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Inle1d1ng

Tijdens de eerste wereldoorlog werden voor het

eerst door H. Barkhausen 1n de natuur opgewekte rad1ogolven van

zeer lege frequent1es ontvangen. De toen juist ontw1kkelde

versterkers maken dit mogelijk. BarkhausenL".lJ nam d1t versch1jn

sel waar op een veldtelefoon11jn, 1n gebru1k b1j het leger.

Later -1n 1931 en 1935 - beschreef T.L. Eckersley

£"2J het verschijnsel en noemde het " Whistling Atmospher1es ";

deze basistheor1e werd door L.R.O. stor-ey C.3J - 1n 1953 
gebruikt en uitgewerkt tot meer gedetailleerde beschouw1ngen

over deze radiogolven. H1erdoor kon men verscheidene signalen

gaan herkennen.

Met name de 1n het kader van het Internat10naal

Geofys1sch Jaar ( I G Y ) verr1chtte reg1strat1es van deze zeer

laag-frequente golven gaf de gelegenheid voor theoret1sch onder

·zoek naar dellOrsprong en aard van vele, nog met te duiden

s1gnalen. £~SJ

Het bleek, dat de meeate 1nformat1e lag 1n de

frequent1e verander1ngen ala funct1e van de t1jd; m~er dan 1n

het amp11tude.verloop ala functie van de t1jd.

Ook bleek anel, dat ereen dr1etal groepen kon

worden onderaohe1den en wel naar de plaata van ontstaan I

De aardse, de 1onoafer1aohe en de exoafer1aohe emiss1ea van

deze frequent1es.
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De meohanismen en de vermoedel1jke mechanismen, die

verantwoordel1jk zijn, voor het ontstaan van deze golven, kunnen

reeds bij een santal markante signalen vormen genoemd, maar nag

niet alle verklaard worden.

Van een groot santal signalen, die wel reeds inge

deeld zijn in enkele categorien, kan echter in het geheel nag

geen magel1jk model gegeven worden van het emissie - mechanisme.

Om theoretiche beschouwingen magel1jk te maken

dient men te beschikken over een redelijk grote hoeveelheid

materiaal, met name geregistreerde signalen van zeer lege

frequenties.

Van groot belang is de berhaling en de reproduceer

baarheid van de signalen. Hieruit kan men concluderen, dat

bepaalde condities meermaals optreden. Dit is natuurlijk niet

te concluderen uit het eenmal1g optreden van een bepaald signaal.

Het doel van een dergelijk onderzoek is enerzijds

het verkrijgen van mear inzicht in de ~namische eigenschappen

van onze dampkring. Anderzijds kunnen de gegevens hierui t de

op andere wijze verkregen resultaten ondersteunen. £6, r J

Een aantal - verschillende - informaties kan reeds

verkregen worden met betrekkelijk eeDVoudige apparatuur.
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De afleiding van de brekingainde.x heeft vooral

betrekkingop de ionoafeer en eventueel op de daarboven gelegen

lagen. Daar wordt de geleiding mogelijk gemaakt door de aanwezig

heid van vrije elektronen en ( in verwaarlooabare mate ) ionen.

De elektronendichtheid N, evenala de inductie van het aardmagne

tiache veld Bo ' is afhankelijk van de hoogte.



2.
1./

Pr0l'agatie en emissie van V.L.F.-golven

• .... ' >.J • • ~ •.• ", ....... ,- _,. • _ '. ~.' '.

" .Whistler - mode " propagatie.

Uitga.a.nde van de wetten van Maxwell kan men een

ui tdrukking afleiden voor de brekingsindex n van monoohroma.

tisohe galven. Is het medium geleidend en is tevens een magneet

veld aanwezig, dan luidt deze betrekking ( Zie appendix 22.0 ) :

(J ..
IJ"= /+ _..;..'P ----:-

&J(evr. ""I +,i v~

Hiarin is :

de plasmafrequentie

de g:~rofrequentie

de effektieve botsings frequentie van

elektronen tegen neutrale deeltjes.

met

N • elektronendiohtheid

e = lading elektron

m = massa elektron

= diUlektrisohe oonstante.

met

~I = .Em e

Bo = induktie van het (a.a.rd) magneetveld

De afleiding is sl~ohts geldig indien de propagatiariohting

n88enoeg samenvalt met die van Bo• Wanneer deze riohting meer

dan oiroa 20 0 afwijkt, zal de golf exponentieel gedempt worden OOJ

Het feit, dat de brekingsindex twee versohillende

waarden kan a.a.nnemen is in de optioa ook reeds bekend ala

dubbele breking.
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" Whist lers " •

Voor laagfrequente golven kan de ui tdrukking

voor de brekingsindex neg enigszins gewijzigd worden.

Het is, ten eerste, gebleken dat steeds de

botsingsfrequentie ~everwaa.rloosbaaris ten opziohte van de

gyrofrequentie ( zie fig. 2.1 ) :

Besohouwt men ttU de frequenties, waarvoor

geldt

dan wordt de brekingsindex

n = V/+ ""1'3

W''7
De gewone brekingsindex is dan

de bui tengewone brekingsindex is

\/
wp~I?e. _ I+- _

w"

Deze benamingen sluiten aan bij die in de

optika en in de hoogfrequente ~adiopropagatie.

stelt men nu
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dan geldt zeker, daar ev 4: ~ "

/«(Up J

. tv. tAJ;

Op grote hoogten ( h =1000 km ) is eohter de

gemiddelde dichtheid N van de elektronen z6 klein, dat op grond

hiervan het bovenstaande met meer gesteld zou mogen worden.

Daarentegen·blijkt de dichtheid Plaats~lijk hoger te zijn dan de

«emiddeldQ. ; waardoor de bovergenoemde ongelijkheid ( 2.1.6 ) wel

gebruikt mag worden. Dit verschijnsel van pla.a.tselijke v.~POB:~Dg van de

elektronendichtheid wordt vezeltruktuur of schaalstruktuur genoemd.

Dit wordt nader toegelicht in 2.3

Voor de beide brekingsindices kan nu geschreven

worden

respectievelijk

h. _ 2.2.8

W''1'
Voor de gewone golf betekend diteen exponent15le

demping, doch de buitengewone golf zal zich wel kunnen voortplanten

( zie formule 22.14 in appendix 22./).

Men kan nu de tijd berekenen die een dergelijke

buitengewone golf nodig heeft om de afstand tussen twee punten A en B

langs een krachtlljn af te leggen.
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De groepssnelheid~,.. vindt men u1t het ma!imum van de

exponent van het veld ( zie formule 22.10 ) • In di t maximum geldt I

hierui t voIgt :

.
.J

C'
2.2.10

Met de brekingsindex ( 2.1.8 ) wordt d1t

De propagatietijd wordt dan

2.2.10

Veronderstelt men l'Q1 een signaalbron op de plaats

waar een krachtlijn u1t de aarde treedt en veronderstelt men

tevens dat alle frequenties tegerlijkertijd en op de 'zelfde plaats

ontstaan, dan is de propegat1&~tjd eenvoudig te sohrijven als

Alleen de gyrofrequenties en ,plasmafrequentie

z1jn a:f'hankelijk van de hoogte, dus van de wag A 13. De waarde,

van de uitegraal D wordt geheel bepaald door de wag en is een

konstante behoren~e bij die wag, onafhankelijk van de signaal

f'requentie.
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De in dit voorbeeld bedoelde punten A en B zijn de plaatsen

waar een en de zelfde krachtlijn uit respectievelij:k in de

aarde treedt ( fig. 2.2.1 )

Wanneer het in A opgewekte signaal in B ontvangen wordt,dan

zullen eerst de hoogste frequenties arriveren en daarna de

lagere ( zie fig. 2.2.2 ). Men zal dan een dalende fluittoon

kunnen waarnemen. Hieraan dankt dit verschijnsel zijn naam I

II Whistler fl, en tevens het voortplantingsmechanicnne

II Whistler-modepropagatie ". LOJ



De Vezelstruktuur

Er is steeds gebruik gemaakt van de aanname

dat

De waarde van de gyrofrequentie langs de

g'ehele baan is bekend ui t de grootte van de magnetische induktie

B (zie fig. 2.2.1 )o

C9J

Ook de waarde van tvp is tot op zekere hoogte

bekend. Door de zogema.amde ionosfeerpeilingen worden regelmatig

( dagelijks ) enkele karakteristieke waarden bepaald en verder

heeft men enkele bruikbare modellen omtrent de variatie van de

elektronendiohtheid met de hoogte kunnen opstellen, in overeen

stemming met de praktische gegevens. Er zijn enkelemaxima te

herkennen in de elektronendiohtheid; het grootste bevindt zich

tevens het verst van de aarde verwijderd en wordt de F2-laag

genoemd. Deze F2 laag bevindt zich op circa 400 km hoogte ( althans

het maximum van de elektronendichtheid ) De plasmafrequentie

varieert hierbij in de loop vande dag en in de loop van het jaar

van circa 4 M Hz tot circa 10 MHz. Daarboven neem:f; de dichtheid
, .

af; ZO ook de plasmafrequentie. Verifieert men dan of bovengenoemde

ongelijkheid neg geldig is, dan blijkt dit niet het geval te zijn

met de bekende waarden van de gemiddelde elektronendichtheid.

Dit tast meteen ook de geldigheid van Toorgaande afleidingen san.

Om de geldigheid hiervan te behouden en dae.rmee de verklaring van

de waargenomen signalen moet men in plaatselijke hogere dichtheid

aannemen.



Dit is m:!:sschien te verklaren ui t het "invangen" van geladen deeltjes

die met een bepaalde snelheid uit de wereldruimte in de atmosfeer

komen.

Wanneer men een groep geladen deeltjes veronder

stelt met alle ( nagenoeg ) de zelfde snelheid, dan zullen deze

deeltjes, wanneer ze ui t de ruimte in het aardmagnetisch veld komen

en hierdoor afgebogen worden. Afhankelijk van de snelheid zullen ze

tot op een bepaalde hoogte doordringen en daar een cirkelvormige

beweging om een krachtl1jn kunnen uitvoeren, waarbij de hoekfrequen

tie de zelfde is als de gyrofrequentie.

Immers I

ml"~ _ Eo.ev
~

zodat

Er wordt bier verondersteld dat de geladen

deeltjes enkelvoudige ionen, protonen of elektronen zijn met de

lading :e~

Afhankelijk vande massa en de snelheid mullen

ze dus op een bepaalde hoogte, of beter bij een bapaalde krachtlijn,

worden ingevangen.

Meestal is er nog een snelheidskomponent

die langs de krachtlijn is gericht en die alleen tot translatie

bijdraagt en niet tot de rotatie, De deeltjes zullen dan langs

de krachtlijn van pool tot pool een schoeflijn beschrijven.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor geladen

deeltjes uit de ruimte, maar ook voor de reeds ter plaatse aanwe

zige deeltjes met een bepaalde tlferDd:s8Hebll.egiilg.
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Dit verschijnsel van plaatselijke dichtheidsverhoging

noemt men de Vezelstruktuur of Schaalstruktuur ( de zogenaamde

" field aligned electrons"~ C/~ .13]



"Nose-Whistler"

Een mear gedetailleerde beschouwing volgt,

wanneer ook hogere frequenties er bij betrokken worden, waar

door niet meer geldt dat

Men dient hierbij vooral te bedenken, dat

de gyrofrequentie ~ lage waarden kan aannemen, vooral in het

hoogste punt van de baan waar Bo minimaal is.

Voor de "brekingsindex moet men dan nemens

M w .. .f"e = _-lr:-,-__

W](, -w)

hierbij is nog we]rtgebruik gemaakt van de aanname dat

tvD:l
r > > I

to.·~

Voor de bijbehorende groepssnelheid kan men

dan afleiden t

c 2.2.10
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Veronderstelt men wederom een signaal waarbij alle

frequenties tegelijkertijd en op de zelfde plaats gegenereerd

worden en de zelfde weg vo18en, dan kan men na-gaan welke

frequentie-komponenten er op de versohillende tijdstippen zullen

arriveren. Ter vereenvoudiging kan men nagaan welke frequentie

komponenten de hoogste en welke de laagste groepssnelheid hebben;

di t omdat de integraal in de waarde van t

8 I
t=c J - o(s.

rl ~,.

met meer eenvoudig is te splitsen, zoals in bovenstaande afleiding.

Het is duidelijk, dat voor

t-V= 0

en

de groepssnelheid nul wordt.

De maximale waarde van de groepssnelheid wordt

gevonden door te stellen :

of wel :

2.4.4

. ,
, '.' '., • '.J ' :, \.. : ~
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stelt men

dan vindt men
tv=f tp.

Dit levert het maximum van de groepssnelheid opr

Bij ontvangst van een dergelijk signaal zal men

dus eerst de zogenaamde centrale frequentie kunnen horen

2.4.5

/c=;f:'~-
en daarna, naastde reeds bekende dalende toon, tegelijkertijd

een stijgende. Gezien de vorm van het w - t diagram spreekt men

van " Nose-Whistlers" (fiy· ~.'t.I)
Daar de centrale frequentie bepaald wordt door

de laagste waarde van Bo in de baan, kanmen, met behulp van

de kennis omtrent het aardmagnatisch veld, de baan ofwel de

kraohtlijn bepalen.waarlangs hat batreffende signaal zich heaft

verplaatst. £I';J t5J (('}. ~.4.2) .
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De onweersontlading

Als bron voor dez e " Whist lers " is reeds de

onweersontlading genoemd. Het frequentiespektrum is zeer breed,

zoals te verwaohten is uit de FOUrier-~se van een dergelijk

kort pulsvormig signaal, vergelijkbaar met een Dirao-stoot.

Uiteraard is de intensiteit nog afhankelijk van diverse faktoren,

zoals de lengte van de overbrugde afstand, de tijdsduur en dentel"

plaatste lading.

In de meeste gevallen ligt de maximum intensiteit

bij een frequentie van 10kHz; d~naast treden veelvuldig gevallen op

met een maximum bij 5kHz. f"'6J
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Bijzondere gedragingen van de Whistlers.

Wanneer er tengevolge van een onweersontlading

in A (fig. 2.6.1) een whistleramode signaal in B aankomt, dan

kan datdaar gereflekteerd worden. Langs de zelfde wag zal het

weer in A tereoht kunnen komen. Ook hier is reflektie mogelijk,

zodat een hele reeks signalen in A en B te ontvangen zijn van

een oorspronkelijk signaal.

De signalen in B ondergaan op hun wag een

oneven aantal malen de zelfde vertraging; deze signalen noemt

men korte ofoneven signalen. In A kan men het oorspronkelijke

signaal ontvangen en de zogenaamde lange of even signalen.

De bijbehorende w-, t dlagrammen zijn gesohetst in fig. 2.6.1 L''}J

De punten A en B noemt men magnetisoh

geoonjugeerd. Om waarnemingen vergelijkbaar te maken kan men

in deze punten ontvangers opstellen. ~/~~

Meerdere malen zijn er kombinaties van

whis~lers ontvangen met verschillende waarden van D eri met een

klein t,ijds verschil.[i9,1i! ( zie fig., 2.6.2 ). Een verklaring,

hiervoor zou kunnen zijn, dat ertoevallig twee signalen van

twee verschillende bronnen ontvangen zijn. Aanwijzingen

( o.a. het ontbreken van het oorspronkelijke signaal ) waren

er eohter dat dit niet mogelijk was.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat

er meerdere, op het zelfde punt ( A ) beginnende en op het zelfde

punt ( B ) eindigende, wegen voor het signaal openstaan.

Een meer waarschijnlijke verklaring is dat het ene signaal

" reohtstreeks " via een weg langs een krachtlijn ( A B ) is

ontvangen en dat het tweede signaal eerst een sigzagbaan

'tussen de aarde en de ionosfeer aflagt (A C ), een krachtlijn

volgt ( CD) en weer een zigzagbaanvolgt tot de ontvanger ( DB).

( F~g'. 2..6.3,)
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Ook zullen er reflekties mogelijk zijn, waarna

er weer verschillende wegen openstaan. Hierdoor kunnen diverse

vertragingen ontstaan. Noemt men de dispersie voor de weg A-B :~

en die voor A-C-D-B : D = B, dan kan men een santal mogelijkheden

samenstellen voor de dispersies van de herhaaldelijk weerkaatste

signalen.

1

3

In B

D1 = A;'B

D
3

= 3A,2A+B,A+2B,3B

enzovoorts

in A

2 D2 - 2A,A+B,2B

4 D4 • 4A,3A+B,2A+2B,A+3B,4B

Ui t deze kombinaties van signalen kan men

dan tevens a.fleiden welke wag de " voorkeur " heeft, dat wil zeggen

welke het minste verlies oplevert. Daartoe onderzoekt men de inten

sitei t van de verschillende echo's L:l IJ

Het optreden van whistlers mete~ voor de

betreffende plaats ..;. extreem lage waarden van D leidde tot de

hypotese van een horizontale baan, althans evenwijdig aan de aarde.

De hoogte zou dan ongeveer 200 km moeten" zijn. L.2V
Dit werd ten dele bevestigd door onderzoekingen met ruimtevaar

tuigen £.<3...2 '!J . Hierbij werd gekonstateerd, dat whistlers ( en

andere VLF - s1gnalen ) konden reflekteren tegen een protonenla.ag.

Deze zogemaamde protonosfeer bevindt zich op ongeveer 1000 km

hoogte. Door herhaalde reflekties tegen deze laag en de daar onder

gelegen lagen van de ionosfeer of de aarde ontstaat een sigzagbaan

waarin weinig dispersie optreedt £:z..sJ (zie fig. 2.6.4 )

Tevens werden er whistlers en nose-whistlers

door deze ruimtevaartuigen ontvangen, die duidden op een zeer lege

gyrofrequent1e ter plaatse. Deze zou veroorzaakt moeten worden door

de veel zwaardere ionen. Als eerste komen daarvoor protonen in

aanmerking; de gyrofrequentie is dan globaal 1800 maal kleiner dan

die van de elektronen. £:l. 6"J
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De intensite1t van de s1gnalen, die door deze ruimte

vaartuigen werden ontvangen, bleek veel hoger te liggen dan die

van de op aarde ontvangen signalen. Dit geeft een meer aanvaardbaar

beeld omtrent de energie van de whistlers. De met de bekende waarden

berekende demping per doorgang door de ionosfeer zou namelijk

slechts enkele detekteerbare echo's opleveren. Nu is het aannemelij

ker, dat verreweg de meeste energie van een whistler aan de boven

zijde van de ionosfeer gereflekteerd wordt. Slechts een klein

gedeelte dringt er door en bereikt de aarde.

Uit de vergelijkingen van opnamen van verschillende

stations die enkele honderden tot duizend km van alkaar verwijderd

zijn bleek voorts, dat niet zozeer de plaats van de ontvanger

alawel de aanwezigheid van een geschikte weg de moge11jkheid van

ontvanget bepaalde.

Daarnaast bleek tevena, dat er vaker wel een weg

openstond voor whistler-mode propagat1e, doch dat de ontvangat

meer afhankelijk was van de aanwezigheid van een bron. L:<'7J
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Ionosferische V.L.F.-emissies

Een verschijnsel, dat sterk gekoppeld ,is aan

de reeds beschreven laagfrequente golven- de 'Nhistlers -, is de

emissie van laagfrequente golven in de ionosfeer.

Dit verschijnsel laat zich als volgt beschrijven
L28J

In het t,,;)-t. diagram van een normale Whistler 

echo verschijnt een onregelmatige verbreding van het frequentie

spektrum deze verstoring herhaalt zich, gelijktijdig met de

oorspronkelijke Whistler en neemt toe in intensiteit, terwijl

het primaire si~naal, de 9prspronkelijke Whistler, in intensiteit

afneemt. Na enige echo's blijkt dan, dat de verstoring niet

langer in intensiteit toeneemt en vanaf dat moment de specifieke

vertraging ondergaat, behorende bij de Whistler-mode propagatie.

Gedurende dit proces kan zelfs het primaire signaal geheel verdwenen

. zijn.
Metingen in het magnetisch gekonjugeerde punt

leren bovendien, dat de verstoring steeds op de zelfde plaats

in het patroon van het prima1re signaal optreedt.

Het secundaire signaal is due z6 sterk aan het primaire gekoppeld,

dat het zich, na emissie, gelijktijdig en in de zelfde richting

voortplant.

Uit de waarden van D van het secundaire signaal

in beide gekonjugeerde punten blijkt verder, dat dit signaal in de

ionosfeer geemitteerd moet zijn.,
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Het verlies san intensiteit van het primaire

signaal en de intensitei tstoename van het secundaire signaal bij

elke omloop en tevens de gel1jke voortplantingsrichtingen duiden

op het sanstoten, " tr~en " van een ionosferische bron door

de Whistler.

Het is overigens denkbaar, dat de oorspronke

lijke Whistler in het geheel Diet ontvangen wordt, vanwege de

sterke absortie bij het " triggeren " van een dergel1jke ionos

ferische ruisuitbarsting.

De intensiteit van zotn ruisuitbarsting zal dan

per doorgang door de betreffende plaats in de ionosfeer verhoogd

kunnen worden, totdat de bron ui tgeput is geraakt, waarna dit

secundaire signaal zich meer en meer als een normale Whistler zal

gaan gedragen.

De bron is hier dUs wel in plaats, doch princi

pieal niet in de tijd sterk gelokalisserd. Alhoewel waarschijnlijk

toch alle frequantiekomponenten gelijktijdig gegenereerd zullen

worden. Het tijdstip van emissie wordt bepaald door het

triggersignaal.

Verder is nog weinig me~rover dergelijke

bronnen bekend, dan dat deze meestal aanwezig zijn na een magna

tische storm.
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Exosferische V.L.F. - emissies

2.8.1 Van een volgende uitgebreide kategorie zeer

laagfrequente signalen (V.L.F.),die zich ook volgens de Whistler

mode voortplanten, blijkt de primaire bron in de exosfeer te zijn

gelegen. Deze versohijnselen hangen nauw samen met het optreden

van magnetische stormen en de aanwezigheid van snelle'geladen

deeltjes, in het algemeen due met zonne - aktiviteit. ~29~

Uit de herhaling van gelijke en gelijksoortige

signalen blijkt de herhaling van gelijke of gelijksoortige kondities

ergens in de atmosfeer.

Verder is,onder andere uit de gemeten waarden

va.n~de dispersies D in de echo's, vast komen te staan dat de

propagatie volgens Whistler-mode geschied, zij zijn op de .zelfde

wijze als Whistlers hoorbaar te maken.

Doordat het (,V- t diagram van deze signalen

afwijkt van het Whistler-diagram kan men konkluderen dat een in

plaats zowel als in tijd sterk gelokaliseerde bron uitgesloten is.

wel is het mogelijk, dat alle frequentiekomponenten op ~~n plaats

worden gegenereerd, doch aldaar op versohillende tijdstippen,

evenzo kunnen alle frequentiekomponenten gelijktijdig, doch met al1e

op de zelfde plaats gegenereerd worden. Algemeen kan men stellen, dat

alle frequentiekomponenten op verschillende plaatsen ,~ op verschillende

tijdstippen gegenereerd worden.

Dit kan men a;Ls volgt uitdrukken.

2.8.1

~erin is 'f1(1) de propagatietijd volgens de Whistler-mode tot de plaats

van ontvangst (de aarde), afhankelijk van de piaats waar,:de betref'fende

frequentie is opgewekt.
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z<l> het tijdstip waarop die frequentie is gegenereerd

en t <I) het tijdstip van ontvangst.

Met kennis van het emissiemeohanisme en de

plaats daarvan kan meli het w- / diagram van hat te ontvangen signaal

bepalen en omgekeerd.

Het' is nu algemeen aanvaard., dat in hoofdzaak

wolken geladen deeltjes, met name elektronen, welke een zeer hoge snelheid
• I "

bezitten (Y=~"";-0 x.c)de oorzaak van deze exosferisohe emissies

zijn t:3 q J IJ

Er rijst nu de vraag hoe een homogene stroom geladen

deeltjes een elektro-magnetisohe-golt met dergelijke lage frequenties

kan opwekken. De analogie van .een bovengenoemde situatie met die in

een lopende - golf - buis (;:""'7:) geeft hierop in sommige gevallen

een bevredigende oplossing, doch er zijndan nog een groot aantal

V.L.F.-emissies waar deze theorie niet voldoet. Hiervoor heeft men

andere oplossingen trachten te vinden: sommige pogingen met enig

sucoes. Een theorie, die men in dit verband, algemeen zou kunnen

noemen is ontwikkeld door R. Gallet. £.3.2J
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Lopende-golf-buis-tbeorie

Onder de premissen, dat

a) de eventueel opgewekte golven vo1&ens de

Whistler-mode propageren en wel globaal langs een krachtlijn

van het aardmagnetisoh veld, en dat

b) de energiebron voor deze golven een

stroom of een eindige, dooh uitgestrekte, wolk elektronen met

grote kinetisobe energie is ( enige tientallen tot enige honder-

den k e V ), kan men afleiden wat het verband tussen de versohil

lende grootheden zal zijnJ met name tussen de opgewekte frequentie

komponenten enerzijds en de deeltjes snelheid V, de plasmafrequentie

te/p , de gyrofrequentie~ , de riohting van d~ deeltjes, etoetera,

anderzijds. ,

Allereerst, om enig 1nzioht te verkrijgen,

een elementair voorbeeld met behulp van de resu$taten van de

theorieEin. £..3 3J

zonder bet meohanisme van inter8.ktie nader te

besohouwen kan men uit gaan van het feit, dat de komponent van het

elektrisoh veld van de golf in nortplantingsriohting ,de long-

i tudinale komponent Ez. dUs, voor de koppel1ng zorg draagt met de

deeltjes beweging. Verder dient, om propagatie mogelijk te maken,

de deeltjes snelheid in de zelfde riohting te zijn als het aard

magneetveld. De koppeling is het sterkst wanneer de deeltjessnelheid

V.gelijk is aan de fasesnelheid ~h van de golf:

2.8.2

Gaat men na welke frequenties aan deze voor

waarde voldoen, dan vindt men, met
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twee mogelijke waarden voor de frequentie J

zodat

2.8.4

of'wel

waaruit vo]st

w/ = - 4:J; r~ 1- ~tv'pfff) l= (J

- ~

= uJ.l-_"')i:' 11 _ "UJP~ fJ()-? _
~ .:l V, UJ;i I (C/

=~IiJ/- ~ WP'I1::..)l J

~ (' tk)l fe-

U)" =- - (;)pt-~ '- y l4)1J~(-f)~ _
-,l

Daar meestal

2.8.6

2

~)« / 2.8.7
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vindt men voor

en voor

2.8.6

De genoemde vezelstruktuur duidde reeds

op de mogelljkheid dat

2.8.8

althans boven de F2 - laag in de ionosfeer ( ca 600 km ), zodat ook

/Up I = konstant 2.8.9
Wj

Uit Whistler - diagrammen heeft men een

waarde kunnen bepalen voor

F =:. :1/0.11

~ /o~ liz

IJ
L.3q 2.8.10
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Hiermee zou men, bij konstante deeltjessnelheid

lange een krachtlijn in de richting van de aarde voor C4) een

nagenoeg konstante waarde vinden (2.8.5, 2.8.10)

2.8.11

D1t zoueen afdoende verklaring kunnen z1jn voor

een van de voorkomende signaalvormen,de zogenaamde " horizontal"

( fig 2.8.1 )

Met een kleine uitbreid1:ng is dan tevens een twee-;.
Wl'~

de type aannemel1jk te maken. De waarde van 73j. zal namelijk sterk

stijgen, wanneer de deeltjesstroo~ de F2-1aag nadert, daar immers

dan de elektronendichtheid N sneller stijgt dan de magnetisohe

induktie B • De geemitteerde frequentie zal dan afhankelijk van deo
deeltjessnelheid V, ook toenemen, zodat na een vrijwel horizontaal

deel in het {( t ) - 'diagram een sterk stijgende l1jn versohijnt.

Dit type van signaalvorm wordt, naar de vorm van het te.'-tdiagram,

met de naam " Hook" aangeduid. ( fig 2.8.2 )

Met de waarde van F en die van de ontvangen

frequentie f is nu de deeltjes-snelheid aan te geven. De grootte

orde van de ontvangen frequenties van di t type signaalvorm is ,

waaruit voIgt,

nit resultaat wordt gesteund door waarnemingen,

tijdens perioden van magnetisohe onrust, gedaan in het gebied waar

het pooll1ohten zich voordeed. De daarui t verkregen waarden van de

snelheid van de geladen deeltjes aldaar bleken goed overeen te

komen met genoemde hoge snelheden.
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Algemene theorie omtrent de koppeling van

stromen gei~cl;;deeltjes en V.L.F. - golven

e=;}OO

Er is gesteld, dat de V.L.F. - golven globaal

een krachtlijn volgen en dat er een longitudinale komponent Ez
bestaat van de besohouwde V.L.F. - golf.

De voortplanting langs een krachtlijn berust,

zoals ui t de bestudering van de .Whistler - patronen is op te maken,

op de geleiding in een vezel, in plaatselijke vergroting van de

elektronendiohtheid N rond een kraohtlijn ( of een aantal kracht

lijnen ). Het verschil in elektronendiohtheid in de vezel en het

omringende plasma geeft de betreffende vezel of schil het karakter

van een golfgeleider, waarin de elektromagnetisohe golf zich

voortplant.

Waarnemingen hebben aangetoond, dat er meer

dere, soms vele, van daze vezels of sohillen met verhoogde elektro

nendiohtheid voorkomen, alhoewel het ontstaan er van nog zaer

duister is. L3S]
Een golf in een dergelijke golfgeleider zal

zioh langs de omtrekken van de vezel voortplanten, waarbij de
, .

voortplantingsriohting af zal wijken van die van het magneetveld.

Deze afwijking & werd reeds bij de elememtaire afleiding van de

Whistler ~ mode propagati~ genoemd; de waarde mooht niet hoger

zijn dan

in verband. met de geldigheid van de afl'eiding. [36}

Dit houdt echter nootzakelijkerwijs in,

dat er een longi tudinale komponent E zal moeten bestaan.z .
( zie fig. 2.8.3 ) Voor de magnetische vektor van het veld geldt

dit met.

H:z = 0



De elektromagnetisohe golven zijn oirkulair gepolari

seerd, zoals reeds is gebleken ui t de afleid1ng van de Whistler

mode propagatie, waar de invloed van de magnetische induktie Bo
werd bepaald. De E - en H - vektoren draaien in de zelfde riohting

als de elektronen'"; zij het met een hoekfrequentie tA;J , waar die

voor de elektronen ~ is. Dit betekent een rechtse rotati~,( ofwel

negatieve rotatie ), wanneer de positieve riohting van propagatie

de zelfde is als v~ Bo ( althans slechts een hoek -t) verschilt

daarmee ) en een linkse ( of positieve ) rotatie, wanneer de

golf in de aan he~ aardmagnetisohe veld tegengestelde richting

beweegt.

Werden tot nu toe alleen twee snelheden, vergeleken I

2.8.2

hierna zal bl1jken, dat verscheidene effekten beschouwd dienen

te worden om tot aanvullende en noodzakelijke voorwaarden te komen

en dat er meerdere mogelijkheden zijn voor een kopp~l1ng van de

deeltjesstroom en de eventuele V.L.F. - golf.

Een van die effekten bij voorbeeld is de invloed

van de longitudinale komponent Ez op de snelheid van de deeltjes.

Was deze snelheid aanvankelijk voor alle deeltjes gel1jk, zo zal

het genoemde veld E het snelheidspatroon zodanig beinvloedenz
dat zich weldra opeenhopingen van deeltjes vormen; als het ware

een periodieke ruimte lading welks periodititeit overeen komt

met de golflengte van de opgewekte golf. Deze wisselwerking

geeft aan op welke wijze een gegenereerde golf· van de juiste

frequentie aan intensitei t kan winnen. Inderdaad kan aangetoond

worden, dat. een betrekkelijk kleine snelheidsvariatie van de

deeltjes in een grote dichtheidsvariatie kan resulteren [38].
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Daar de elektronen ook een snelheidskomponent

in loodreohte riohting ten opziohte van de voortbewegingsriohting,

hebben, kam er ook een koppeling optreden tussen deze snelheids

komponent en het transversale, roterende elektrisch veld.

Daze twee wijzen van koppeling, te weten die met

de longi~tudinale en die met de transversale komponent van het

elektrisoh veld, geven de verschillende magelijkheden van koppa

ling met de verscheidenefrequenties, zoals de reeds aangeduide

cyclotronfrequentie in de transversale snelheidskomponent van

de deeltjes.

Wab de frequenties betreft, die voor beschouwing

in aanmerkingkomen, zo zijn daar de volgende " eigen " frequen

ties ....0.. van de deeltjesstroom

1) de plasmafrequentie

2.8.12

waarin 11 de elektronendiohtheid is van de deeltjesstroom.

Deze frequentie is onafhankelijk van ui twendige invloeden, zoals

het magnetisoh veld van de aarde;

2) de gyrofrequentie

22.34

onafhankelijk van de elektronendiohtheid 17 in de deeltjesstroom.

Daarnaast zal de deeltjesstroom, besohouwd als een

uitgestrekte elektronenwolk, dus met weliswaar grote maar tooh

eindiBen afmetingen, nag meer " eigen " frequenties kunnen tonen,

afhankelijk van de afmetingen, vooral met betrekking tot de veran

deringen hiervan in verschillende richtingen, zoals contracties,

buigingen, lengteveranderingen, etcetera.



Men kan nu aan de noodzakelijke voorwaarden van koppeling

voldoen door de fasesnelheden van de " eigen " frequentie ....n.. van de

deeltjesstroom te vergelijken met die van de elektromagnetischegolf

met frequentie u:> •

Neven voorwaarden dienen geverifieerd te worden om zeker

heid te hebben dat de bedoelde mogelijkheden ook werkelijk zullen

resulteren in de emissie van de betreffende golf. Deze andere voor

waarden, zijn onder meer:

1e De noo4zakelijke mate van overeenstemming van de

polarisatie v'an de'golven bij koppeling na de transversale komponent

van het elektrisch veld;

2e De beschouwing van de energiedichtheden, die uit

sl~tsel moet geven over de verandering in eigensohappen van de

deeltjesstroom door de onttrekking van energie;

3e De kondi ties voor een toenemen van de sterkte van

de golf.

BoveDgenoemde voorwaarden van gelijkheid van fasesnel

heid luidt, rekening houdend met het Doppler-effekt,

2.8.1 ,

waarin

Vph • de fasesnelheid van de opgewekte golf

w "" de hoekfrequentie van deze golf

~. de eigenfrequentie van de deeltjesstroom

V • de snelheid van de deeltjesstroom
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nit geeft twee mogel1jkheden aan voor de opgewekte golf,

namelijk dat beide delen de zelfde frequentie hebben, doch met

verschillende fasesnelheden. Nadere ana~se laat desondanks drie

verschillende gevallen onderscheiden

1 )

2.8.14

De fasesnelheid is steeds kleiner dan de deeltjessnelheid.

nit wordt de zogenaamde " Slow-wave "genoemd (S - wave )

2)

// I

.n..)
1--

'" 2.8.25

De fasesnelheid is nu steeds groter dan de deeltjessnelheid;

O'lereenkomstig wordt dit de ". Fast-wave " genoemd ( F - wave )

tt;oJ. - V
;- -;;;-

.
oJ o<W<..sL.

2.8.16

De fasesnelheid is bier tegengesteld gericht aan de deelt

jessnelheid, hetgeen aangeduid wordt in de naam van de golf;

" Backward - wave " ( B - wave ).

Deze laatste oplossing suggereert een elektro-magnetische

golf met een negatieve fasesnelheid. De richting echter van de groeps

snelheid en de fasesnelheid zijn de zelfde, doch tegengesteld gericht

aan de deeltjessnelheid.



Besohouwt men nu slechts ala " eigen " frequenties

de plasmafrequentie S2.p en de gyrofrequentie ...st-;=")., doen

zioh in het gunstigste geval zes mogelijkheden voor tot koppeling

van de plasmafrequentie na de longitudinale komponent Ez en twee

mogelijkheden van de gyrofrequentie na de transversale komponent.

Afhankelijk van de nevenvoorwaarden zullen het in de praktijk

meestal slechts drie zijn.

De afleiding in het voorbeeld volgens de " oude "

theorie, waarmee onder andere reeds de II Hooks " verklaard

konden worden, is te herkennen, wanneer men voor de plasmafrequentie

....Q.~ van de deeltjesstroom een verwaarloo,sbaar kleine waarde

veronderstelt, waardoor

2.8.2

wordt ( zie 2.8.11 )

Een manier om bekende signalen te duiden, is nu

bij vourbeeld door voor verschillende posities in de atmosfeer,

waar mentevens reeds de stationaire kondities kent, zoals U/~

en Ct.:'1" , een deeltjesstraal te veronderstellen en daarbij

versohillende snelheden aan te nemen. ZO kan men, via de deelt

j essnelheid V en de in aanmerking komende frequenties....n.. ,

bepalen':

a) de plaats, waar een bepaalde frequentie

gegenereerd wordt, en daarmee de tijd die dit signaal nodig

zal hebben om volgens Whistler-mode-propagatie op aarde te

komen : f)(f)
, b' Het tijdstip, waarop een bepaalde frequentie

gegenereerd wordt :

Dit geeft dan, zoals reeds eerder gesteld

( 2.8.1 ) de totale tijd t~ die verloopt, totdat ontvangst

op aarde plaatsvindt

2.8.1
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De reeds bekende patronen van exosferische V.L.F.

emissies worden dan vergeleken met de aldus verkregen patronen,

waarna ( eventueel ) identifikatie mogelijk is.

Ui teraard vraagt bovenstaande methode om de inscha

keling van een rekentuig. Dit omdat er een groot aantal gelijk

soortige bewerkingen nodig is. Hierbij wordt een aantal

parameters stapsgewijs veranderd. Met de aldus verkregen

mogelijke W - t diagrammen ( voor de verschillende plaatsen

en kondities ) kan dan eveneens door sen rekentuig een bekend

diagram vergeleken worden.
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V.L.F .-emissies opgewekt door drukgolven

Naast de in de natuur opgewekte V'.L.F. golven

bestaat er de mogelijkheid dat deze door drukgolven wordt gege

nereerd.

Deze theorie wordt nog gesteund door het feit,

dat een kernbom-explosie in staat. is een verhoogde abaorptie van

V.L.F.-ruis te weeg te brengen. L j 9 J
In een symmetrisoh stelael van ladingen in een

isotroopmedium is het niet mogelijk emissies tot stand te brengen

door middel van drukgolven [ LIO]. De dampkring zou zo' n stelsel

zijn in afwezigheid van het aardmagneetveld. Di t veld zorgt due

voor de anisotropie, waarmee emissie ten gevo~e van bijvoorbeeld

van een kernexplosie mogelijk wordt. Tevena geeft het de mogelijkheid

van geleiding via de Whistler-mode, zodat de opgewekte signalen

de aarde kunnen bereiken.

Voor de grootte van de drukgolven is afgeleid,

dat deze overeenkomstig een explosie van enkele Megaton (T.N.T.)

moet zijn, hetgeen thana een gerealiseerde sterkte is. L ~cJ

De waarde van een dergelijke eenmalig geemi tteer

de golf is als detektor van een explosie van geringer, waarde.

Een voortdurende analise van alle signalen in dat frequentie gebied

zou noodzakelijk zijn. Afgezien van het .verwarrend groot aantal

V.L.F.-emissies dient men dan nog rekening te houden met de

achtergrondruis.

Wel zou er nadere informatie uit mogelijk zijn

omtrent de explosie, wanneer althans de plaats en het tijdstip

bekend zijn.
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1.31
Door zenders geemitteerde V.L.F.-golven.

Men heeft ook enige experimenten uitgevoerd met zeer

laag frequente signalen, uitgezonden door " aardse " zenders!J.t2],
[ LJ aJ. Men gebruikte daarvoor reeds bestaande lISendstations, die

bijvoorbeeld een morsecode uitzonden.

Bij deze proeven werd duidelijk, dat de ontvangst

van een Whistler-mode signaal r:>in sterkere mate afhankelijk is

van de a.a.nwezigheid van een bron dan van een gesohikte wag.

Daarnaast is opgemerkt, dat ionosferisohe V.L.F._

emissies ook vaak door morse-signalen worden bewerkstelligd.

Deze gestimuleerde emissies komen vaker voor naar mate het primaire

( " trigger" ) signaal langer duurt. Tevens valt dan te konkluderen,

dat de kondities in de ionosfeer voor een dergelijke emissie min

stens voor enkele minuten aanwezig moeten zijn.
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J. /
De ontvanger

'.0. Het doel van de ontvanger is de genoemde V.L.F.

signalen te selekteren en te versterken. Via een luidspreker kunnen

deze signalen dan hoorbaar gemaakt worden. Tavena moet door de ont

vangapparatuur het Wrtfd,~ah,?'~,,'Zitt:htbaargema.akt kunnen worden.

Om de ontvangen signalen voor nader onderzoek

te kunnen reproduceren worden ze op een magnetofoonband opgenomen.

Door deze band later via. een luidspreker af te luisteren kan men

vaststellen op welke delen van de band de verschillende signalen

geregistreerd staan. Deze gedeelten worden er dan uitgelicht om

er een C4- 't diagram van te maken. Deze diagrammen kunnen foto

grafisch vastgelegd worden of afgebeeld worden op een kathodestraa1

buis met geheugen.

In de ontvanger kan men de volgende delen onder

scheiden ( fig. '.1. )

1. antenne

2. versterker

,. geheugen ( magnetofoon )

4. ana~sator

5. luidspreker

6. kathodestraalbuis



I

2.

{I-.

f ..:~. ~. 2. I.

iI-I--~---"","-+O



J.2
De antenne.

Voor de antenne wordt een lusvormige induotieve

antenne gebruikt. De afmetingen zijn klein ten opziohte van de

golflengte, in tegenstelling tot de meeste bekende typen. Dit is

ui teraard moodzakelijk gezien de waarden van de betreffende golf

lengte z

De induotieve antenne is minder gevoelig voor

nabije storingen, waarbij het elektrisohe veld overheerst. Een

kleine oapacitieve antenne komt daarom !rl:et in aanmerking

2Met een antenne oppervlak van A is 300 m worden

de karakteristieke waarden ( zie appendix 33.2 )



J.3
De versterker

3.2.1 Deze versterker dient het antennesignaal op vereist

niveau te brengen. Daar de frequentieband beperkt wordt tot het hoorbare

gebied kan een aUdiofrequentec;~ersterkergebruikt worden. Hiervoor worden

de reeds in de magnetofoon aanwezige versterker en een aparte voorver

sterker gebruikt.

De frequentieband wordt in eerste instantie bepaald

door de antenne en het ingangscircui:t van de voorversterker. Het is van

belang de hogere frequenties ( van commerciijle zenders ) sterk te

onderdrukken. Een dergelijk signaal zou namelijk door de vele niet 

lineaire elementen in de versterker gedetecteerd kunnen worden ; het

gedetecteerde signaal verschijnt eveneens,versterkt aan de uitgang.

Dit geeft aanleiding tot hinderlijke storing. Onderdrukking geschiedt

allereerst door de lusantenne elektrisch af te schermen. ( fig 3.2.1. ).

Daarnaast wordt met enige capacitei ten in het ingangscircuit en de

antenne zelfinductie in afgestemde kring gevormd ( fig 3.2.2. ).

Het wisselspanningsnet ( in de omgeving' ) geeft

eveneens storing; hierin zijn de grondfrequentie ( 50 Hz ) en vaak

ook hogere harmonischen te bemerken. Deze storing wordt onderdrukt

door een filter dat tussen de twee versterkers is geplaatst.

( fig 3.2. 3• )
De voorversterker is een gerntegreerde schakeling.

De gewenste frequentiekarakteristiek en versterking worden vastge

legd door enkele geschikte terugkoppelingen aan te brengen.

( fig 3.2.4.; fig 3.2.5. ).
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De geintegreerde sch~eling ( jA A 109 ) ( fig 3.2.4.)

De " open loop " versterking, dus zonder terugkoppel1ng,

van deze schakeling is 4,5 x 104• Bij een dergelijke hoge spannings

versterking dient men steeds rekening te houden met het optreden van

( hoogfrequent ) oscilleren. D1t wordt voorkomen door een tegenkoppe

ling vana! de uitgang ( 6 ) naar een uitgevoerd punt van de schakeling

( 5 ) via een capaciteit ( C2 )

De schakeling heeft twee ingangen, ( 2 ) en ( 3 ), waar

van de eerste in tegenfase is met de uitgang en de tweede in fase.

De verechilspanning van deze ingangen wordt versterkt; de versterking

is door middel van een tegenkoppeling van de uitgang naar de eerate

ingang in te stellen. ( fig 3.2.6. )

De " open loop " versterking zij A; de ingangsweer~tanden

R1 en de terugkoppelweerstand Rt • Wanneer er een verschilspanning

over beide ingangen ( 2 ) en ( 3 ) worCit aangelegd ter grootte van

2 Vi' dan wordt de stroom i door Rt bepaald door het totale span

ningsverschil over de twee weeretanden Rt en R1 I

-' =. 1/,.' -I/:,
Rt .,. '1f,

Voor de spanning op ingang ( 2 ) kan men schrijven I

~ .... Y;,' - " 7(,

= Vi: Rf r VuJ?,
7?i 'I- R,

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit, dat de

ingangswisselstroom voor beide ingangen verwaarloosbaar klein is.

De spanning op ingang ( 3 ) is dan ook eenvoudig I

Vo = - 1/,:
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J.5

De versch1lspanning wordt nu A maal versterkt I

t/u c /l (-I/c, .,.//6) .

= 11!.. U'l?~ 'I- k., R, _ I/c.) =
\ - R t i- R,

'= _ R I ~'(2.lh r 7<,) or UR,)
(- Rt + R,

v'" = - R x (). Rt ,to R, )
Vt' R X 1<, -I- (Rt r 7<,)

Indien nu, zoals h1er, de II open loop II versterking

vele malen groter is dan de gewenste versterking, dan geldt

( bij benader1ng )

....J6L= _ ~ 7?t .,. 1<,
Pl' R,

00k h1er mag men stellen, indien Rt ').) R1 , dat

of

.J1L
Vi

= -

=r _

Op deze wijze is de versterk1ng 1ngesteld op 500 x.

De capac1te1 t Ok zorgt samen met R1 voor de bandbegrenz1ng

&an de laag:f'requente z1jdeJ het -3018 punt l1gt b1j 400 Hz

( fig 3.2.5 )



3.6
Aan de hoogfrequente zijde wordt de band in eerste instantie

begrensd door de' frequentiekarakteristiek van de " open loop " verster

ker door meekoppeling wordt het.frequentiegebied uitgebreid tot de

gewenste groo.te. Dit gebeurt door tussen de punten ( 1 ) en ( 8 ) van

de schakel1ng de serieschakeling van 01 en RS te plaatsen. Het -.3 oIB
punt ligt dan bij 30 kHz.

De voedingsspanning van 2 x 15'volt wordt san de punten

( 7 ) en ( 4 ) sangebraoht; de diode D voorkomt beschadiging bij

eventueel foutief aanslui ten van de .voedingsspanning. Het midden

van 4e voedingsspanning bepaalt tevens het nulniveau van de in-

en uitga.ngs~panning; bovendien wordt van dit punt de gelijkstroom

betrokken ( via de weerstanden R2 ) voar de instelling van de beide

ingangen.

De ingangsweerstand wordt bepaald door de weerstanden

R1 en R2• De punten ( 2 ) en ( 3 ) liggen ( vf)rtueel ) op nulniveau,

zodat

Zi.=~~ I ).J'l..
-' -I-....!..-
"R, R l

De weerstand R
4

aan de uitgang ( 6 ) voorkomt beschadi-

ging bij grote of bij capacitieve belasting. Deze weerstand moet

bij de uitgangsweerstand worden opgeteld om het totaal te krijgen

Om vervorming te voorkomen dient de versterker echter

afgesloten te worden met een weerstand van 2 a. 10 k..n.
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3.2.3. Onderdrukking van hoogfrequente storing

In fig 3.2.2 is de vervanging van de lusantenne

getekend, samen met enige capaciteiten Ck en Cp • De zelfinductie

La van de antenne en capaciteiten vormen een afgestemde kring.

Uit de impedantie van de kring ( fig 3.2.7 )

z - ,. + b I-jw/"
JWc.

wordt de bandbreedte bepaald. Dan moat

W.= Vi"
r

ofwel ,

De frequenties zijn dan ,

Lo~~ = ~rc+ V(I-st" ~L C
J.,i.C

Met de-niet exact bekende- waarden vindt men

f.; = ~s kHz. .

De kwalit e1tsfaktor is dan



J.B
Onderdrukking van de laagfrequente storing

£ _ U:~ _
- p;;; -

Om de laagfrequente netstoringen te verminderen

is een seriekring in het uitgangscircuit opgenomen; ( fig '.2.'. )
~e.e kring wordt door de uitgangsweerstand van de eerste, en de

ingangaweersta.nd van de tweede versterker gedempt. Voor de over

dracht geldt :

{1?t' -w~L" (s (Rt'" Z"J) ~ito (i,' to'?,' Zu (5)
13ij de frequentie

Is = ....!..... / ,'Rt.' ~ :l,B k flz.
<,.,. VL,' Cs Z" I-'R,'

treedt een kleine opslingering op, zodat

E= //"'.1 = IIJ
I/tJ,

Beneden deze frequentie daalt de waarde van I E J
snel; er··boven worden de signalen vrijwel doorgegeven zonder verlies :

. E = I/,,'~ _ ztt' "'- /
7"7- - "\;.
Yu, 1U.,. Z,.,

Enige correctie op de frequentiekarakteristiek

van het geheel en instelling van de totale versterking is nog

mogelijk aan de tweede versterker in de magnetofoon.
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0.9
De ana4rsator

3.3.0 Men kan nu de signalen direkt, tijdens het

opnemen ervan, beluisteren ofWel naderband. Ook moet nu de mogelijk

heid verwezenlijkt worden om bepaalde delen van de opname nader te ,

anaqseren door het ~- t diagram samen te stellen. Hierbij moet dan

bepaald worden (ne* geregistreerd ) welke frequentie(s) er als

funotie van de tijd in het. besohouWde signaal voorkomen. Van

primair belang is dus het voorkomen van een bepaalde frequentie

op een bepaald tijdstip, terwijl de intensitei t van die frequentie

komponent sleohts van seoundair belang is. De intensi teit moet

sleohts zo groot zijn dat het signaal uit de ruis en de storingen

herkenbaar is.

Er zijn meerdere methoden om het w- t

diagram vast te leggen.

De meest verbreide methode is die waarbij

gebruik gemaakt wordt van de zogeheten "Sonagraph "I 4'-/ J.
Een signaal van bijvoorbeeld twee seoonden wordt op een magnetisohe

sohijf opgenomen. Men kanhet dan herhaaldelijk naar een seleotief

filter voeren. 'De resonantiefrequentie van dat filter wordt oontinu

veranderd zodat het gehele betreffende frequentiegebied ( bijvoorbeeld

1kHz tot 10 kHz ) na een 'groot aantal omwentelingen van de magnetisohe

sohijf doorlopen is. Synohroon met de magnetisohe sohijf wordt een

trommel rondgedraaid, waarop een str~ok elektrosensitief papier

is bevestigd. Zo verkrijgt men een aan het signaal gelijk lopende

tijdsohaal. Op dit papier rust een stift waaraan de uitgangsspanning

van het filter wordt toegevoerd. Tegelijkertijd wordt de stift dwars

op de strook bewogen; de beweging is evenredig met de frequentieveran

dering van het filter, waardoor in die riohting een frequentiesohaal

ontstaat. ( fig. 3.3.1 )
In plaats van een geleidelijke verandering

van de resonantiefrequentie kan deze ook stapsgewijs per omwenteling

van, de sohijf veranderen. Dit kan uitgevoerd worden met een aantal

filters waarvan de resonantiefrequenties op bepaalde afstanden van

elkaar liggen, zodat ook het gehele speotrum omvat '.:17ordt.



()
'I: A,~ I.,

1 2 . ~1 >
VU• VU1

~ It
..

, -~

f--'" I ~ ~

rr t
.. ~

I ,
I

,
I

~ ~ $.D.I
I t I ,
I . I I

• ~

t
I I .~~

, ,.. •

l r ..
i L

Jt ' .. •
Vz "Vy

!.

fJ1.

,I,

~
~Lt (y)

Osc.

0
(X')
"'\,

-.

I
I

'P :;-;----~-

~

','

J) lntJ;She'lt:Sene $Chill S, ~ S2. S c luI.. Ire /4 4 r4

0 o"nel'l7~d
.s~.D spann c'lt! scie/el4

(.J . At lIel'ls{e,.. kef4 S OS~ osc.,· llQjra af
I,)

1'1 synchl"oon m ~ tD" ()(~(Ylf1) i h5 a. "'.J ~ h Ita.+. ~

;= f..: (te~8 (/ le.."". 11 ) (!) Sc.. ,:(j 0 !j""Q.Q..f



.1./0

Ook kan het elektro-senaitief papier vervangen

worden door een osoillogra.a.f. De vertikale afbuiging van de elektro

nenstraal dient dan evenredig te zijn met de grootte van de resonan

tiefrequentie. De horizontale afbuiging moet gesynohroniseerd worden

met de beweging van de magnetisohe sohijf; di t is te bereiken door een

synohronisatiesignaal op de magnetisohe sohijf op te nemen en dit san

de osoillograaf toe te voeren. Tevena kan dit signaal een sohekelaar

bedienen, die een volgend filter kan inaohakelen. ( fig 3.3.2 ).

3.3.1 De band zonder einde.

Inplaats van een magn~tisohe sohijf kan ook een

zogenaamde band zonder einde gebruikt worden. Wanneer de signalen

op een magnetofoonband zijn opgenomen, kan e'en gedeelte van de band,

dat een signaal bevat, eruit geknipt worden. De uiteinden worden

aanee~eheoht. Een dergelijk stuk band, in de magnetofoon gemonteerd,

geeft evenals een magnetisohe sohijf, de mogelijkheid het signaal

vele malen aohter een at te nemen en san het filter aan te bieden.

Tevena kan op het' tweede, gereserveerde, spoor een pulsvormige

spanning als synohronisatiesigna.al worden opgenomen. Dit kan

apart afgenomen worden en aan een sohakelaar worden toegevoerd.

(
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Filters.

De filt'ers ( F in fig ~.~.2 ) krijgen steeds tegel1jker

tijd alle signalen vaiJ de magnetische scbijf of band toegevoerd. Elk

filter geeft een uitgangsspanning 'op het moment dat de hierbij

behorende resonantiefrequentie in het signaal aanwezig is. Deze uit

gangespanningen van de filters worden na elkaar via de schakelaar

( 51 in fig. ~.~.2 ) en via een versterker,aande oscillograaf

toegevoerd.

De filters zijn banddoorlaatfilters, uitgevoerd als

teruggekoppelde tweetrapsversterkers ( fig ~.~.4 ). Om de terugwer

king vanaf de Uitga,ng te verminderen is tevens een emittervolger

toegepast.

Het selectieve gedrag wordt veroorzaakt door een RC

netwerk, geplaatst als koppeling tussen de eerste en tweede trap

(fig ~. 3.5 ). Door instelling van de juiste terugkoppel1ng wordt

de werking hiervan versterkt. ZO is het mogelijk een bepaalde

resonantiefrequentie te kiezen en de gewenste bandbreedte

( bier : 50 Hz ) in te stellen( zie appendix ~~.~ ).
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De stappen schakelaar

Per omwent~ling van de magnetofoonband wordt het uit

gangssignaal van e~n filter onderzocht. Ret wordt daartoe via eenver

sterker aan de Z-ingang van een oscillograaf toegevoerd. Op de tijd

stippen dat er een signaal afgegeven wordt, zal de helderheid van

de lichtstip op het Bcherm groot genoeg worden om waargenomen te

·kwmen worden.

Na elke omwenteling moet een volgend filter worden

ingeschakeld en bovendien moet de vertikale positie van de lichtvlek

veranderd worden overeenkomstig de verandering van de resonantiefre

quentie van het volgende f~lter. Dit laatste is eenvoudig te verwe

zenl1jke met een aantal gelijkspanningsniveauts. De met een bepaalde

filterfrequentie overeenkomende gelijkspanning wordt dan, gelijktijd:tg

met het inschakelen van dat filter aan de Y-ingang van de oscillogra.af

toegevoerd~ Tevena wordt tijdens het omschakelen een startpuls gegeven

aan de tijdbasisschakel1ng;van de oscillograaf.

Daar deomschakeling i.n de orde van enkele seconden

herhaald moet worden, kan dit met elektromechanische relais" geschieden

( fig ,.,.6. )
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De relais

Elk relais staat, in serie met een weerstand Rb,

aangesloten op de voedingsspanning Vb; er loopt dan een stroom door

het relais, voldoende om dit. aangetrokken te houden ( houdstroom )

dooh met voldoende om het aan te laten trekken. Wanneer nu bijvoor

beeld T2 aangetrokken is, zijn alle oontacten II 2 " gesloten.

Met oontact 2b wordt het relais T3 kortgesloten, zodat dit niet kan

aantrekken, dan wel afvalt. Het gesloten oontaot 2a verbindt het

relais T
1

met de lijn waarop de sohakelpula versohijnt, zodat dit

relais bij een dergelijke kortstondige blokvormige sohakelspanning

( zie 3.3.3.2,) vail. voldoende hoogte zal kwmen aantrekken.

Geen enkel ander relais is met deze schakellijn Vs verbonden zodat

aIleen T1 zal aantrekken. Op analoge wijze zal nu via oontact 1b

het relais T2 afvallen omdat het kortgesloten is. Ook zal het vol

gende relais ( Tt1' ) a.a.ngesloten worden op de schakellijn VS'

zodat a.i:~ bij een volgende sch8.kelspanning zal aantrekken.

Alle " 0 " oontaoten ,sohakelen in volgorde de

uitgangen van de filters ( II f " ) op een versterker-ingang (F':'9'
, 3.3.4. ) aan. Tegelijkertijd worden de versohillende punten

van eengeIijkspanningsdeler ( R~, Rd ) na de oontaoten lid"

aohtereenvolgens op de Y-ingang van de osoillograaf aangesloten.

Hiermee is een filter, en dus zijn resonantiefrequentie, gekoppeld

aan een vertikale positie ophet scherm van de osoillograaf.

De voed~ngsspann1ng, die normaal via ~ en de

weerstanden ~ aan alle relais wordt door gegeven, kan onderbroken

worden. Slechts het relais Tt ontvangt nag zijn houdstroom.

Tavens wordt door de .omsohakeling van Sk een weerstand Rm extra

in aerie met T1 gesohakeld. Door juiste keuze van Rm zal T1 net

ku,nnen e.a.ntrekken; het ralais blijftaangetrokken wanneer ~ weer

in de oorspronkelijke positie gebracht wordt. Dit voorkomt, dat

er - door een storing of anderszins - geen enkel relaia aangetrok

ken zou zijn of dat er meerdere relais aangetrokken zouden zijn.

BoveDdien is dan de begin frequentie vastgelegd.
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De pulsvormer

Om een voldoend hoge schakelpuls voor de rela.1s

te verkrijgen wordt het van de band afkomstige startsignaal toegevoerd

aan een monostabiele multivibrator ( fig 3.3.7 ). De rela.:x:atietijd

is circa 3 m sec.; jui~t voldoende om een relais te laten aantrekken,

maar te kort van duur om daarna meteen een tweede te laten reageren.

De uitgangsspanning wordt toegevoerd aan een derde transistor,

waardoor 'de hoge blokvormige schakelspanning a.an diens collector

ontsta.a.t.

De v.ersterker (fig 3.3.8 )

Er is wederom eDige versterking nodig om het

uitgangssignaal' van een filter op het niveau te brengen waarop de

helderheidssturing van de te gebruiken ascillograaf zal reageren.

De hier gebruikte versterker is voorzien van een hoogohmige ingang

om de filters Diet te belasten; hierdoor zouden de eigenschappen van

het filter kunnen veranderen. De kwaliteit van deze versterker is

Diet van groot bela.ng; een vervor~d signaal zal dezelfde helderheids

sturing opleveren, zolang de amplitude maar niet verandert.



22.1 Appendix if,/

Theoret1sche afle1d1ng

van de zogenaamde

Whistler - mode - propagat1e .

G:aat men u1 t van onderstaande :M8.x:v(ell - verge-

l1jk1ngen

V~E - a~- d t

Vx H a12 +.J- a t-

V ~B - 0

22.1

22.2

en

en past men deze toe op monochromat1sche vlakke golven 1~ een

gele1dend medium, met" een gele1d1ngs vermogen (T

dan is, daar

L - 4.' (,.;)
clt - ,

."1,
~J

...",

~ Vx£ = -I-~i"" 8 =+/'~/" 17

r:Jx.1f. =;,i~ D (- J =-I/i~ E. E + o-g 22.5

Neemt men!" -1'''' hetgeen z1mrol is in de

beschouwde ruimte, dan geldt verder, na. vereemroud1g1ng I

en

22.6

22.7
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Noemt men

22.8

dan kali men voor de laatste vergelijking ( 22.7 ) nog eemroudiger

schrijven

22.9

Wanneer men de z-as in de richting van de voort

planting kiest, kan men met behulp van de' vergelijkingen 6 en 9

tot de ( bekende ) oplossingen voor ff(~ I ~ . en fI(1!. t) komem I

22.10

en

22.11

waarin de voortplantingskonstante als vo18t geschreven kan worden:

of

22.12

22.13

Het is duidelijk, dat n en ook ~ komplex zijn:

22.14



,22.3

Het imagina1re deel van n is verantwoordel1jk

voor de ~emping (0(.) en het reele .deel van n vindt men terug in

de fasesnelheid van de golfs

c
- ReIn.! 22.15

Gaat men de variatie na van n in de e.tmosfeer,

dan bl1jkt deze vooral van belang te zijn in vertikale richting •

. In de lucht vlak bij het aardoppervlak mag bij

benadering gesteld worden z

E - Co

terwijl

zodat, net als in de optika, gevonden wordtz

In de ionosfeer echter mag men in b~paald

geleid1ngsvermagen verwachten z

wel mag nag gesteld worden, dat

Voor de geleiding in de ionosfeer zijn in hoofd

zaak de vrije elektronen aansprakelijk en in verwaarloosbare mate

de zware ionen.

. Ziet. men af van de warmte beweging van de elek

tronen, dan kan men u1 t de beweging onder invloed van een aan te

brengen elektrisch veld het geleidingsvermagen van de ionosfeer

beschrijven.



'.' De elektrische kracht u1 tgeoefend op een

If gemiddeld " elektron kan lrlltgedrukt worden in de snelheid, die

d1t elektron verkrijgt :

- e. E = 1'7'7 d"
at: 22.16

Daarnaast moet men. rekening houden met de

tegenwerking· van de botsingen van de elektronen met de neutrale

deeltjes. Per botsing "is, het :Ur1pulsverl1es nia~ 2 m v, terwijl

het bij een n1et centrale botsing veel kleiner kan zijn dan m V.

Zij de botsingsfrequentie ~~ en neemt men

voor hat gem1ddelde 1npulsverl1es m V, dan kan bovenstaande

vergel1jk1ng als volgt aangevuld worden:

- e E = '" !i!!J:::. r ,)e ",."
o't

waarb1j u1teraard E en v dezeltde r1cht1ng hebben.

22.17

Neemt men voor het elektrische veld een har

monische funkt1e van de t1jd zoals reeds bij de behandeling van

de Maxwell - vergel1jk1ngen gesteld 1s- , dan mag men aannemen,

dat de snelhe1d volgens de zelfde t1jdfunktie verloopt, zodat

de vergel1jk1ng ( 22.17 ) overgaat in

- e E = -; tv h? V' -f-. IJe J?? v
22.18

zodat ... eE
'" (-;. lAJ + lJe) 22.19

Voor de stroomd1chthe1d.J- kan nu geschre

ven worden, b1j een elektronenkoncentratie AjI17.1
J

22.20



Kombinatie van de vergelijkingen ( 22.19 )

en ( 22.20 ) geeft I

waaruit

22.21

Dit resultaat, ingevuld in vergelijking ( 22.8 )

levert I

22.22

waarin het gestelde : C .,. fo reeds verwerkt is.

Uit de plasma-fysioa wordt nu de plasma-frequentie

avergenomen ; deze is. als volgt gedefiniliJerd

22.23

Daar deze afhankelijk is van N, zal de waard.e

in grote mate bepaald worden door de hoogte in de ionosfeer.
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22.2 De invloed van het aardmagnetisch veld.

Er is nag geen rekening gehouden met de invloed

die het aardmagnetisch veld op de beweging van een elektron

uitoefent. De bewegingsvergel1jking van het elektron zal sange

vuld moeten worden met de versnellimg van de lorentzkracht.

Noem de induktie van het aardmagnetisch veld ter

Plaatse B •, 0

Besohouw nu een monochromatische elektromagnetische golf, die

zich voortplant in de richting van de inductie Bo•

De beweging van de elektronen i~ nu het eenvoudigst te beschrij

ven in .een rechthoekig assenstelsel, waa.rvan de Z-as samenvalt

met de'positieve propagatierichting en de aardmagnetische

induktie ( fig. 22.1 )

Wanneer men bedenkt, dat zowel een elliptisoh

gepolariseerde golf als een lineair gepolariseerde golf ont

bonden kunnen worden in twee circulair g~polariseerdegolven,
dan is het dus voldoende deze laatsten alleen te beschouwen.

De beide circulair gepolariseerde golven hebben de zelfde

hoekfrequentie, doch in tegengestelde draairichting en even

tueel verschillende amplituden, De twee elektrisohe velden

kunnen als volgt geschreven worden :.

22.24

waarbij het plus-teken op de reohtsdraaiende en ?et minus-teken
op l1nksdraa.iende component duidt, gezien in de positi8V'e

propagatierichting ( zie fig. 22.2 )



Voor het krachtenevenwioht geldt nu

met Fd _ -ef

F~ = -ve h?~- -

22.25

22.26

22.27

22.28

De magnetisohe induotie heeft sleoh~s een

oopponent in de z-riohting :

B,z '= B 0

zodat

Ex = '8; = 0

Het kracht.:..en~evenwioht, u1 tgeschreven in de

verschillende riohtingen luidt als volgt :

22.29

22.3°



De oplossing van 22.31 is vrij eenvoudig;

de snelheid v z is onafhankelijk van N en Bo

22.32

Voor de beweging onder invloed van elektrisch

en magnetisch veld is deze snelheid niet van belang; het geeft

de warmte - beweging aan van de elektronen.

De oplossing voor de beide andere snelheden

vindt men door substitutie van V x en vx ' verkregen uit ( 22.30 )

in <. 22.29 ) :

( 22.3° )
Me =../Zl- 1".1 + Ve", . 'V.Y + e Eo .e'

13D e 23.. e BDe

substitutie

v~=~. v;' -I- Ve.n-, oJy
Boe ]3De

(/-' w. e E.

13.. e

;/:~t/.
e /= 22.33

f.:.- . " -i.~t= {+1. e . - iJe,,,,,. e., + £. fA).e. ) Eo, e. ' .
V' 230. e Bo.e

Men kan nu de g;1rofrequentie of cyclotron

frequentie herkennen :

= .B...e
~

22.34



( 22.33 ) kan omgevormd worden tot :

Ret reohterlid van 22.33'nulstellend, vindt

men als op~ossing :

hetgeen een exponentieiH gedempte trilling, met demping ~ en

frequentie "'1 ' voorstelt. Voor de stationnaire toestand isd.deze

oplossing met van belang.

De andere oplossing vindt men voor

zodat :

en

22.36

Substitutie in ( 22.33 ) levert de waarde

op van A :



-t2.10
= eEo p'w-'i)e :;'tI:~J
~((iiA'-lJv'- ()~))
e. E. ~/to - i'e :;:.,t'wpi)

= --;;;-(V'w-fJVi-{/'wtl-) (i~-})e) -(;J'~Jl)) 0:=

= eEo

~

/

, 'l·wt.
J/~ - e Eo. / . e
P' - --;:;:;- (/-' /A) - 1/e 'l' '7-)

Voor Yge vinden we ,een dergelijke waarde, wanneer

( 22.,36 ) in ( 22.3,3 ) wordt gesubsti tueerd :

22.,37

Ook hier vindt men een exponenti§el gedempte

trilling, zoals ( 22.35 ) , deze is eveneens niet van belang

voor de stationnaire toestand

Het geleidingsvermogen V kan nu bepaald worden

uit

J.= -- AI. e.~ = rT g
22. ,38,

I

. geldt I

Zowel voor de x - riohting als de y - riohting

::: - Ale v~
~v

- - A/e ~

- ---n-.,----"-- V·W - Pe tv,! te:J;.)



22.11

De brekingsindex wordt dUB :

=

De respectievelijke tekens van ~~ duiden

( neg steeds ) op de rechts draaiende respectievelijk de

links draaiende golf ( zie fig. 22.2 ).
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Appendix 33.1.

De lusvormige antenne.

33.1.1 Voor het veld van een cirkelvormige, eenrechthoekige

en zelfs voor een willekeurige gevormde vlakke lusantenne is het veld

( als zendantenne ), mits de afmetingen aIle klein zijn ten opzichte

van de golflengte, I 'IS j ( fig 33.1 )

waarin :

-,/kn,
1:/0 IT''' Ill. eo.

.Il ro

A = de lusoppervlakte

1.'ro = de afstand tot het " verre ". punt

k = .Er.
A

0<. = de hoek tussen het antEmnevlak en ro
I = de ~ in aIle delen gelijke - stroom

).,. = de golflengte

De effektieve lengt~ voJ.gt uit /0/6 ]

E

Het richtirigsdiagram is geschetst in fig 33.2



33.1.3

33.1. I

De stralingsweerstand wordt berekend uit I

( zie fig 33.3 )

De richtwerkingswinst voIgt nu bovenstaande waarden I

?« (d.) = 'T /~: JT (f~' =

=. ~ CO':) 0/0(
. .<.

De maximale waarde is dan :
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33.3./

33.1.5 Wanneer er reflektie optreedt, bijvoorbeeld tegen

de geleidende aarde, dan wordt deze reflektie opgeteld bij de recht

streekse straal:

waarin

ji1 = de fasehoek tengevolge van het weglengteverschil

R = de reflektiecoijffici~nt ; bij horizontale"

polarisatie ( zoals in fig 33.3 ) is deze negatief.

Is de- hoogte h van de antenne eveneens zeer klein

ten opzichte van de golflengte, dan zal de fasehoek ( zie fig 33.3 )

ook zeer klein zijn. Voor het veld kan dan geschreven worden :

Et. _ E -./1#1+1) ~i~-I- //r~) -./1" 11- '!) .,0./1 I/-R) -./1-)_
-_0 e. ((27 e {--~-)e {~e (--~-/e j-

De grootte van het totale veld wordt dus met

beinvloed door de fasehoek. ('8
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3.3. I. 3

Appendix 33.3.

Banddoorlaatfilter

Het in fig 3.3.4 gegeven sohema stelt een banddoor

laatfilter voor; het selektieve gedrag is gelegen in het RC-netwerk

dat de collectorimpedantie vormt van de eerate transistor.

Het bedoelde RC-netwerk ( fig 33.3.1 ) is vergelijk

baar met een afgestemde kring ( fig 33.3.2 ).
De stroom I in het netwerk wordt verdeeld over de

drie admittanties :

Er geldt dat :

zodat :

=VPl: ".1-)
De totale stroom wordt dan

.
4., -t' A~ _



.53.2.3

De wa.arden van de adm1ttanties zijn I

,

De overdracht wordt gegeven door

~

(~ I-jwc)

,jw Ci<

De admittanties van de parallelkring luidt I

~ I I .' ~
/1I~r;-i-. L -f-/W(I-'

,,",v .Jw ...
Vergelijking van beide admittanties levert op I

Rv=:. 'R. Ck
.<f. I- C'<)

II-' = . CI( R ~

L" ~ C'. (-C~: C"'-j
De resonantiefrequentie wordt dan I

I

L.v ell"

I



=

33.3.3

De kwaliteitsfactor :

VC(c+< CI<)

:l. (e. -I- CIJ
Deze laatste waarde bereikt slechts een maximum waarde

fp-i bij CI. .. 0

Wordt het ne:bwerk vervangen door de kring met impedantie
/

Z~ =y". , dan kan uit het totale vervangingsschema ( fig 33-3.3 ) de

totale overdrachtsfunctie bepaald worden.

Wanneer de versterking van beide transistoren groot is,

dan mag gesteld worden dat

~ - V'A,'

1/u J/E.t V ..,. == )

A/ ~ ". C - .i

Er geldt dan dat :

I= 1/",
~ I
Z,;,

"'-, = - J/...,' .
RE,

~

riot '="
Vu - ka'

Rt'
zodat

£ = ~ _ /M' k,'---
Z", 7?i 7?t Rei



33. i/. .,

ofwel

Zc

Rs

Dit komt overeen met een eenvoudige ~~ntrapsversterker

met een collectorimpedantie Zc en een emitterweerst~d'Rs ( fig 33.3.4 ).

Deze collectorimpedantie bestaat dan uit de parallel

schakeling van L~, Cv ' R..; en - Rt • Door de keuze van de weerstand Rt kan
nu de kwaliteitsfactor - en de bandbreedte - op een willekeurige

( grote ) waarde worden gebracht. De dempingsweerstand wordt dan

·,

De resonantiefrequentie blijft uiteraard ongewijzigd.

!n het principeschema ( fig 3.3.4 ) is Rt hiertoe als

variabele weerstand aangegeven.
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