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SAMENVATTING 

Uit de berekeningen, die in dit verslag zijn gegeven, kunnen de volgende 
twee conclusies getrokken worden. 

I} V~~r een acousttsche zwaartegolf die zich in een isotherme atmosfeer 
100drecbt op het aardmagneetveld Bo' op een hoogte boven de 250 krn voort
plant geldt de volgende dispersievergelijking 

w'4 ... ~ ,",~.n. - w'" ra- H (-f<~ i"~: + 't~t) - d w..a. ~ ~ ; .. ~ • T t}'-,) iL.:~ 0_ .. 

+ ~ ... "'~\ 

waarin 

Hierbij is gebruik gernaakt van het feit dat boven de 250 km de verhouding 
~i~ ,met ~ de Pedersengeleiding en ~o de evenwichtsdichtheid, ongeveer 
constant blijkt te zijn. 
Het gevolg van de aanwezige elektrische geleiding ;s een sterke tijd
demping. 

2) De verstor;ng in de aankomsthoeken van straling, afkornstig van radio
sterren,met frequenties tussen de 1 en 10 GHz ten gevolge van, zich in 
een isotherme atrnosfeer zonder gel aden deeltjes voortplantende, zwaarte~ 
golven zijn 
A." = Eo,. (, ~ ~ 1'\ <. "Ji: +/"", 

A a.." ~ C1 "1'1 (w t ... v, 
Hierin ·zijn Cl ' C2 ' P en v constanten, van de orde 1, die afhankelijk 
zijn van de hoek(en) tussen de voortplantingsrichting van de radiostraal 
en zwaartegolf, en 

i : 10-' 

(S :. .LL!.!. 
~.o l.,o 

Met £I." de drukamplitude van de zwaartegolf op zeeniveau in mbar. 
Het is nog ntet onderzocht wat de invloed is van de zwak geioniseerde 
D-, E- en F-lagen in het proces van afbuiging van radiogolven door in 
die lagen lopende zwaartegolven. 
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Onderwerpen voor verder onderzoek 

Uit het onderzoek volgen, naast de conc1usies, nog vele punten die 
nader bestudeerd kunnen worden. 
Eventueel verder onderzoek kan geconsentreerd worden op de vo1gende 
drie, min of meer los van e1kaar staande, onderwerpen. 

Het evenwicht van de atmosfeer ------------------------------
Het tweedee1tjesmode1, gegeven in paragraaf 3.4, kan uitgebreid worden 
tot een driedee1tjesmode1. Wat heeft deze uitbreiding voor gevo1gen 
voor het elektrische veld ~ ? 

Verder kan, in beide modellen, onderzocht worden wat de invloed is van 
de sne1heden van dee1tjes \r~o (en stroomdichtheid Lo) op het elektrisch 
veld ~ en het totale evenwicht. 
Literatuur : (1.3), (1.5) en 

J. atm. terr. phys. , 47 , 1985, 41 - 48 
(metingen aan het fo-veld). 

Punten voor nader onderzoek kunnen zijn 

~ wat is de inv10ed van 1/0 , met name bij de golfopwekking ? 

~ wat;s de inv10ed van de paral1e1geleiding ~o ? 

~ is de aanname dat de golfverstoringen adiabatisch plaatsvinden 
we1 correct ? 

~ wat zijn de voortplantingseigenschappen in een niet-isotherme 
atmosfeer ? 

Enzovoorts. 
Onderzoek op dit gebied zal voornamelijk numeriek van aard zijn. 
Over deze numerieke procedures wordt al het een en ander gepubliceerd. 
Lite~atuur : (1.1) tim (1.5) , (2.1) tim (2.8) en 

(4.1) tim (4.5). 
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3) Q~_in~lQ~g_~~n_g~22r~~gQl~~n_Qe_~1~~~rQID2gn~~i§£b~_§~r2ling 

Op dit terre;n ;s nog veel onderzoek mogelijk~ enkele punten zijn 
~ De berekeningen~ gegeven in hoofdstuk 6, kunnen nogmaals uitgevoerd 

worden, maar nu met de kromming van de aarde meegenomen. 

~ Idem, maar nu met toepass;ng van de brekingsindex voor een zwak 
geioniseerde atmosfeer. 
H;erbij kan nagegaan worden welk deel van de atmosfeer (het niet
geioniseerde deel beneden de 60 km, of het zwak geioniseerde deel 
boven de 60 km) de grootste invloed heeft op de totale afbuiging. 

~ Idem, maar nu met toepassing van een meer met de werkelijkheid 
overeenstemmende brekingsindex. 
Eventueel kan daartoe de atmosfeer opgedeeld worden in lagen met 
elk zijn eigen brek;ngsindex. 

~ De brekingsindex op zich : wat zijn de relatieve bijdragen van de 
ionen~ het aardmagneetveld, waterdamp, de temperatuur, het elektrisch
veld ~ , enzovoorts. 

~ Is de factor Y3 in de Claus;us-Mossotti-vergelijRing correct 
(zie diktaat "dielektrische en magnetische materialen" nr. 5503, 
THE jan. '77t ? 

~ Wat is het analogon van de vectorinvariant gegeven in lit. (1.13) 
blz. 9 {formule (6.41))? 

~ Wat is de invloed van zwaartegolven op EM-golven met een lagere 
frequentie ( < 1 GHz)~ zie lit. (3.5) en (5.3). 

Literatuur: (1.12) tIm (1.17) , (3.5) , (5.1) tIm (5.3). 
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H.l INLEIDING 

In dit verslag staan de resultaten van een onderzoek naar de invloed 
van acoustische zwaartegolven op de voortplanting van EM-straling 
afkomstig van radiosterren. 
Bij metingen aan de posities van radiosterren met behulp van de 
Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) blijkt dat er van tijd tot 
tijd periodieke onregelmatigheden in de meetresultaten voorkomen. 
Het lijkt of de ster af en toe staat te schommelen ten opzichte van 
zijn "normale" positie. 
Deze schommelingen die worden waargenomen bevatten frequentiecomponenten 
van 0,003 tot 0,02 Hz, overeenkomend met periodetijden van 5 tot 30 minuten. 
Het gaat hier dus om een ander protes dan de vaak met het blote ook waar
neembare flikkeringen van sterren. Een voorbeeld van de meetresultaten 
is gegeven in figuur 1.1 (overgenomen uit het artikel "Golven in de 
ionosfeer" van H. Kelder en T.A.Th. Spoelstra, Zenit oktober 1984). 
In werkelijkheid zal een ster niet zelf van deze vreemde schommelbewegingen 
uitvoeren maar worden ze veroorzaakt door het feit dat radiostralen, 
afkomstig van een ster, een stuk weg moeten afleggen door de atmosfeer. 
De atmosfeer, met een brekingsindex ongelijk aan een, is in staat om 
deze radiogolven iets af te buigen. Als de brekingsindex van de atmosfeer 
periodiek verandert, bijvoorbeeld door drukveranderingen, dan kan het 
hierboven beschreven verschijnsel, het schommelen van een ster, zich 
voordoen. Nu is het bekend dat er in de atmosfeer verschillende soorten 
niet-elektromagnetische golven kunnen bestaan. Enige voorbeelden zijn de 
geluidsgolven en de getijdegolven. Deze golven geven variaties in de druk 
en dus ook in de brekingsindex waardoor de straling van radiosterren meer 
of minder en in het ritme van de golf worden afgebogen. 
De geluidsgolven en de getijdegolven kunnen niet de oorzaak zijn van de 
beschreven schommelingen omdat ze niet de juiste frequenties bezitten, 
de geluidsgolven zijn te snel, de getijdegolven te langzaam. 
Er bestaan echter ook andere, minder bekende, soorten golfbewegingen in 
de atmosfeer die drukvariaties kunnen veroorzaken. Een ervan, die een 
periodetijd kan bezitten van 5 tot 30 minuten ;s de zwaartegolf. 
Het ligt zodoende voor de hand om aan te nemen dat de schommelingen in de 
positie van radiosterren in ieder geval voor een deel veroorzaakt worden 
door deze zwaartegolven. Hoe groot de invloed is zal, bij benadering, in 
dit verslag berekend worden. 



b 

Figuur 1.1 
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Fig. CI. Onregelmatigheden in de ionosfeer. 
waargenomen bij een basislijn van 2,7 kilo
mereI'. De rollens!e liguur geefl hel verloop 
van de amplitude en de ondersle van het 
faseverschil van een interferometer. Duidelijk 
zijn verschillende verschijnselen te zien. Deze 
registratle toont dar de eerste anderhalf uur 
de meting verknoeid is door langzame golven. 
Vervofgens is het 2'/1 uur rustig. De /aatste 
} 1/1 uur van de meting zyn verstoord door 
snelle onregelmatigheden. De meting is gedaan 
op een golflengle lIan 50 em. 

Fig. b Kaart van de meting wt /ig. Q. De 
kaart zou een nelte puntvormige radiobran 
moeten weergeven (waarvoor de inzet de 
afbeelding geeft op het niveau van de hellt 
van de maximale helderheid van de bran), 
maar hij vertoonl een aanlal spaakachlige 
verstoringen, die te wijten zyn aan lonosferl
sche eflecten. De spoken in gebied A zijn een 
gevolg van ionosferische golven in de eerste 
1,5 uur van de meting. De spoken bij B zijn 
het remltaat van de snelle !lucruaties in de 
laatste 1,5 uur van die meting. (De ringvor
mige structuur in de /iguur is een gevolg van 
de waarnemings- en rekenmethode en is nu 
niet van belang). Voor de duidelijkheid is de 
inlensiteitsverdeling van centrale bran. JC147. 
'afgetrokken'van de waarneming. Daardoor 
zijn de verstoringen rand de bronpl'1sifie dui
delijker zichtbaar. De verstoringen hebben 
een helderheid van ongeveer 0,3$ van die 
van de bran zel/. 



- 8-

Zwaartegolven zijn golfverschijnselen die in de atmosfeer kunnen lopen 
door het feit dat de atmosfeer gelaagd is. Deze gelaagdheid zelf is weer 
een gevolg van de aanwezigheid van een zwaartekracht. 
Aangezien het fenomeen zwaartegolven bij velen onbekend is worden deze 
golven in hoofdstuk 4 nader bekeken voor het eenvoudigste geval, namelijk 
zwaartegolven die zich ;n een ideale isotherme neutrale atmosfeer voort
planten. 
Radiogolven van sterren worden echter in een neutrale atmosfeer slechts 
weinig afgebogen omdat de brekingsindex slechts zeer we;nig van een afwijkt. 
Een grotere afbuiging van de radiogolven kan veroorzaakt worden door lading 
welke in de atmosfeer voorkomt in de zogenaamde D-, E- en F-lagen. 
Vrije ladingsdragers hebben namelijk een grotere invloed op de brekings
index dan neutrale deeltjes zodat in deze lagen de brekingsindex meer van 
een zal afwijken. 
Lading heeft echter niet alleen invloed op de brekingsindex maar oak op 
de voortplanting van niet-elektromagnetische golven zoals de zwaartegolf. 
Deze invloed van lading op zwaartegolven zal worden beschreven in hoofdstuk 5 
In hoofdstuk 6 zal dan nagegaan worgen hoe groat de invloed is van zwaarte
golven op de voortplanting van straling afkomst;g van radiosterren. 
Deze berekeningen zijn hier alleen uitgevoerd voor een isotherme neutrale 
atmosfeer. 
Alvorens de theor;e van zwaartegolven en radiogolven besproken kunnen 
worden is het nodig am de uitgangspunten vast te 1eggen. Deze uitgangs
punten zijn de basisvergelijkingen, die ;n hoofdstuk 2 afgeleid worden, 
en de atmosfeer, welke in hoofdstuk 3 beschreven wordt. 

Tenslotte wil ik een woord van dank richten aan mijn afstudeerhoogleraar, 
Prof. Dr. M.P.H. Weenink, die tijdens mijn afstuderen steeds bereid was 
am een duidelijk antwoord te geven op mijn vele vragen; en aan rnej. R. 
Speeks voor het uitstekende typewerk. 

E. Habraken 

Eindhoven, Oktober 1985 
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H.2 DE VERGELIJKINGEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden- de vergelijkingen, welke in de verdere hoofd
stukken gebruikt worden, afgeleid en nader bekeken. De afleidingen zijn 
zeer summier omdat deze in diverse boeken al uitvoerig gegeven worden. 
Goede boeken op het gebied van golven in de atmosfeer zijn bijvoorbeeld 
die van Carovillano (lit. 1.3) en van Yeh en Liu (lit. 1.13). 

2.2 De plasmavergelijkingen 

Bij het afleiden van de plasmavergelijkingen wordt meestal uitgegaan 
van de botsingloze Boltmann-vergelijking: 

Waari n J ( ~.. • )t aI. • t.' de eendee ltjesverde 1 i ngsfunti evan 
deeltjessoort ~ is en 

!i- C( :0 l' + !: c s: + II '" x B 1 

Merk op dat in i: ~ ook de val versne 11 i ng t zi t di e ; n de meeste 
boeken over plasma's verwaarloosd wordt. 
De valversnelling speelt in dit verslag echter een grote rol. 
Definieer nu de volgende macroscopische variabelen : 

'h .. :. J ~K d.~ deeltjesdichtheid 

~/YfI" ::0 "m", J f" d. ~ :0 1M Ol '\'\t( massad;chtheid 

~\ ... ' .. '"' f f 0( d ~ .. 9,1Il "". ladingsdichtheid 

:l[", . - ~" I 1l f ~ cI. !!. bulksnelheid 

l ... :: 'Olfl!~"'o.~: 9, 0( "'at !t <. stroomdichtheid 

~" .. "1M" f(y-~.,.H~-Yo() f", 4)l druktensor 

en definieer het ~& moment als (lit. 1.3) 

M";\ L .. 1.,. :: :1 ! }!"" L .. 1. o.!! 
Dan volgt met 'h:: 0 : 

~ ~""'.- ( ) -n- + v, ~_ ... Y'oc. :: 0 

en met 'h:: I : 

o v'" 0 E ' Q. 
P - -+ V· r - D q,. - " - .!ff/. X 1:2 : .2. \-~ ot. => \/YfI,,!. \'\-tt-

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9} 

(2.10 ) 

(2.11) 
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De afgeleide oOt is de totale afgeleide, gedefinieerd als 

~ ':: l\ + 3t -. . v ( 2. 12 ) 

en stelt de tijdafgeleide voor in het meebewegend frame van het 
stromend gas. 
Vergelijking (2.10) staat bekend als de massabalans en vergelijking 
(2.11) als de impuls- of momentenbalans. 
Voor ~)I kunnen ook hogere momentenbalansen afgeleid worden, waar
onder de energiebalans met "r\ .. 2., maar die worden in dit verslag niet 
gebrui kt. 
De gradient van de druktensor wordt vaak als volgt uitgeschreven 
(lit. 1.3) 

waar;n .eO( de scalaire druk voorstelt en ~ de viscos;teit. 

2.3 Het tweedeeltjesplasma 

Een tweedeeltjesplasma ;s een plasma bestaande uit ionen 
(i ndex C( ... i. ) en e 1 ektronen (; ndex oc. '" e ). 
V~~r dit soort plasma's geldt : 

!4;ota.a.t .. .!~ + 1~:: t.(~'~~-"n<t:!:!c.) 

Zo ontstaat het volgend stelsel vergelijkingen 

d "n" ( ) -rr- 4- v. "'1\" l!" .... 

De druktensor !~ kan in de meeste gevallen gelijk gesteld worden 
aan de scalaire druk 

POI:: I) I 
- L'" -

zodat 

v·f«" vp" 

V~~r index 0( moet zowe 1 i a 1 s e genomen worden. 
Om dit stelsel sluitend te maken is nog een betrekking nodig tussen 
I! .. en 'nil( welke in paragraaf 2.5 afgeleid zal worden. 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 
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2.4 Het eenfluidum plasmamodel 

De aardatmosfeer (zie ook hoofdstuk 3) is niet een tweedeeltjesplasma 
maar is een gas dat voornamelijk bestaat uit neutrale deeltjes met op 
een hoogte van 60 - 500 km een, ten opzicht van het aantal neutrale 
deeltjes, klein aantal geladen deeltjes (elektronen en ionen). 
De voor dit model uiteindelijk bruikbare vergelijkingen ontstaan door 
invoering van nieuwe grootheden. 
Bij de definities van die grootheden wordt aangenomen dat in eerste 
benadering geldt 

De aardatmosfeer voldoet redelijk aan deze benaderingen. 
De nieuwe grootheden zijn : 

~t:::' ~ , .... ""'11. 1: e (~i - 'V\~) 

~ . - f 'LtC.~" ltll. 1: e. ("", 1!. - 'VIc. Y'e) 

p.- L Po( = 0(-

Vergelijking (2.lO), gesommeerd over 0(:: n, i I e gaat hiermee over 

:i .j.V'(~Y:)::.o 
en vergelijking (2.11) gaat over in 

Q E.X + v·? - ~ r - p .. E - '})(" ,. .2-
\ O\: :=. \_ \"- - -

2.4.1 De stroomdichtheid ------------------

in 

Tot nu toe is steeds verondersteld dat er tussen de deeltjes onder
ling geen botsingen optreden. Eventuele botsingen tussen de deeltjes 
kunnen op de volgende wijze in rekening gebracht worden : 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26 ) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

Tengevolge van botsingen kan het moment van een deeltjessoort veranderen. 
Dit effect wordt beschreven via een extra term in de momentenbalans 

"' ... 'm ... ~~ ... + v· ~ - "''''~'''! - "" .... " .. ~ - [II< X. ~ :. - y. 'W\-. 'rill. (il", -l!) (2.31) 

Hier;n is v~ een botsingsfrequentie en is een maat voor de invloed 
van botsingen. 
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In de meeste gevallen (lit. 1.3) wordt aangenomen dat de botsings
termen V" ""' .. "' .. ( ll .. - y"l evenwi cht maakt met a 11 e andere momenten. 
Daarnaast worden tevens de traaghei dstermen """, """ " ~ ~'" verwaarl oosd, 
hetgeen voor lage frequenties geoorloofd is. 
Met andere woorden 

Y.,. 'Moe. '\0\ ... ('!l ... - 1:!) ::. - 9. ! '" .. ""« '\'WI-I + '\0\"" 'oc. ( s.. ... \tot it ~) - _E (2.32) 

waarin .E. de som is van de drukkracht, de zwaartekracht en de elektro
magnetische krachten op het hele gas. 
Wordt ervan uitgegaan dat de elektromagnetische krachten van deeltjes
soort «overheersend zijn dan blijft van vergelijking (2.32) het 
volgende over : 

Y 4( 'W\ oC. on... (:1! lit - ~} '" 'h .. ~ ot ( s.... !l.." ~ ) 
of we 1 

V ... "Moe. ( ~ .. - ~) - 't.,. (. :!l .. - .!:t) x ~ :: ,.,. ( Eo + Jl x §) 

Hieruit kan worden afgeleid dat 

( 11'", - 1t) 1/ :; ~ ;"/1 
I( '"'", v .. 

waarin 

-!.... s ... I~I -

"'" )) .. , So .1. ... It It !a J + \ <II "" 'I. .. ( S ... Y'l( a) It ! 
1Ift\f( ( v.l .. "'c.~) 'W\" ( v .. ~.. "'" c:.~ ) 

(cyclotronfrequentie) 

(eenheidsvector in ~ -richting) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

De subscripts 1/ en 1. betekenen respectievelijk parallel aan en 
loodrechtophet magneetveld. Verge1ijking (2.36) ontstaat door (2.34) 
uitwendig met ~ te vermenigvuldigen en uit te werken. 
Samenvoegen van (2.35) en (2.36) levert 

\-.. We. .. ( 5.. ... !l )( S) II !. 
_", (Y .. 1. .. G.Jc:.'4oc.) 

Met gebruikmaking van definitie (2.37) ontstaat tenslotte 

'} ':. rr 0 ~ 1/ ... (1"1 ( 5...1. .. ~ x. ~) 1- r 1. ~)(. ( §;. + ~ l( ~ ) + ~ f. 1l 

met 
.. 

rro :.: Z. ~." .. 
... 'W\. VII.. 

paral1elgeleiding 

! ~oI. IV ~ V«: Pedersengeleiding 11', ! .: """ .. ( Y .. '4 .. "'c.~ I ... 
to. 

<f"'l.. Z. ~ ... 1\0", c.Je. .. Hal1geleiding : :: - ~"'( V .... +fde.;..J ... 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 



- 13 -

Bij deze afleiding ;s impliciet verondersteld dat de elektronen- en 
ionendriftsnelheden klein zijn ten opzichte van de thermische snelheden. 
Is dit nf et het geva 1 dan wordt het verband tussen l' en s. vee 1 gecom
pliceerder. 
In dit verslag zal ervan uitgegaan worden dat (2.40) geldig is. 

2.4.2 Q~_£QriQli~~r~£b~_~D_9~_£~D~rifyg221~r2£n~ 

De in paragraaf 2.4 afgeleide vergelijking (2.30} ;s gel dig in een 
stilstaand coHrdinatenstelsel. In werkelijkheid draait de aarde om haar 
as zodat er nag extra (fictieve) krachten een rol kunnen spelen in de 
impulsbalans. Deze krachten, de corioliskracht en de centrifugaalkracht 
kunnen als volgt gevonden worden. Als ro de plaatsvector van punt P in 
het stilstaand coordinatenstelsel Oo~~Yolo is en r de plaatsvector in 
het roterend stelsel 0 ~ Yi , zie figuur 2.1, dan geTdt : 

y 

'Yo 

Fi guur 2.1 
cI. I" cbt .!..t. d. I. d.;" 1[ .. cit !ole, + d.: !:y+dT~! 

::: ... ~ , e. t eo i. cI. t \I 0.. " !. ~ 1'1 ()'~ r ~ 

De basi svectoren ~)L, g,y en 5h staan echter ni et stil ; n het 
stelsel, zodat 

d.. I" ( ci'lC ~ 4.! I ("-". ~ ~) 
d..t ... !:lo" 7r" ~ ... + -.n: !-, + 'IT!.l .. 'II: -;;r\ +- r .B + I ,,-, :. 

~ ..... ~~ + ~"!.:. :!:? .. ~ lI..!: It ... f 1 eo l e. i ~ t. V Q. ~ l" i K Oo :rlo Yo to 

Oit laatste geldt niet alleen voor de plaatsvector r, maar voar 
elke willekeurige vector, met andere woorden -

~() d. ( ) 
d..i: '" d:"t ... +' ~ x. ( ••• ) 

Hieruit volgt : 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 
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ofwel 

De tweede term in het rechterlid ~ 'M ~l( Y is de corioliskracht, 
de laatste term 'M!i::)C.(!!l)C.!) ;s de centrifugaalkracht. 
In het niet roterend frame is vergelijking (2.30) geldig 

o 1lIto","01: I) '1.. Q. E 
~ 0 t ... v'.l.. =- f 1: "'0'" rot + .!. lC. !::l. ... ~e_ 

zodat in het roterend frame, dus voor iemand die op aarde staat, de 
volgende vergelijking van toepassing is 

(2.49) 

(2.50) 

D'Y,t"ot P 
~ 01: +!.~~ ... vclt.lC.Yl"ot+v,.. (2.51) 

... ~ t"'OftI"O-l. - ~ 1'£0.0.1"0.. '4 (~GI. .. rd.e" r.) of. 1:)C. S .. ~. ~, 
met 

ontstaat als uiteindelijke vergelijking 
0\1 

f 0; + a. !:::!a. ... I"d.t:(!l + v . .f. '" ~ t 1"! l( ~ + ~e ~ 

waarin alle grootheden de grootheden zijn die door een op het 
aardoppervlak stilstaande waarnemer waargenomen worden. 
We zien in vergelijking (2.53) dat de volgende krachten in balans 
moeten zijn : 

K de traagheid ~ ~~ 

K de corioliskracht a. <.:!:?o. ... rclc "Y' t.g.v. de rotatie van de aarde 

K de drukkracht v· P -
K de zwaartekracht e r 
K de elektrische kracht ~t 5. en 

K de lorentzkracht t-_x. ~, 

(2.52) 

(2.53) 

Niet alle termen zul1en een even grote rol spelen, sommige worden 
helemaal verwaarloosd. Zonder verwaarlozingen bevat vergelijking (2.53) 
samen met de massabalans en andere vergelijkingen verschil1ende soorten 
golfoploss;ngen. Voor een classificatie hiervan wordt verwezen naar 
literatuur (1.4) blz. 69. 

2.5 De gaswetten 

De aardatmosfeer zal in dit verslag beschouwd worden als een ideaal gas, 
zodat voor de atmosfeer geldt 

pV :. NRT 

u 
Hierin stelt N het totaal aantal mol gas v~~r, U de totale inwendige 
energie en f het aantal vrijheidsgraden. Voor de aardatmosfeer heeft 
f bij benadering de waarde 5 (lit. 1.3 blz. 17). 

(2.54) 

(2.55) 
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Uit de thermodynamica volgt verder 

clU ::. .:lQ. - ed-V 

C". ! s _'·C bQ ) 
N :\ T " 

::. +R 
Ct : : 

I ( ~Q. ) 
N "IT e ::. ~ {( ;~)f· f(~~)f}::' hR 

1 

y C r 2. 
: :: C; :. I ... T 

d.5 <lQ eLI..! lclV 1. N R d.T + N R ~ : II 
T 

:. -;:- 1- -;:- ::. 1. T V 

Hierin de Q de totale hoeveelheid warmte, Cv de soortelijke warmte 
bij constant volume, Cp de soortelijke warmte bij constante druk en 
S de totale entropie van het gas. 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

Met behulp van de ideale gaswet (vergelijking 2.54) is d5te schrijven 
als 

d. ~ ::. N Cv d. { ~ \'\ (e V r I } 

Voor een ideaal gas dat adiabatisch van toestand verandert, dat wil 
zeggen dat het gas geen warmte uitwisselt met zijn omgeving, geldt 
OQ DS zodat lit :: 0 en ""i:iT :t 0 

Deze vergelijking zal de adiabatische wet genoemd worden. 
Het totale volume van het gas kan, met behulp van de totale massa M, 
het getal van Avogadro NA, de gemiddelde deeltjesmassa m en de 
dichtheid p, geschreven worden als . 

De ideale gaswet en de adiabatische wet krijgen dan de vorm 

t ~ T R. T :: ~ ( ~:: Nil) 

ODIc (f f~) .. 0 

2.6 De baanvergelijking 

(2.61) 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

(2.65) 

In een bronloos medium gelden voor elektromagnetische velden de 
volgende, naar de tijd Fouriergetransformeerde Maxwel1vergelijkingen: 

\)"1- !:! +j.wt§. ::. .2. (2.66) 

'il~ E.-l wrt\ ::. 0 (2.67) 

v.(£5,.\::,o (2.68) 

v·(rk:P,.o (2.69) 
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Is het medium homogeen, dan bestaan er golven van de vorm 

~ ~~. t 
=. ~ e 

met -A .. <oJ ~ ~ ,s de eenhei dsvector in de voortp 1 anti ngs
richting ene en h zTjn constante vectoren. 
Is het medium echter zwak inhomogeen, dat wil zeggen dat de schaal 
van de inhomogeniteit 1 (vfut,v"u.::il groot is ten opzichte van 
de lokale golflengte A , dan kan de vdlgende benadering toegepast 
worden : 

~ :. 

ti = 

met 
en 

e e 
J'f' 

h e j" 

"(.I:,w) 
hc!,'"') 

de op schaal ),. varierende fasefunctie en ! ( 1:., w) 

de op schaal 1 varierende amplitudefuncties. 

Uit (2.66) , (2.67) en (2.68) volgt dan, met 

(2.70) 

(2.71) 

(2.72) 

(2.73) 

Vx.{v)(!l .. j-v)((v't' )(.!.) i- i V't'x. (v)(!oJ _v'Vx{v'Vx!.) _~1 t : 2 (2.74) 

Vt1\E.! + v.~ + !.. v't' .. 0 (2.75) 

met ~: Co.) ..j~o " 
De respectievelijke termen varieren op de volgende schalen 
V)(.<VlC.!l 1.1- .&,1. t )..1. 

v x.. ( V"" J(. i) A f v .e~ £. • ! l 

V'f lC. tv",!) A~ v.~ ~ 
to 

V't' X. <. flit' x. !) " v't'. !. >.. 

zodat 

e.v't':o· 

en dus 

(2.76) 

(2.77) 

V'f • V'f = ~2. (2.78) 

Figuur 2.2 
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Als nu s de eenheidsnormaal op een constant ~ -oppervlak is en ! (s) 
een punt op de straal, dan ;s 

V>V '17'4' 
S :. -I -I :. -;-
- v'f .... 

ell: 
~::. ! 

zodat 

(2.79) 

(2.80) 

V 'I' :. .ec! (2.81) 

.i.' V't' ::: .t. 1'1 ::. k 

V(,a.O''t'}::: v..tc. 
V( d..t.. k~l::: v~ 

Q..$ -

~(t.~l:::v.t 
eLs cLs 

Met .t.:::..t.. ~ I "r\:::.Ji;. I L. ..... w.Je .. j"." volgt tenslotte de 
baanvergelijking 

cl ( d.t) o.S "n TI ::: V~ 

(2.82) 

(2.83) 
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H.3 DE ATMOSFEER 

3.1 Inleiding 
De atmosfeer, dat wil zeggen de gaslaag die zich om de aarde bevindt, 
is geen mooie homogene in statisch evenwicht zijnde laag, maar een 
laag waarin vele processen en factoren een rol spelen. Enkele van die 
processen/factoren zijn wel bekend, zoals de invloed van de zwaarte
kracht (anders zou er geen atmosfeer mogelijk zijn), verwarming door 
de zon enzovoorts. 
Andere zijn wellicht minder bekend (fotoionisatie, chemische reacties, 
etc.). Al met al is het vrijwel onmogelijk om de atmosfeer precies te 
beschrijven met behulp van een model. Het doel van dit hoofdstuk ;s 
daarom tweeledig. 
Ten eerste zal in paragraaf 2 een beschrijving worden gegeven van de 
atmosfeer, zoals die gemeten wordt. Deze beschrijving ;s verre van vol
ledig maar bevat al'een de zaken die voor het verdere verslag nodig z;jn. 
In de drie daarop volgende paragrafen zal getracht worden om de atmosfeer 
te beschrijven met een hanteerbaar evenwichtsmodel. Met handteerbaar 
wordt hier bedoeld dat het model zo moet zijn samengesteld dat alle 
berekeningen, zoals die in de andere hoofdstukken naar voren komen, zo 
eenvoudig mogelijk worden. 

3.2 De structuur van de atmosfeer 
Aangezien de atmosfeer aan de aarde gebonden wordt door de zwaartekracht 
is de atmosfeer van nature "gelaagd ll

• Dit houdt in dat de druk en de 
dichtheid afnemen met toenemende hoogte. Daar komt nog bij dat tengevolge 
van de zonnestraling de gasdeeltjes op een hoogte van ongeveer 100 km 
geioniseerd worden en dat de temperatuur van de hoogte afhangt. 
De benaming van de verschil1ende lagen- van de atmosfeer is danook afhan
kelijk van de grootheid die gebruikt wordt. 
Twee veel gebruikte indelingen staan in figuur 3.1. 

300 
F. 

E 

TROPOSf'tER. 
o~~~~~~~--~--~~~~ 

soo 1OQO 
TaM PI RAT u.\A,tI. (II) 

" 

800 

" , 
" I 
'. I 

.-~-~-~--' 
700 

600 

; 500 
... 
~400 
o 
o 

::s: 300 Fa 
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10 

Figuur 3.1 
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Hoewel de temperatuur en de elektronendichtheid hoogte-afhankelijk 
zijn, is de meest elementaire fysische kenmerk van de atmosfeer dat 
de druk en de dichtheid van de hoogte afhangen. 
Deze hoogte-afhankelijkheid wordt weergegeven in figuur 3.2. 

OiCI;TE i 0 kg/m3 

10-14 10-12 10-10 10-8 10-0 10-4 10-2 100 

1000 
I 
I 

900 \ 
\ 
\ 

800 \ 
\ 

E 700 
j{f. 

111 800 ... 
<!J 

g500 
:r 

400 

300 

200 

100 

o~~~~~--~~~--~~~~ 

10-8 10-6 10~ 10-2 100 104 106 

OI{UI<. N/m2 

Figuur 3.2 

Andere parameters die bij de berekeningen naar voren kunnen kamen ZlJn 
de geleidingen ~O'~le~ ~~ de parallel-, Pedersen- en Hal1geleiding 
resp. Deze zul1en evenals de elektronendichtheid van de hoogte afhangen. 
De grafieken van ~OI~1 ~n~l staan in figuur 3.3, waarin tevens de dicht
heid \'. nogmaals is uitgezet. 

~~----~------fO~-·~·~~~~~'O~-·~·-----'----'.~-·~~'-----·'. 
o ' .... T H it .. II < ,,3, .... -11 

-I 

• L1NU1 1."'0£" ' .... T: 

1>"4 

li"l~ "'£T ~"NT. 

~"'''T 

'" --
.., 
... 
" o 
Q 

:r 

100 

IO'S 

Figuur 3.3 

10' 
( ....... /"' ... ,) 
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Uit de grafiek blijkt dat de verhouding ~ op grotere hoogten (vanaf 
ca. 300 km) vrijwel constant is. 
Dit constant zijn van To is een belangrijk gegeven waarvan in hoofdstuk 5 
gebruikt gemaakt wordt. 
Uiteraard zijn er nog vele grootheden die van de hoogte afhangen en kan 
er nog veel meer vertelt worden over de samenstel1ing van de atmosfeer. 
Hiervoor wordt echter verwezen naar appendix A en naar de diverse boeken 
die over dit onderwerp handelen (lit. 1.3 ; 1.5 ; 1.6 ; 1.9 ; 1.10 en 1.11). 
Als laatste is er nog een parameter van belang die niets met de statische 
atmosfeer te maken heeft, maar wel invloed heeft op b.v. golfverschijn
selen. Dit is het aardmagneetveld §o • Dit is een, voor niet al te grote 
hoogten, constant magneetveld met een sterke van 

(3.1) 

en een richting van zuid naar noord. Het magneetveld maakt een kleine 
hoek I met het raakvlak aan de aarde, zie figuur 3.4 

Figuur 3.4 

Deze magnetis.che dip-hoek is voor plaatsen die niet te dicht- bij de 
polen 1iggen meestal verwaarloosbaar en wordt ook in dit verslag nul 
genomen. 

3.3 De geidealiseerde neutrale atmosfeer 

Beschouw nu de atmosfeer in evenwicht met de hoogte-afhankelijke druk 
en dichtheid zoals die in figuur 3.2 gegeven zijn. In deze paragraaf 
zal getracht worden om voor flU} en qn) een eenvoudige uitdrukking te 
vinden. 
Neem daarvoor de impulsbalans (vergelijking 2.53) en neem aan dat voor 
de atmosfeer in evenwicht geldt 

en 

De index 0 geeft aan dat de evenwichtswaarden bedoeld worden, 
geeft aan dat de invloed van wind niet wordt meegenomen. 
Van de impulsbalans blijft zo over 

ofwel 
d. to 
d. 1 : - ~o ~ 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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omdat aangenomen wordt dat er al1een variaties in de z-richting 
(hoogte) op kunnen treden. Een visualisatie van deze vergelijking 
staat in figuur 3.5 

Figuur 3.5 

~.~ is de zwaartekracht 

~~o is de drukgradient
~ 'l kracht 

In vergelijking 3.5 ;s aangenomen dat g, de valversnelling, onafhan
kelijk is van de hoogte. In werkelijkheid hangt 9 iets af van de hoogte 
(zie appendix A). Dit effect kan in rekening gebracht worden door de 
definitie van de geopotentiele hoogte Z (geopotential height) : 

'I 

IZ ::: .....:.- J q.d.i ~ Rl (3.6) 
%. 0 <I R+ l 

waarin to de valversnelling op het aardoPPervlak ;s (t'o '= 1j,8 _1$1) 

en R de straa 1 van de aarde (R -:::. 6 3 ~ 8 -k'm) 
Verder zal 9 ook afhangen van de breedtegraad (de plaats op aarde). 
In het algemeen zijn deze effecten verwaarloosbaar en kan gerekend 
worden met een constante waarde voor g. 
Wordt 9 constant genomen, dan is er naast vergelijking 3.5 nag een 
betrekking nodig tussen ~o en fo, de toestandsvergelijking. Hiervoor 
zijn er verschillende mogelijkheden. De twee eenvoudigste geval1en 
zullen besproken worden. 

3.3.1 Q~_i~Q~n~rm~_~~mQ~f~~r 

In dit geval wordt de temperatuur onafhankelijk van de hoogte z genomen 
en kan de ideale gaswet dienen als de tweede betrekking tussen 
namelijk > 

~: ~ ~T 0 ( 3. 7 ) 

Samen met (3.5) ontstaat de volgende eenvoudige differentiaalverge
lijk;ng voor 

Met als oplossing 
t 

(3.8) 

fo ( J I ::: f 00 C. - H (3.9) 
~ 1". 

De constante H:: ~t heet de verticale schaalfactor (scale height) 
en heeft een waarde van 5 - 50 km, Eoo is de luchtdruk op de grond 
en heeft een waarde van ongeveertoS' "'I",,&.. Eenzelfde formule geldt in 
dit gevalook voor de dichtheid 

'I 
-H" 

foOl ': ~.o e (3.10) 

met (>00 de d i chthei d op z = 0 (~oo::! I Jct'/"'"'~ l. 
Uit de formules (3.9) en (3.10) blijkt dat een isotherme atmosfeer 
zich uitstrekt tot I ... 00. 
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3.3.2 Q~_!gi2Q2~i~£b~_!~mQ~f~~r 

Nu wordt aangenomen dat de atmosfeer geen warmte uitwisselt met zijn 
omgev;ng en wordt de adiabatische wet als tweede betrekking tussen f. 
en l'. genomen : 

zodat 

4.:fo " A r f CY-
1 

d. ~o 

De differentiaalvergelijking voor ~o is dan 
i'- ( Y _ I 4-

d. ~o ::. - -y-- i- cti 

met als oplossing 

De constante ~oo is de dichtheid op hoogte z = zoo 
In deze adiabatische benadering heeft de atmosfeer een eindige 
hoogte, immers al s z - Zo = y to Lio) dan i s ~Q111::: 0 

'00 Cj-lll"-I) 

Verder kan eenvoudig afgeleid worden dat in dit geval de temperatuur 
lineair met de hoogte afneemt. 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

Zowel de isotherme a.1s de adiabatische atmosfeer zijn benaderingen 
van de werkelijkheid omdat de temperatuur van de atmosfeer noch 
constant is noch lineair afneemt met de hoogte. Indien de twee ben a
deringen met elkaar vergeleken worden blijkt dat de isotherme benade-
ri ng het eenvoudi gste verband tussen 1'0,~. en z geeft. . 
Deze benadering zal daarom in dit verslag gebruikt worden als model 
voor een neutrale atmosfeer. Het effect van een niet-constante tempe
ratuur kan eventueel in rekening gebracht worden door de verticale 
schaal factor H van de hoogte te laten afhangen, H = H (z). 
De formule voor de druk wordt dan 

1. 

£1.'11 .. r .. t:ltr {- J ;r di} (3.15) 
I) 

In dit verslag zal verder aangenomen worden dat H constant is. 

3.4 De geidealiseerde tweedeeltjes atmosfeer 

Hoewel niet met de werkelijkheid in overeenstemming kan de atmosfeer 
ook opgevat worden als een mengsel van elektronen en ionen. Om de 
evenwichtsdruk en -dichtheid te bereken zijn de impulsbalans voor de 
elektronen en de impulsbalans voor de ionen nodig (vergelijking 2.17). 
In deze impulsbalans wordt de invloed van botsingen nlet meegenomen 
zodat in dit model geen elektrische geleidbaarheid aanwezig is. 
Het rekenwerk zal verder vereenvoudigd worden door het volgende aan te 
nemen : 
a) er is alleen gelaagdheid in de z-richting 
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b) y~:: 'brc.:.2. 

1~ :.: !« '::. .2. 

!. "" ~. 1. ! t 1: fe 1. 
~ .. &. 0 :. - ( ~ ~ ) ~ I 

c) de atmosfeer is in ;sothermisch 

rio :: 
k'T 

~T t i • -;:: :; ~. ". 
~T 

~T e to :: ~." 11M. 
:: '\'\ to 

(geen wind) 

(geen elektrische stromen) 

(geen viscositeit) 

evenw;cht 

d) de invloed van de zwaartekracht op de zeer lichte elektronen 
is verwaarloosbaar ten opz;chte van de drukkracht en elektri
sche kracht. 

Met behulp van deze aannamen volgt, uit vergelijking 2.17 voor ionen 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

( 0(: i. ) en elektronen (<<: e.) en de vergelijking van Poisson, het stelsel 

ofwel 

~ T d. ~':o ( cl LA 
'1M, d. l' ... ~ ~o t + ~io ~ '""d:'T :: 0 

:: -

Vergelijking (3.26} geeft 

{ etA} . 
ft. ('I) :. ~eoo ~x r k'T 

Uit (3.27} volgt hiermee 

Het invullen van (3.28) en (3.29) in (3.25) levert een niet-lineaire 
derde orde differentiaalvergelijking voor de potentiaal U 

(U'::: d.~ I (i.e.) 

1,111 I ( ,) 1\ 
VI + - ¥iI\·q, ..... u LA-

1<'1' '4'" 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26 ) 

{3.27} 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 
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Een mogelijke oplossing is direkt te vinden, namelijk 

t "M' ~ lA ;: - ..;.;..;...:..L 2.« 

Waarmee kan worden afgeleid 

{ ~ } 1 e~o cal :: ~C.oo e. ... V - 1ok'! i :: ~C.oo e- H7 

Vergelijking (3.33} geeft aan dat er quasi-neutraliteit heerst 
omdat ~':o OC.o f ' 

- - ~ 0 weI. 'V'- II "t\" _;. - 1IM.c. '0 "0' 

De schaal factor ~.:: ~; wijkt een factor 2 af ten opz;chte 
van de schaalfactor voor de neutrale atmosfeer H:.!~ omdat nu het 
elektrisch veld een even grote rol speelt als het zwaartekrachtveld. 
Uit (3.34) volgt tevens v· E.o :t 0 (quasineutraliteit). 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

Andere analyt;sche oplossingen zijn niet eenvoudig te achterhalen, 
zelfs niet als er (grove) benaderingen gemaakt worden. Oat deze andere 
oplossingen waarschijnlijk weinig zin hebben volgt uit de hier onder 
staande beschouwing. 
Maak de differentiaalvergelijking (3.30) dimensieloos via de volgende 
transformatie 

Waarin h een maat voor de afstand is waarover 'i' zal varHken. 
De differentiaalvergelijking wordt dan: 

Kies h :: H :: !O ~"M en 
1. 1.1-

~ teoo 1.' 
1(0 T. o -to ~ 3· to 

Met andere woorden de laatste term in 
zodat in goede benadering moet gelden 

I -.: t'-
'f:- ,-lofT 

(3.37) zal sterk overheersen 

Een nadeel van de hier gevonden oplossing is dat het eruit volgend 
elektrisch veld zeer klein is: 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.3S) 

~ . -.: , -,. v'j. 
1;;.:: l e. ~ 3.. 10 -- • 

In de literatuur (1.5) is sprake van veldsterkten in de orde van 10-2 
Deze grate veldsterkten worden echter veroorzaakt door stromingen 
van deeltjes in het plasma die in het bovenstaande model n;et mee
genomen zi jn (!to(:: sa). 
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3.5 De geidealiseerde eenfluidum atmosfeer 

In deze situatie wordt impulsbalans (2.53) gebruikt. 
Evenals in paragraaf 4 wordt aangenomen dat er al1een een gelaagdheid 
in de z-richting aanwezig is en dat er geen nulde orde snelheidscom
ponenten zijn (yo::: 21 , dat wil zeggen dat er geen stationaire wind 
aanwezig is. Tevens wordt verondersteld dat de atmosfeer quasineutraal 
i s zoda t ~ Co ::: 0 . 

Hiermee blijft van de impulsbalans het volgende over 

- v f 0 ... to 3' ... l' 0 1(. ~o :: .2. (3.39) 

In de atmosfeer lopen elektrische stromen, zoals de dynamostroom. 
De invloed van deze stromen op vergelijking (3.39) ;s echter gering 
omdat ¥o <. 10-'5 A/'Wt1 met het maximum op ongeveer 100 km (de dynamolaag, 
zie lit. (1.5). 
Dit houdt in dat lo eo <.< ~o t zodat bij benadering 

(3.40) 

Dit is dezelfde vergelijking als voor het geval van de geidealiseerde 
neutrale atmosfeer zodat voor de verdere uitwerking verwezen wordt 
naar paragraaf 3.3. 
Merk op dat ten gevolge van de quasineutraliteit de invloed van een 
eventueel aanwezig elektrisch veld alleen tot uiting kan komen via de 
stroomdichtheid lo die ook hier verwaarloosd wordt. 



- 26 -

H.4 ZWAARTEGOLVEN IN EEN NEUTRALE ATMOSFEER 

4.1 Inleiding 

Zwaartegolven zijn golfverschijnselen die voor kunnen komen in een, 
ten gevolge van de zwaartekracht, gelaagd medium zoals de atmosfeer. 
C.O. Hines (1960, lit. 1.1) onderkende voor het eerst het belang van 
zwaartegolven om atmosfeerverstoringen (in bijvoorbeeld de druk en 
dichtheid) te kunnen verklaren. 
Uit het jaartal 1960 blijkt dat het onderwerp zwaartegolven vrij jong 
is en als gevolg daarvan bij velen nog onbekend. 
In dit hoofdstuk zal daarom het verschijnsel zwaartegolven besproken 
worden voor het eenvoudigste geval namelijk zwaartegolven in een neutrale 
isotherme a~losfeer. Lezers die meer willen weten over dit onderwerp 
kunnen terecht in de literatuur. 
Enkele boeken waarin het onderwerp zwaartegolven besproken wordt zijn 
C.O. Hines (lit. 1.1) , S. Kato (lit. 1.2) , R. Carovillano en J. Forbes 
(lit. 1.3) , E. Gossard en W. Hooke (lit. 1.4) en J. Hargreaves (lit. 1.11) 
Tevens zijn in de literatuuropgave een groot aantal artikelen vermeld. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in de engelse literatuur verschil1ende 
namen voor zwaartegolven in omloop zijn die al1e vrijwel hetzelfde 
inhouden. Deze namen zijn : 
~ gravity waves (GW) 
* internal gravity waves (IGW) 
~ acoustic-gravity waves (AGW) 
* traveling ionopheric disturbances (TID) 

Deze naam bevat naast zwaartegolven nog andere soorten golven. 
~ buoyancy oscillations 

Meestal gebruikt voor incompressibele media. 

4.2 De fysica van zwaartegolven 

V~~r we met de afleiding van de dispersierelatie van zwaartegolven 
beginnen zullen we een belangrijke natuurlijke frequentie, de zogenaamde 
Brunt-Vaisala frequentie, op een heuristische wijze afleiden. 
Beschouw daartoe een horizontaal gelaagde atmosfeer waarin de druk en 
dichtheid in evenwicht voldoen aan 
ell. I 

d:1 :: e 0 ~ - ~ ~o ( '1) 

Neem daarin, in gedachte, een klein volume-elementje t:J. \}' lucht, 
zie figuur 4.1, en verplaats dat door middel van een externe kracht 
over een kleine afstand Co, omhoog. 

Figuur 4.1 

(4.1) 
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Er wordt aangenomen dat deze verplaatsing onder adiabatische condities 
verloopt (dat wil zeggen dat e ~-r = constant), zo dat de druk in het 
verplaatste elementje gelijk is aan de druk daar in ongestoorde even
wichtstoestand. Indien de grootheden in het volume-elementje met een 
index ~ worden aangegeven en buiten het volume-elementje met een index 0 , 

dan geldt : 

f ... ( '2 .. A l' ~ t.. <. 1 + 6. ;) ::. !" (. I I + f; <. 11 A 1 ::. f'" !) • ~ to (. 11 1\ t (4.2) 

De adiabatische wet geeft : 
.¥ .Y .i' r" (I) fo ('i I ::. t'll< (f:J ~"" (.1: J :. f ... ( ~ + 411 e .... C 11- 4 ;) ,. 

:. {e 0 ('1) • ~ ~ .. 0.) A ~ } ~"Io< ( i .. 6. 1 ) - ¥ ( 4. 3 ) 

Hieruit volgt, correct tot in le orde van 

De kracht die op het verplaatste elementje werkt bevat twee termen. 
Per volume-element ;s deze kracht 

k :. - [ ~ ~"" ( i + 4 i ). ~ ~ 0 ( & + 4 l) J 

(4.4) 

(4.5) 

De eerste term d ~""li+4i) is de zwaartekracht die op het elementje 
werkt, zijn eigen gewicht, de tweede term ~ ~o (l: + 1\ 1) is de opwaartse 
kracht die het volume-elementje voelt. Deze opwaartse kracht ;s gelijk 
aan het gewicht van de, oorspronkelijk daar aanwezige, verplaatste 
hoevee.1beid lucht. 
Invullen van (4.4) in (4.5) levert 

k ::. q, _ , 'i + A l) - CI i I _ 'fe (11 I .. J 
() \V .. 4 ¥t"U) A1 ~o(.~ ,. 

t 

:: ~ ~" ( a) + ~ ~~( a I '" 1 - ~ eo (.1.) + f 4; ~"n) :. 

::. ~ { ~ ~ , '! I ... ~ ~o ( ~) } A 1 (4.6) 

Met 

c.1.:. (~~: )o.d.':o.l.Q.Q.t': ¥~~o = kwadraat van de geluidssnelheid (4.7) 
d.%. 1\ 1 

Maar de kracht is ook gelijk aan ~,,~ zodat 
2. , ] 

d. Ai [~i.." ( 8) -:in" ::. ~ ~on)? < 1. A 1 _. - <.Vb A i 4. 

Er ontstaat een harmonische beweg;ng om het evenwichtspunt als w~ >0 
waarbi j de hoekfrequenti e <Ub de Brunt-Va; salEi frequenti e wordt 
genoemd (ook vaak aangegeven met WI' of N). 
In een ideale isotherme atmosfeer geldt : 

~~(il - .....!... en c. 1. rr. 
)(~H zodat ~. (1) 

:. H ::. To:' 
• 

1. - i [ 
\,.Ci) 

~] ..1._ ....L '~-I) l (4.9) w\, ::. 
~o(11 + '" H ¥H '" )'H :> 0 ( Y.) d 
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V~~r een standaardatmosfeer zijn de parameterwaarden bij benadering 
v ;. I" 'Wt{~" It lI:\ c. ... 310 ""Is 11:11' "i"::' I -, I 3 :: 10 

De Brunt-Vaisala frequentie is dan 
wb=-J()';~t'!X 0,01. Y"Q.iJ./1 

overeenkomend met een periodetijd van 
2. 1:f 

t'1:, ~ ~ ::III. 310S :. '," W\i" 

De oscillaties zijn dus relatief langzaam. 

4.3 De gelineariseerde vergelijkingen 

De vergelijkingen zoals die in paragraaf 2.4 vermeld ZlJn, zijn niet 
direct bruikbaar voor het bepalen van de golfeigenschappen vanwege hun 
complexheid en niet-lineariteit. De niet-lineariteit in de bewegings
vergelijking ontstaat in de term 
o v ~ \I of"':: 4; ~ (y:.v}ll 

Echter ook de continuiteitsvergelijking en de adiabatische wet 
bevatten niet-lineaire termen. 
Om het stelsel vergelijkingen hanteerbaar te houden zal in deze 
paragraaf onderzocht worden welke termen bij voorbaat een onder
geschikte rol spelen en worden de vergelijkingen gelineariseerd. 
V~~r een neutrale aWlosfeer zijn alleen de massabalans (2.29), de 
impulsbalans (2.53) en de adiabatische wet (2.65) nodig. 
De adiabatische wet is gekozen op grond van de aanname dat de druk
en dichtheidsvariaties in de golf io "snel" verlopen dat de golf 
geen tijd heeft om warmte met zijn omgeving uit te wisselen. 
In de impulsbalans (2.53) vallen een aantal termen weg : 

(4.10) 

} '::. 0 
I - -

de atmosfeer is neutraal en stroomloos ondersteld 
in dit hoofdstuk -

wordt verwaarloosd omdat voor zwaartegolven geldt 
c.J zwaartegolf »c..J aarde (z;e paragraaf 4.7 voor 
c.J zwaartego 1f , W aarde O!. 1. ~. 10- 5 I, S ). 

~ de viscositeit wordt verwaarloosd ( '1= 0) zodat 

v· f :: vf . (4.11) 

Als laatste geldt dat de golflengtes van zwaartegolven veel kleiner 
zijn dan de aardomtrek zodat de aarde vlak verondersteld mag worden. 
Het stelsel vergelijkingen dat overblijft is 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 
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Deze vergelijkingen moeten nu nog gelineariseerd worden. 
Stel daartoe 

(geen stationaire wind) 

Hier;n zijn ~o en p. de evenwichtsdichtheid en -druk gegeven door 
vergelijkingen (3.10) en (3.9) zodat 

~ _ ~o 
cil - - ""'if" 

d. fo to 
d:"'i"" ... - Ii ::. 0 

In (4.17) zijn de invloeden van stationaire winden niet meegenomen 
(y. ::: 21. Hierdoor wordt ook het voornaamste excitatiemechanisme 

van de zwaartegolf weggelaten. 
De verstoringen ~, en P, worden klein verondersteld ten opzichte 
van de evenwichtsgrootheden 
De eerste orde vergelijkingen die uit (4.12)s (4.13) en {4.14} 
volgen zijn 

6~. ( ) . "IT .. v· ~o!!\ ::. 0 

6 r. ,. a. { 4 } ""IT i- :!!\' vr. =... -.-r- + :!:lIe veo 

met 

1. )' r. 
c: -

~o 
kwadraat van de geluidssnelheid 

(4.15) 

(4.16) 

( 4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

De oplossing van de nulde orde vergelijkingen staan in paragraaf 3.3. 

4.4 De dispersievergelijking 

De vergelijkingen (4.20), (4.21) en (4.22) kunnen nu opgelost worden 
waarbi j er rekeni ng mee moet 'worden gehouden dat eo en ~o van de hoogte 
afhangen. Aangezien in het stelsel vergelijkingen geen onderscheid 
bestaat tussen de 'X- en y- as. mag het assenstelsel zo om de z-:as 
gedraaid worden dat de golfvector k in het ~Z-Vlak komt te liggen. 
Hierdoor vervallen alle termen die-van de y -coordinaat afhankelijk ZlJn 
en is Vy:o. Omdat alle coefficienten tijdonafhankelijk zijn mag er een 
fouriertransformatie van het tijddomein naar het frequentiedomein toe
gepast worden (~/u - - J- Co) ) • 

Indien ook nog de volgende onbekende 

:i :::: ~o ~ I 

ingevoerd wordt ontstaat het volgende stelsel vergelijking 

J"'~. ::. v.y. 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 
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(Wrl+~Vl" Jw;(~H~, + Y1 V, 

Hierin is gebruik gemaakt van de gelijkheid 

2. Yeo v K'T Y H 
c. :: To :: (l -;W;-:: d-

In het bovenstaande stelsel zijn alle coefficienten plaatsonafhan
kelijk zodat nu de fouriertransformatie van het plaatsdomein naar 
het k-domein toegestaan is, met andere woorden V--t> IS waar;n k 
de golfvector is. Zo ontstaat 

JW~I - j.k1(Vx -~klVi = Q 

J C4;, Vi - ~ ~I - j. k, ~I :: 0 

j '" PI - j W '.(~ Ii ~, - ,y- d ~ V .. :: 0 

Nulstel1en van de determinant vandit stelsel geeft de dispersie
vergelijking 

w"l _ W 1. 'Y ~ \-I ( l,(: + k ~ _ ~ \<.1 ~ ) + (r _ d % ~ k~ :: 0 

Stel nu 

kx :: ~x 

k i :. .t. 1 ... it( 
met .&., Jc. 1 U\ CI. reeel 1), dan volgt uit het imaginaire deel 
van (4.33) 

w 1. y ~ I-l ( 1 j ~l 0( - J .t. i ~ ) :. 0 

zodat moet gelden 

0(:: 2,IH ( .L t f 0 ) 

Hiermee wordt het reele deel van (4.33) gelijk aan 

w'l _ tv 1. 8" ~ H (t.~ ... t.; + 'i~J + ( r -d f ~~ :: 0 

Om aan het stelsel vergelijkingen (4.29) - (4.32) te voldoen 
moeten de variabelen gelijk zijn aan 

PI:' ~w¥~H[{¥'-t}~-w1.YH]A 

~I :. - j. W ;Y Ii C w1. + (t - d ~ i kll 1 A 

V ... :: ik)&Y~H [(l'-d,.- w"j'H1A 

VO!" - w1. '(, H [ I + Y H j I< I J A 

1) Strikt genomen is er geen reden aan te geven waarom kx reeel 
moet zijn. Met deze keuze wordt echter een vergelijking verkregen 
die algemeen in de literatuur bekend is (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4). 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 

(4.41) 

(4.42) 
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Waar;n A een willekeurige constante is. Deze betrekkingen heten de 
polarisatievergelijkingen. 
De dispersievergelijking (4.38) kan ook geschreven worden als 

, 2. 1. D " w! _ w 1. '" ~ 
1.<.)(,- W:~Co,)~ 1<.'l;' wt!-w1.'7 (4.43) 

waarin 
1. ..r..t. 1. (. cvq, : ~ 't H 1. " I.{H (4.44) 

1. (¥-I)t 
"-II;. : .:: ¥H (4.45) 

De variabelen f, '\>' e.n Y bevatten nu als gemeenschappelijke term 

e - * e - j. ( w t - -kll Z - it 1 i ) ( 4. 46 ) 

I 

De factor e tM leidt tot een toename van de amplitude met de 
hoogte. Deze groei compenseert de afname van de (evenwichts-) druk en 
dichtheid met de hoogte zodanig dat de verticale flux van de golfenergie 
constant blijft. Deze factor is een natuurlijk gevolg van de continue 
gelaagdheid van de atmosfeer. Merk ook op dat alleen ten gevolge van 
deze bijzondere gelaagdheid ((>0: \>..., e- i/H ) er vlakke golfoplossingen 
moge 1; j k zi jn. 

4.5 De voortplantingseigenschappen 

V~~r een lopende golf moeten -l,1. 1.te 1 (1'1 W reeel zijn, zie (4.46). 
Aangezien ¥<1 geldt 

immers 

__ J:.. X-
C .1 

Hiermee volgt uit dispersievergelijking (4.43) dat er twee soorten 
golfoplossingen bestaan, de gebieden waar;n deze golven bestaan zijn 
in figuur 4.2 gearceerd. 
a) Gebied I 

Dit zijn de gemodificeerde gelu;dsgolven. 

b) Gebied II 
Dit zijn de gemodif;ceerde zwaartegolven. 

13 

Figuur 4.2 

, I ........ 
I ........ , ... 

.... " I 

(4.47) 

(4.48) 

(4.49) 
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Dat voor gebied I de golven gemodificeerde geluidsgolven worden 
genoemd is een gevolg van het feit dat voor (.,) ... 00 de dispersieverge ... 
lijking er uit ziet als 

Oit is de d;spers;evergelijking voor normale geluidsgolven, waarin 
de zwaartekracht geen rol speelt. In het hier besproken geval is de 
invloed van de zwaartekracht wel meegenomen (en speelt in gebied II 
een essentiele roll zodat dan de dispersievergelijking daarvoor ge
corrigeerd moet worden. Zo gaat (4.50) over in (4.43). 
De frequentie ~, wordt wel de acoustic cut-off frequentie genoemd, 
terwijl aan W~ de Brunt-Vaisala frequentie, soms de naam gravity 
cut-off frequentie gegeven wordt. 

(4.50) 

V~~r Wb<W< w ... ;s er geen golfvoortplanting mogelijk,er zit een Itgat" 
in het frequentiespectrum. 
Merk op dat de dispensie van zwaartegolven een karakteristieke eigen
schap is van de gelaagdheid van de atmosfeer en vrijwel onafhankelijk 
is van eventuele randvoorwaarden : vlakke zwaartegolven in een oneindig 
uitgestrekt medium vertonen al dispersie. Dit in tegenstelling tot de 
geometrische dispersie die veroorzaakt wordt door reflecties op grens
vlakken. 
De dispersievergelijking (4.43) is in figuur 4.3 grafisch weergegeven 
met de periodetijd ~ als parameter. 
De ellipsvorm;ge contouren zijn voor geluidsgolven, de hyperboolvormige 
controuren voor de zwaartegolven. 

kz(m"'l, 

4' ,. 
" 't ,. ,. 31 5 -Ii\. 

H .. b,o ~~ 

1:'4, ,. ...u... :: 't, 'i ~.:., w, 

t'a 
t.1t" ,,) , ~i~ :: c:;; :. 

De parameter 1:': \f staat in de rechthoekjes (in minuten) 

Figuur 4.3 
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Een ander veelgebruikte grafische representatie ;s gegeven in figuur 4.4 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de ubrekingsindex ll n die als volgt 
gedefinieerd is 

.". ! : 
..t.",G 

W 

'Y\t ! :. .!u.. 
w 

"I 

2 

Figuur 4.4 

Go 1 yen di e onder een hoek B ten opzi chte van de hori zon 
voortplanten hebben fasevariaties in de e -richting die bepaald 
worden door het golfgetal . 

~ ::: ~ If. C. 0 s 9 ~ .tc as': 1'\ e = -J Jt.~ +- .ft. ~ • 

De fasesnelheid in deze richting is 
'-oJ U'f :: T 

c ... -'\'\ 
met 

(4.51) 

(4.52) 

(4.53) 

(4.54) 

(4.55) 

In figuur 4.4 kan ook eenvoudig de richting van de energiestroom 
getekend worden. Immers de energiedichthei~ heeft snelheidscomponenten. 

( 4\ w ) 
vb : 'l: Tl;..&.. 

(0'-oJ) 
lJ l' . - "T"t';.tt )t 

in de ~- en e -richting resp. De hel1ing van de groepsnelheids
vector is zodoende 

1 A _ 0 Cl __ ( c\ w /~ ~ J) ~11 _ ~ ( ~ ) ( ) l\ 'J( ) 

'-_n 101 CI ( ~wl6 ~ ... L/.(t - - ~.((I '" = - 1I"t 1 w 

en di tis de normaa 1 op een constant t: -oppervl ak. 

(4.56) 

(4.57) 

(4.58) 
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In figuur 4.5 is de groepsnelheid getekend met ~ als parameter. 

Vz 

De. trtq,ue.nt:ie w is. 

912je.vel'1 aH pal"ametc.r 

W b' 1 <loo I" Wb i.j e. I<.e 

\U'O Mme, 

,He:::~~~~I1E$$~~-t. Vx :ll 2' .: So ~ 81" 0 I" WI ali:. ee I" cI 

al S Y t :: C y. 

Figuur 4.5 

Uit deze laatste figuur blijkt ook weer het verschil tussen geluids
golven (ellipsen) en zwaartegolven (dubbellussen). Duidelijk waarneem
baar is tevens dat voor afnemende w de groepsnelheid van de zwaarte
golven meer horizontaal gaat lopeno Zwaartegolven met een grote periode
tijd kunnen dan ook de golfenergie over grote horizontale afstanden 
transporteren. 
V~~r die lage frequenties gaat de groepsnelheid y~ steeds meer lood
recht staan op de fasesne'lheid ¥, omdat Y't. meer en meer een verticale 
richting gaat aannemen (zie figuur 4.4). 
Bekijken we nu de polar·isatievergelijkingen (4.39)- (4.42) dan ;s 
daaruit af te leiden dat de hoek ~ die de deeltjessnelheid maakt met 
de ~ -as gelijk is aan . 

VI V 1:-c,,/' [ I ... l'H ~ k 1 ] .ft ... 
tQ.t\ C(: \)x.:: V ... :: jKlC[(,Y-.)~-w~¥Hl -. "'t (4.59) 

als w-.o en I~al») II... ,;mmers voor kleine w -waarden volgt uit 
dispersievergelijking (4.33) dat 

'- <Y.') t k': (4 60) 
tV ~ k~ to k: -;.1<.1. * . 

Vergelijking (4.59) impliceert dat een "laagfrequente" zwaartegolf 
voor het grootste deel transversaal is, met andere woorden de deeltjes
snelheid 3t staat nagenoeg loodrecht op k en Y', ttl staat vrijwel parallel 
aan de groepsnelheid V~ . -

N.B. de acoustische golf is bij hoge frequenties in hoofdzaak longitudinaal. 
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Figuur 4.6 

Formul e (4.59) geeft tevens aan dat V'll - 0 Oi t betekent dat de 
compressibiliteit van de atmosfeer voor zeer lage frequenties geen 
rol speelt. Oit kan direct bewezen worden door ~ oneindig te nemen, 
wat inhoudt dat de atmosfeer als een incompressibel medium beschouwd 
wordt. Met r ... co ontstaat 

De dispersievergelijking (4.42) gaat hiermee over in 

De acoustische tak is nu verdwenen. Oit is het verschil tussen AGW's 
(Acoustic Gravity Waves) en GW's (Gravity Waves), met andere woorden 
AGW's zijn GW's gecorrigeerd voor de compressibiliteit. Ook hieruit 
blijkt weer het verschil tussen geluidsgolven en zwaartegolven. 

4.6 De opwekking van zwaartegolven 

(4.61) 

(4.62) 

(4.63) 

De de vorige paragraaf zijn de voortplantingseigenschappen besproken 
van zwaartegolven. De vraag rijst dan natuurlijk hoe deze golven opge
wekt worden en of ze ook daadwerkelijk in de vrije natuur voorkomen 
en waargenomen kunnen worden. Op deze vragen wordt in deze en volgende 
paragraaf in het kort ingegaan. 
Als bron van zwaartegolven kunnen verschillende natuurverschijnselen 
dienen. Ze kunnen ruwweg in twee catagorien verdeeld worden. De eerste 
catagorie omvat natuurverschijnselen die dagelijks voorkomen. 
Enige voorbeelden daarvan zijn 
~ windshear 
~ elektrische stromen in de auroral zonde (lit. 3.4). 
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Als de windsnelheden op verschillende hoogten maar sterk genoeg verandert 
(grote windshear) geeft dit aanleiding tot instabiliteit van zwaarte
golven. 
Hierdoor groeien de zwaartegolven exponentieel vanuit een willekeurig 
kleine beginverstoring. Ze onttrekken hun energie dan uit het stationaire 
windveld. 
De exponentiele groei blijft doorgaan tot de amplitude zo groot is 
geworden dat niet-lineaire effecten gaan overheersen, hetgeen leidt 
hetzij tot turbulentie, hetzij tot verzadiging van de amplitude. 
De elektrische stromen geven, ten gevolge van plaatselijke verhitting, 
uitzetting van lucht waarvan zwaartegolven weer een gevolg kunnen zijn. 
De tweede catagorie omvat natuurverschijnselen die toevallig optreden. 
In de meeste gevallen produceren zij plaatselijke luchtdrukverschillen. 
Door deze luchtdrukverschillen ontstaan dan de zwaartegolven. 
Enige voorbeelden die in deze catagorie thuishoren zijn : 
~ vulkaanuitbarstingen (lit. 3.1) 

~ meteorologische verstoringen zoals orkanen, tornado's, etc. (lit. 3.10). 
~ bewegende schaduw van de zon tijdens verduisteringen (plaatselijke 

a fkoe 1 i ng, 1 it. 3. 7) . 

Net zoals vulkaanuitbarstingen als bron kunnen dienen kunnen nucleaire 
explosies dat ook. Dit is een van de weinige niet-natuurlijke bronnen. 
V~~r een w;skundige achtergrond van de opwekking van zwaartegolven wordt 
verwezen naar literatuur (1.3). 

4.7 Het meten van zwaartegolven 

Bij het meten van zwaartegolven wordt meestal gebruik gemaak~ van de 
elektronendichtheid in de 0, E en F-laag. Enkele meettechnieken die 
hieronder vallen zijn : 
~ Vertikale sondering van radiogolven. 

Uit de frequentie en 100ptijd van de gereflecteerde golf kunnen de 
elektronendichtheid op verschillende hoogten berekend worden. 
Een voorbeeld van de resultaten van deze methode is gegeven in 
figuur 4.7. 

~ Faraday rotatie metingen 

'" .. 
~ 
o 
<:I 
% 

OJ ... .. 
" .. 
fit 

'S; 

o 0000 4000 6I.lOO 3000 ICnI 
AFH" N\:)IoSG H All l ''if V:768tnlS 

Figuur 4.7 
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Uit de hoekverdraaiing van het polarisatievlak van een, door de 
atmosfeer gestuurde, lineair gepolariseerde golf kan de totale 
elektroneninhoud van de atrnosfeer (TEG = total electron content) 
bepaald worden. 

~ HF-doppler metingen. 
Hiermee kunnen veranderingen in reflectiehoogten gedetecteerd worden. 

* Incoherent scatter measurements. 
Dit type metingen heeft als voordeel dat er verschillende parameters 
gelijktijdig bepaald kunnen worden. Het nadeel is dat er zeer sterke 
radars voor nodig zijn. 

Galven in een neutrale atrnosfeer, zander gel aden deeltjes, zijn moei
lijker waarneembaar. Een mogelijk detectiemiddel vorrnt de microbaragraaf, 
maar deze is slechts toepasbaar voor het meten van kleine drukverschillen 
op de grand. Een resultaat van deze drukmetingen staat in figuur 4.8. 

I~.l::!\f'A ~~ 
~- \W=-N 

I ~ ! 

2230 2300 me 
U.T. 

Figuur 4.8 

Nu de detectiemogelijkheden voor go1ven in de atmosfeer steeds beter 
worden komt men tot de conclusie dat zwaartegolven een vrijwel dagelijks 
verschijnsel zijn. 
Om een idee te krijgen van de grootte-orde van de diverse parameters, 
zoals ze in de praktijk gemeten worden is tabel 4.1 gegeven. 
De in de tabel gegeven waarden zijn s1echts zeer ruwe benaderingen. 
Voor de werkelijke waarden wordt verwezen naar de, in de tabel gegeven, 
referenties. Het blijkt namelijk moeilijk te zijn om in een meting zowel 
de peri odet; jd 1:' a 1 s het verti ca 1 e en hori lonta 1 e gal fgeta 1 (~~ en 1< 'l) 
te bepalen zodat de dispersievergelijking rechtstreeks gecontroleerd 
kan worden. Een artikel waarin de controle uitgevoerd werd is dat van 
Williams et. al. (lit. 3.6). 

Parameters 

t' 

e.,) 

All! 

{lI! 

Al 

.t.t 

v'lIl 

p 

l)l I 

Tabel 4.1 

Waarde 

20 - 40 min. 
2,5 - 5.10-3 

100 - 250 km 
2,5 - 6.10 -5 

200 - 550 km 
1 - 3.10-5 

100 - 300 m/s 

0,2 - 1,0 P4. 

3 - 13 m/s 

lis 

11m 

11m 

Referenties 

(3.4), (3.6), (3.7), (3.9), 
(3.10), (3.11), (3.12), (3.13) 

(3.6), (3.8), {3.9}, (3.10) 

(3.2), (3.4), (3.6) 

(3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10),(3.12) 

(3.7) 
(3.4) 
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Dit gebrek aan goede meetresultaten is voor een deel ook te wijten 
aan de grote golflengten 
V~~r het bepalen van deze grote golflengen is een waarnemingsstation 
vaak onvoldoende en moet gebruik gemaakt worden van een netwerk van 
waarnemingsstations. Zoln netwerk is in de praktijk moeilijk realiseer
baar. 

4.8 De oplossingsmethoden van Chiu en Das 

Tot nu toe werden de golfeigenschappen van zwaartegolven berekend 
via de methode van linear;seren. Het is echter ook mogelijk om, zonder 
te lineariseren, tot oplossingen te komen. Daartoe gaat men uit van 
het bekende stelsel vergelijkingen 

! 1 l' 9' ( ~ ~ 1 :. 0 ( 4.64 ) 

(4.65) 

(4.66) 

Maar in plaats van nu te linear;seren, dus aan te nemen dat 
etc., neemt men aan dat de variabelen en functies zijn van 
een ~fasefunctie" ,die op zijn beurt een functie is van de plaats 
en de tijd. Met andere woorden: 

Y:. .. ~ ('" 

~ 
: ... ~ ( .., I 

f . - f ( .., I 

Met 

'of • -. - "(':t,l,t) 

Met behulp van deze u;tgangspunten kan de volgende vergelijking 
gevonden worden (zie lit. 2.3). 

1.[{<liI)2 I( '&.11" )'1(1 Wl)J 
W ~ - Lf Y"'1f' 7i - (.11"- I)L + 

____ d...t. .... jS 

I [ cl.;:c;.' {( 1.11" ~ ) 0"-1 ( ",r ) w?}] 
-::r ~ - y all" - T-I -r- - ¥' do'" r::I • 

d.t", P n;1i' 

[ .Li:U1 
( ~r 1 w~] • -;;r;;:- - y ... r -;:::-;-:: 0 

II .ll" I" 

onder de condities dat 
do p P 
IT· R f 0 

( dod. ~ )~ + ( d.d.~ fl - a. I. "' A" :f. a 
~ v d-'" ( ell': P ) 

(4.67) 

(4.68) 

(4.69) 

(4.70) 

(4.71) 

(4.72) 

(4.73) 
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Waarin 

t 
11 

P ::. Yo to : roo e- T (4.74) 

..t 
1 

R :. f .. :. ~oo 
e- H (4.75) 

~ . 
'" ... .!2 (4.76) 

Co 

-iAj. ~ (4.77) c. 

cr ': 
p (4.78) R 

(Formules (2.12) en (2.13) in lit. (2.3) ZlJn niet geheel correct, 
in (2.12) moet ~ vervangen worden door Y(I-¥J , in (2.13) staat 
een kwadraatteken teveel in de laatste term, de hier gegeven vergelijking 
(4.71) is correct~. 
Vergelijking (4.71) is een gewone differentiaalvergelijking in de vier 
variabelen ~. t), P en R. In het algemeen kan men een particuliere 
oplossing vinden door (4.71) en (4.73) op te lossen met een apriori 
aangenol11en verband tussen de druken dichtheid (ofwel door een bekende 
functie ~ aan te nemen) en eventuele randcondities. 
De g01foplossingen die zo verkregen worden heten wel golven van rang 
een omdat de variabelen afhankelijk zijn van een IIfasefunctie". 
Hoewel (4.71) een exacte oplossing is van het stelsel (4.64) - (4.66) 
met de condities (4.72) en (4.73) is de bruikbaarheid van deze oplossing 
gering vanwege de vele mogelijkheden en de moeilijke fysische inter
pretatie. Vaak zijn er nog extra condities nodig (zoals randvoorwaarden) 
om tot een bruikbare uitdrukking te komen. Deze methode zal dan ook 
niet verder in dit verslag aan de orde komen. 
Voor verdere bijzonderheden wat betreft. de uitwerking en interpretatie 
wordt verwezen naar de artikelen van Chiu (lit. 2.2) en Das -(lit. 2.3). 

4.9 Discussie 

De in dit hoofdstuk gegeven oplossingen zijn slechts de eenvoudigste 
vormen van zwaartegolven in een ideale neutrale isotherme atmosfeer. 
De werkelijkheid is natuurlijk veel gecompliceerder en kan naar behoefte 
en mogelijkheden door een uitgebreider model beter benaderd worden. 
Daartoe zijn er verschillende mogelijkheden. 
Men kan het stelsel vergelijkingen (4.12) - (4.14) handhaven en proberen 
de atmosfeer beter te beschrijven. Dit zal inhouden dat de atmosfeer 
niet meer isothermisch zal zijn zodat de atmosfeerparameters, zoals 
temperatuur, Brunt-Vaisala frequentie, gelu;dsnelheid en schaalfactor, 
gaan afhangen van de hoogte. Tevens kunnen er winden in het model inge
bracht worden (Y'. it .2). 
Hierdoor zal niet alleen het rekenwerk een stuk moeilijker worden, 
zodat vaak al1een numerieke oplossingsmethoden gebruikt kunnen worden, 
maar kunnen er ook nieuwe effecten optreden zoals (over-)reflectie, 
excitatie, mode conversie etc. 
Ten tweede kan men de vergelijkingen (4.12) - (4.14) uitbreiden door 
toevoeging van bijvoorbeeld de viscositeit, gel aden deeltjes en een 
magneetveld. Dit laatste zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. 
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H.5 ZWAARTEGOLVEN IN EEN GEIONISEERDE ATMOSFEER 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de invloed is van gel aden deeltjes 
in de atmosfeer op de voortplanting van zwaartegolven. 
Hiervoor zullen twee verschillende modellen gebruikt worden. 
Het eerste model gaat ervan uit dat de atmosfeer een vol1edig geioniseerd 
gas is, met andere woorden dat de atmosfeer bestaat uit een mengsel van 
twee soorten gel aden deeltjes, ionen en elektronen. 
In dit model, waarvan in paragraaf 2.3 de vergelijkingen zijn gegeven 
en in paragraaf 3.4 het evenwicht, wordt de invloed van botsingen tussen 
de ionen en elektronen verwaarloosd. Dit houdt in dat er geen elektrische 
geleidbaarheid aanwezig is. 
In het tweede model wordt de atmosfeer beschreven met behulp van het 
eenfluidum plasmamodel, waarbij wordt aangenomen dat het aantal neutralen 
veel grater is dan het aantal gel aden deeltjes. Tevens is in dit model 
de invloed van bots;ngen meegenomen hetgeen aanleiding geeft tot een 
elektrische geleidbaarheid.De impulsbalans bevat nu een extra term, de 
Lorentzkracht :c ~ ! 
In beide model len zal verondersteld worden dat de atmosfeer quas;-neutraal 
is, zodat in alle vergelijkingen de ladingsdichtheid nul mag worden 
genomen, behalve in de Poissonvergelijking. 

5.2 Zwaartegolven in een tweedeeltjes-atmosfeer 

In dit model zijn de vergelijkingen die in de paragrafen 2.3 en 2.5 zijn 
gegeven van toepassing : 

D ( _",) 
0'1"' f at '11\ '" ,,0 

~~ 
v x E :'.- Tr 

<e; ~ ~ 
v x ~ :: ~ 0 ;:. ""oc. \ -. :2. at + I.o,/"o rr 

v. S ::. L f "-'-. Cf,-. 

Dit zijn achtereenvolgens de impulsbalans, de massabalans, de 
adiabatische wet en de vergelijkingen van Maxwell. 
De laatste vergelijking (5.6) de Poissonvergelijking, is niet nodig 
voar het oplassen van het stelsel maar kan gebruikt worden als extra 
hulpmiddel am de ladings (quasi-) nelJtraliteit te contraleren. 
De index C( kan twee IIwaarden II aannemen : 0(.:: l. vaar de i onen en at. " e 
voor de elektranen. Bij het apstel1en van de vergelijkingen zijn de 
volgende effecten al bij voarbaat verwaarloosd : 

derotatie van de aarde ( 0 ) 5£ (U. I"d. & ,.. -

de viscasiteit ('{: 0 1 

de bats i ngen (y~ 0 ) 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 
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Naast deze verwaarlozingen zal tevens van de volgende veronderstellingen 
uitgegaan worden : 
~ er is alleen een gelaagdheid in de z-r;chting 
l( er is geen achtergrondw; nd ( ~"'o :. .£ ) 

l( er heerst (quasi-) neutraliteit, hetgeen bij lage frequenties een 
goede benader;ng is 

"" . :: • I 

~ de atmosfeer is isotbermisch 

zodat 

~ '0 :: ~. 4., k.' T. 
<0 :: 111. ~ To = : 

: r. } 
"to I( Tt " k i. 

f 0 ~ fio + feo 
e to '" "' "t\" .. ~ i to 

f " 
:: 11\' k'i· + l\' ~ T· :::. ~I \('To + "'I" ~ 1", 

, 
L I ·0 <0 <, - . l' fr 

r It t :::. "11\ e k'illl ... ""e l(\ ie ,. ~I k\r.+'lAo~r\ 
. , .. " . - . 'i" f'1 

l( de dH!1ektrische verschuiving £o/"o fliS verwaarloosbaar klein 
bij zwaartegolven t 

l( de elektronen zijn zo licht dat de zwaartekracht een traagheids
kracht verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de overige (niet
traagheids) krachten 

,_ • 0 

cr - -

l( bet assenstelsel wordt zo gekozen dat 

! (J " Bo ~r 

l( alleen golven met een voortplantingsrichting loodrecht op het 
aardmagneetveld §. worden in de berekeningen meegenomen. 
Di t betekent da t ~ ,. ly :. 0 , "'''''r::' 0 

en E. y :. 0 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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Bij deze veronderstellingen is al van de volgende linearisatie 
uitgegaan . . 
'Y\ -~ ;. 'VIe. =. "\'\0 + ", 

I I p. .: fe .: t po + T e I 
'\J- "- \T- + v- ... \1-- ~ - ~o - " - " 

~o ... §., 

De eerste orde verstoringen (index 1) worden klein verondersteld 
ten opzichte van de evenwichtsgrootheden (met index 0). 
Uitschrijven van het stelsel vergelijkingen (5.1) - (5.6) levert 
met de veronderstel1ingen als nulde orde vergelijkingen 

I 

2. :. - T v ~o + ""0 """"'': 1 + 'lAo e ~. 

- 'k t. E (I _~ 

Optellen geeft 

zodat 

""0 ( i. ) 

f (1 '~1 :. 

, 
:. - - VI) 

'to. L. I 

(5.19) 

(5. 20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 

(5.34) 

(5.35) 

(5.36) 
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~ eo ( ~~. ) 
~ Tr" +- 1l.t, • v"o 

(5.34) minus (5.35) geeft 

'\7.[ "IJ\0 ("21. 1 - ~e.I) 1 : 0 

(5.36) minus (5.37) geeft, samen met (5.29) en (5.30) 
I V "nil 

( I-¥' I \ 1l i. \ - ~ to 1 1. ""'0 "'., 

ofwe 1 ( d" f I I IV\" j 0 ) 

(\)._\),,)-\1'\'\0::. 0 
-~ 1 -~I 

Uit {S.40} en (5.42) volgt 

'Q. ( 1); - '\).. l : 0 (v\.· - v. \ 1 :: ., _ '" \ _ ~ , _ \ _llrio 1 

ofwel 

I 
y;- ( ~\I - ~ c., \ x. :. 0 

(5.37) 

(5.38) 

(5.39) 

( 5.40) 

(5.41) 

(S.42) 

(S.43) 

(S.44) 

Al1e co~fficienten in het stelsel (5.32) - (5.39) zijn onafhankelijk 
van de x -coordinaat zodat een fouriertransformatie van het ~ -domein 
naar het K. -domein is toegestaan (,l't. -+ ik~) 

Maar dan volgt uit (5.44) en (5.43) dat geldt 

(5.45) 

en dus 

l " 0 -, - (5.46) 

Invullen van de diverse grootheden en het toepassen van een fourier
transformatie van het tijddomein naar het frequentiedomein (It --., -Jc.l) 
levert het volgend sluitend stelsel vergelijkingen. 
Merk daarbij op dat de vergelijkingen van Maxwell niet nodig zijn. 

- '11\, (. 5.0 - '11\" ~ 5., - '"0 t ].,1<!o (5.48) 

i C4)"t\, '" t1. ( "" 0 !:!, ) (S.49) 

(S.SO) 



- 44 -

Voer nu de volgende onbekenden in 

~I ':t <WI. • , ~I 

V ::: ~o '.Il, 

C ::. ~o ~I 

D ~!.. -v u an ontstaan, met 'W\::. w;, en ~ ~ 'WI (I ~ "i 

J ~ ~I :: v.:! 

j weI + ~ Vi. '" i w )' ~ \-\~ ~ 1 + }( 3 Vi 

Elim;neer E door de eerste twee vergelijkingen bij elkaar op te 
tellen, dan volgt 

Dit zijn exact dezelfde vergelijkingen als voor de neutrale 
atmosfeer (4.25) - (4.27). 
Het enige verschil is dat nu de parameter 11.::::, ;::~ 
; n p 1 aa ts van H a ~ T{ 

(5.51) 

(5.52) 

(5.53) 

(5.54) 

(5.5S) 

(5.56) 

(5.57) 

(5.58) 

(5.59) 

(S.60) 

(5.61) 

De dispersievergelijking (4.38) en de polar;satievergelijkingen 
(4.39) - (4.42), afgele;d in paragraaf 4.4, zijn dus ook hier van 
toepassing evenals de daaruit afgeleidde voortplantingseigenschappen. 
Deze uitkomst is op zich niet vreemd als de uitgangspunten in ogen-
scnouw genomen worden name 1 i j k "r\' • """ ::. 'VI. 0 "" ~ .... "'" e. ::. """ I to -... " I 

zodat de atmosfeer zeer goed (quasi-) neutraal is. 
Rest.nu nag de controle van de quasi-neutraliteit. 
Deze verloopt als volgt, zie vergelijking (5.48) 

(5.62) 
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Door toepassing van de polarisatievergelijkingen ontstaat 

E. \'W\°L 
X. :; - l T J "'-:c. f. I + e, It V 1 '" 

(5.63) 

E ~":. - ~ T i L<."l f, - Bo "x - ~I E.o :: 

t.o'(~ \-I.~ [:;. jc.vl.{I+~H~~l.<lt + wBoilc.lt¥H~- i!. klt,r'\)11A (5.64) 

zodat 

v. §., 

~ v·(t): I C l..!.h.'_ -V·c.-- (.. 
~o - ~It~. --

:: ~o [A \.{-:c. Ex + j kl ti i- ~i tl1 = 

It ~o w:r~Hi[-~~ ( .. :lorHi.(I.<:+\'(~- iA~~) +tl'-da\(ltwBo+ 

-1.;(-tlSSo i~lt(A~l. ~~)+ \~ '<:I"(j~'1.~Lh~{Y-\'~4~~]A (5.65) 

Verder is 

De termen tussen de vierkante haken in (5.65) en (5.66) zijn 
ongeveer van dezelfde orde van grootte, zodat 

Met 

lb. 
_1"1 

C e ~ 10 J 

;, ') ° 
-1. Go 

k~ 'w. :::: 10 

~ :::: 10 ....... /'.1"" 

"'", 
,." '4 ° \0 - ; I( 'WI. 

> 
_ ''1 L., 1""",1 fo 10 

geldt zodoende 
.1.1} 

'1 ° 10 
«I 

8,8 ° 
_ 11 F/IW\ £. ~ 10 

( a: -,io~~\o\) 

V 00 t" "l <- 1000 .t."M 

(5.66) 

( 5.67) 

(5.68) 
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Uit de wet van Poisson 

V-!;., ~ ~ ("""',:,_'\I\~!) 

volgt dan dat in goede benadering~.:\" ~tl waarmee de quasi-
neutraliteit bewezen is. 
N.B. in paragraaf 3.4 was al afgeleid dat ~':o::' 1.\f.o 

5.3 Zwaartegolven in een eenfluidum atmosreer 

Nu wordt van de vergelijkingen uitgegaan geldend voor een zwak 
geioniseerde atmosfeer met elektrische geleidbaarheid, welke in 
de paragrafen 2.4 en 2.5 zijn afgeleid. 

~ ~; ... 2. ~Q,(l.I"d.. x. 1l ~ - v . .t + ~ 1 + 1: x ~ ... ~t. E. 

* +-v'(f~) :. 0 

o r. ¥l ~ 
D""r ,. 

~ Dol 

Vx. £ 
~§. 

;II - T"f' 

os. 
v)(.. e, ":. /",0 .! + E.,J-to Tt 

l '" (1". E If ... cr, ( E. 1 ... II JI. ~ ~ + G""l. .!. x ( §. ... ~ If. ~ ) + ~ «. Yo 

De subscripts II en .L betekenen respeetievelijk parallel aan en 
loodrecht op het aardmagneetve 1 d ~ ,de vector ! is de eenhei ds
vector in de r;eht1ng van ~. 
Ter vereenvoudiging worden de volgende veronderstel1ingen gemaakt 
K de a tmos feer ; n evenwi eht is; sothermi s eh (l!. _ ~ To ) 

~. - ~ 

K de verstoringen in de atmosfeer zijn zo snel dat de daarmee 
gepaard gaande toestandsveranderingen adiabatiseh verlopen. 
V~~r deze toestandsveranderingen is dus vergelijking (5.72) 
van toepassing. 

"? ::. 0 er is geen vi seos i tei t, V· f. :: v ~ 

de atmosfeer is quasi-neutraal 

er is geen achtergrondwind 

door een geschikte orientatie van 
het assenstelsel 

(S.69) 

(5.70) 

(S.71) 

(5.73) 

(5.74) 

(5.75) 

(5.76) 

(5.77) 

(5.78) 

(5.79) 

(5.80) 

(5.81) 

(5.82) 

(S.83) 
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~ er is al1een een gelaagdheid in de z-richting (hoogte) aanwez;g 

~ de dielektrische verschuiving is, vanwege de lage frequentie van 
de zwaartegolf, te verwaarlozen. 

~ al1een golven met een voortplantingsrichting loodrecht op het aard-
magneetveld worden in de berekeningen meegenomen. 
Dit betekent dat 

en E. r :: 0 (5.84) 

Het verwaarlozen van het elektrisch veld parallel aan het aardmag
neetveld ( E.H, :: 0 ) ;s een zeer sterke vereenvoudiging van het probleem. 
Waarom deze verwaarlozing nodig is zal verderop duidelijk worden 
gemaakt. In figuur 5.1 is een kleine situatieschets gegeven. 

Figuur 5.1 

Omdat de golflengte van zwaartegolven veel kleiner is dan de aardomtrek 
zal de aarde (lokaal) vlak verondersteld worden. 
Het evenw;cht van dit model is de oplossing van de nulde orde vergelij
kingen die ontstaan door op dezelfde manier te lineariseren als ;n 
paragraaf 5.2 

v fo :: ~o I (5.85) 

po :. 
~ To 

~ .. "'" (5.86) 

zodat 
t 

fo ( l) :. f 00 
e - 'li (5.87) 

! 

fo ( i! 1 ::: ~oo 
e. - 11 (5.88) 

Met· 

H :: K'To f Co 

~ H ~~ ~o 0 
:: (5.89) 

Zie verder paragraaf 3.5. 
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De eerste orde vergelijkingen zijn~ met §.l. :: S. omdat 5:./1 '" .e. 
6~. "' 

~o ""IT :. - ve, + ~,~ + .!. (§o 

~ ~i: + Q·(~ .. 1!.ll :: 0 

~ f. ~ f. 1 ~ f. 1 
""IT + }l,' v f 0 :: ~ 1 "1'T "" Y:. I • 'iI ~o r 

1: I :: 4"", ( E. I + Jl , x. ~ 0 ) 

In principe is de Pedersengeleiding ~. ook afhankelijk van de golf 
omdat (S", evenredi 9 ; s met de di chthei d 'Yl • 

Ze bevat daarom naast de nulde orde term ook een eerste orde term 

0", ::. ( IT", l., + ( tr; ) I 

Het eerste orde dee1 (6-,), komt echter alleen voor in termen van de 
tweede orde omdat zowelllo " 2 als So :: 2 namel ijk 

l={J"',l...s"'32.lI.~l 

• (<. ~,) .... (.~,) ,] . t s.o ... s., +- ~)(. L'" :!.Zo" §, ... ll.,)l.!o ... !!, x §" 1:: 

::. (0",). [ .5." + ~ Q I( ! (I 1 T (r;). ( 5., • 1?" ~ ~ I + Y, J( ~., 1 i-

+ (,., ), t s. .. + ~o J(. ~.,) 'I- C. r. lor ~ I I( ~ I 1 + 

... ( r \ [ c: + V lIC. t; ... \) \ )( !2 _ 1 
, J I .= ! _0 _ I - Y 

Met 1!o :'.2. , ~o ~.! geeft dit 

l' I : (,.., \ 0 r S I ... :!! I l( ~ .. l 

De tweede orde term van r wordt bij het lineariseren verwaarloosd. 
Tenslotte wordt aangenomen dat het elektrische veld te schrijven is 
als 

E:. -vU 

met andere woorden de golfbeweg;ng is zo langzaam dat het elektrisch 
veld quasi-statisch is en inductieverschijnselen geen rol spelen. 
In paragraaf 5.3.3 zal worden bewezen dat deze aanname correct is. 

(5.90) 

(5.91) 

(5.92) 

(5.93) 

(5.94) 

(5.95) 

(5.96) 

(5.97) 

(5.98) 

(5.99) 

(5.100 ) 
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Na fouriertransformatie van het tijd- naar het frequentiedomein 
)/H -+-¥'"' ontstaat zo het volgend (sluitend) stelsel vergelijkingen 

- j w ~ 0 ~ I=:- V f I ... f {I + 11", ( ~ I l( .§ 0 - v\..() l<. ~ 0 

j tV ~I::::' v· ( ~o :!!.. ) 

\1 :r eo { . .... t -iwP, + _0. 17 £10::::' To -dW~1 +1:!I'v~or 

v . [ir', ( ~ I lC. ~ 10 - 'i1 lA )] ~ ~ 

Vergelijking (5.104) is gelijk aan v·?= 0 wat een gevolg is van 
vergelijking (5.94). Evenals in paragraaf 5.2 zijn de wetten van 
Maxwell niet nodig. Voer nu de volgende variabelen in 

v '-

\J . - ~o U 

dan ontstaat 

- J w 'L ::: - V f, + ~ I 1 + ~~ ( Y. l'. ~ 0 + vI: 'W - 'i1 'IN) x ~ I) 

J-Wf'::'V,Y' 

V " f.. ¥ rIO {' 'iJ OA } 
- 1 W f' t _. - :: - - 1 WI)'" V • ..;....J..!! o .e I) fa 0 \ I - ~o 

'V • [ ;~ ( Y x. ! 0 + 'II l: 'W - V w] :: 0 

Op deze plaats wordt duidelijk waarom gekozen is voor de vereen
voudiging 5":0 Immers in paragraaf 3.2 is afgeleid dat op grotere 
hoogten (vanaf ca. 300 km) de verhouding constant is, maar de 
verhouding (1"o/f. niet. 
Door het constant zijn van het quotient cr"'o zijn alle coefficienten 
in (5.107) - (5.110) onafhankelijk van de plaats en kan er een 
fourierstansformatie van het plaats- naar het ~ -domein uitgevoerd 
worden v _ f ~ waarbij IS de go1fvector is. 
Hiermee volgt : 

( ... &; ) V . 0",8 \ I r. 8 .. \. I· \, 
} 1M - ~ _ - d- ~ t, + ~I t + ~ W!. ¥ - -r. W A ~ x. ! 'f ~ .2 

1 W f, + 4 V l " i c.) l' ~ I-( ~I + i'1 V'I 

j ~ • [ y. It !o - ~ 'vJ! '! - j !6 'W] = I) 

De determinant van dit stelsel is nul indien 

(S.101) 

(5.102) 

(5.103 ) 

(5.104) 

(5.105) 

(5.106 ) 

(5.l07) 

(5.lOS) 

(5.109) 

(5.110) 

(5.111) 

(5.112) 

(5.1l3) 

(5.114) 

'" . 1 "y H (\ '1,. & ). .t. 1.<': t ) 11~" (5 115) 
\.oJ ... ct w .n - w ~ \(x. + \( 'I - H - J W.!l. H k~ + \.(.:-_~ + ( - I ~ "'X .. 0 • 
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Tevens moeten de variabelen gelijk zijn aan 

Vlt :: kx \,(i '" [ GV1.+ j kl~] A (5.116 ) 

Vi ~ -J k1 w [ ~/'d \.<. + 3 k; ] A (5.117) 

~I ::: (5.118) 

fl :. 

: (5.119) 

(5.120) 

Met 

..a. '-. - (5.121 ) 

Vergelijking (5.115) ;s de dispersievergelijking, de andere 
betrekkingen (5.116) - (5.120} zijn weer de polarisatievergelijkingen. 
V~~r de afleidingen ervan wordt verwezen naar appendix B. 

5.3.1 Q~_Qi~Q~r~i~Y~rg~lij~ing 
In deze paragraaf zal watdiep..erop de dispersievergelijking ingegaan 
worden. Allereerst ;s direct in te zien dat (5.115) overgaat in de 
dispersievergelijking voor zwaartegolven in een neutrale atmosfeer 
{4.33} als jl:Q wordt genomen. Dit is gewenst omdat met ..n~ 0 alle 
invloed van geladen deeltjes uit de basisvergelijkingen (5.101) -
(5.104) verdwijnt. 
Stel nu, evenals in paragraaf 4.4 

l.< 'l(, -= -f<. x 

met i", en -Ie. reee 1, dan kan verge 1 i j ki ng (5.115) ook geschreven 
worden als 

(5.122'~ 

(5.123) 

... \ '"''H(''' 01.,.) J:.~" to .. 
W ... 6"" .a. -w 0 l' ~'" ,. "\0(., ~ 'iH~ - i w.A H ~ .k. .. 3 \ -+ (Y-t) ,A.c.", :: 0 (5.124) 

, ... 1" ,\t(i 

Als ~,,(f" (cr reeell een oplossing van de dispersievergelijking ;s 
voor ..0.. '" 0 , dus van 

'I . w -

en als .n klein is (slechte geleiding), neem dan 

(5.125) 

(5.126) 
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Hiermee ontstaat uit vergelijking (5.124) tot in eerste orde van 

ofwel 

~ was de oplossing van dispers;evergelijking voor zwaartegolven 
in een neutrale atmosfeer 

zodat 

Met behulp van de gemiddelde meetwaarden 

k.~ .~ 
II""" "M./s'L ::. 'i. 10 5 " 10 

t! 1· 10 
-s 1/- y 

" ~ I , 'I 

H ~ r.~ _1-
'Is " 5· 10 To :: I, 'i 10 

volgt dat de term achter het = - teken in vergelijking (5.130) 
positief (reeel) is en de term in het linkerlid negatief (reeel), 
met andere woorden £ zal negatief reeel zijn. 

(5.127) 

(5.128) 

(5.129) 

Het resultaat van een kleine geleiding en het aardmagneetveld is een 
zwakke tijddemping. Zie verder lit. (1.1) paper 14 voor het geval a-I~O. 
In werkelijkheid is de geleiding, en Jl , niet klein ;mmers 

:I. 
c-. &.. .'- 1/ .n:. T ~ t. r . 10 S 

terwijl 

(meetwaarde) 

De oplossing van de dispersievergelijking, met de reeds gegeven 
gemiddelde meetwaarden, is 

't .1.. "8 -Ii \1. .b . I .9 
W +- I,'" 10 J"" • ,'C-IO tV - 'C' 10 4"'" +- 0,'1'10 "0 

Indien .n..:o (nelJtrale atmosfeer) ontstaat 
"8 . Of I-

~ - ,'I' 10 ~ +-
f .• 8 
o;t 'I . 10 ,. 0 , 

(5.131) 

(~.132) 
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Hierbij zijn al1een de oplossingen overeenkomend met zwaartegolven 
gegeven. Uit (5.131) en (5.132) blijkt dat de geleiding een zeer 
sterke tijddemping introduceert terwijl de frequentie van de oscillatie 
vrijwel niet verandert. 

5.3.2 ~2D~r21~_gY~~i:~~2~i§fb~_~~D2g~riDg 
Evenals de quas;-neutraliteit moet de quasi-statische benadering 
gecontroleerd worden. Deze controle geschiedt op de volgende w;jze 
In paragraaf 5.3 is er van uitgegaan dat 

5..::. - '3 U 

en is hiermee U berekend. 
Schrijf nu het elektrisch veld als 

5" ::. - V U .. til 

dan is uitgangspunt (5.139) correct als geldt 

Het veld bEl is als volgt te berekenen 

V )( ( v x ~ I' ::. fJ x ( fJ x bEl 1 '" ~ W /,,"0 ([', ( l! I i.. ~ 0 - f1 U + b.E. , ) 

Uitschrijven van deze vergelijking, na toepassing van de fourier
transformatie v-. ~K met behulp van de polarisatievergelijkingen 
(5.116) - (5.120} geeft (zie appendix B). 

en 

zodat 

Hierbij zijn de gemiddelde meetwaarden gebruikt die in paragraaf 
5.3.1 zijn gegeven. Voor de verhouding van SE I b tn vU h geldt 
een vrijwel gelijke formule. 
Oit betekent dat de quasi-neutrale benadering is toegestaan. 

(5.133; 

(5.134] 

{5.135] 

(5.137; 

(5.138 

(5.139 
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5.4 Discussie 

In dit hoofdstuk is berekend wat de invloed is van lading op de 
voortplanting van zwaartegolven. Uitgaande van een tweedeeltjes
atmosfeer is er geen invloed van lading op zwaartegolven, met uit
zondering dat in dit geval de verticale schaal factor een factor twee 
groter is. Het ontbreken van een interactie tussen de lading en de 
golf is een gevolg van het verwaarlozen van botsingen en van de aan
name 'Y\.::: 'rI e :: 'no + 'YI t • 

Hierdoor geldt lr;:,,, 1/fl zodat er eigenlijk geen sprake is van los 
van elkaar bewegende positieve en negatieve ladingsdragers. Er zou 
wel invloed zijn als de eindige geleidbaarheid, dat wil zeggen bot
singstermen, was meegenomen. 
In het eenfluidum atmosfeermodel, dat een zwak geioniseerde atmosfeer 
met elektrische geleidbaarheid beschrijft, is er wel een invloed van 
lading op de voortplanting van zwaartegolven. In dit model geeft de 
combinatie geleiding-aardmagneetveld een sterke tijddemping. Deze tijd
dempfngis berekend v~~r het geval dat de verhouding rtff. constant is, 
dat wil zeggen dat de berekenfngen alleen geldfg zijn vanaf een hoogte 
van ongeveer 250 km. 
Met de gegevens van de paragrafen4.4 en 5.3 kan het volgende model 
geintroduceerd worden. De atmosfeer tot 250 km wordt neutraal ver
onders te 1 d 4. G":: 0 l. 
In dit gebied is de oplossing van paragraaf 4.4 van toepassing. Boven 
de 250 km wordt aangenomen dat ~/~o constant is en ;s paragraaf 5.3 
van belang. 

'" 250 In.,. 

Figuur 5.2 

a tmosfeer met 
geleiding 

neutrale 
atmosfeer 

De lopende golfoplossingen in de twee gebieden (zie figuur 5.2) moeten 
nog aan elkaar gekoppeld worden. 
Tenslotte dient hier opgemerkt te worden dat de oplossingen die in dit 
hoofdstuk zijn gevonden, slechts onder zeer speciale omstandigheden 
gel dig zijn. Ten eerste is verondersteld dat de atmosfeer isothermisch 
en quasi-neutraal is zonder nulde orde snelheden waarbij in het een
fluidummodel het elektrisch veld geen invloed heeft ten gevolge van 
de quasineutraliteit. Ten tweede zijn alleen golven in ogenschouw 
genomen die een voortplantingsrichting bezitten loodrecht op het aard
magneetveld. 



- 54 -

Worden deze idealisaties echter niet toegepast, dan blijkt al snel 
dat een eventuele oplossing niet meer analytisch kan worden gegenereerd 
en dat numerieke methoden toegepast moeten worden. 
Zo is het bijvoorbeeld best mogelijk dat de hier gevonden tijddemping 
opgeheven wordt door destabiliserende krachten (bijvoorbeeld t.g.v. 
w;ndshear) of versterkt wordt door een extra stabiliserende kracht 
(bijvoorbeeld t.g.v. de viscositeit). 
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H.6 DE INVLOED VAN ZWAARTEGOLVEN OP EM-STRALEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal getracht worden aan te geven hoe groot, bij 
benadering, de invloed ;s van zwaartegolven op de voortplanting van 
elektromagnetische stralen afkomstig van sterren. Hierbij zal gebruik 
gemaakt worden van de baanvergelijkingen die in paragraaf 2.6 is 
afgeleid. In deze vergelijking wordt de brekingsindex van de atmosfeer 
gebruikt welke in paragraaf 6.2 behandeld zal worden. 
Bij het uitschrijven van de baanvergelijkingen in zijn componenten 
blijkt al snel dat deze vergelijkingen niet-lineair zijn. Gelukkig 
wordt hier aIleen gekeken naar de invloed van de atmosfeer op de EM
golven (van sterren) met een hoge frequentie, namelijk van de orde 
van 1 - 10 GHz. V~~r deze frequenties ;s de brekings;ndex slechts 
weinig van de frequentie afhankelijk waardoor de vergelijkingen geli
neariseerd kunnen worden. 
In paragraaf 6.3 zal de afbuiging van sterrenstralen worden berekend 
in een ongestoorde neutrale atmosfeer. Bij deze berekeningen zal rekening 
gehouden worden met de kromming van de aarde. Hierna komt in paragraaf 
6.4 de invloed van de zwaartegolven aan de orde. In dit laatste geval 
zal voor de eenvoud ervan uitgegaan worden dat de aarde plat is. 

6.2 De brekingsindex 

Bij het berekenen van de brekingsindex van de atmosfeer moet er onder
scheid gemaakt worden tussen de volgende twee mogelijkheden : 
~ een neutrale atmosfeer (beneden de 60 km, het begin van.de D-laag) 
~ een atmosfeer met vrjje ladingsdragers (bijvoorbeelde de D-, E- en 

F-laag). 

6.2.1 Q~_~r~~ing~ing~~_Y2n_~~n_n~~~r21~_2~IDQ~f~~r 
Uitgangspunt in deze situatie is de Clausius-Mossotti of Lorentz-Lorenz
vergelijking 

(6.1) 

Hi erin ; s 
P de molaire polariseerbaarheid 
E,. de d;elektr;sche constante 
M de molecuulmassa 
() de d;chtheid 

NA het getal van Avogadro 
c( de gemiddelde (elektronen + ionen) polariseerbaarheid 

)A het dipoolmoment 
\I: de constante van Boltzmann en 
T de absolute temperatuur. 
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V~~r een <niet-polair gas (1""= 0) zoals droge lucht geldt 
~I"-' 111 ... 
-- - ,. - 'It NA 0(. 

e"+'1 ~ l '" 

V~~r lucht met tr-'::' I en ~" ~T 

T volgt hieruit: 

I.' e 
:: ~t T 

Analoog geldt voor een pol air gas, zoals waterdamp 

~ ( .,loA? 1 • r ( s } 
£ .. -1 = 11 '1tf NA 1(0'" "i'it'T .. k1 T A ... T 

r 
De atmosfeer is een mengsel van droge lucht en waterdamp, zodat 

I,' e... I.e e ( ,.8. ) 
(\" - I::' ""II T ... ~'.\I T A + 

met fA de druk van droge lucbt en 
damp. In al deze formules zijn A , 
Met de benaderi ng £. :: 'Y\ 'a. ~ t 

ofwel 
-

e de partiele druk van water
S, K en K; constanten. 

f.1"-1:; 'Y\":t._,::. ('Y\-,IC"".d::. 1(",,-1) 

volgt tenslotte dat , 
N!: ("w\-\). 10 = 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

De constanten in deze formule bebben voor de atmosfeer bij benadering 
de volgende waarden (lit. 1.14) 

\1<\ r t ' b 
k 

" _~",r 

\1<1. 
II. 

= 12- _ Ill'" t' 

~ 8 . II) 
S \(.1-

K3 '" I 

__ A.t" 

De luchtdruk f. is hoogte-afhankelijk 
! 

rcl.<.II'" foo e-H' 

zodat voor droge lucht bij benadering geldt 

N c. il :. 

1 
"" (11.. \ + 3· 10 - Of e. - ,. 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 
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6.2.2 Q~_Qr~~iog~ing~~_io_~~O_~~Q§f~~r_~§~_Yrij~_129iog~gr~g§r~ 
In gas sen met vrije ladingsdragers wordt, bij de hogere frequenties, 
de brekingsindex voornamelijk bepaald door de bewegingen van de elek
tronen. De ionen zijn te zwaar om de bewegingen mee uit te voeren. 
Ook de bijdrage van de neutrale deeltjes aan de brekingsindex is veel 
kleiner dan die van de elektronen. Het uitgangspunt is zodoende de 
gelinear;seerde elektronenimpulsvergelijking. Deze is, gedeeld door 

In deze vergelijking is de invloed van botsingen meegenomen in de 
vorm van de botsingsfrequentievc. Voor de hier beschouwde hoge 
frequenties kunnen de druk- en zwaartekracht verwaarloosd worden. 
Dit is als volgt in te zien. Indien in vergelijking (6.14) de termen 

(6.14) 

e E, en e. Yeo, lC. §.O even wegge 1 aten worden ontstaat, samen met de massa
balans, het volgende stelsel : 

De golflengte van een EM-golf met een frequentie van 3 GHz is 
ongeveer 0,1 meter. Over deze golflengte mag ~eo constant veronder
steld worden. 
Samen met 

1:1. : '11\., k'T 
.\.'" ... 

ontstaat in bet eendimensionale geval 

Uit (6.20) volgt waarmee (6.19) overgaat in 

ofwel 

Het golfgetal van de EM-golf is -l= ¥ ( 100 'I'M 
zodat 
A1.IC'T l.t.. t.u .. 

S" 
"I\'\/l 14' 

.. 
~ ~ < I 

en 

..t.!. « I roy'" 

(6.15) 

(6.16 ) 

(6.17) 

(6.18) 

(6. 19) 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 

(6.24) 
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De drukkracht en de zwaartekracht zijn dus veel kleiner dan de 
IItraaghe; dskracht". 
Hiermee gaat (6.14), na fouriertransformatie, over in 

De dielektrische constante wordt gedefinieerd door 

met 

Ten gevolge van het aardmagneetveld is het medium anisotroop zodat 
de dH~lektrische constante richtingsafhankelijk is. 
Tenslotte is nog de vergelijking 

nodig. Deze vergelijking wordt, na fouriertransformatie van het 
plaatsdomein naar het ~-domein ( \J -- i ..f.c. I 

-k ( ~ . ~. 1 - ;. \ l ~. ~ 1 " k: ~. s , t \. \. 
-«0" '" I."j-A. 1 

I 
k:. - E.. = £.-

De combinatie (6.15l - (6.16) geeft i waarna deze in vergel ijking 
(6.19) ingevoerd kan worden. Wil er een golfoplossing bestaan dan 
zal qe determinant van (6.19) nul moeten zijn. Hieru;t volgt 
(1 ; t. (1. 8 t, (1. Ill) de zogenaamde App 1 eton - Ha rtree verge 1 i j king. 

met 

"r\ ::. 

" tc) I' :. 

'V <. ::. 

.Ie. 
-k. 

"nt, (" 
'WI. t eo 

e. &. 

~e 

w"wt .~I\"11 
....,1 

kwadraat van de plasmafrequentie 

cyclotronfrequentie 

J-J----l..--!t-- Y 
~o 

Figuur 6.1 

(6.25) 

(6.26) 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

(6.33) 



Het plusteken in (6.20) geeft de "ordinaryll waves, het minteken de 
tlextra-ordi nary" waves. Ind; en W») w,. I w>') W (. I ~,',) )'Ie. 

wat voor de hier beschouwde sterrenstralen het geval is, geldt bij 
benadering 

zodat ook het aardmagneetveld geen invloed heeft op n. 

(6.34) 

De conclusie die uiteindelijk getrokken kan worden is dat voor zowel 
voor een neutrale atmosfeer als voor een atmosfeer met geladen deeltjes, 
en voor hoge frequenties bij benadering geldt 

waarin E een klein getal is en r de plaatsvector. 

6.3 De EM-golf in een ongestoorde atmosfeer 

Om rekening te kunnen houden met de krommi'ng van de aarde worden in 
deze paragraaf bij de baanberekeni ngen bo 1 coord i naten (r I e I 'f') toe
gepast met 0' als middelpunt van de aarde. Omdat de atmosfeer onge
stoord is, dat wi1 zeggen dat de atmosfeer in evenwicht is zonder de 
aanwezighe,~d van zwaartegolven, geldt in dit geval dat 

Het hele systeem, aarde met atmosfeer, wordt bolsymmetrisch ver
ondersteld. 

R = straal aarde 

I"""'" atmosfeer met n = n{r) 

y 

Figuur 6.2 

De baanvergelijking 

d. ( ell" I -;r;- 'V\ d. -; :. V "f\ 

gaat met. r. '" t"!.... I "" '& ~ (I"'I I 

(zie appendix 8) 
• c:L'I'I • 

"1\ :. d. \'" over, n 

!l" : 
c:L "", • c:L... \ a. ( .( e )" ~ (d..,)'l. ~ 
d.," + ::( .. ,I~r TI ~l"'si",e "d:'r '" '\'\ 

te 

(6.35) 

(6.36) 

(6.37) 

{6.38} 

(6.39) 

(6.40) 
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Tevens is er, ten gevolge van de bolsymmetrie, een vectorinvariant 
namelijk 

t '" "'... " tL~ - - ... s 

Nu is het bolcoordinatenstelsel altijd zo te draaien dat voor een 
willekeurige straal door een (willekeurig) punt P geldt 

(6.41) 

( ~: )p:o 0 (6.42) 

Uit de vectorinvariant (6.31) volgt dan dat ~~ ~o langs de 
hele baan. 
Dit betekent dat de straal zich voortplant in een plat vlak door 
de oorsprong. 

4.'.f Met d:"'r "- 0 en I" po blijft van het stelsel (6.2?) - (6.29)" het 
vo 1 gende over ( I ::: tL--, 1 

1"11 + 
• '& 2. of 

~ C 1"') - r (e ' , :. '\'\ 
'\'\ "" 

.\ I';" 1) t I 

9 ... I,.~+"F 1"9:0 

Hieruit kan een differentiaalvergelijking afgeleid worden met 
alleen I" als variabele, namelijk 

• •• .. 2. • 

It\ ('4 '" ~)' II ("''1'\ ... Oft "'\'\) r I r ( I J" ] i"' ... -+-rl"'+ +- .. r -\:.0 
'1'\ I'" '" " '\'\ I'" 

Deze laatste differentiaalvergelijking heeft als mogelijke 
oplossingen bijvoorbeeld . 

• 
r " 0 --- . )" "" (9 :: - ~ 

1\ 9 ::., 

er bestaat alleen een oplossing indien de brekingsindex de 
volgende vorm heeft 

.tXl" 
"n .. C e 

\'" :: t I 9' ::: (I 

deze oploss;ng is een loodrecht op het aardoppervlak 
inval1ende of "uitval1ende" straal. 

(6.43) 

(6.44) 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 

(6.48) 

Andere, meer met de werkelijkheid overeenstemmende, oplossingen zijn 
moeilijk rechtstreekt te vinden. Gelukkig is de brekings;ndex vrijwel 
gelijk aan een. 
Voor n = 1 ;s de baan van de EM-golf een rechte lijn, met 

(6.49) 

e " 
j( ;u .. , 

( 
$. ) 

9 .. * Q.I"'C t,Q.\I\ $ 1+ ir c.o~ II: 
(6.50) 



Figuur 6.3 

ofwel 
, 

9 :: :!: 
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Het ;5 eenvoudig te bewijzen dat (6.29) en (6.41) voldoen aan de 
differentiaalvergelijkingen (6.32), (6.34) en (6.35) met n = 1 
( ;. .. 0) 
Stel nu 

Z II. 1"_ 1\ 

waarin 2 dus de hoogte vanaf het aardoppervlak voorstelt, dan gaan 
de differentiaalvergelijkingen en de rechte lijn oploss;ng over in 

1" +- i: (1"" - ('1 T R) ( (Ii') ~:. 

. 
0" + ( "W\ 1)" .., ::n+~ il8::o 

• •• .1 3 ~ ) '[ • }t. J 
Z"I T ( ~ +- "l! It ) i' 1" + { '\'I -:; "1\ + "" ( t + R) 'i ('! - \ :. 0 

en 

1\ -J ( : + e.o r. II( ]1. + si VI"" I - R 

e' :. 

V~~r 8' ;s nier alleen net + teken meegenomen. 
De recnte lijn~ voorgesteld door (6.46) en (6.47), is alleen een 
oplossingals n = 1. In werkelijkheid is n niet een maar 

0< 6 « t 

Voorde ongestoorde atmosfeer. Schrijf nu 

• f l ~ l 
'" :. 9 0 ... E 9, + E at. ...... 

(6.51) 

(6.52) 

{6.53} 

(6.54) 

(6.55) 

(6.56) 

(6.57) 

(6.58) 

(6.59) 

(6.60) 
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Dit invul1en in vergelijking (6.45) geeft tot in eerste orde van 

III l (t "" (.0-\ .. 1 .. l \<I\'1l ! I _ 1 ( {- .. (.O~~ 1 ;\1\' .. 

I, .. R(r: Hotocl\si':«) i, + Rl.(C{Ho ... l\\.: .. '«.l1 , alec t+ <.ollc.lt.+ \i1\'OIt)a 1,:: 

(6.61) 

Ook deze gelinear;seerde vergelijking is moeilijk oplosbaar omdat 
de coefficienten nog van de variabele s afhangen. V~~r s <~ R, dat 
wil zeggen dat de noogte 1. veel kleiner moet zijn dan de aardstraal, 
is net ook mogelijk om, naast de ontwikkeling naar £ , te ontwikkelen 
naar '/R 

I , 

l.,o" 'if '1 01 1- i1 1!O1. ... ,. 

Enzovoorts. Zo is bijvoorbeeld 

Uitwerken van vergelijking (6.50) levert als nulde en eerste orde 
vergelijking in VR 

... .. 1: + 1 (.0.0( i.'. ;, f {io.)~o\ <;'i""l-'('OSOCT f(.oo}~.: .. t.C'l($-l'(.OS"} 

. 
- D (!t I ~ ':~"'OI( ,~ .. 0(. 

\ "". .. '"v .. 

Zijn l,o en lu eenmaal bekend dan kan hiermee 8' berekend worden 
met behulp van vergelijking (6.43). 
Deze vergelijking geeft als eerste orde term in 

(RT '!ol 1. 9~ 9 1
' :: ll" + f( ~oJ·O;Jt.. fno ) _1,(9.,)1 

Hierna ontwikkelen naar YR levert 

(6.62) 

(6.63) 

(6.64) 

(6.65) 

(6.66) 

(6.67) 

(6.69) 

(6.70) 
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In het geval van een ongestoorde neutrale atmosfeer geldt 

"W'I= 1+ f fC"*.I 

met 
! fn, ~ ~ e- H 

E. ~ 10·', A::. %.10 

Hiermee kunnen de verschil1ende termen bepaald worden 

s "' .... 
a.H ~ '.. ..} - -w-

+ ~ + '11 SilO t( e 

~<.ritt 

9,: " _ A !Ii", oe. e - -W-

De benaderde baan voor een EM-golf in een ongestoorde neutrale 
atmosfeer is zodoende 

~-----------~ ~~C I $ 1. 1.' L ---
i" R -v [ if + tOIl oe. 1 + !"",.c. - It - E A H t ... '" IIC. e lot '" '" 

S , •• « 
:. _ 1:.0' 0( ~ E /It I{ i: <L '" & d.. e • -k- + '" 

. $ (.00$1( 

9' -_ ..:... { ~,,,,... . -~ } .. r' J1.. ~ - t /It S,I\ CIt e. + '" 
.... T + c."" "" s, '" " 

of 

Deze uitkomsten komen overeen met de verwachtingen. 
Immers voor Q(" 0, een loodrecht invallende straal, is de verstoring 
nul, terwijl de verstoring toeneemt als « naar i gaat omdat dan de 
straal een steeds langere weg aflegt door de atmosfeer. 

6.4 De EM-golf in een neutrale atmosfeer met zwaartegolf 

De in paragraaf 6.3 gegeven bereken;ngen zijn alleen toepasbaar in 
een atmosfeer met n = n (r). In een atmosfeer waarin zwaartegolven 
zichvoortplanten is de brekingsindex echter niet al1een een functie 
van de straal r, maar is ook afhankelijk van de hoeken 9 en ~ 
Dit betekent dat de baan van een EM-golf niet meer in een plat vlak 
door de oorsprong ligt en dat al1e drie de vergelijkingen (6.28), 
(6.29) en (6.30) nodig zijn. De berekeningen worden hierdoor veel 
complexer. 

(6.71) 

(6.72) 

(6.73) 

(6.74) 

(6.75) 

(6.76) 

(6.77) 

(6.78) 

(6.79) 

Het probleem kan worden vereenvoudigd door af te stappen van bolcoor
dinaten en over te gaan op carthesiscHe coordinaten. 
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Voor de eenvoud zal in deze paragraaf de aarde plat verondersteld 
worden. In carthesische coordinaten gaat de baanvergelijking 

Ii ( ~... 1 IT "n 7't ~ v '" 

met 1: :. 'It!... + 'I f..! + i So I en ~ = '\'\ <. ')(., r, II over; n 

!~ d.~ (,\,\ 
d. 1(. ) ~'" ''IT :. IT 

d. .!LI ~.., 
t y -;rr ( "n d~ ~ 17 
!.l d.~ ('V\ 

Ii t ) )-n 
d:T :. IT 

De oplossing van dit stelsel voor n = 1 is weer een rechte lijn 
voorgesteld door 

Voor een atmosfeer met zwaartegolf geldt 

'Y\ :: , + ( f <.. lC. .'! I ~ ) o " t <<. , 

Ontwikkel de baanvergelijkingen (6.71) - (6.73) naar f met 

dan ontstaan als eerste orde vergelijkingen (zie appendix B) 

!:.! : 

Voor een neutrale atmosfeer is in paragraaf (6.2) afgeleid dat 

'
f. • I.<. 

'If\. :: I + 10 1 T 

met 

T l.~O 

De 1 uchtdruk e c:I bestaat nu u; teen evenwi chtsdruk eo en een 
verstoringsdruk f, ten gevolge van de zwaartegolf. 
De evenwichtsdruk is 

1 
-M 

f 00 e f •• :. 1013 ~\t .. r 

(6.80) 

(6.81) 

(6.82) 

(6.83) 

(6.84) 

(6.85) 

(6.86) 

(6.87) 

(6.88) 

(6.89) 

(6.90) 

(6.91) 

(6.92) 

(6.93) 

(6.94) 
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De verstor;ngsdruk is (paragraaf 4.4) 

{ ~ .. - i (W~ - .it" 1t • .All J } f. :. R~ J w Y, H [d".tl1 . w1~H] A e- 1. .... G 

Indien de constante A reeel ;s geldt zodoende 
! ! 

-"If -- , D r 01. = roo e .. f \0 e 1" ~.: lI\ ( ~ t - 'l,(lr l(. 'l,(a I ) 

met 

f,o ':. <0 ¥ ~ I-l [ (roll ~ - eo 1 1'H 1 A 

Hiermee wordt tenslotte de vo1gende uitdrukking voor de brekings
index verkregen 

rA :;;. 

~ ~ 

Kies 

-, 
\ C) 

11,(~ Yoo 
~, " 

'H.' elO 

'l.S I> 

verder 

, t 

Figuur 6.4 

1 1 

0( e,.- Ii' t p e.- iii 'l>i.lI\ (wi:. ~.l(l(- t. II ) 

=:: t,o foo l~ 'Vol b 0." 

e.o .'" "M bill .. 

r 

De eerste orde vergelijkingen (6.78) - (G.90) krijgen met deze 
gegevens de volgende vorm : 

$ <Me 

= ~ \'lI\leo$.c.o~" e--\i- + 

1t .s9 

(6.95) 

(6.96) 

(6.97) 

(6.9B) 

(6.99) 

(6.100) 

(6.101) 

(6.102 ) 

(6.103) 

I' ( .t'll ( si",', Coos"",. I) .. t.. $i",. eOHCoi.,1 e.-~ c..Sol "-'t.- ~ ~ • .! 1 + 

$ <o~9 

~'k !>\""9(,O~& (O~'t e-~ !,.'" (I.U~- ~ ~.~J (6.104 ) 
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f(.~~ 

\' r..tc.lI'~i.",te$~""c.olo't+tl'i"f<.o,..~(",.,] e- ur- (.OJ, ("'~_ $..tc..!;)+ 

.. - .i::!!. :ur ~ i ~ 6 (;0 S 9 $ i"., II '... .. \ '" (. ~ i _ $ ~.!-.) 

! .. ~'I.:t::' - ~ 1t o..! * ( 1..) + (. - Q. ~} ~ (~.) : 

$ """ ... l. - ~ ;. - H h\l\ 6 e. + 

, u, .. , 

~ [L.lI' ;'''fit.U tulf' - k.. a ,.:",~"J e.-~ (.O${~t- ~ !..~) + 

Waarin 

De oplossingen van deze drie differentiaalvergelijkingen zijn 

"l!! : 

(6.105) 

(6.106 ) 

(6.107 ) 

(6.110 
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De eerste term in het rechterlid (6.98) - (6.100) is een gevolg van 
de evenwichtsdruk eo de tweede (en laatste) term ;s het gevolg van 
de verstor;ng door de zwaartegolf. Deze laatste term is sterk afhan
kelijk van de hoek tussen de zwaartegolf en de inval1ende EM-golf. 
Met behulp van deze verstoringstermen (6.98) - (6.100) kunnen de 
verstoringen in de hoeken ~ en e berekend worden. Hiervoor wordt de 
aankomsthoek van de EM-golf ~(S=O) geschreven als 

waarin 

en A f de verstori ng in de hoek is ten gevo 1 ge van 1: de gel aaghei d 
van de atmosfeer en 2 : de in de atmosfeer aanwez;ge zwaartegolf. 
Nu geldt 

Hieruit volgt (zie appendix B) 

, ... " [ I ~ I I .lx, I 1 
'" c <'411 S 'f. -"'- - - - -.. --" "'':If "7 di Sao At( 4$ 7~O -

::; -

met 

Analoog kan de aankomsthoek 9($=0) afgeleid worden 
(zie appendix B) 

(6.U1) 

(6.112) 

(6.113 ) 

(6.114 ) 

(6.115) 

(6.116 ) 

(6.117) 
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Hieruit volgt 

Zowel uit (6.104) als uit (6.108) volgt dat de verstoring in de 
hoeken door een zwaartegolf van de orde £~ is. Oit houdt in dat 
bij ,.: O,S (f,o:=: 1 ",ba,.) de hoeken "-'4' en A 8 van de orde 0,1 
boogseconden zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze 
waarden alleen geldig zijn voor een ideale droge isotherme neutrale 
atmosfeer. 

6.5 Oiscussi.e 

De in dit hoofdstuk berekende invloed van een zwaartegolf op de baan 
van een EM-golf mag slechts een indicatie van de grootte orde zijn 
en is zeker niet nauwkeurig. Er is immers uitgegaan van zeer ideale 
omstandigheden (vlakke aarde, ideale neutrale atmosfeer) die in de 
werkelijkheid niet voorkomen. 
De berekeningen kunnen verbeterd worden door enerzijds rekening te 
houden met de kromming van de aarde en anderz;jds door een, meer met 

(6.118; 

de werkelijkheid in overeenstemming zijnde, brekings;ndex te gebruiken. 
Wat dit laatste betreft zijn er verschillende mogelijkheden. V~~r een 
neutrale atmosfeer kan bijvoorbeeld de invloed van waterdamp meegenomen 
worden. Oaarnaast bevat de atmosfeer lagen met vrije ladingsdragers 
(0-, E- en F-lagen) en du's met een wat hog ere brekingsindex .. 
Indeling van de atmosfeer in verschil1ende lagen, met elk hun eigen 
brekingsindex, zal dan een meer betrouwbare uitkomst voor de verstoring 
van de invalshoeken van een EM-golf door een zwaartegolf geven. 
V~~r net berekenen van deze laatste uitkomst zullen wel numerieke 
methoden toegepast moeten worden. 
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APPENDIX A De standaardatmosfeer. 

In deze appendix staan enkele gegevens van de standaardatmosfeer in 
een aantal figuren en formules. Voor meer gegevens betreffende de 
atmosfeerwordt verwezen naar de literatuur (1.6), (1.9), (1.10), (1.11) . 
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APPENDIX B Berekeningen. 

In deze appendix staan al1e berekeningen. De nummers achter de 
verschi 11 ende vergel ij ki ngen zijn dezel fde a 1 s. i n d~ tekst. 

. A K,. r. 
j'-VV; ae. . i kl r. 

. J kit v~ i k,Vi + i to.> e\ 
• (y. d l Vt • J W Y 4 11 ~. + 1 W f. 

ct W 0 0 . j 1.<): 

0 dW . ~. - i k t 

. j Ux -i kl ~~ 0 

0 -(Y·,) ~ - jwY~H JW 

(~l J- W Vy' = j 1..<,. f, 

(bl iWf. ':. jkx'v)C+ jk 1 V t 

( c l ! t.cJ ~ ~ H f. .. j ~ r. - (r. I) ~ V1 

(d.l j W V}.. d e' + A L<.a r. 

:: 

:: (J 

::: 0 

~ 0 

:: 0 

0 

Aw.~w¥HVl!" lwY~H~1 +·jw;rH~l..<.tfl= 

" i W r' - {¥ .tl d Vi t ~ w ¥ Hi 1..<.1 f' 

(c'lr.\'1-- <:.,)'1.(1_11 V-c = iw t ,+ ¥I-tAu t ] f' 

v1 ::. - tV"r,K [,+¥Hjlt1]A 

V'A,. " ~" P. = i I,(lt)"a H [(y • .) 1-" ~"YH1A 
0 , '" -' - r - . tr .. l , V 1 :: • i <:.,) r Ii ( <:.,)'1. ... d".t) q i k i ] A 
\ Y1 H t ~c.lor~H <I 0<1 

L"I. )01 

("1..3 Ii 

( ..... 1.,(J1 

<'"t.ll.) 

('(. H) 

(1(.10) 

(1.1, • "(1 .. 1 



Bl 

- 78 -

( 11.) 

Cj",-.sdV-a - 'f' - jkq. -

j \.(Z V1 ~ J<..1f. ; 0 

<. eLl ( Y -d 3 Vi! - j w)' 1 H~, + : 0 

(. e. ) 

. A 1.<.x • (Q,,) ... (~ 1.<.1 to ~ ) • ( 1:.) , e eft 

<{I i k:t (j<..:l-A) "X + (J I.<.t + ~ I(A<.:I-·n.)V1 - Cjk l + ~I ae. + (\(; .. "-1.1._ ~) f. " 0 

~ 11.., • ( Q.l - j It lC • (. l-Il + (f-\ ~ t.( f t 
(a) Jl.<.ltWVlc.-jkllic.u V) +di.c.)t~ft=O 

(r, i \.(11' (i c..1-.n.) vlI. ;. <J \.(1+ ~ )(d1A1-.n.)Vi .. (A 1.<.1+ ~)3 f. + (1.,(.; .. "-; - ~J [, a 0 

j kl~1Q V). - i\.(xi'" VI + J kx 3 ~\ ::: 0 

tel - jk)c\J~- i kzV1 .. iwr. = 0 

t ci) ( t .. d a Vi - J W Y 1 H f' + ::. 0 

i i.e.. ( ! c..1- JZ. ) (. d" k i "" ~ )( j ",. A) - (J k! .. ~ I, (\(."i-It:.JILII 
1c. H' 

0 ! \,(,1 i!4 -ikxJc.u i kx 2 
:: " 

- j klf. .. J II. i j'" 0 

0 -(t.t! , -1'" y~ H jc.u 

(4\ AloJf' :: cr-.\)~Vt+Jw}(1Hrl 

{c I I c..1 f'" j I.e.lC V l( '" i L< .,. VI 

cal Jklt~tl ~ -ikijWVx+jkKd"'Vl 

i kx ~ jw~,:: d 1.<.1 w:LVx " i 1.<.)1. (O"V 1 ::: -l \.(.~ V:1/. - ~ k;t \() "1 

[jkl c.u1.+ ~ k~] Vx ::: (j"-ltw'"-al4x.kllvl= ~ \.(lC [w\"jk il 1]Vl 

( ~. 

( ~, 

(; 



v x '" I.e. If \( 1. W t 14" + i I.< I ~ 1 A 

c:L0.\<\ 

- 79 -

v ... - i v.c (,0 r c..,,1~ k1 .. 1 I.e.: ] A 

~, " ~ \J x + ~ \J 1 .. ,,>1. IA 1 ( k~ ... \.{: I A 

(r·,I, V v H I. [v 1.( .. t ... iil..'l . 1.t1. 1. Y I 1.1. 1 1 A r. " A'" c +- I) 1 e.:: ~'l I) 1 H (oJ !.ex" "\ - 11 +- d \ l"" - ( .\ 1 "'x 

en 
A I. . \ I V 11..1 14, (I.e.; + I.t.i J A 
So. ~""lt \IV: (~c.,.,-.aJ l-e.~ -il.tte," j tUJ1 l "-... \+11..,1.- W 
\J S k ... !.e1 (1.c.'::+ v.~ I 

" c.." .l kX" ... l(.l1.. !~\ 

"-J ,,~o. S ~ - s to 0. to l S c. "t \:, e 1'1 Q. 6. t t' ina 

( ,..1181 

( •. \401 

~, :::. • V U ... U. (i. nit; 

v)( (v x. s'. I " v x. ('3 It 6 E, ) ,:: d I.Q /",.,.., C~, l( ! .. - v U ... U, J 

V)({\11( U,l- ~ ,",./"'"",.., ti, a ~">.I"'.,,.., t :!:!,It !.Q- ;.(0\"/- !f:W)] 

J ~ )!. (j ~ x. il.l - j w ~ .. r, U I :; d "" 1". f'o [ ~ )I. §. 0 - d ~ 'w' - * W ! l ] 

(.ll I.t: oE'le -l<.:tk~6f:ll-i'"'l"o,...6Elx:: "i""/"o ~ [e.oV t + i\(;wW] 

(1.1 - 'Il.xl.t t 6E,~ +- \(~6t'l-i""./"or\&EI~ = -dw./"o ~o [-S.Vlt+&\.(t W + ~ wl 

k)t . ()( I + I.tl . 0.) ~ H f t 
klt 6 e')t .... \(.1 6 e.~" ~o ( klf Bo Vl - \.(1 BoVlC oj. j (li.~1.+ 1.<."_ *' W] 

\(x. 6 fiX:::: - \,(t 6e'1 + ;., [kll.. 6oV1 - k't ioV:r + j (IA.;"" 
k1 6 c11 :: - k .. OE,lIt+ ~o[1.<.x SoV1 -I.l. .. S.,'V14 +J( 1.<'; ... 

to\ in" .... UeWl ~" <-xl 1Hft 

I.t~ _ j~t) \V 1 

ki - &) v] 
H 

(~: + 14: - J ~I"0', ) 6 Ene:: ;0 \.(~ [ Ii" So VI • k-. 80 Vx + J (k; + k: - d~') \v'] 

{ 0.) 

- I w /" 0 t C So V t + j \,(lI \tV ] 

\Aa~e"""jve", ~.'o'''. cl.e foto."'$cd"tV~t'1ttj1.C\"~t~ ~eve"'t 

( k; + k"l:" - i W /'., 11", ) 6 E I X = 

,. ~o [ 1.<.; ~o~\('l(.",(oJ~~kl+~IA~I-kxkl Qok)ll.t.t~((q'l+ika1)+ 
. k (k 'I. I,( t i \(, ) I; I.t.~ k, (~+ k~ I + 

+ d It lI.. -+ 1 - Ii W 0 ~ k')(.~ ... kl.~ _ ~ 

+ j ~ /,,*,0 (1'", So j \(1 W ( ",'I. j I.t t + 1 I.t; J - j (q/_ rd kx. w Bo j ~x~! ~:?_+ ~ 1 :: 



B~ 

:. 

M £t 

v U:. fo [ V W· !f; W 1 ::. 
~o t J V.;If w 1 ~ 

~ It _ I:.~ "=-~ ~ e. t:. ~! i_~ ~ l \\ ~ 

/~ (,\,\ J. l: ) 
J.$ ~ v"t\ 

.. '" otl" <it .. 1. t d.'I't 
it' TI -crT + "" -;r-r: ~ n 

ci,h d.9 

- 80 -

\:1 bot ':"0 i "'_do. ''-. '" ~ t.~ ~ - -

~I" 

d:T " dT i, ... o If' 
si ~ (J n Sl., 

d. !.. d9 
(.0 !I 8 

0.'1 
"7T : - 7T ~I" 1- d:T i., 
d. 1., 

$ i~ 6 
C(., 

!;.r - (.O~ #I 
d.'I 

!. -n- :. 7T « 

Ii \'" t.{ 
(r:.t"} 

ell" cl tl" --=- :. n ': 
0.$ !.I" + t" -:IT ;' d. _ 

<il" dO 
I" ~l "" (,) 

• If' 
:. d.T !.'" + 1"-;0 !. + -crT ~., 

( •• 11 

(,. \' 

«1.1 



- 81 -

"r\ 
d.t' (~ elf 

l" !o':)\ ~ 
.{" ~.p) .. -:IT ,H !I" + t" "7T ~ 9 i- n 

{ (f'r d.. 10 " (dOl)1.} 'l\ d. $1 - I" (.·4:T) - I" 5ll'\ e &:T !.I"+ 

"r\ I r d.
1 e 

d. j" 
QI" cU . (':lit 11. } 

.... 1. -- - - r .,0\ 9 co; 9 -dS do _ eli !.e+ 

~ { . ""If 
l' ~"" 9 do .1 . cil" 

+lHI\9-;rr tift ci, "'" 1 IT + 1. t" e.o; 9 n d:T !'t " 
. 

'h !I' 

. 
""" . 

,,~+ ('\1\ 2.), A' 
<:1 'ii.r + ~,,"Il i!i7 ,. 0 

","' 1" ( .. ~ .... _1_ \ '" '\ ('\I\~ .... ~ 1. +- ) ~ ) 'r • ~ I J 
.. "" ~ .. It. } ~ c; to ,.., I. '\1\ (l + III t l. (i ) - " 0 

'h ,. 

:. .. 
9' " 

I 

't + It 

'11\<1+ III 

( il)' 

{e' )' 

1;'6' 

't' l" 

I + 

! co .... 

e; + 

£ ~ ( r I 

L i I + 1. 
f l,,"" " . 

1 
Eo 9, .... 

1. , 
£ 92, + ... 

. 
rUo) .... f < !ol,E 2,"" 

" f (,1 0 J + 

~ r (l~) .... 

f ( 10) e !, ...... 

f (l.1 E!, + ••. 

" 
: 

" 
= 

:. 

.....!tr " f [ i (t·o J + f' (i. I e i • ...... .1 . [ \ - £: f no J ....... ] :: 

E i ( 1.1 + E" ( f' ( .0 I t, - f ( ~ ° I { (!ol 1 + ' .. 

f f (10 ) + e' t r Ct..) i,;' j~lol- f(!o) rUo)] + ... 

I ( 1. 1. [( t,)" 11. J ) 
R+!o (- £ ~ + £ a.~1!.' R;T. - ... 

E 1l~10 f (1 0 \ + e I. [1(:1
0 

[ !"Cl.) ~.- rCf .} rno}- Iheo fCf.,1 t, 1 + ... 

(i.~l' + £'4 t; 1,' 't £1. t 0,"1. .... ll; l~ 1 + ... 

f~ e~ .... e [ i~ 9.' + l,' e~ J .... £1. [1; e~ t i.: 9,' + 1.; e~ 1 + ... 

<,b.;o;1 

('.s-81 

(~.'~l 

('-bo) 



- 82 -

'" '" '" £ "'I. + •. , + 

+ L 'r ('1.1 -tEl. r f~!.) I, - t~ 2.1 ~ fn:ol t (loll + '" t E :!~':' ut. fl.: I.. q (1 .. 1 t, - ~n.\ f(l.). 
• ( to' (('1;\1.. 11 + E. t '3 c,' (!~ I\.· 1,' 1 + t f. [ H~ 0:11 

1" n~ (t~ )l. l ~ 1 + .. , ) ,. 0 

, '" E. : 

-,Ie f", 40.~ 1'+ ".,,"-. 
it 11\).-. 

t(l.lt.] + ... ) • 
,,+ l: • 

,. ... 
"', + 

.. 3 .~ .. "ol Ie t. '.'1>,,1 \,,,,,",,, 
t, + R1.{C ~ .. ,01ot(1~ ~h .. '.c.lt. i; - I\)(C ! H-,.c.l\\(",'lI.l' i,,. 

.. 
,. f (1.0 ) 

[ 1+ "'o~tl I .. ~","'" 
( t' t + (.010«.1\ ~i",1.llll/ .. -

U.:l: Cb.i\) vot~i: 

It ,. ~ u (; .. [ *i '0 1 ) ( , "1 I· '" r • 1. t'1 J 10 + ill +, it + ... + £ \'toJ +1: l(i"li,·t(1o)\(t,,1 -t .... (1..1 + £.2,1. f., + £ Lei,l +11o t. t ... 

- l P-tlo+ H, + Eth. +.J·l e9~1'.j. E.·a~ ',' "" lC (~,')\ 19~ 9:1+ . ..1 :: £ ~n..,) + £ '1.[ fClon, - ('loJ fe,.)l + ... 

~lf\"o.Cl.1I\ WOI"c.\~ \loeclo.Q,,\II\ doo\" 

i. 0 ... p.. ..,j t t + (.0 i or: 1 'I. -+ 50, 11\ 1. ell. - R 



- 83 -

. 
I. .. 

I i" f (.!" 1 

10 ,. loo .. 
R- to. .. 

1'," lo'l. .. .. " 
, 

e~o 
I 

90 '. 

I , 
eo ,. ;-

R 
;- ? 9 0 'l. +- '" 

, 
t. :: i!oo .. R i. .. .. i' i,l. + 

, 
... iI 9, .... 

ell\l.QVOO\"'i:.s, \'\o\e.\; 

I $ 1... (' • ( ,)'l. 1. ) R. V r T + (.0, .... 1 + 'i>i", f( - It ,. R. 1 +- reo;" T ~ T ... ,"' .. + .,. - R,. 

~ 
, 

1 $1. 'io \ '" 1. ell. 101 ... (.010 II( .. il' 'I. ;. '" :: loo <l- i:' +- '" 

9' .. i" lit ~ ( 1-
2.$ ,'1. 

( 0( (.00;.1. II( - , ) + .. , ) 
0 :: 

R (r i ... 1.0," 1\ ~il."lI() 
:: 

II. T LoS. III. + "a. :: 

+- ' •• 

fli o ) " ~(lo .. t ~!OH ..•. J" f<.lool"", i(loo)i: 1 o.""" 
I I 1. S $"" I r:: ... 'Cls .. l i ... 0;.( ......... 1+ 'I.: t.ot.!IC.'" (t-I1." 1- T <00;.0:. + "ii ( 'ito, .... -I ...... 

0' orde ~'" "'i" 

1 :' ,. f <. too I $ i k,"" (. 0" IJ( 
(l,.brl 

( I ;. 1".. l., ) (' t \ \ I ) (\ 'e' \) T r ""'i:t" + ••• 'l. &00;' i' 90 ,'" Ri eoa. +... 9.0 '" i" II +- ~'l e ... to ••• ... 

II .. , ~ (' ," \ ,1." 
" R 1 I.... + i' ! II + '" t f ( too I + i" I ( 1 •• 1 z.", "" ... .( {loo I + -;: 

I , ) 
! 00 l ..... .. , 

- ( < (I .... \ + i- f (I,,!) ~ .. , +- '" L ( c'o'" ~ i h + ••. ~. ( ( e;,,/ + 
1. ,\ ) 1 
i." e 00 eo ... '" r 



&{, 

&1 

- 84 -

( 9~o • 0 ) 

~e!..\Alt~t!.", \11\ f.t:1t\ -
f ( ~ I - ! 

:. 1\ ~. ""Ii" 

!u 
~ ( t.o ' " 1\ ~ 

- 11 

100 . 
It e- T fOoo\" - Ii' .. 

A !u f (i ooh "pit - H 

i.o ::. - A H i: Q.. lI\ ... K e 

~ ""fo .. 

«(,.,{,) VI> Q. ~ l, 
H l( 1- 4osl.d 

ill:" 10.: .... '« ~ {Q.+ b;+ t ~t.! e.- -.r-- d. .... 1: 

a. :. , ... 'I ot 

b ::. ~ ~t. 
(.. S ~ It 

.!.. 11 I: a.. lI\ l. II( • 

I j"~ 
f "L 3 - ,o~l.lIl 1. It _ 1, 1 ---.r-

A tCl\.k'-lIl 1 Ii <.0 .... 1( +- ~ + t ~ 541\'1.", J e. 

<. :. 

1,. :: 

:. 0 

$ <.O!>t( 

Ua ( b'lo I '\) .. t 11: 1 "M ~ t 91:,- ACe - -,:r d. cd. 

Oe b~a..!!. " ... ca."'~I..e. f.'!o ,'-'e c.oji r"_'':~ a...! ~ - - - - -
d. 

( "'" d. lC 1 d"tl 
!'l(' 4T eli" .. Ti" 

!:.y :;, ( "" ~I 
h .. 

d. 1 -:. TY 
.. !-. ! :- ( "" 

Ii! ) ~"'" d. $ :. T'i"" 

(b.pl 

(b.8,) 

( '- 8" ) 

('.8\ , 



- 85 -

f',!'J. f' lC: q -¥ ill!, ..... , Yo-¥ 'Yr+"" to'" E i!,"""}" 

:: ~ C X.O.'OI itO l ... £ [~ (!..) x, + *'3.' Yr + ft (~ol',] 't' 
'11.[:1. a. )\, 'I. il. 't )" )" )'1 1 

t i" E h." 'L\ '.(, + 1? '!ol Y. + ~l' (!.~ l, t :l ~q~.lll,r!'" 1 S'i)'i'c.!..,hr, i!., + ~ ~ C!:.) Yr ", ... '" 

d ... « ( t) ct x, 
d., " Cl"7 ')(. + E~, -4- f. )C 1. + ". = 0. It ... ~ d:i""'" '" 

!.l. 
d.; 
c(~ 

Ti' 
d.'"l! 

d:'i'-
~ 

::. 

::. 

d.-
0'1 
4:fi :. 
)" 
ri" 
~" 
17 
~"" IT 
4'11\ 
ci $ 

Q y ... E. 
")'1 

"'d"T ... '" 

0..1- + t 
cI. a, 
dT+ ... 

Hit \" 'YIA eo t \)" e ~ t "".: t (b. 8 I I 
d'WI 4.... c('I.. h .. 
TI n + " 7i'F "" "Yi" 

,. 

[ (. ( Q.Jt ~ (.'So)'" Q.r *' '! .. IT --I .}t c.!ol ...... J. [Q.x'" £ ~7' ..... .1 ... [ I ... E r(!..I .... ..1 [, !~~ ...... 1:: 
:: £. i!- C!.) + ••• 

Ie orcl..f. ~'WI £ 

0.1& [Q.'ll ~ (~.I ... 0.., ~ (~ol +- q. ~ 1\- {:&.' 1 +- ~~;~ ... ;t (!.I (',88) 

LL t 
t 

~ ( 'to,{ ,t) : «. eo - 1( + ~ t. 

l 

i1i $ ~ '" ( c.o t - t.,. 'X - t1t·j 



.: 

- 86 -

t. 

~ is.lI, e. -"iK c.os ( c.." t . i.,.", '1(. .. - ~ t i .. ) .:> 

~ <.1> .. 9 

,. !z eo - --rr- '-0$ «(0 t: - - ~ . .!l) 

'~ol ~ 0 

C. !J: ! ) 

l"VlVu.!!e\'\ .. "" ".88) ~e.t.f~' 

:10:, .. (1-<1.':) ~ ('~ .. l - "'-"'y ~ (3:.\ - .... 'l(.'t -it <'~ol .: 
l!!ll _ $ <.0<;. 

Md 

" (I- .. i \1\1. & <'<)'1.1.'1')(.,) tlO t - '11 C.os {<..7-t. -1~'!:} _ S,· .. 9CU. COt. <t(.: lc. .,.
~"'f>& 

- 0;': ~ • Co 0 S ~ Col) ~ If . f e·. -:n:r- [- ,:11 ~ .: 11\ ( .., -t - 1 !.~ ) - L. ~ co s ( w to • ~ ~. !:l] ;: 
$< .. " « . • -.:r :: H $\~8 (;01$& C.OSI(/ e + 

$ ... se 

:. 

~ [.ftlr(,~",1.e(.os1."'.d .. L~~iIl\8("ofo9,o .. .,.1 (-~ (,01$ (wt.- $ ~.!:.) .. 
,. _ $ Coot9 

1:'i1 st:" 9 (.0 S 9 <:0 S If e. ~ ~ \ '" (cc t: - 10 ~ • !: I 

~ C01e 
e. - -1'4--

$...."" 
f. -""""i'ii"'"" !>i", «(,qt- _ $ ~.~) 



J (0$9 

" 0( Ii t"V\9 ,o~ 'f t- -101-· + 

dll'l IT I •• :: 

- 87 -

( ...... t. I~\' e. 
('tIO' + {-.~ J 



+ (,.~t., .. (~'Q.1Llt 
('''I' - -

;. 

"'lIt'1 "IT ~u + -., 

- 88 -

(ely /4 i 1 $:. • 

(",x/d.1 1$:.o 

!I ( • '" y. l )( ..&. lI. I ) 
" ". ,+ e '7 7T 'ao +... ,. E -;:; d:T ; .. 0""" ;. 

t [ do y. \ ... d.1t, { 1 
= \.:,,6. c.o~c.fo IT ~~. - '{\o\ T. <tf 1:'0 ::. 



Met., 

: 

49 

- 89 -

... I. I 
Q.,e+( 7T ;:0+'" 

" 1 -.n-l1 =0 

: 

v;g ..;;::;;;; [ '1.>( cI.)t, I ~ eLl'. ! 1 .I."'l 1 
: Q.~ + t <l.l 0.";;+'; cl1 ;"0 + o.)(1.it"t~ "'d:'i '~o· __ , cl; "0 + .. -

• 
i-" '" 90 



- 90 -

~ p (l.., ~':"'9 .. - L.1t ,ose. (.O\'fo) ~ f ( CoOt> te., .t", ~) ~.~ ~ .. ~i",~l:l+ 
(~ t. 'It 1..1\ 

(\JrU" -.{ _ .~l eo,. ~ I: i- Ii 
• ( . a.\ 

C'ull' - -

t~ (~~ ,':",9.- t.. tK to '0 (,.,.) 
~'!: { (U~t", ~ 1) . ~.!..(ou. 

,01". ... -1:.1+ + ( <..~t&, ~.«\'"l~ (11\)" - (-'!.\ ~~"'f.Q\:- I.( 

('1.1-\\1. • (- -

a.1 



- 91 -

APPENDIX C Symbol en. 

In deze appendix staan de gebruikte grootheden met hun definitie en/of 
waarde. De bladzijdenummers verwijzen naar de plaats waar de grootheid 
ingevoerd wordt. De waarden van enkele grootheden zijn gebaseerd op de 
volgende ~;tgangspunten 

¥ :: , , Ii 

~ : 10 """/~l 

H S 
~ 

: 10 "M 

De ;ndexen hebben de volgende betekenis 

K 0<. deeltjessoort 
n neutral en 
i ionen 
e elektronen 

x 0 evenwicht 
verstoring 

K " parallel aan het magneetveld 
.L loodrecht op het magneetveld 

Coordinaten 'I.,y.1. carthesische coordinaten 

l"', e." bolcoordinaten 

De fouriertransformaties gebruiken de volgende tekens 

Grooth. Oefinitie t~aarde Eenh. Omschrijving 

A amplitudeconstante 

~ 
B 

III eenheidsvector 
B T magnetisch veld 

Bo 
-IS 

T aardmagneetveld ",2. - 10 

.~. c.~ ~ lb!1J 'WI I." gelu;dssnelheid 
[) ~ totale afgeleide ""tit:" TI + 1l- v 
e 1,60- 10·" C. eenheidslading 

~ vI""" elektrisch veld 

~ ~o £..1 Vl.,.t/~1f genormeerd elektr. veld 

blz. 

30,50,6 

12 
9 

20 

27 

10 
10 
9 

44 
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Grooth. Definitie Waarde Eenh. Omschrijving blz. 

I ~ "n';I+£~'.!:) 59 

l' 1O ~/~2. valversnelling 9 
H 

~l" ! 
~t 

;·10 ~ vert;cale schaalfactor 21 
I eenheidstensor 10 .. 
1 1'-ad magnetische diphoek 20 

i' imaginaire eenheid 15 

1. \ .. 'W\ al )l '" 
A/ ...... t. stroomdichtheid 9 

1S. '/ ""'" golfvector 30 

! Re ~ '/ 'WI golfvector (reeel) 16,31 

~o w -J E'O/",,: Y"VIfI golfgetal 17 

\.<\ n.' k/'WIbar constante 56 

1.(2 :;2- W,/-.bl'(' constante 56 

Kl 1,8. 10 
!i k'/ _b;u" constante 56 

'\'\<\0( .t.~ massa deeltje 9 

"M e~ 
.SI 

A~ massa elektron 23 9," . 10 

.1.' !, massa ion (O~) 23 '\'\'\.: i,lS"IO 

4(. -JE; brekingsindex 33,51 'r\ <.u I 

'Y\t( ',_'t deeltjesdichtheid 9 

NA b,O'l... 10t.3 1/_0\ getal van Avogadro 15 

eo!. N/'Wt2. scalaire druk 10 
; NI'lMt. druk op zeen;veau 21 foo 10 

ftoC N/w.. 2- druktensor 9 

\0( c lading deeltje 9 

~e - e C lading elektron 10 

'f,': + e C lading ion 10 

I" "W\ plaatsvector 59 

R. (,,18. 10' 'WI straal aarde 21 

R 8, ~ I l!-mol \( gasconstante 14 

$ "W' 
baanparameter 16 

! 
ell: eenheidsvector 16 -;if 

T \( absolute temperatuur 14 

- To 1. 'J 0 k evenwichtstemperatuur 21 

!.A v potentiaal 23,4: 

Xc(: -Is snelheid 9 

v "M?a volume 14 

V ..k, !_'los genormeerde snelheid 29,4· 

f 'v./ Ai ,,/ 1\'\\ "I genormeerde potentiaal 49 
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Grooth. I Definitie ltlaarde Eenh. Omschrijving blz. 

« t' a" invalshoek 60 
0( 

\(, 1' ... 
\0 '- r 0 

cohstante 65 

~ 
\(, t •• constante 65 r;;-

:r ~ I," 15 
c." 

e ontwikkel;ngsparameter 59 

E A'/vw.. di~lektrische tensor 58 -
eo 8,S,. 10 

~ '1, A,,/v_ permittiviteit vacuUm 10 

£(" relatieve permittiviteit 17 

I-~ "7 /11'1""", '- viscositeit 10 

K: 
it ~"I.'I 

Ilk Boltzmann N; " "3.8. 10 constante van 15 

A 111" golflengte 37 T "1M 

,lAo 1 2.b. , 

__ 

10 Va/A """ permeabiliteit vacuUm 10 

_~v .. '1~ botsingsfrequentie 11 

~~ f-" ~ol ~«. ~/_) massadichtheid 9 

~I{. oc. ,,'It .".. lit A'I """~ ladingsdichtheid 9 

~e et""'':-''''el A,"/ """i ladingsdichtheid 11 

~ ktl ""'" 1 massadichtheid 11 

~oo 4/~" dichtheid op zeeniveau 21 
~ ... ~! 

~ <r o~ 2. -If( v .. 1/.n._ parallelgeleiding 12 
to(. 

~ .. !k ..... Vfl. Z. If.$1."'" Pedersengeleiding 12 <r, 'WI ... ('11,:-.. <.:Ie!:) ... 
0"4 

_ Z .... ~\t<.:l ... 
.. 'WI .. ('II ..... -t "'~l 

If A ....... H a 11 ge 1 e i din 9 12 

c.J 'Is hoekfrequentie 15 

c.JQ, 
...; ~t' 

'tH 0,01.6 'Is acoustische afsnijfreq. 31 

w""P4e 
.i y) hoeksnelheid aarde 13 1,)' \0 

w. ...; ,y-.l,.. 
rl-l o .ot '1 '/ ~ Brunt-Vaisala frequentie 27 

W t .. 
'Wt.& 
~ 

1/f, cyclotronfrequentie 12,58 
~e.e 

.. 
WI' IIM( ~. 

lIs plasmafrequentie 58 
..n. r. ,!' -t- tl ... 50 ~~~ 

~ I," . 110 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. De vergelijkingen
	3. De atmosfeer
	4. Zwaartegolven in een neutrale atmosfeer
	5. Zwaartegolven in een geioniseerde atmosfeer
	6. De invloed van zwaartegolven op EM -stralen 
	7. Literatuur
	Appendices

