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In het voorliecende versIng wordt~ uitgaande van een sterk

,. d '1 ..lverOeIlVOUQlg,- mc)QG._, VOO:.' \.Ie ref1e lcVi.-e VelD e18ktromagncJtische

aal vergelijking afgelcid. Vervolgens wordt,

int egro ....d. iffe ren t i-

getrucht deze verge-

lijking te verwc:~rkcT1 met be hlllp van EH:Cln dig it-ale re kenm:lchine ~

De vergE::ljjking wordt d!3.artc'le gediE1krBtiseerd 1 een bijpassend

algol programma v"ordt opge~Tteld. en de resultaten .hiEHVEln wor-

den onder de loop genomen. Enige mogel~ke alternatiev8 op-
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INLEIDING

-,

Een rcgenwolk heeft een ~antal eigenschappen, die tot gevolg
hebben,
dat de walk een bepaalde invloed uitoefent op z~n omgeving.

Om in st,aat te zijn de Zf:; invloed to \'e rklaren (dst wil zeggen

om bepealde altijd terllgkerende verbanden tassen de veI'sch~n-

selen te vinden ) en am met behulp van de gevonden verbanden

verschjjnselen te kunDen voorspellen aan de hand van tapaalde

waarncmingen is het nod ig dat met lngen aan :rcgenvwlken ver-

richt worden. Br zUn diverse groothaden: die meetbBBr z~n,

b\jvoorbeeld:

_. het, EJDntal dru.ppels per vaIu.ne ecnheid

- de beweging van de druppels

- de cht~mische sarnenstelli.ng VEm de druppels

- de d1'llppelgrootteve:rdeling, enz.

Over het alge meen vergen metingen Ban woJken ingewikkelde

meetopstellingen. De drllppoldiameter kan men onder andere

meten door de druppels te fotograferen, of door ze op te

vangen op speciaal vloeipapier (er ontstaan dan vl(;kken,

waarvan de diameter afhangt van de diameter van de druppels).

De druppelgrootteverdeling kan gameten worden door de diame-

ter van een groot aantalaselekt gekozen d1'uppels te bepalen

en de aantallen druppels waarvan de d~~m8ter binnen bepaalde

intervallen ligt te tell.en. 'Nil men dit met enige nb.UWkell-

. , .d' d 1 'rlg.Q8l < uoen, ,6.n za men de metingen in de walk zelf moeten

verrichten. Dit betekent dat e1' een vliegtuig gebruikt moet

worden. De metingsn lnmnen ook verricht worden als de walk
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In de vorm van neerslae omlae.g komt. De naLlVVk(Hlrighe id zal

dan echter veel geringer zUn.

",{I,p'" L" T~~tlnf~n \anaf het Mardoppervlak hebben grate voordelen in

verba~ld met de eenVOLld van de TI1eetopstelling. IVJ.en kan reeds
I
i

met zekere nauvvkeu.righeid aan de vorm en kleu:r van de wolk

aflezen of er neGrslag zal vallen en in v{elke vo:nn. :Een ele1\:-

trotechnikus zal probaren illeer te weten te komen over de walk

door er bijvoorbef~ld cen blJ.nctcl elektromGgnetL)ch(~) st,raling

tegen te laten reflekteren en to meten hae groot de terug-

kaat,sing is. De meetresuJtaten }cunnall dan vergeleken worden

met datgsne wet men op grand van berckcningen aan sen model-

wolk verwacht te meten. Naarmate er meer overceDkomst l· C<
~) I

kan men zeggeD, dat het model, dat men bij de berekeningen

VODr de violk G'ekozen heeft, de wcrkelijkheid clichter benaderD.

Men weet dan dUB in hoeverre de aannsmen over de wolk juist

gewee st ~7,jjn.

..-
;"

Zie figw.1.l' 1 0~

(~--II''- II.
?l \lJo \,(,

, y ~
\ ,y 't

fig. 1. Schema van 8en~Theetopstclling va or radarreflektie

metingen aan een wolk.
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Het voorliggende verslag laat zien wat men op grond van bere

keningen verwacht te antvangen als men een zeer korte stoat

elektroDsgnetischc straling tegen een modelwolk laat reflek

teren. Eerst wordt uiteeugozet wolk model wordt gekozon voor

het systeem en waarom (hoofdstuk 1). Daarna voIgt de vertaling

vcm het model in GOll m:::.thematisct!e L:i.itdrLl.kking, een partlels

integro-differentiaalvergelijking (hoofdstukken 2 en 3). Ver

volgens wordt getracht deze differeDtiaalvergolijking geschikt

te maken vo or LJ.i twerkine OJ) de ]COHJputer, dem voIgt het op

stellen en testen van een bijpassend komputerprogramrna en

de bespreking van de resultaten h.iervan (hoofdstukken 4,5,6).

De aanleiding tot het aan dit verslag ten grande liggende

onderzoek was de wens voorspellingen te kunnsn doen omtrent

de verbindingskwaliteit in beide richtingen tussen de aarde

en toekomstige satellieten, die kanalen gebruiken, waarvan

de fyekwentie in de orde van de 15 GHz ligt. Regenwolken

kLmnen bjj de ze frekwent ie s ondoordringbaar zijn. Het onder

zoek is vooral gestimulserd door de satelliot, die in het

kader van het rtaliaanse Sirioprojekt in sen synchrone baan

om de aarde zal worden gebracht en die ook gebruikt zal wor

den voor het onderzoek naar de kommunikaticmogelijkheden in

doze frekwentiebandon.
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rcp,enwo.l)c

Eo n v"ol k i ~'3 een bij Zondo l' ingc:v:ikkol d syi-3t8effi, vma:cvan sOlTIrIJige

oi:::;eUf3chapp,,,1l :310chts met. bel:ud-p van statistiscb.c bef3chollwin-

gen boschrevon kunnon worden, omdat het ondoenlUk is alIa

e·l·~~rlq0~1~I~non .r8n l'edAr drL:ln~p]~L-~P RpfJrt to- bpQ0}lo'lweno'-"~ I...... ,,,J. U, .)1"........ V --. '.... ._ -.J.:--LJ-- ~_ IJ ~.J --..... .... '_.¥ -./l--''-/, '\.. _-0

De veystrooiing van elektromagnetische straling aan een bol-

vonnig lichaam is analytisch to boschrijveo, zij het met behulp

van allerlei hlJJ.pfLlnkties. Hot;endruppels zijn nict bolvormig

en duardoor is de be~3Chrijving VElD. de verstrooiing aan doze

lichamon nog voel ing3wikkelder.

Het doorrekonen van de totals reflektie aan de wolk zou onmo-

gelijk z;ijn, als we niet oen sterk vereenvowiigd model als basis

Vaal' aDze borekeningen aanuamen. Hierb~ bestaat natuurl~k het

gevuar, dat sssenti~le kenmerken van het systseill buiten beschou-

wing worden gelateD, waardoor de uitkomston geen snkel verband

met de fysische werkelijkhe id behoudell. De brnUcbaarhe id van de

differentiaalvergel~king,die afgEdeid zal worden, sal dll.s in

een volgend stadil1I1 van het ondsn.::;oek gotoetst mocten wordc~n

aan waarnemingen aan echte wolken.

De O:obOL1W van het model van de walk wordt behandeld in twos

paragrafen. Berst beschrUv8n we de modeldYuppel, daarns voIgt

een beschr~ving van de

sischc ruimte verdceld z~n.

waarOT) doze druppels over de fy-
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I
!

1.1.1 (Het drq£pelmedel

\
I

Een dltuppel tn ons model bestaat uit Zlliver WEtter, is bolvor
I

.mig eJ beweegt niet.

In eenl echte wolk is steeds beY/cging onder invloed van de
I

zwaart~kracht en allerlei luchtstromingen, de thermiek. Door-

dat de druppels uit vloe ist of be staan is hun verm erg afhan-

kelijk van deze stromingen. Vallende regendruppels zljn onge-

veer peervonnig.

Bolvormige druppels zjjn ec.fJ.ter eenvoudiger te be schollwen en

door de druppels stilstaand te veYonderstellen, behoeven we

ook geen rekening te hOllden met Dopplerverschuivingen in de

verstrooide e.m. straling.

Van het water veronderstellen we, dat het geheel zuiver is

en niet geleidt: (j""__ 0 . De permittiviteit is gclijk aan [UJ

en de permeabiliteit aanrw. We gaan du.s voorbij aan altijd

aanwezige verontreiniging en aan de, zij het garinge, geleid-

baarheid van water. Hierdoor behoeven we ons niet druk te

maken over de absorbtie van e.m. energie door de druppels,

aIleen de verstrooiing is van belang.

1 •1.2 Het model van de fysi~c..;~e rllimte

Om het model, dat voor de rllimte, waarin zich hot verstrooi-

ingsverschijnsel afspeelt, gekozen wordt, op eenvoudige wijze

te beschrijven, voeren we eerst een rechthoekig k06rdinaten-

stelsel in deze driedimensiondle ruimte in; de koordinaten

noemen we x, ij en z.

We verdelen de rllimte in twee delen: aan de halve rllimte,
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waarvoor geldt x(O, kennen we de eigenschappen van het va-

kuUm toe. In het beschouwde geval is eigenl~k aIleen belang

r~k dat E.= Eo '?- -=./-'La ' (J~ 0 . Voor x/O gelden deeigen

schappen van de wolk. De wolk is dus oneindig uitgestrekt

en wordt aan ~~n z~de begrensd door een plat vlak (het vlak

X ::::.0) •

Het elektrornagnetisch versch~nsel zal in de werkel~ke situa-

tie slechts in een beperkt gedeelte van de wolk noemenswaard

zUn en aIleen dat gedeelte zal bUdragen aan de reflektie.

De eigenschappen van de ruirnte die niet meedoet, z~n onbelang-

rjjk en we kunnen voor dit gedeelte dan ook veronderstellingen

maken, die de symmetrie van het model vergroten. Daarom kie-

zen we een zich oneindig uitstrekkende wolke Ook om deze reden

kiezen we een makroskopisch gezien homogeen wolkmodel:

Op ieder punt van de wolkruimte be staat er een kans k om er

een regendru.ppel aan te treffen. k is gel~k aan het gedeelte

van een bepaald volume "wolk", dat door water wordt ingenomen,

gedeeld door dat volume. In formule:

k:: \\-11.0 ir. Vwc1i( ( ,)

. V""c.\ k
k(x) lS een stapfu.nktie: k=O voor x (0, k-=:kwolk voor x)O.

De druppels hebben niet allemaal dezelfde doorsnede a; er be

staat een druppelgrootteverdeling, die in de gehele wolk kon

stant gesteld wordt. Met andere Vloorden, de dru.ppelgrootte

verdelingsdichtheid n(a) is onafhankelUk van (x,~,z).

Op de punten waar geen druppel aanwezig is, gelden de eigen-

schappen van het vakuwn: £. -== Eo ' jA- =/Au ' (J= 0 0

t,
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1.2 Het model voor het e.m. verschUnsel

In twee paragrafen worden achtereenvolgens de aannamen gegeven

omtrent het elektromagnetisch gedrag van een drQppel en om-

trent de reflektie aan de hele wolk.

De verstrooiine van e.m. golven aan een dielektrische bol is

analytisch te beschr~ven. Het verband tQssen de invallende en

de verstrooide straling is echter gekompliceerd; Legendre

polynomen en Bessel- en HankelfQnkties spelen een rol (lit.2).

De Qitkomsten van deze analytische bescholJ_wineen vYorden beknopt

weergegeven in de Appendi~.In het model brengen we een radi-

kale vereenvoQdiging aan. Hier verstrooit een drQppel , als

hij door e.m. straling getroffen wordt aIle opgevangen energie

zodanig, dat er een bolvormig stralingsdiagram voor de energia

ontstaat, de verstrooiing is alzijdig. De motivatie voor daze

aanname voIgt in paragraaf 1.2.2.

De verstrooiing is onafhankel~k van de drQppeldoorsnede en

ook van de golflengte van de e.m. golven. BeschoQwen we de

vel~or, die het vermogenstransport bij e.m. verschijnselen be-

schrijft, de vektor van Poynting, dan zien we, dat er voor

deze vektor na verstrooiing door een modeldrQppel een bol-

vormig stralingsdiagram ontstaat. Zie figQQr 2.

-5
Veet

1"\"'-

fig.2. De vers~rooiing aan een modeldrQppel.
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Voor de vektor van Poynting geldt:
i

-.:. \ --:::. ~

S=i~~([,X~*) (2)
I ~ ~ .~

-Als mer· C en)Z kent, kan men S berekenen, omgekeerd echter
~ ~

niet. fie willen het model opboU1."lsn, zodanig dat L enJt niet
I

afzond~rlijk van belang zijn, maar aIleen de vektor van Poynting.

Hiermee brengen we het aantal grootheden, waarmee het proces

beschreven wordt met drie terug, een belangrijke vereenvou-

diging.

1 .2.2 De reflektie aan de wolk

De verstrooiing is een lineair verschijnsel. Er kan superpo-

sitie van de deelverschUnselen in de wolk toegepast worden.
, ,

Dit betekent, dat het effekt van een druppel opgeteld kan

worden bij het effekt van een andere. De wolk bestaat uit on-

eindig veel random verdeelde druppels. Op grond van de wet -

van de grote aantallen gaat bij het optellen van al deze ge-

beurtenissen bepaalde informatie verloren. Van de in het

exciterende signaal aanwezige faseinformatie en van de pola-

risatie ontbreekt na reflektie aan de wolk ieder spoor. We

ontvangen op onze antenne slechts een hoeveelheid inkohe-

rente energie in cen bepaalde frekwentieband en gedurende

een bepaalde tijd, die afhangen van het excitatie signaal.

Daarom verwaarlozen we de fase en polarisatie al bij de

aanvang van de berekeningen: we beschouwen aIleen de ver-

strooiing van het vermogen aan de druppels. We behoeven dus

niet de veldkomponenten van het elektrisch en het magnetisch

veld te beschouwen, maar aIleen de komponenten van de vektor
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van Poynting, die optelbaar zjjn.

Ook op grond van de wet van de grote aantallen is in paragraaf

1.2.1 het bolvormig verstrooiingsdiagram als benadering inge

voerd. Immers door het grate aantal verstrooiingen, waarbU

uiteindel~k e.m. straling in alle richtingen in de walk aan

wezig is gaat de informatie over de vorm van het stralings

diagram verloren. In de berekeningen brengen we die vorm al

in het begin terug tot een eenvoudige bolvorm.
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£.-. D~-@.athem"itische lIitwerking van het model

Om te kunnen afleiden welk verband e1' bij reflektie van e.m.

straling tegen een wolk bestaat tUBsen invallende en terug-

gekaatste straling zlIllen ar verbanden gezocbt moeten wor-

den, die de voortplanting en verstrooiing van de e.m. gol-

ven in de beida halfruimten beschrijven.

Voor: do wolk (x >0) is een partiele integ:co-clifferentiaal

vergelijking af te leiden. Met behlllp van deze ver:gelUking

is het in principe mogelijk om uitgaande van een gesloten

systeem van randvoorV'lCtorden de stralingseigenschappen in

ieder punt vaD de walk te berekenen.

In het va[cl1Wn (.x <0) plant een e .m. golfversc.hijnsel zich on

gestoord \Toort met een snelheid c:::: 3.108 m/sec. Uitgaande

van een geschikt systeem van randvoorwaarden is berekening

van de straling op ieder punt van deze erg simpel, omdat het

verschjjnsel zich 1'e cht lijnig \Toort beweegt met konstante snel-

heid.

2.1 D8_lunkt ie f~ p ,t)

In de'halve ruimte x (0 veranderstellen we aanvankel~k een

8.m. straling aanwezig te zijn, waarvan de vektar van Poyn-

ting op ieder punt (xiij,z) in de positieve x-richting wijst.

De lengte van de vekt or van }1 oynt ing is onafhankelijk van

ij en z, maar weI van de tijd:

voor x <° en t" °
Het veld plant zich ongestoord voort vanuit de linker half-

ruimte, waar het signaal door een aangepaste antenne uitge-
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zonden wordt en zal dus na verloop van tijd de wolk treffen.

Zie f igu.LH 3.

:>

......
S

...Jr,;:.-------- X-
o

fig.3 De sitwltie voor t~O.

~

Voar x::::O geldt tz~2,t)'Tx' Dit is de excitatie, de zelf

to kiezen randvaorwaarde van ons systeem. In de wolk zal de

binnsnvallende e.m. straling door de druppels verstrooid wor-

den.

We breugen nu in (x,ij,z) een lakaal bolko~rdiDatensysteemaan.

We noemen de hoek tussen een vektor in (x,ij,z) en de positieve

x-richting (~ (met O( <.(>~iT ), en de hoek tLlssen de projektie

van die vektor op het ij·-z vlak en de positieve z-richting d....

(met O~rA.(1..Tf). 'Ne meten 0( door draaiing van de positieve

z-as in de richting van de positieve ij-as. Deze definitie

wijkt enigszins af van de gebruikel~ke definitie van bolko~r-

dinaten. Figuur 4 verduidelijkt het ~6n en andere

Aan ieder punt van de walk lean men rlll. een vektor van Poynting

toekennen. We weten, dat in ieder punt (x,U,z) van de wolk

een kans k aanwezig is om ar sen druppel aan te treffen. Ret

verband tussen de grootte en de richting van de vektor van

D -j' 'od....li. ( '0 ) , "d' daarom stochas-.t oyn-:'1.ng enerZ1J s en x:=::' X,lJ, z anaerZIJ S 1.8
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~'

fig.4 Het lokale bolko5rdinatensysteem.

tisch, de vektor van Poynting is een stochastische funktie

...:0.

van x en ook van de t~d t:

(4 )

De lengte van de vektor van Poynting is een st,ochastische

fLmktie van 1, dericbting van de vektor uitged.rakt in <:p en

cx.,en de tijd.t:

S = S (x , ij, z, t:t' ' 0<. , t )

We beschoLlwen het ensemble gemiddelde van S(x,ij,z,l{>,o( ,t):

s. Omdat in het model geen enkele makroskopische grootheid

afhankel~k is van ~ en z, zal dit ensemblegemiddelde ook

onafhankelijk zjjn van jj en z en bovendien van 0<.. ( 0<. re pl-e-

senteert immers de richting van de vektor geprojekteerd op

het ~-z vlak). Dit betekent, dat S stationair is in ~,z en

0<'

N.B. ~ kan zelfs ergodisch in ~,z en ~ verondersteld worden.

We gaan hier niet verder op in.Indien we S zouden wil-

len bepalen, zouden we van deze ergodiciteit gebruik
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moeten maken. Ret ensemblegemiddelde is immers niet te

meten, het gemiddelde van de realisaties van £ over ~,

z en ct. eventlleel wel o

S is dllS slechts afhankel~k van 3 variabelen:

S-=.~(X,~ ,t) (6)

De vwarde van dit gemiddelde kennen we toe aan elk pllnt

(x , jj , z, <.p ,~ , t ) , Vlaarvoor x) 0 ..

Zoals figQllr 5 laat zien, kan men dit weerge-
~

ven door aan iedere (x,~,z) vektoren S(x,~ ,t) in elke rieh-

ting toe te kennen •

.......
S

)

•

hier geldt voor het exei-

:::

fig 050 81:::: 8 2 want tp.. = <-P'L -== ~
, 1 .

Vo or{; <~1is S niet stoeha'st isch,
~ ~

terende veld:~)':;: S 0exe

We behoeven verder alleen het ensemblegemiddelde to bescholl
omdat

we~e andere eigensehappen van het signaal b~ het grate

aantal verst~oiingen verloren gaan, zoals ook reeds in 1.2.2.

is ui teenge zet •
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We beschouwen de fllnktie:
i 1.11'

f ( x , c..p I;, t )~ Ss(x, lfl ,t) sin tp d c( = 27T sin ep. S ( x ,tf ,t) ( 7 )

De fys\sche betel~enis van f(x,Cf ,t) is dat f(x,t{> ,t) de in-
I ~

·tegraa~ is van de lengte van aIle vektoren ~ in een punt
\

(x,ij,zD, die een hoek ~ maken met de positieve x-as; met andere
\

woordeA de integraal van de lengte van alle vektoren'~ lig-

gende op de halve kegel met (x,ij, z) als top, de lijn door

(x,ij,z) eveftwijdig aan de x-as als as en ~ als hoek tussen be

schr1jvendsnen as. Zie oak fi8'Lll1.l' 5. Dit betekent,' dat f(x,If ,t)

het totale gemi.ddelde straling~3Vermogen in. (:x,jj,z) voorstelt

gaande in richtingen, die een hoek~ maken met de positieve

x-as.

Het omgekeerde verband is eenvoudig:

( 8 )

(9)

2.2 De differentiaalve r((ol.i,jkin,g

-:.

We beschollwen de funktie S(x,~ ,t) in een punt (xo,ijO'zO) van

de fysische ruimte op het tijdstip to en de funktie f(x,~ ,t)

in een pLlnt (xO' \PO,t O) van de driedimensionaJ.e x,'f ,t ruimte~

We nemen x~O, bovendien geldt de aanname in verband met de

e endllidighe id: O~ <.Q ~ Tf •

De parti~le afgeleide van f(x,~ ,t) naar de t1jd in (xO'~o,tO)

is o·fb:"oltf'to Jto \ Volgens de definitie geldt:
at

()~{••,f. , t.) _ fl.;.,., JlK., ce"1:. +f}t) - f (~o, cp., t .J
=0 \: - LJl:4 () li c
De term f(x o ,tQ.)o,tO+6.t) in (8) wordt bepEl.ald door de sitLlati.e
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op het tijdstip to in de 118aste omgeving van (x O' c.f 0' to) 0

Aan f (x O' ~ 0' to+~t) zal zowe 1 gedurende het tjjdsinterval

b t niet-verstrooide straling bijdragen als gedurende dat in-

terval wel-verstrooide straling:

waarin f d de niet verstrooide bjjd:ro.ge is en f v de verstrooi

de. We weten uit de aannamen van ons model, dat de kans om

een dnrppel aan te treffen in 8ell pu.nt van de wolk k is 0 Een

e.m .golfverschjjns8l leg\:. in een tjjdsinterval b.. teen afstand

c.~ t af. De kans am een druppel t8 treffen en dus verstrooid

te worden is dan kp.l~ t. De kans om niet vcrstrooid te worden

(1-kc~ t).

Vaal' de niet-verstroaide straling geldt, dat alle §, die ap

t :=.t o taegekend kllnnen worden aan de punten van een bolapper

vlak met straal c~t am (xO,ijO'zO) en die gericht zijn naar

(x 0' ijO' zO), ap hot tijdst ip t o-+ t1 t bijdragen aan het stralings

patroon in (xO,ijO' zO) ~ ~3(xO,tO+b..t};. S(xO-c llt,t O) .Zie figULU'
..L

6.

"' .).
/

I /'
/'

__ ----1/

-a- -b-

fig.6 De nie~c·-verstrooide straling ap t-:=:t o (fig.Sa) en

t -;:: to+ A t (f ig . 6b ) .
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Bekijken we (figuur 7) een cirkel C op de bol, waarbij het vlak,
waarin de cirkel liR't evenwijdig is aan het vIak x=O en het
rniddelplillt o:p de lijn door (xo,jjo'zO) evenwijdig aan de x-·as,

} ~

fig.7 De straling vanuit

0P een afstand c.coscpovan (xO,ijo,ze) ligt, dan vinden we de

konsekwenties voor fd(xO,tf o,tO+n.t)., vro zien, dat aIle vek-
~

toren S van de plillten van C, gericht naar (x O' ijO' zO) als ze niet

verstrooid worden op t=totLlt in (xO,ijO'zO) aangekomen zijn:

%(x O' If o,tO+[).t)·= ~(xo-vx.l.lt,(~o,tO) (11).

'~ 1
-':t c1:....(f.{Jl· . 5c::. C4JtjJ fi. ~ .
~ . "\

;}I ~)1 "\ ~. 11>'" ~ -
-:-'>q~--~ ;-r,\f -

.•>JL t; 'Po:.
",f' l I \
. <'I I

en 0 p t -= t O~~ l}. t ( fig 0 7b )

Daardoor is

.;cl (to J c{7o J ~(, -t nt:J:... 1- 7T~ <f <.) S J l I'e:- ; <.(I () It .. -t l) t) ::::.

. - - (12)
-= L. 7T~ ep0 ~ d l 'r <> - v"v Q t ,f1 {) =. '- 7r ./1\:' t} r J (Ko- C ltrJ c.f fl, t ,~ t )... ; 'i'C I ~ \ C> - (7\ "'f..J. )"(0/ 0

And(~ rzijds weten we, dat volgens (7) geldt:

iJ. (l:..- L w <f. m,lQ., t. J=L 7r~ of. S}){ 0- ( ,-", oQ 0 l'\t,'1" t,J(13) ,

Zodat:

( 14)

Verder is:
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want (1-kc6, t) gedeelte van de straling rdtgaande van

(xO-c.coscR O. [It,~ o,tO) wOl"dt niet verstrooicl~"VoO'r de aan
(

f(xO~~ o,tOt-o.t) bijdragende, niet eed-ure,nde [l t verstrooide,

straling geldt:

( 16)

De rest van de straling~ die nasr (xa iJO' zO) toekomt van bui

ten de bal met straal c f1 t wordt v81'strooid 0 De totale stra-

Gl\. t 'O:j~_--6
...-L'---~~;::'" I Yo./' /'

___ - _-1/

Zie figllLU 8.

ling die gedurende het interval fi t in de richting (xO,ijo1Z0)

o-aat is0' l~

S ( l ) l1r\ rS(1 - u""x rH- G t J /)~ G cl eX-J cA G
~"" {}t:::JLJ- Q I J-T I 0 I 0 0

Fig. 8 De integratigmethocte om het totale stralingsvermogen

(18)
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Hiervan wordt het gedeelte
1\

STV (\,J:",lHJ= ~ c. 11t ) ~ (to - C Len e(U: J e, t J 0\e
o

Yorstrooid~

We hebben verondersteld, dat de verstrooiing alz~dig is. De

bijdrage, Sy' die de verstrooiing geHft aan S(x o ' c.( o,tO+t. t)

in (xO,ijO'zO) is dan gelijk aan STy gedee:ld door de totale

ruimtehoe k van 4 IT' steradialen:
-jT

Sv(\(tl'~OJt,;tL\tJ:: t,-~n.t ){(ko_LQ~OlJ.tJGJ cJ cA e
4-lT 0

Sv is dtlS enafhankeljjk van C~ 00

Gebr'Llikmakend van (7) geldt rll1.. :

'n

~ l)' ( x'" Q\, I t Q -\- at)~ .iL {l <: ~ <{> t> ~ .4 ()c.~ - (. (..u) 0 Ll t , e.l t <:: ) cl G
L

Met (110) voIgt:

4CJl. o •~CJ to411 d-:..(J - 1.(, C l:-),t [:t\'o - Cu;-') ~i tJ. t) <.()~ J t,)-+
iT

+ tc. lit ~<Po f~ (>. _c. u"etJ.f:, e,to)cl G
o

Veor f(xo+~xl'~ o,to ) schrUven we de reeksontwikkeling van

Taylor rond (x O' rJ( 0' to) :

~ (,. + ll. k, Ci!0' !:oJ ~ 4&., ep., t.J -{- fh '0#".' cp,; l.) +
O)L

........ ~I 1 -t k~ W\o..JU~ ~ {j J(
()-~\...x(),<t()J.. ,

GK lS ao partiele afgeleide naar x in (xo,ceo,tO).

(22) laat zich nu schrjjven als:

~ (loA• .i:.+Q tJ AI- Lel1t) if(•.. ~;" u- () {.L~ <(1liH - - . - - - ,) +
. ~ ~x

+ AC.ll t ,,;.. <Po S){['o, G,U -"-(,e", 9,l.l.e+- } de
'2.. 0 1 ox

(20)

(21 )

(22)

(24)
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Dit is te herleiden volgens:

()~('bA.,0~L ~ [(It \_t.'-{(X.,,,.,l.J_~(,.,<!.,lblcc..o-,<!o +
'Oe o.c~o O-l: '6)l

+1c ~<Q. ff \,.,G,uc!,e1 +\~ ...J. 4" ~,,~"""n",~l
"2.. Co ~

(26)

Vaeren we de limietbewerking llit, dan valgt:

'0 ~ lr.,!o ,t.) =: _ tc {LXb , ~" u- '0&(,.,<1., t,le. '"'" <e" "t-
ot 'O~

Tr

+ t..e.-~ c(J~ ){ (to, a
j
t..) d~ 0 ( 27)

L \:)
Dit geldt niet aIleen voar het punt (xO'~o,to) maar vaar aIle

pllnten (x,t(>, t) waarvoor geldt x >0. We klll1nen dL1S schrijven:

±.'0 .~(X, f, tJ-= _t {(x, <f, t) _() ~ lx, <#, tJ0>'J cf +
o~ lr ox

+- t, .~,,\~ )1 lX , G,tJ J G (28)
l_ <:l

(28) beschrijft ons model van de verstrooiing van 8 0 m. straling

in een wolk in mathematische taal'
<>
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B~ de in dit hoofdstuk gegeven afleiding van de parti~le

\

.integrf-differentiaalvergel~king is het probleem van de ver-

stroDLing in een walk apgevat als een soort transport pro-
I .
I

bleam. \Vergel~king met andere differentiaalvergelijkingen,

die transportproblemen beschrijven, ligt daTI oak voor de hand.

De algemene transportvergelijking In.idt (zie lit.12, blz.122

In ons geval is If onafh8.nkelijk van twae komponenten ij en z
-~ .....::.

van x :::(x,~, z) en wat betreft de afhankelijklJeid van v speelt

aIleen de hoek
....:l>f van v en depofJitieve x-richting oen rol.

Verecnvon.digd geldt:

y (-; It}-. tj -==- "P lK, tQ, 1:)
~ ....

De grootte van v en v' is nn. de grootte van de lichtsnelheid:

v::::. v' ::=. c" V-. \J '18 reenvoudigt zich rw. tot \J.~ -=: CL~~ ~ • Omelet
JL dk ot.

v-;:::.v'-=..c geldt er(v)=- fT(v')=v(c)-=.k. Bovendien beperken we

ons tot KCv,V')=fling7." De integrF181 in (29) veT8S11V0l1digt
2 .

(30)

in:
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l~ +CGo1(~'9- )~(\(/~tJ:=_c t, 't'lK/-fJ,t)"i-
at Cl~

1T

+C)/-.~1 fYlX, fi)) dG
7..

c

Dit is dezelfde vergelijking als (28), we hebbeh in de voor-

gaande paragrafell een bijzonder geval van de algamene trans-

portvergelijking afgeleid Q Dit te weten kan voordelen habben.

Immers eigenschappen van de algamene transportvergalijking

zullen oak gelden voor(28)Q In de Iiteratuur is helaes geen

aleemene 0I)lossing van (29) bekend o
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~ps voorw§arcten voor en eigensch~en y?n f(xJ~~

We kennen nu de mathemBtische verbanden tussen de stralings-

era otheden van de punten in de x ,q? ,t, rLtimte ..

Indien we de 'Naarde van f(x,'P ,t) kennen op bepaal-

de oppervlalcken in de x, <f F t TLlimte, de randvoorwaarden van

f(x, tf ,'t)F dan kan het mogelijk zijn de vwarde van f(x,<P ,t)

voor ie del' plmt (x, f ,t) ts be relcenen. In ons gENal is het

niet magelijk analytische oplo8singen te vindsn, maar door

bepaalde benaderingen kan sen nieuw model gevormd worden, dat

met behLJlp van sen kompllter veriverkbaar is en w8.flrdoor f(x, q? ,t)

berekend k~m worden (met een 0ImisllW beperkt8 nau~Nkeurigheid)

in plmten in de x, cp ,t ruimte, die op diskrete afstanden van

elkaa1' liggen.

Behalve dez8 randvoorwaarden van f(x,CQ ,t) volgen uit de aan

namen van ons mode 1 nog een aantal e igenschappen van f (x, f ,t).

Ret is nuttig deze eigenschappel1 van te 'loren te onderzoeken,

omdat we hi.ermede later oplossingen voor f(x,t[> ,t) op hun

j Llisthe id klmnen onderzoeken.

randvoorwaard.en
~ _...-.;.;...:...;c;.;:::..,;;.;..;::..;c;;..

Sornmige randvoorwaarden vol·gen rechtstreeks u.it fysische eisen

als kausaliteitsvoorwaarden of de onmogelijkheid om anergic

uit het niets te Ihten ontstaan, andere volgen uit de wijze

vhn excitatie van het systeem. We beginnen met de gekozen 1'and-

vooyvraarden, de excitatie. In formu.le (3) uitparagraaf 2 0 1

kiezen we S(x,t) zodanig, dat de rBndvoorwaarde voar f(x,~ ,t)

op de as x -= 0, <1!.=0 luidt:



-27-

f(O~O~t)= AS (t) (32)

waarin A een konstante is en S(t) de implllsfunktie van Dirac

voorstelt. Dit betekent, dat de walk ge~xciteerd wordt met een

e.m. stralingsstoot op het grensvlak x=O in de richting ep=O.
Op grand van het beginsel van de kausaliteit kan wegens het

ontbreken van een eJ:citatie vaor t <of ok geen stralingsvermo

gen in de Viol k aanwe zig zijn va or t <0:

f(x,<f ,t)==O voor t(O en x~O

De gelnjekteerde energie is eindig en de tUd gedllrende welke

het systeem ge~xciteerd wordt is oak eindigJ Daarom zal na

een lange tijd het stralingseffekt steeds kleiner gaan worden.

Wiskundig:

lim f (x,~ ,t) = 0
~4OQ

als k *0 (34)

Op grand van de eindigheid van de gelnjekteerde energie geldt

bovendien~ dat het stralingseffekt steeds kleiner zal worden

naarmatc men dieper in de walk doordringto

Wiskundig:

1 im f ( x ,~ ,t) == 0 ( 35 )
)(.~oo

Bovendien weten we, dat er aIleen straling in de walk geIn-

j ekte 0 rd vvordt 10 oclrecht op het vlale x:=. 0, dlJ.E~ in de richting

<R=Oo lvlet andere woorden in de halfruimte x(O geldt:

f(x,(f ,t)= 0 voor 0 ~lf>.(1f
"L

t)O

x(O (36)

In figLlllT 9 is de sitLwtie in de x,tf ,t ruimte 1Neergegeven.

De vlakstukken, waarop randvcorwaarden bekend zijn, z~n in fi

gULlY 9 gearceerd aangegeven. We zoeken een funktie f(x, tp ,t),
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t

----.--

die aan de differentiaalvergelijking (28) voldoet en boven-

dien aan de randvoorwaarden.

Uit de definitie (7) van f(x,tf ,t) voIgt, dat

f(x,!f ,t)4 0 vaal' iedere x,~ ,t (37)

Immel'S S(x,c.fJ ,t) i.s de lengte van een vektor en dl1S is voor

iedere (x,<f ,t): S(x,tp ,t»)t0. Bovendien is sin<.f/;'O Vaal' de

toegestane waarden van <-p (0 ~ if ~ 11 ) •

Ret totale stralingsvermogen, dat aanwezig is in de wolk op

het tDdstip t, is gelijk aan:
(>l) Cl4 <:>t.l iT 1. IT

) ) \l)l) i (}., ~, t)~ lQ (1~1 J~Jch<. cl6J0. :=
o 0 0 0 0

C><) 00 <><') tr .

)\ \ L)~ Lx, (R,t) tl~] J~IX ct6 cG~
o 0 e;, 0 (38)

Door de reflektie aan de wolk verdwtnt een gedeelte van het

vermogen in de halfrui.mte x( 0. Hst totals vermogen in de wolk

neemt af voor t)O, omdat er geen verders excitatie is voor
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t>o, met andere woorden:

~ 1~r[r~ (~,<p'l:J ol~J M<~ dJt. .(: ()
Ov~ 0 ~ c. c

of: 00 iT

1:..... <Jl 't ,*-. ) l \{lxA, t) J <e}4. { a
L.~ ...::> <>() (J dJc 0 0
~~ -=-:. .:,() .

Dit kan aIleen als:

(40)

(41 )
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4. Het komDuterl!lode~
I

I
i

Met behL:l..lp van een digitale rekenmachine willen vIe berekenen
I

. wat htt gedrag van f(x,qI ,t) is als we x en tf konstant hou-

I
den 0IP de waardan x:::.O en ~=T( '7 hat [('edrag van f(O,77 ,t)"

\
I

Fysisdh betekent dit, dat we ta waten willen komen wat we

terugontvangen indien we e.m. straling loodrecht tagen de mo-

delwolk laten reflekteren. Zie figurrY 10 0

'X.::. a
fig.10 De reflektie tegen de wolk

In figLJ.lU

berekenen

9 betekent dit, dat we het

l "'n rrc, de -LiJ"n {' x - 0 rn-7il
'-'. c-,u - - t· - ,'"\ - !.

gedrag van f(x,~ ,t)

De differentiaalvergelijking (28) kunnen we niet zander meer

met behulp van een d igitale komputer L1itwerken. We kllnnen

f(x,c.R ,t) niet vaal' ledere (x,~ ,t) beschouwen, maar aIleen

voer punten in de x, l(l ,t, rllimte, die op diskrete afstanden

van elkaar liggen.

We beuwen cerst een rooster van plmtfjn (xl' <¥ m' tn) op, waar-

bij l,m,n gehele waarden aannsmen tussen en met 0 en respek-

tievelijk L,M en N. Zie figuur 11: We kiezen het eenvoudige

geval, waarbjj
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oM r--r
J J

L.M,o

fig.11 Het rooster in d~ x,~ ,t rrrimte

(0 1-~ =ll<Q=konstant,I mot m

t 1-t -= l'1 t ;: konstant.
n-t n

We kie zen x o-::::" 0, vmnt vao r x ( ° geldt (28) niet en vorder

t o= 0, want we oxciteren hot SystODTIl op t= 0 .. Bovendien is

lf 0-= ° en cR M=1T. De totale, in de beschollwing betrokken

doordringdiepte in de wolk is l1l1 IJ "'ll x ,=X 1 de t,jjd gedurende

welke we het systeem beldjken, is N'i ~ t -=- T. WG weten, dat

O~l{!~lT' .. Er is dllS een verband tu.s,sen D.~
IT

en M: CJ.~= M
Nrr gauD we met behlllp van (28) een verband konstrueren tus-

sen f(x,~ ,t) in een roosterpunt en f(x,~ ,t) in de omliggen-

de punten. Dit heet het diskretiseren van de differentiaal-

vergelijking. Bij dit diskretiseren introduceren we nieuwe on-

naLlwkolU'igheden,. die erote invloed kunnen hebben op de oplos-

sing.

}~erst diskretiseren we het linkerlid, liitgaande van

1. '0 ~ ( ): I lQ~) :::..L L J(y) <.P.. ) l:. +G ~) - i ()c. (~l t J
c... at:. c.. Q.t-'lO £).t (42)
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De eerste term van het rechterlid geeft geen moeilijldleden:

(44)

De tweede term van het rechterlid van (28) bevat de payti~le

afgeleide van f(x,~ ,t) naar x. Doze term gseft de voortplnn

ting van het verschijnsel in de x-richting weer. Vaal' OS 4!",,{"!I
"l..

Ioopt het verschijnsel in figuur 11 naar yachts. f(xl'~ m,t n+1 )

is nll. afhankelijk van f(xl,<..f m,tn),f(XI __ P<.R m,t n ),:f(x l _. 2 ,t.e m;tn)···

dL1S van f(xl"f xn,t n ) met l'~ 1 en niat van f(x 11 "l{m,tn ) met

1")1. Vaal' de hand ligt dan oak een lI achterwaartso" benade-

ring voor de afgeleide to kiezen:

de benadering:

- e." '\.' o.IC,.<1, U -:t _ 0s> ~ '" ') {(" (", <Q"J" l- {(•.to <1~,tJ l,
c~ 1 o~ )

tekiezen. w-..~l M <"I'n (M
t .....

11"

De laatste term vergt langere overwegingen. 15 ~l'(,g,~J 0'-0
c

geeft hat totale vermogen gaande naa1' (x,~, z) op t~dstip t

en dat ve1'strooid wordt gedurende het daaTop volgende tijds-

interval tl t. De ze integraal kL'mnen we bene de ren do or hem te

vervangen door )"" ~ l(> t.{b.~,~.,)I'I}' IJit totaal moeten we op tjjd-
""~O

stip t n +1 herverdclen over alle f(xl'~m,tn+1)' waarbij m

loopt van 0 tot en met M. Dit verdelen dDen we op een be-

naderde sinusvormige wijze. Voor sinLf sch1'ijven vie niet sin rn ,
'tm

Vlant or geldt:
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(50)
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, rr ~5~~ [t'I{("G,t}J~J<l = ,k.ol{("e, t JJg[-';<f{'" tJi(~.1) II J G

Q i

,

I
Dit b~tekent, dat er bjj het verstrooiingsproces geen veTffiO-

I

gensv~rlies of winst is, "het totale vermogen, dat na V'2r
!
I

strooiing alzijdig vertrekt, is gelijk aan het binnengekomen

vermogen l
'. In diskrete termen mosten we er voor zorgen, dat

MM. M

,..-'~~ /l<..:~ !tn<{IJ (,;,,q-,U1 ~ R, fJ (~,d ... ,l. ) , (49)

dus
~ ..

L ~l(l0V"\ 0. cf = I
..... :.0 L.

met andere woorden, dat het hele verstrooide vermogen op

t 1 herverdeeld wordt.
no\-

We gaan lli t van

/h..,...<Q~_ J-~~ (51)
J,~

In figuur 12 zion we een grafiek van C08~ met daarin de

diskrete punten rO 0 sind} benaderen we door te ste1len:- 1m \ m

~<f"'''-hl~<t:~«O<f-)+d""tf" ~:;~~-,)1:::
~ 'R I".d'i - <.M c1? "'" _ \

<.6 (e
Vaor m=0 en m= M is slechts een in'eorval van belang en

dadrom wordt

(52)
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,------
; - _.- - - --I - - - - - - i

tJI c - - - - - - .. - - _. - -',- - --I ~ ,

~ . I ( ." ~ V" V ""IV
C 11~~",,=-=- ~3~1-<..o1~l:\ T<...tr,)~l.-~l{'O+C~(7";) -~l(ll +- _

..... 0;.,;) "2.Q,€

,ir=--=-~-.::== ..::=. =_-~-=-- --: -:..- - -_-: :. -.,_ _ _
, J, I I -. - - - --I

'1/1 + uri (~ _~ en 4- (.e'l <Q - ~<e + <.cr;~(..... _ Ctl~f) )_
- - - '"\M_I 'M-3 M M_l -. 't1-1_1-

==~ (- 1- c...n~o+1. <..lJ-)~H)::::~ (l~ 0 _ un orr):::; 2::-
1.~<.(J ~~ D. f

cM·t..e
'1'

fig. 12 De fanlet i e cos (Cf )

T~r is voldaan aan (50). We benadersn nu:

k~ <f f{(<,e, tJ J () 0;: - t. J~ ;\-(.t"U. \1. ~w"pM

C ~ l ~~O J
waarbij t1

(..e-) c!! ..... :::: CA:n c.(! I"o"~ \ - Un~ ""'_ \ \t tJo t

0. (..I:? ~ Q = <..<:n c{ \ _ 0Y.l e.f ()

(54 )

(55)
h

ill e t 2::. n. c.e<J (f.,,,, =. _ 1. <..e:> a +L. v..n 11" :::= _ 4-
""'~o

De diskrete vertaling van (28) wordt nu

t qO·.Q:(.Q~,\:"tI )_'trt~.."lV\J \-=- -i~(le,<f.." tJ+
1 !H:

_'=«""q l 't<1_ ,t,,)Jbe., .14~ ,U\_ ~ D","~~ jfo 0{('t &,•.,t"1
1 QY.. ' J (58)
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4.2 De rGkenm~3thod.e----_.

Uit fiPLUlY 13 zien we rm hoe we a110 f(xl,tr. ,t AI) kllnnen
~ In nt

berekenen als we allo
n1'

L

In l"I
t/'e:-'l.L.-~------_.

fig.13 De bel'ekening van f(xl'~ n,t. 1)
_ k 11t

We ku.nnen llitgaicm van het v12Ic to-='O. Imr:lc:cs vool' to=O

geldt f(.xp~ m,t O)= 0, behalve f(xo,l{ o,tO)-:=f(O,O,O). In

het l'oostel'pu.nt (xO'~o,tO) oxciteren we het systeem. Volgens

(32) gold in het oorspl'onkelijko kontinue model f(O,O,t)= A~ (t)

(61 )
00

integraal f f(O,O,t)dt benadel'en we door
-ex.

de hand ligt nD de kcuzc f(xO'~ Qlt O): 1/~ t.f(O, O,O).~ t .. Vaal'

Vie leie zen A-=:. 1. De

Hiel'llit volgt
00 00

S{(o,o, tJ JJt -::: fAblt) eM:- = A
_00 _"'"

Voal' :X:=oX -=0 kOP1An vIe in moeil.jJ'khc;dell VN:l.t bE:;troft de tV'teede° --
term in het l'echtel'lid van (59). Hiel' ven')chijnt f(':;~_1' f{jr",t

yt
).

"\ U L.
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Deze plaatsen van het rooster ktmnen we gebrLliken om de

randvoorwaarden in het systeem te brengen. Volgens (36) is

f(x,lf' ,t)=O voor x( 0, t) 0 en O~(~£;:!r • Y{e stallen
z.

f ( x ~, cf .,' t ) == 0 v 00 r 0~ lrW\f:1[ 0 f 0.( mt M/2 • ( 62 )
- I Ia n 'L" ...

De rekenmethode wordt nQ als volgt:

We gaan Qit van het vlak to;O, VBn de waarden f(xl'~ m,t O)

(met O~ l~L en O~ m~Tin, die bekcnd zjjn. We berekenen eerst
1'1

de som ?~ f (x O' tf i' to) en dan kan men achtcree:nvolgens
h ....:: C J.l

f(x o,lfo,t 1 ), f(x O,c.e 1,t 1 ), •••••• , f(XO,t{JM,t'j) berekenen.

Da.arna doen we hetzelfde voor 1= 1,2, •••• ,IJ,. waarna het bole

t 1 vlak is ingevQld. We herhalen doze hele procedure voor

n-=2, •.• ,1'\",. we vullen vonI' laag het gahele diskrate

rooster van figuur 11 in.

E'igaur 1/+ loat zien, dat allE,8n voor 1 ~ n waarden voor

f (x l' Cf la' tn)-=f- 0 krmnen opt 1'8 clen.

t t tn

,
I-"'-+---!--JL'-"""_. ~-'z~;-:l; '!~ J!

._ - !_'_ 1~; 0 _: -i-; 0 ') ~
f 0 <::> 0 Coo 0 -~K

fig.14 De voortplanting van het e.ill. verschUnsel trl een(f) vlak" l'm

"l'~ ~J..>YJ.t\. ;::> .l zijn aIle termen in het rt-)c}lterlid VfJn (59) en (60)

ge]jjk [iCJn nul Q Dit kllnnc~n \'Ie 1.n het progrElmr!v'j venVerk811 om

rekentijd uit te sparen.

Verder laat figlHU '14 zien, oat vaOI' l)N·"D de waarden
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van f(x1,cp m,tn ) niet van be~ang zijn voor ~lt

f(Xl'~ m,t n) lanes de I'echtei(~VI =1f , x o:::' °5"
behocven we oak niet te bOI'etene'].. A18 \\;e een

tel intervallen langf3 de t-as kiozen, dus cen

verloop van

Dc ze wa::uden

bepaald aa:n-·

bepaalde

vvw3I'de 'lOOT 1\1, dan ktmnen we voor L het beste N/2 of (N/2~1/2)

kiezcn (als N rospektievel~k even of aneven is). Fieuur 15

verduidolUkt dit. Kiozon we L groter(L' I), dan rekenen we

(b.n z1jn de

"7" ,,~ 'rd'O> J1 f (.~ (0 ,,,) v () 0 I' 2-J' 1<Y' 'l·T n; n t· 'r IJ' ]' I'C> ',,~- on'·J.clF:t ,'7.,0
Yl dc", L.' .A_~:.J - • _~':l,. 0' '\ Til' \..In' ..J J..1 ~ ~ _l- "-.J ~ h.. - - \:.,., lJ.... 'oJ , ~...A _.

afhankel~k zUn van de niet bcrekende wasrden in het gear-

coerdc gebied in figuuy 15.

gs bieden

NatuuylUk mooton we Br 'IDaI' zorgen, Jut hot o.m. vorschijusel

zich 8te8d~3 "binnen het relevante gebied von figu.n.r 15 voort-

Q"lt c 1\ .\. / J'CJ ill... , j.;
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,
We zullen nagaan in hoeverre de gevolgde diskretisatiemethode

I
. overe~nste~ning met de voorwaarden uit hoofdstuk 3 garandeert.

i
Voorwelarden (32),(33) en (36) zjjn rochtstrecks in do reken

I
i

met.hode ingeboLlwd. Over (34) cn (:'55) is niets rechtstreeks

te zeggen, maar dat is ook niet van bslang, aangezien we in

bet diskyete model tach een cindig deel van de x,~ ,t ruimte

bescholHven.

Aan voorwaarde (41) wordt oak voldaan.

komt

(\,a iT

ff )~ (XI~, UJ<.~l vtx
o La oJ

n M

met6y..(J.lr ~ Z ~(x.e ,<12 M )t",)
1.=0 """::'0

dat OD t:t het verschUnsel
~ n v

doorgedronG'en.

i~ het diskrete systeem overean

~ Immel'S in fig[lL.1.r 15 ziet men,

tot roosterp1aatE38D met 1;::; n is

be tekent in het diskyete systeem:

(63)

(64)
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Met (57).:

(65)

( ;:. c)- \
\...) C I
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rl':et (62) geldt:

h+\

R~ )1 (Xt. tl.,~. L {(lILt'~• .l.] \ = +(l't<,~... 1;.)

Even7Jo:

(67)

(68)

Uit (66), (6e), (G9) en (70) voIgt:

( c: '• u9 )

(70 )
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voldaano Dit is moeilijlc te bevJijzen, men kan het "intn.itief

begrijpen ll
• 'lOOY rVI/2 + 1 ~ m(. WI of.:rr. <.cQ <.n-

t-I l Ih -.....;;

~ ~ ~(k!.~~.\: ... l ~ t t {~\11""'t.)
R-=:. 0 ~,= 'lJ, 1-::::.. 0 ........ == <:a

is cosc.f (O? dus
m

Dit is de met (41) oveyeenkomende diskrete n.itspraak.
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Nu zUn aIle gegevens bekend, die nodig zUn am het programma

to schrjjven ~ We moete:rl er weI rekening mee houden, dat het

doorlopen van het rooster van figu.LU 13 erg veel kOfClpu.t:.ertjjcl

in beslag z81 nemen en dat we dus veel aandacht masteD schen-

ken aan hat zoeken naar tUdbesparingen.

5.1. De nro~rammavariahelen.. _,_ .._l_>_.--...-....._~ .... "....__".., .._.~__.. c.;;~...."_

De variahelen in het progr8fillD'.:l krj,igen eon enigszins arcdere

naam dan de vo.riabelen in hoofdstDJc 4-.

nxt

nphi

]Jhi

t

max

k

cl.~x

dphi

quat

coso \
cosm

COSD

variabelen hoofdstuk 4-_.-,..>_._~.__.-,--,.--... _'--_.--.'... ---~.~ ..~.....---..-

N

1

11

hulpvariabele am geen ovor
oodlge x-waarden to beschouwen

k

6. x

D.. t

6 q?

6. xl (C X b. t )

hulpvariabelen VOOY bereke
nen [;~ COf.:;(j)

\ :n



-43-

noemer Z
aphi 5 ----------- hlllpvariabelen

f (0: nphi, 0: nxt: 2 + 1) - - - - 'jf(X1,<.f .,."t ) ,, J,l n
( -~ c~..1.. _"\ ~. .1 • {:..) .,' 1'n c 1 • -" ,,~
\, ll.c.u l, eeD e:tr,'l"/O'L.. ~~l.Slond.al
array, ,want we rekenen laag
voor laug, paragruaf 4 0 2)

1
hul';Jar:taY;3 om

- - f (x-1' if) " ,t.) ~,·f ( x 1 ~,(() ,t )
'I ill 11 .- J 1 rn n

t o lru~rp'j'l 1,-)E~rE·kE·rJPnv \.. ,_.I.•.J.~";.. -.' - .~ -'-_. .... ..' .... -

sinphi(O:nphi)

cosphi(O:nphi.) \------ {

' A, d''''l'r''v c' 0"'" f..J. "'ocU' on cos-f'o. (" .1..J )....) loU \..J -~:.:> \ 1'n v. - ~ ~ TI1 J

'. "vermenigV111dig,d Irret kot1stanten
in op te ble.an

fpi(O:nxt) "',' , t )
l~,l n'

fcon1(O:nxt)

fcon2(O:n..xt)
- . - - - .. K'orrtroleal:rays

We Beven geen flowdiagram, in ons geval is dat minder over-

zichtelijk dan het algolprogramma 1 dat betr8kkel~k kort is.

Bijlag8 1 toont het komrd.ete programma. We zL1.11en het nl1 stap

voor step nalopcn.

liJ:~l'(j;:::J::' procedures. De eedeklar'eerde librc;ry p:rocedLUE:;S z:i,in de

procedures, die nodig zUn am de plotter to besturen.(rsgel

1-5). quat is sen varisbele die ingevoerd wordt am de verhoQ-

ding "":lcJ.l1 x en c t} t fJpnrt t~e 1)88(: hall'lIen.: q Llot; :::
.. / '"'/ .r 8 ~

(1 " / r ') 1,) ....' (' f' )
.!>. \ -" Q '... I\. '-"- l..././ Q

Vie lezcn nLl k, nxt, nphi, quot, en dt in. dx kan nu berel-;-end

wonlen (regel 9) 4 In sen nieu.w block kilnnsll nL1 de real '?'..,Il.:!lY:?

gadeklureerd worden (reg61 11 en 12).
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Nll berekenen we de telkens weer terlJ.gkerende an:ayelementen

sinphi(phi) en cosph:L(phi). cosphiCphi) is de faktor .Q..,~_tFoScQm
x ,

uit (59) en (60), sinphi(-phi) is de faktor k.C~D6.J~o.t1cosc(lm.
4

W~ berekenen daze arrays met behulp van een cyclus, waarin

we telkens 3 cosinus waarden cosm( idden)

en cosn( ieu'!\'). frVe rekerwn een3t dphi Llit. Om /::.cos(E 0::::' cos~1-cos{fo

to kunnen afleiden zetten we ooso:=1. Ook
/.

co f3nl: -;;:. I " (rege 1 14)

Tijdens de cyclus die de re~els 15 tot en met 23 bsslaat, zetten

we oak f(phi,x):= 0 vaar aIle phi Gil x. Dit is de randvoor-

waarde in het t o= 0 vlak.(regel 22).~e hobben nu twae fouten

gema~kt: aan sinphi(nphi) en aan f(O,O) zUn verkeerde waarden

toegekend. Dit korrigeren we in rogels 24 en 25. f(0,0)::1/dt.

Nu kan het eigenlijl~J::; reken'llGrk beginnen. Dit gebeu:rt il"! een

nest van fQ..:C statement:::,. FiglHl.T 16 dient tel' illllstratj.e. De

variubele t doorloopt slechts 6~rJnaal allo waarden 1 tot en

met nxt. (regel 28)

,.J......_....._,. ._.._,.__..._._
maximaJ_8 x beyoi(8neU
opslag rGs~lt~ten on korrtrole

t

1. 0
P::U[J>,emCJD :=:O of f (x l' rD ,t ):;::. 0

Y1.,,0-:-11· • oJ - \: m n
..I. 1)1 . ¥ .:_c

fig.15 De opbouw van het rekenwerk
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Bij iedere t waarde wordt eerst berekend wat de maximale
!

relev~nte waarde van x is. (volgens paragraaf 4.2). Dan war-
I

den t~lkens resultaat en kontroles in arrays opgeslagen(regel
I

. 1

29-32~. Randvoorwaarde (62) wordt in het x=-1 vlak ingebracht

(rege~33). Dan begint de cyclus VOGr X o Bij iedere x bereke-
\ 1\1\

nen we eerst de sam ~ f(x1,Cf ,t ) 0 (regel 35 en 36). Daar-·
;..... =0 m n

na worden de nieuwe f(pbi,x) waarden berekend, aerst

f(x1,U) o,t 1)~f(.x],~ 1,t 1),oo.oo,f(x',~v,t, 1),(re.c;e1 37-4·1),
_ \. 11+ _ n + J. ~1.. Ii +

dan 2
f(x"I'~T\!T 1,tn 1),.o •• .,f(xl,lfi\:c,t~ A

1
)o(n,gel 4·2-·4A) .. fmemoo(lJhi) en

--- "-, ,.\-;.. -- w ll'-\-

fmeman~l;u:.·) vormen sen tiideliH,:, (o:ehelutE:>n. dat nodif~ is voor'\ r; ....- t.' _J _' I "-"

de) berekenLng van (f(xJ,C.f .,t )--f(x1 'l'CP .,t )).
.. _)[J n ... , I m n

Tenslotte de uitvoer van de resultaten. Berst worden de inge-

lezen vvaardo:n gepTint (rege146-56), dan voIgt het afdru.kken

57-65). ])0 re Sll] taat--

array wordt bovendisn geplot (regsl 67-70).
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In dit hoofdsJGLlk worden de llitkoElsten van het programma u.it

hoofdstLl..k 5 behandeld en andere mogeHjkheden voor de veYVJ8Y-

king van diffeYentiadlver881~king (28) gegeven.

In bjjlage 2 vindt lTien eeD gedcelte varl de llitkCJTi!stcn VcPl het

})]~0gr & rnrnEl.•

--5k-=:10 -

nxt::: 200

'TO"I c.rOI' cl(O' -\-"a' FJ' ]- r'J P 11 '~TE·'·l'd(jrl (1 p '" r·t- () e' .J.~ 1""1 p'p l e ?p n ;\ -L C) v J ~~ '/ ~. - \_...... .., • _' _ .....,~ -. .A,-.'- of ~ • -C-' '-" -,,_ 'J.

(een matig dichte regenwolk volgens meteoro-

l ocrl.' '-'ChI" CfGGn'TP1- c,)~ (~ d ~1..L ...., () t.:>"--- \ """ J.u

quot =4

, co. 10-10at,-==?o"- sect>

en dLlS

'x 0 rrnG_ == ,OH.l.

B~lage 3 toont de in grafiek gez8tte uitkomsten array. We

zien onmj_dd.elijk, dat de 1'88Lllt8tt3n geen \\'CeTgavc kmmen z~in

van de fyDi::;che sitl~!3.tiQ en dnt~ er een b r.31E3.ngrjjk('j fOLJ.t in de

voor stijgendC:l n nEldT een liEJietvm.[Lcdt:;,clie ongelijk ai'iD nn.I is,

dit is in strijd be-

SChOLL'llen we het gevEll, wE::larbiJ 1::-.::.:.0 en de in d'2lf::::O richt:.ing

lopsnds Golf dUB ongestoord voo1'tgeplant wordt. ~e hek~k8n

het ce 0= 0 vlak, vIc:wTin b.et gC!lsle In'oceu zic:h IlL) :-d:'speelt.

lVTer·~o]·J:J'~l.:rJP (~O)o '--' ~ - . L~_ ..L c> J J I verseDvoudiet zich tot
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(72 )

In figlllIr 17 is het r.f( Ovlak in de omgoving van de oorsprong

AS
(J' (jJ (ll

t,' PI't- De. /IP

fl.J 0 vb~ 0

0 0 q,i> '"
(J,:. 0 (.0

t'c>

4-

VIe nemen f(O,O,O)==- 1 en

kunnen uitrekenen welke

plInten in de bU.lIrt van de OOI'p,pJ'ong moetE"n vvonlcn toegekend

met (72). Deze zijn in figllllr 17 aangegeven. We zien wat er

gebE:Hut. De op to;::: ° iil do oorsJHong D.sllwcz,ige 1'(0,0, o):=. 1

wordt voar t
ll

) ° over steeds InOGr roosterpllnten 'verdeeld.

Ret 8.m. verschUnsel spreidt zich lIit als sen olievlek, ter-

wjjJ h("t gemiddelde 7.ich indc3rdaad op de vervri:tc}Jtc Vl1jze voort-

plant. Dit is een onjlIist gevolg van de diskrctisatiemethode.

betere resultatell te verkrijgen. Vie zullcn een ,,::ant-Cil alto rna-

tieven behandelen.
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kiezen een andere diskretisatiCJl!J8thode.
.. 1('i. c (0 l) ._ i ()( fl (Q 1)

ookschr]Jven ~"\MI'" 0 '-11~~I"(t'\ ,

d A_
Voor ~ kunnen

oY-
een dLILbelzi,idie-8

benadering, die wo voor aIle l,ill,n aannemen. Dit is weI in

strijd met het v00rtplantingsidee, dat suggereert, dat

f(xl,d! ,t 1) voor 0{t9..... ~"!2 afhankcUjk H, Vim f(X l , ~(e ,.;t )
ill 1.1+ '2.. ; ,11 n

met I' <. 1 en niet van f (Xl' , ,C( ,t ) met l' I) 1 en dc1t
" llJ n

f(:Xl,(~,t. 1) voorTI:<<.t.!Tr afllimke:Ujk is v:m f(XJII,<fq,tl)
_ IT! 11+ '2. "'....': . II. 1

met l"~l en niet van f(.x 11 ,(f m'\) met ll<l~(zie bl:Jdzij-

J '7.r)) IIce )<- • ,0 uitl<:omst8n van eon kOmjillt,erproG:cBtIlliHl, d~Jt hie r op

gebaseord is zijn weergegeven in bijlagen 40n 5.

Hio:rbij z~jn de volgc:nde vvaarden ingeleze,m:

in bijlE:J.C8 4

nxt= 200

nph.i -== 3°
qn.ot.= 4

-10
dt :::.. 5 • 1 0 so c •

cn dus

dx -=:.: 0,6 ill

f(0,0,0)=2.10 9

in bijlago 5

nxt :=~ 200

'7, -_ ... " ..... (>(~0. t .__ I \,J ;::h~ C •

dx-.::. 60 m

f(O,O,0):::.10'7

In bo:Lclo gevaJloh zi(nl we cell opulLn rend en i:;tjjgcnd verloop

van f (x O' ((,,) v, t, ), dat p')oenszins eon weerop'ave van de wcrkeli.'.ll;:e
lVl 11 .... .

implll sre Sf] ons kan zi;jn 0 Tfl<:-;lJ k3.:n ove T ns nagsaTI, det bij deze

methode oak niet voldaan wordt aan voorwaar n (41) ell (37).

b.Ool;:. kUJlJ](JJ:1 we fez,). r),C~ ~t ) en f(xl.- ,»L(!r",t ) in de beno.d.c-
.. -c... m n c. ,Ii n

"0 fJ
ring voar.5 bctrekken.

~() 'jl
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Bijlaee 6 toont de resultaten, indian we aannemen

() ~ A.- J {( xe I <.0 "" ,t n \ _- <+ {( J ~ _, • <0 ~~ •t".) -+ t(J'i _1 . <Q"" J t., )
r--. ""':'-

Q .t , L D 'L V Q() r 0 S- c.Q v.- .( ~ ( 73 )
en I .

~ ~~ -=-3 ~('{~,{q ,tl~) {t;·l(JI211'~~-:II::J-{~+) ,tf",I~J
(J 'Ie 'i 1.. C1 )L T (<.(? (n-

I \/01:> t· 1 - ........... \
Deze benadering houd.t rch:ening mc)t hogel'e onle verbanden en

is afkomstig uit lit.4. TIit de aJ'~~']e'lr 'TRr' b~laue 6b - u ....._._ ).- \ '-""'" 'v 0 zion

c.lndien W3 bIj het prograrc.ua van hoo.fd~)tllk 5 veel kleine:ro

6. t en (::,. x inter.: ,cJllon kioz~m en qu.nt grotol', dan l::lumon we

veT'imcb.ter1., dat dc)spreicli.ng klein8J: bljjft, en dat de L'i.it-

komsten illeel' aanv8,'J:rdbaar ;6lJ l len zijn. T~chter zo In vel'fjjnde

verdelin~s kost me·er machinetijeL Als we nxt== ;200 en nphi=30

kiezen, drsait het nl'agrarnma aneeveor een kwartieT op de X8.

Een nag llitgebreiJer rooster is financioel onaanvaardbeal'.

d.Ws kllnnen oak inplcuts van oen digitale, een hybride reken--

De u.itkoIIJE:'JteD

kU.nnen dan betsY ovel'eenstCi'F'1Cn met de werkslljkheid, mCiar

oak hier zal de benodiede m3chinet~d Gon belotoel vormeo.

s.Met bahuln van ekstra benaderingen kan de integraal van (28)

weggeweYkt worden. We houdeD dan een pal'ti~18 differentiaal

\T e r ge lijl(~}, rJ g 0 v-e:c (1:L c; \NC~ J_ 0 IJ ~L 0 8 b a.a]~ i EJ 0 De ~?'e 1"0 (1 .~-;e J_ijl:-h.f; iO.

vordient nader onderzoek.
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lC.Q.J'J K IJ U S I E

In de periode besteed aan het afstudesranderzoek is het onmo-

gelUk gebleken sen bevredicende oplossing vaal' het probleem

van de reflektie van s.m. straling teg8D regenwolken te vindsn.

];' r WI'> Tel \"12 ~l 8· Ec·'n d J' f f (., rp nJc ]' Fl;~ 'I \T ,c~ r UP -11'l",'-J' 11';' a-f' P'~ ~J' (::> l'd d]' 0 nrC)'t.L.I ~, ~ . , '.-" '._~'. ',. __L ... ~ -o~·· >J >-,. G Lot~--. , ,',.G

pro bleem be schrijft 1 maar hst i~l niet.. ge 1Llkt de Z8 vSl'gelijking

te verwerken met behulp van eon digitale rekenmachine. Ret

is misschien mogel.jjk T8sQltutcn te bereiken ill8t behrrlT) van

(..>,,~ n h\r l-u l'l' G' (:> y'(" lrl"~lm", ,> "1 i ]'1 <:> a f' a" ('J () r' (.) q) vr:' '''dE' "f" t' 0 t) n r·.'_,. '" 0' (' r~~.11 •
'..J .... -L. ":'..J..,J'- .... ,..J_ -' '>"" j,l .... lj.~--"' ....jl_+~_._ v '" _..... _. \ t:.:...v -.JJ.. .J_. G ....... f.-(, '-
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De veystrooiing van een vlakke golf aan een bol ward vaor het

eerst doorgerekend door Mie en later uitgew8rkt door Str8tton

Om de verstrooiing te bGschr~ven maaten aplossi

neer;

n van de

vektorgolfvergelijking gevondcnworcl811 , die op grote afstand

van de bal BeD vlakke golf opleveroll, maar die tBvens aan de

bol voldoen. In een

aan de vcktorgolfvergelUkine:

TIle ct 1 u.Yn
~ ..;::" -.:.. .,..:>.

voldoen E, B, D, H

In een systeem van bolko~rdinsten li,e,~ is het mogelUk om
-.::. .-\,

cle 11[11.L:-v'(:~lctoY·C1J IVI E-Jl1 r~11 d.ie

op de Yolgende wijze:
_::> -..:>. _'.:I.

M-= 'Vlf' x. ~
.-....

N:::ivxFt
( 2)

() )

waarin
-.:l.

VaoI' E

p _ . .,.,. -'-,--,- ,_ I'E oll

...:....
en H schrijvt:Il

ten \TeIgen <>

LiC:~ O]!J.oDf~in,/sc31J va.Il clE:~ ~31raJ.Eiil"e {~01~f·~I(~J:~£?;c]._ijl:i
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de indicc,s 8 en 0 ODlofJs:Lngen be;:wh:djven, die even of (maven

in (p zljn u

Binrwn de bol (;:-~tHisl a) geb.I'Llikell VIe :Bef:,selflDlktieD ...7,:...11 de

Gerst,s s()ort, orncle,t, flat vc,:;ld. er (~i\1(lie is:

0... (Q R):-:. \' .. (~ K) ~ JJi;) (,{ R.) () t. 0.
h (11, '1. H, I ni".~. 1\ ~

'L (
r ~
0)

,buiten do bol Hankelfunktj.23 von de twcsde soo1't, omdat hier

We b8i:":~choll\;('n 311e8n hannord.fiche verDchljnselen en ~)chrijverJ

en (3)

'1001' de invallende vlakl\.lj onge) ;;3i:, () onic3 J " d .gO ...J, LJ..e vo ronclC:' rS"Li31d

WOl'dt in dt, positieve z-richting to lopen, keD geuchreven

( 0")
.J I

( 1 () )

( 11 )
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differentiatie naar het argument aan.

(1.2)

( 13)

(14)

Voor het veld in de bol sijn formules to geven analoog aan

(13) en (14). Vie noerne]]

( 16)

( 17 )

van de bol; or

v Cin de El.m •



L
.3
4
!)

6
7
B
'1

10

\'":7.J:....iab,::~Lcn "\lOOl" o~.?;/ce:.."t2}:'

l~: =1t:~.:J..});Tu:t, : ~::.I\,[~:,~'·:.-·D; :C~:::1:t : =,~<:_~.;'~~l); ~})"~O~i~ : :;:;~(;;~A.:'-j Jcit: ~

ccrn:l1en.t l1U llieu-vr blocl\: CIY1---

~'

\ ~

Ii
\~

Ii
1..0

bi~gin
~--.

ar:t"r-...'-'\f

--~.-

"ter~in
~........,

l' [ D; ;; ': : lL"'ct, ~ ~~'~~i~1 JJ

i'~pi [() : ~~~'CG J; ~~.. C,. ::;i~'~'J [:J:

a~clli : =r)11i)-<cl;:}~, _;
CO.31'~.: =co~:(a ..9L."",);
C~l8 , ,!:ph~'~1 ~ :=it.::<3lG9><c:o::\:1/d:x; ,
S' !","'", ; 'ni"', -1 J '''''''\''~VT'/i .-.r,c•.,.,_.~,'"\e,~,)/·..,o"'·"'.Y.'...a... ... .:..-i- ... _ ... ..;.__ ,L.... <fI ":;;., ....... " ....",_ .... 0..;_'" ...,'v;...J ..... .I...:., _ ........._ ... ,

I
\.51
01
!

COS:~:1: =co3:n.;
:.:tcr" :-{; ;;~() ;:~ ."- 'J

I



:) j

:)2 !-:)..rt
""'1"'".,.,.".:;.:':,1"'_

:.:.' c C») -;. 1 f.-:~-....... ';
~'"">;::; 'J:"~::~: f.. t· -- t

•

(:' 1 ,.. (~
-~}...!-"--

nl)11i 1..,.2 ~2. fr:o.eT:,{):1 [~)lli ] : =0;
da

I
cr'

O,-:'\':!~,:'1
-.' '~"""""'V''Il'

i .. '"/S',().._.~-~....:;--
").~J.. v~;..~'~
~""'1'U'!_~_'_

nplli S.? [_.oerLe]~"': =rloern.er+f[~pl2-t}:~K]';

r~.f}1i : ::~ d.e-

JU
':J (I

)
q-C

'+\ c., ..,..,,.'::: ..
...... ;,.,l>.-'" ~

.-.:0-.........

I
\Jl
-..J
I

Lt-'
4-]
L)..,l-;-

t'C,}:" :. : =:1'~,):~i: 2-;-
~"",-~..~,...,,.... - - "'"...~
f t ~~):~I, x J: ~':~ltl':)t.><j~·

cn.r1
"',.~..-:........

::.;-:"';;-0 1 u71'::,il :r~..).:::;. {10

:pl:Lr;~;:c}-c o,:::~:~r[]!~~J: ]~< ("l"':'[1l11::' , x·+1 J·~,f [I)l1j.. , )~] ) - s i111)ai [ pl~i ];<no2:~:cZ7
















	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1 Modelopbouw voor de reflektie van e.m. straling aan een regenwolk
	2 De mathematische uitwerking van het model
	3 De voorwaarden voor en eigenschappen van f(x,?,t)
	4 Het komputermodel
	5 Het komputerprogramma
	6 De komputerrusultaten
	Konklusie
	Literatuur
	Appendix
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6

