file Jddmj,fS) en
anderzijds worden cel gegevens berekend ("output"
file Jddmj.fC).

2. Berekening van Te", in 32 punten
basiscoordinaten systeem
De effektieve brontemperatuur kan op
worden berekend:

4

van het

manieren

Homogene regenintensiteit; grond als isotrope
straler en geen reflektie- effekten; Born reeks
benadering.
Programma's: TCLG,TCLG1,TCLGN,UTC

Inhomogene regenintensiteit; geen
effekten van de grond; grond als
straler; Born reeks benadering.
Programma's: BCLG,BCLGN,UTCN

reflektie
isotrope

Nulpuntsbenadering; homogene/inhomogene
regenintensiteitjgeen reflektie effekten van de
grond; grond als isotrope straler.
Programma's: BCLG/TCLG,TDG

Homogene regenintensiteit, weI reflektie
effekten, emmlSle coefficient afhankelijk van
hoek van inval.
Programma: TULSN
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3. Simulatie programma voor de berekening van Tme.
Programma TNTE berekent de konversietemperatuur Tme
bij een bepaalde distributie van Te en gegeven cel
par ameter s •

4. Vergelijkingsprogramma
Programma STAT berekent
overschrijdings tijd van de
behulp van een drietal
konversietemperatuur.

de cumulatieve
"excess" demping met
modellen van de

5. Plot programma
Met behulp van programma INLPLT kunnen "plots"
worden gemaakt van verschillende grootheden, b.v.
de gemeten Tme als funktie van de tijd.

6. Test programma
Met het test programma TNP kan men een berekening
maken van de fout in TeN' wanneer de
nUlpuntsbenadering wordt toegepast. Een iteratie
op basis van een verstoring rond het nul punt kan
ook worden uitgevoerd met dit progra~ma.

De codering
gegeven. De
betekenis:

van de
kleine

"output" files is in figuur (F. 1)
letters in de code hebben de volgende

dd = dag
m = maand ( 1 tim 9)
j = jaar (81 = 1; 80= 0)
f = "event" extensie E/H/F
n = iteratie orde (1,2 •••• )
p = homogene regenintensiteit/inhomogene regenintensiteit

Gegevens van de meteor.ologische
verschillende "events", zijn gegeven
METEO.

parameters van de
in een subroutine:



..

Fig. (F.l):Het programma pakket.
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