
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ionosferische Dopplereffecten tijdens de inzet van een geomagnetische storm

Bollen, M.H.J.

Award date:
1985

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/bc4f6530-cf64-4c61-86d0-d24974675c19


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

VAKGROEP Theoretische Elektrotechniek

Ionosferische Dopplereffecten tijdens de

inzet van een geomagnetische storm,

door

Math Bollen.

ET-3-85

Verslag van een afstudeeronderzoek,
verricht in de vakgroep ET, onder
leiding van Prof.dr. M.P.H. Weenink,
in de periode 15-1-'84 - 21-2-'85.

Eindhoven, 14 februari 1985

De afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



- 2 -

Math Bollen.

Ionosferische Dopplereffecten

tijdens de inzet van een

geomagnetische storm.

B~geleider: Dhr.M.P.H.Weenink



-3-

Dit verslag is mede tot stand gekomen door d~ medewerking van

de volgende oersonen en instellingen.

Dhr.M.Weenink van de vakgroep theoretische elektrotechniek

welke mij geregeld van technische en tactische tips

voorzag.

Peter van de Ven van de studiebibliotheek Elektrotechniek

voor het invullen van vele aanvraagformulieren voor

artikeltjes.

Hpt KNMI te De Bilt, alwaar ik gebruik heb mogen maken van

0P bibliotheek.

Het ministprip van onderwijs en wetenschappen.



-4-

SAMENVATTING

E~n ~l~~tromagnetische golf, welke e~n medium met een tijd

afhankelijke brekingsindex doorloopt blijkt een frequentie

afwijking te vertonen. De grootte van deze afwijking wordt ge

geven door de bekende formule:

6 5= - i f b cos 0'- ds
c ~H

Waarbij ~ de hoek is tussen de groepsnelheid en de fasesnelheid.

De integratie dient te geschieden langs de groepstraal.

In d~ ionosfeer blijkt dit verschijnsel een frequentie-afwijking

van en~ele Hz te veroorzaken bij sondeerfrequenties van 5

tot 10 MHz. Het verschijnsel wordt gebruikt om snelle verschijn

selen in de ionosfeer te bestuderen,zoals gravito-akoestische

crolven ~n de inzet van ~en geomagnetische storm.

Tijd~ns de inz~t van een geomagnetische storm treedt er een

to~nam~ op van de magnetische inductie aan het aardoppervlak.

M~t behu10 van de wetten van Maxwell en een aantal constitutieve

betrekkingen is het mogelijk het elektrisch veld in de ionosfeer

tijdens de inzet van een geomagnetische storm te berekenen.

Dit e1ektrisch veld veroorzaakt een verticale drift van elek

tronen in de F-laag, welke leidt tot een verandering van de'

elektronendichtheid en dus van de brekingsindex. Deze tijd

afhankelijkheid van de brekingsindex veroorzaakt, een frequentie

afwiikinq ~ij sondering vanaf het aardoppervlak.
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SUMMARY

When an electromagnetic wave travels through a medium with

a time-varying refractive index, it shows a frequency shift

given by the following formula

c Jd I"l. c.O> d.. ds
at

Where the integral is along the ray path from the transmitter

to the receiver, ~ is the angle between the wave normal and the

ray.

This Doppler effect causes a shift of a few Hz on signals from

a standard-frequency-transmitter of 5 or 10 MHz, propagated

through the ionosohere. It can be used to study short-time

ohenomena in the ionosphere, like acoustic gravi~y waves or the

commencement of a geomagnetic storm.

During a storm sudden commencement the magnetic field at ground

level increases. Using Maxwell's laws ans some constituent

equations it is possible to calculate the electric field in the

ionosphere during the sudden commencement.

This ionospheric electric field causes a drift in electrons in

the F-layer, which gives a time-change of electron density and

also of refractive index. This time-change of the refractive

index causes a frequency shift on radiosignals propagated

through the ionospheric F-layer.
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VOORWOORD

Di~ boekwerk is het verslag van mlJn afstudeerwerk aan de

Technische Hogeschool te Eindhoven.

Ongeveer twee jaar geleden maakte Dhr. Weenink mij attent op

een artikel over frequentie-dispersie in de ionosfeer

(McIntish en Malaga, 1981). Dat leek hem een geschikt onderwero

voor een stage en ik was het daar, na bestuderingvan het

artikel, mee eens. Het onderwerp boeide mij dusdanig dat ik

er mijn afstudeeronderwero van heb gemaakt.

Het afstudeerwerk begon met een literatuurond~rzoekom een

innruk te krijgen van het verschijnsel. Het resultaat hiervan

i~ weergegeven in hoofdstuk 1. Al snel bleek dat het verband

tu~sen nODPlereffecten en geomagnetische verstoringen een nog

niet geheel ontgonnen terrein was. Ik heb mijn aandacht toen

voornamelijk hieroo gericht. In hoofdstuk 2 wordt dit verschijn

sel en de erover bestaande theorieen besproken. De theorieen

konden echter geen van aIle een bevredigende verklaring voor

het verschijnsel geven. Daarom besloot ik zelf een model 00

te stellen, welke leidde tot een computerorogramma. Het model

en het algoritme zijn in hoogdstuk 3 beschreven.

Naast de hier beschreven onderwerpen heb ik me ook nog

beziggehouden met zogenaamde Birkelandstromen. Dit zijn stromen

in de magnetosfeer welke parallel aan de magnetische veldlijnen

looen. Omdat dit echter een geheel ander onderwerp is heb ik

nat deel van mijn afstudeerwerk in eepapart verslag weergegeven.
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Hoofdstuk 1. Dopplereffecten.

Het·. verschijnsel dat een golfverschijnsel van frequentie

verandert wanneer de bron of de waarnemer beweegt wordt voor het

eerst verklaard in 1842 door de Oostenrijkse natuurkundige

Christian Johann Doppler (1803-1853). Naar hem wordt het ver

schijnsel Dooplereffect genoemd.

Het Dooolereffect treedt steeds op wanneer het fasepad, van bron

naar waarnemer, in de tijd varieert. Dit kan veroorzaakt worden

000r een beweging van de bron, door een beweging van de waar

nemer of door een verandering in het tussenliggende medium.

Dit laatste verschijnse1 zu11~n we in de volgende paragrafen

aan een nader onderzoek onderwerpen, hoewel ook af en toe de

an0ere twee effecten naar voren zullen komen (bij satelliet-grond

en satelliet-satelliet waarnemingen).

1.1. Gebruikte formules.

De van oudsher gebruikte formule voor het berekenen van het

Dopplereffect in een bewegende ionosfeer is de volgende:

llt.::· h ~ (1)
c d ~

Af de Dooplerverschuiving; het verschil tussen waargenomen en

uitgezonden frequentie.

1t de ui tgezonden frequentie.

C lichtsnelheid in vacuum.

~ faseoad langs een straal van zender naar ontvanger.

1':; JndS
~ : de brekingsindex

Bennett (1976) laat zien dat deze formule onjuist is voor

snelle medium-variaties en snelle bewegingen van zender en/of

ontvanger. In dat laatste geval moeten we relativistische

formules gaan toepassen (Bennett,1975; Ferencz,1980a; Noda,1978),

hieruit voIgt onder andere het complexe Dopplereffect, ook weI

bekend onder de naaInCherenkovstraling (Barsukov,1962; Bennett,1974).
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T~n~inde tot formule (1) te komen voeren we een fasefunctie ~(!.t)

in, waarui t we de golfvector ~ en de hoekfrequel3.tie w kunnen

ber~kenen volgens

Hieruit voIgt direct dat
_~ = vw
~t I

Vermenigvuldig linker en rechterlid scalair met f K - - K
'" 'll \( "'.... - I ~\ l.,l- el(. C1t_ ~ el('Vw

A '" '" ":I '" .... "'t...;- eI( • cat K) eK - eI( • Ie' 0t eIe .: e\(. v

oW
-'at K & -

'Of
met ~ de richtingsafgeleide in de ~aserichting

-'2lI(~ ~.~ ::~ . ....L.
t ~J ()1 ~s coSo/..

m~tol..oe hoek tussen de faserichting en de groepsrichting.

~.': -(rot 1<),. . c.os ~
os

:. -~oi(~)1 GoO>'"
C 'u r. w

,I<
fY\.ei 1.0;) ... 211' el"\ r'\.I. -

~

e\ f -1 ~ \ .co s oi.d'S:: c ?Jt "w-.
(2 )

Met d/ds wordt de meebewegende afgeleide bedoeld.

De tijdsverandering langs de groepsstraal voor de meebewegende

waarnemer wordt gegeven door.

d~ n'
- c.oSc/. (3)

dS-~

:::
c : de groepsbrekingsindex

t~ : de groepssnelheid.

Wanne~r nC" s,~), 1'\' (f,s,tlen adts,t) bekend Z~J n kan ui t het stelsel (2) - (3 )

oe frequentie f~f(s) berekend worden.
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In het algemeen zal de frequentie-afwijking klein zijn ten

oozichte van de oorspronkelijke frequentie (nooit groter dan

enke1e tienta11en Hertz op 5 MHz, Davies en Baker, 1966).

DaarQm kunnen we in (2) in ~~ een constante frequentie aannemen.

Uit (2) kan dan worden afgeleidt:
4 ($) _ ~ ,e)t. P f-1 [~\ . co S do. dd }
j - 0 e J ~ t Itc t'( 4)

De tijdafhankelijkheidi=t~'voIgt nog steeds uit (3).

Omdat ~(s)::fo' zal de waarde binnen de exponent zeer klein zijn,

zodat we (4) kunnen ontwikke11en als

~ =- 1 J~ I c.oSQf.. dd
So c: at eIlL(1)

Wanneer we het mediUm isotroop veronderstel1en gaat (5)

over in de vo1gende formule

~ S.c - ~ J~ \t. to) d a,
A1s bovendien het medium 1angzaam in de tijd verandert dan is

dit identiek aan (1)

Voor een nadere beschouwing van de gebruikte.formules

verwijs ik naar de genoemde literatuur en naar Fante(1972,1973),

Bennett_ (1968,1973), Kelso(1960,1961), Boldovskaya en Stakhanov

(1979) en Ferencz (1979, 1980b).

1 2. Waarnemingen van het Dopplereffect.

'Aooleton voorspelde reeds in 1928 dat de beweging van ionosfeer

lagen aanleiding zou geven tot frequentieverschuivingen van het

uitgezonden signaa1 (A~p1eton,1930).

Essen (1935) nam de signalen waar van het WWV-station (5MHz) op

een afstand van 5900km. Hij concludeerde dat er onderweg een

frequentieverschuiving was opgetreden.

Het duurde tot het begin van de zestiger jaren, toen er voldoende

standaard-frequentie stations waren, voor er uitgebreidere waar

nemingen kwamen. De eerste waarnemingen kwamen uit Japan (Ogawa,

1958). Vrijwe1 ge1ijkkertijd werden er waarnemingen verricht door

Watts en Davies (1960),gevo1gd door een stortvloed van publi

caties (o.a. Fenwick en Villard, 1960 ; Knecht en Davies, 1961;

Davies, Watts en Zacharisen,1962; Jones, 1964). Een overzicht

van de waarnemingen in het begin van de jaren zestig wordt
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gegeven door Agy et ale (1965) en door Davies en Baker(1966).

H~t Dopplereffect werd toen voornamelijk gebruikt voor het

waarnemen van zonnevlammen en geomagnetische verstoringen

(zie hoofdstuk 2), later vooral als waarnemingsmethode van

lopende verstoringen in de ionosfeer •
•

De eerste waarnemingen van Dopplerverschuivingen tijdens

zonnevlammen zijn afkomstig van Knecht en Davies (1961),

Kanellakos en Vi11ard(1962) en Davies(1962a).

Chan en Villard(1963) voeren de naam "sudden frequency deviations"

in voor het optredende verschijnsel, vaak afgekort tot SFD.

Het is een kortdurend verschijnsel (korter dan een minuut

tot e~n ~artier), soms is er aIleen een positieve piek gevolgd

~00r een negatieve piek. Vaak zijn er echter ook onregel-

matige variaties waarneembaar. In het a1gemeen is de frequentie

afwij~ing beper~t tot maximaal een paar Hertz, Davies en Baker

(196F,) hebben echter een SFD van meer dan 50 Hz waargenomen.

Davies(1963) heeft als eerste het verband gesuggereerd met de

toegenomen ionisatie als gevolg van rontgenemissie van de

zonnevlam. De fluctuaties van de SFD worden volgens hem ver

oorzaakt door fluctuaties in deze rontgenstraling. Op deze

manier kan door waarnemingen van SF5's iets over destraling

afkomstig van zonnevlammen worden afgeleid. (Donnelly,1967b,

1969a,b;1970). Later bleek dat er ook een verband was tussen

microgolfstraling van de zon en SFD's (Basu-Chowdhury,1969;

Strass et al.,1969:Sastri ,en Murty, 1975)

De waarnemingen raken later uit de mode omdat het met satel

lieten buiten de aardatmosfeer mogelijk is het spectrum van

zonnevlammen veel beter te meten.

Teg~nwooraig wordt het Dopplereffect vooral gebruikt voor het

waarn~men van gravito-akoestische golven in de ionosfeer.

M~n st)re~~t zowel van "acoustic gravity waves" (AGW's) a1s van

"travelling ionospheric disturbances" (TID IS) (Hunsucher, 1982) D

Chan en Vi11ard(1962) laten door waarnemingen op verschillende

propagatiepaden zien dat frequentieverschuivingen veroorzaakt

kunnen worden door lopende golven in de ionosfeer.
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Latere waarnemingen van TID's zijn onder andere afkomstig van

Jon~s ~n Wand(l965) en van Georges(1967a,b).

Er wordt ook gebruik gemaakt van verschil1ende zenders door

Jones(1969). Okuzawa et a1.(l978) maken gebruik van een array

van Dopplersounders (zender-ontvanger combinaties voor verticale

sonoering). Evans en Holt(1973) combineren incoherente verstrooiiing

waarg~nomen vanaf de grond en Dopp1er-waarnemingen met behu1p

van zenders aan boord van een satelliet. Door combinatie van

een groot aantal waarnemingen krijgen ze een inzicht in de

statistische eigenschappen van AGW's hetgeen be1angrijk is voor

de mode1vorming (Evans et a1.,1983).

Soms is het moge1ijk om de bron van de vers~oring te achterha1en,

deze waarnemingen kunnen ons iets leren over de opwekking van

gravito-akoestische golven. Davies en Baker(1965) nemen onregel

matige frequentie-verschuivingen waar na de aardbeving in alaska

op 28 maart 1965. Ditzelfde verschijnsel is on1angs gebruikt door

Tanaka et al. (1984) om de gravito-akoestische golven te bestuderen

di~ ontstaan waren bij de Urakawa-Oki aardbeving op 21 maart

1982. Lopende golven in'de ionosfeer zijn ook waargenomen .

na kernexolosies in de atmosfeer (Baker en Davies, 1968; Baker

~n Cotten,1971). Ook hevige onweersgebieden (Baker en Davies,

1.969; Davies en Jones,197l) en tornado's (Hung et al.,1978)

kunnen AGW's veroorzaken.

1.3. Verstrooiing aan een bewegende sporadische E-laag.
,-

Een sporadische E-laag of Es-1aag is een gebied in de ionosfe

rische E-laag met een sterk verhoogde elektronendichtheid.

Es-lagen vinden we op een hoogte van ongeveer 100km, ze bewe

gen met een snelheid van ongeveer 100 mls voornamelijk in

horizontale richting. Als gevolg van sterke verticale gradienten

in d~ windsnelheid ontstaat er een ophoping van metaa1ionen

afkomstig van meteorieten (welke op deze hoogte in de atmosfeer

verbranden) Deze metaalionen zijn makke1ijk ioniseerbaar waar

door er een sterk toegenomen elektronendichtheid in een

smalle laag optreedt.

Door de sterke elektronendichtheidsgradient en de onrege1-

matige dichtheidsverdeling binnen de E -laag treedt er verstrooiings
op aan deze laag bij frequenties hoger dan de maxima1e plasma-

frequentie van de laag •.

We beschouwen in het hiernavolgende verhaal de sporadische

E-laag als een ideale verstrooiier welke zich beweegt in een

medium met brekingsindex ge1ijk aan een. Omdat de elektronen-
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dichtheid in de sporadische E-1aag veel groter is dan in

de omgeving en de gebruikte sondeerfrequentie hoger is dan de

plasmafrequentie van de 1aag is deze aanname acceptabel.

Het hiernavo1gende betoog is grotendee1s overgenomen uit

Cornelius en Essex(1979).

Beschouw een puntverstrooiingscentrum dat horizontaa1

beweegt op een hoogte H, met een snelheid v, over het midden

van de verbinding zender-ontvanger. Wanneer het puntverstrooiings

centrum niet over het midden beweegt veranderen de formu1es

nauwe1ijks.

De afstan~ tussen zender en ontvanger is d, de aarde wordt

v 1 ak verondersteld en de sporadische E-laag beweegt onder een

hoek met de lijn zender-ontvanger.

In figuur 1 is dit alIes nog eens weergegeven

Hierin is T de zender, R de ontvanger en P het verstrooiings

centrum.

H

fig.1



-14~

Voor de frequentieverschuiving geldt:
~f-_1d7'-_id'J _1~(- c CIT - c di -r C cH Q

De eerste term in het rechterlid bevat

(1)

de verandering van fase-

(2 )

(4 )

pad op het traject TP, de tweede term op het traject PRo

We zullen eerst de eerste term in het rechterlid van (1) onder

handen nemen.
d'Pl 1\ <p_ - D.V. V.'05

" cli R- J;-

met f de eenheidsvector langs de straal.

M@.t behulp van goniometrie en stereometrie is het mogelijk om

cos~ uit te drukken in bekende grootheden.
J.. _ PL PO +OL _ rId +0 I L I to tV. etid CoO j 0(,

co >~ - 'PT c 7'T - 7>T l' T (3 )

Waarbij t oe tijd is welke verlopen is sinds het verstrooiier

~@. lijn zender-ontvanger heeft gekruist (in punt 0).

PT ~unn@.n we vinden door de stelling van Pythagoras (550 v.Chr)

to@. te uassen op de driehoeken PLT en TLL'.. 2
(?i)'Z~C7'L) +(Lt.')'lfU.'T)). '2

.= (l1,d~ + i d.cos.,<,) ~ t H'l t(i d.r~n o()

~'1/t"1 H1ftd~1 dvt coS c<

Een combinatie van (2), (3) en (4) geeft.
d P J v. t 1" t c/ C~ so(
- ::: V. I

di -r (H~+vttZt~d2+dvl:coS.()/2

Op dezelfde manier voIgt:

d Pi.: V'. 2 V t ~ ! d c~ S 0(. I/
Z

d& R. (H +v'let~d .. dvtc.oso:)

Nu kunnen we (1), (5) en (6) samenvoegen. tot

algemene vorm.

(5 )

(6)

de volgende

Voor verticale sondering (d=O) gaat (7) over in de veel een
voudiger vorm:

(8)
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Invulling van getalwaarden 1eert dat (8) een rede1ijke benadering

is van (7), voor een bepaald tijdsinterva1 rond t=O, zolang

d-FO .
Rond t~O kunnnen zowel (7) a1s (8) geschreven worden a1s

~ ~ ~ _~ v~ t (9 )
c H

De frequentieafwijking blijkt lineair in de tijd te z1Jn.

Indien de hoogte h bekend is kan de sne1heid v van de Es-1aag

worden berekend.

1.4. Dopplereffecten op het pad satelliet-aarde.

In deze paragraaf laten we een voorbee1d zien van berekening

van oe inv10ed van ionosferische verstoringen op de dopp1er

frequpntie qemeten aan een sate11iet. Dit is a11ereerst een

stoorterm voer navigatie-satel1ieten, maar kan ook gebruikt

worden om iets over de verstoringen te weten te komen.

De in deze paragraaf gebruikte methode is afkomstig van

Bennett (1969,1973), de af1eiding is grotendee1s van

Bennett en Dyson (l982") •

Ergens op een hoogte H hangt een sate11iet te stralen in het

VHF-gebied (30 tot 300MHz) of hoger. Omdat de gebruikte

frequentie in het algemeen hoog is ten opzichte van de plasma

frequentie van de ionosfeer(k1einer dan 15MHz) beschouwen we

de invloed van de ionosfeer als een eerste orde verstoring

op de vrije-ruimte-straal.

We schrijven het fasepad Pals.

,?~'Pot8m'Pt8,..Pt,... (1)

het fasepad van de vrije ruimte

oe inv10ed van de rustige ionosfeer

oe invleed van verstoringen in de ionosfeer.
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f f dl? )De bekende Dopplerformule ~l ~ - c at gaat met (lover in:

A5.: -} [ ~ :0 +~ S~ P+ it ~,. p ~ " .] (2 )

We zullen hier aIleen de derde term beschouwen, welke de

invIoed van onregelmatigheden in de ionosfeer op de frequentie

beschrijft.

We hebben het coordinatenstelstelsel dat hiernaast staat
v,.x

H

van de sateIIiet langs de

, .weergegeven.

Dit coordinatenstelsel is zodanig

gekozen dat de waarnemer zich

in de oorsprong bevindt, de

x-as verticaal omhoog is gericht

en de satelliet zich in het

xy-vlak bevindt.

:m: c1e satelliet
A: c1e waarnemer

Xo : c1e zenithoek van de sateIIiet

Vy,Vy,vz : de snelheidscomponenten

coordinaatassen.

R: de hoogte van de satelliet boven het aardoppervlak.

(3 )

Ret fasepad P wordt gegeven door: . J

B ~ :2 d 2 r
1>.: Jn (x/ Yo,~. tJ ds ~ fh (XI)' (lC1 tJ I Z (x)) I ~) • [I +(i;-) 1-( i) ]

A\ C)

Waarbij y(x,t),z(x,t) de parametervoorstelling van de straal

AB is. De eerste variatie van het fasepad als gevolg van de

verstoringen in de ionosfeer wordt gegeven door:
'" d ~ d 2} 'I,

S,. 'P .: ~ Srt,. ~l t(~) f (J;) dX

(4 )

o
met ~nr de invloed van de verstoringen op de brekingsindex.

We nemen aan dat de baan niet verandert door de verstoringen,

hetgeen een redelijke benadering is bij de gebruikte
frequenties.

S,. (E) ~ Sr ( j; ) ~ 0
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De tweede term in het rechterlid beschrijft de invloed van

de beweging van de satelliet. Verder uitwerken van de eerste

term geeft:

?-t lSnl' (x, V. 7, t)11; fjt Snr f 3" ~ hr' jf + b2 011r j;
Voor de straal op het tijdstip t geldt: y~ x. tCl.~ ~o

2=0

d'\l ( X'
Dus d f = v~ -tQ..i\.?<o .Vll ) 'H
Zodat (6) overgaat in:

:t Sn,.lx =~t Snr + (Vy-tA;t')(o'V,.); dySn,. +V~ H'02 Sf'll"

Uit (7a) voIgt ~lt =tM~ en ~ ~ o. , zodat

J ~( aIf )< -I- I lh ) ~ _ ~J_
a,>s L~ - C0S?<o

De eerste term van (5) wordt nu: d
1'1 ] xS["9cSn,. -t (V~ - tc.nXC).II,,)!!. .~" S,,~ +vz ·!' d;z btl/" ~

o 11 I I'i 0

In de derde term kunnen we m.b.v. (7b) de volgende

substituties toeoassen.

(7b)

(8)

(10)

Deze term verschijnt dan in de volgende vorm

H

Jbn,. . Co" S ?(~ . bo.l'\ Xo . 6 (v,/ - to.." CX o . v~) dx

o
De tweede term tenslotte:

(11 )

(12 )
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We Kunnen (10), (11) en (12) combineren tot de volgende

fraaie vorm:
H

!. S',. 1> = --!- ff 'a~ Srtf +(v.y .. teL" 'Xo .v'" ) ,2!. o.~ bn,. ... Vz·2!. ~ zb n,.} d~
de cos9(ct tot H

o H

+ ,j h I)(' 0 (V" .. tQ,.P\ Xo . Vz) (S rtf' Jx + v, . Sl'1 r I .-!.-H f) H ~s~
o

We kunnen de termen nog een beetje opnieuw rangschikken.

H

L s,. 'P =.J..- J~t ~ t'\,. J.\ -t..!. (Vy - tQP\ ~o •VlC )

d ~ cc>s'X. H
o H

-t $ ~I'\ <Xo rSnr dxJ
o

De eerste term geeft de invloed van de tijdafhankelijkheid

van de brekingsindex. Deze term is ona£hankelijk van de bewe-

ging van de satelliet. De inv10ed van de tweede en derde term is nul (

indien vy ~ lltY\Xc 11'(::'0 , de satelliet beweegt dan in het xy-v1ak

langs de lijn waarnemer-satelliet.

De tweede en de vierde (met resp. nry en nrz ) geven de

invloed van horizontale variaties van de brekingsindex, de

invloed van de variaties neemt toe met de hoogte. Dit

is te begrijpen als we deze termen beschouwen a1s de invloed

van nieuwe verstoringen die 1angs de straal komen te liggen door
0e beweging van de satelliet.

DE' 1.aatste term beschrij ft de invloed van inhomogenitei ten in

0E' buurt van de satelliet.

Dyson E'n Bennett(1982) leiden een soortgelijke formule af voor

waarnemingen waarbij zowel de zender als de ~ntvanger zich aan

boord van satellieten bevinden. Dit laatste soort waarnemingen

Kan gebruiKt worden om de microstructuur van het aardse zwaarte

krachtsveld in kaart te brengen. (Schwarz, 1970; Weiffenbach en

Grossi,1976), daarbij moeten de ionosferische effecten echter

be1<:end zijn.
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Hoofdstuk 2. Geomagnetische verstoringen.

Onder geomagnetische verstoringen verstaan we veranderingen van

het aardmagneetveld. We onderscheiden sprongvormige veranderingen

tijdens de inzet van een geomagnetische storm, onregelmatige

veranderingen tijdens de geomagnetische storm en geomagnetische

micropulsaties (periodieke veranderingen).

We bekijken in dit hoofdstuk vooral het verband tussen de

inzet van een geomagnetische storm en Doppler-effecten in de

ionosfeer. We houden ons hier niet bezig met de oorzaak van

aeze qeomagnetische verstoringen.

2.1. Waarnemingen.

Waarneminqen van snelle frequentievariaties van ionosferische

ra~iogolven tijdens magnetische stormen worden voor het eerst

geraooorteerd door Watts en Davies(1960) en Fenwick en

Vi 11.ard (1960) .

fig .1.

De correlatie tussen frequentievariaties en veranderingen van

het magnetisch veld wordt gesuggereerd door Fenwick en Villard(1960)

en door Kanellakos en Villard(1962).

Davies (1962) neemt bij de

inzet van een geomagnetische

storm een scherpe oositieve

frequentiepiek waar met een

amplitude van 2.5 Hz. Deze

oiek wordt gevolgd door een

vrijwe1 sinusvormig natrillen

aedurende ongeveer 15 minuten. ( zie figuur 1)

Dezelfde inzet werd waargenomendoor Kanellakos en Villard

(1962) OP een zuioelijker propagatiepad. Ook zij namen deze piek

waar, voorafgegaan door een kleine negatieve frequnetie

afwijking (ook zichtbaar in fig.l) en gevolgd door een oscillatie

met een oeriode van ongeveer 30 seconden. Zij merken op dat het

magneetveld eerst een kleine negatieve piek vertoont en daarna

pas toeneemt

fiq.2..
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Chan, Kane11akos en Vi11ard(1962) maken een verge1ijking van

een aanta1 waarnemingen tijdens de inzet van een geomagnetische

s~orm. Ze ccncluderen hieruit dat een maximum in het magnetisch

veld overeenkomt met een maximum in frequentie en een minimum

in magneetveld met een minimum in frequentie.

Verdere waarnemingen van dopp1er-effecten tijdens een storm-inzet

zijn afkomstig van Agy, Baker en Jones (1965). Waarnemingen

van onrege1matige variaties tijdens de hoofdfase van een geo

magnetische storm zijn verricht door Davies en Baker (1966)

en Ichinose en Ogawa (1972,1974). Fig.3. geeft een voorbee1d

van 6e 0nregelmatige variaties in frequentie tijdens de hoofd

fase van een g~omagnetische storm (Davies,Baker,1966).

, I
, WI.I.,.

Uitgebreide waarnemingen van dopplereffecten geassocieerd

met magnetische micropu1saties zijn afkomstig van Duffus

en Boyd (1968), Boyd en Duffus (1968), Klostermeyer en

Rotger(1976) en Menk et a1. (1983).

Huang et a1. (1973) doen waarnemingen op Hawaii, waarbij de

propagatieweg slechts 150 km is, en de waarneming van het

magneetve1d dicht bij het refectiepunt plaatsvindt.

~en type storminzet (SC(+) genaamd, d.w.z. gewoon een toename

van het magneetve1d) blijkt vier verschillende typen

frequentie-afwijking te kunnen veroorzaken. (Het door Chan

et a1. (1962) geconcludeerde verband blijkt niet te bestaan)
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fig.5

fig.6
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Huang et ale verdelen de waargenomen

frequentie-afwijkingen in vier typen.

1) een scherpe positieve piek gevolgd

door een negatieve frequentie

afwijking. (fig.4.) De piek duurt

minder dan 30 seconden. De auteurs

spreken van SCFD(+-) waarbij SCFD

staat voor II sudden commencement

frequency deviation ll
•

2) SCFD(-), fig.5.,bevat slechts een

negatieve frequentie-afwijking.

3) SCFD(-+) is het type waargenomen

door Kanellakos en Villard (1962).

Een kleine negatieve piek gevolgd

door een grote positieve afwijking.

4) SCFD(+) vertoont slechts een

positieve afwijking (fig 7).

SCFD(-) kan zowel een SCFD(-+) zonder

positieve afwijking als een SCFD(+-)

zonder piek zijn. Gekeken naar de tijds

duur van de frequeatie-afwijking komen

beide gevallen voor. Ditzelfde geldt

voor SCFD (+) •

Bij SCFD(+-) en SCFD(-+) blijkt er een lineair positief verband

te zijn tussen de amplitude van de negatieve piek en de ampli

tude van de positieve piek. Van d~ 17 waargen9men frequentie

afwij~ingen bleken er slechts twee oscillaties te vertonen

In het ene geval was de periode 14 s~conden, in het andere

geval 50 seconden.

Het tweede geval is in

figuur 8 weergegeven.

Fig.8
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Veder vinden ze een verband tussen de amplitude van de posi

tieve pie~ in SCFD(+-) en de grootte van de magnetische afwij

king. De afhankelijkheid bedraagt 13 mHz/nT bij een sondeer

frequentie van 5MHz en 37 mHz/nT bij een frequentie van 10 MHz.

Na de grootste absolute frequent1e-afwijking blijkt de

frequentie exponentieel gedempt naar de oorspronkelijke

waarde terug te gaan. De tijdconstante van dit verval ligt

tussen de 330 en 1200 seconden.

Sastri en Subrahmanyam (1974) doen een gelijksoortig onder

zoek, maar dan weI op lange propagatiepaden (1290 km, 5700 km).

Oo~ zij vinden het ex~onentiele verval, maar nu met een

tijdconstante tussen de 100 en 400 seconden. Het door

Huang et ale (1973) gevonden verband tussen de positieve en

de negatieve piek wordt door hun bevestigd. Ze vinden echter

geen verbano tussen de grootte van de positieve piek en de

grootte van de magnetische afwijking. Dit is waarschijnlijk te

wijten aan de lange oropagatiepaden.
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2.2. Modelvorming

Rishbeth en Garriott(1964) trachtten als eersten een verklaring

te geven voor het optreden van tonosferische verstoringen

(zoals waargenomen via frequentie-afwijkingen) tijdens

geomagnetische verstoringen.

Ze komen met een tweetal theorieen voor het optreden van

elektrische velden in de ionosfeer. Deze elektrische velden

veroorzaken verticale driften en zo dus ook frequentie

vE"'rschuivingE"'n.

i) HyC!romagnetische verstoringen welke in de magnetosfeer

ontstaan en zich voortplanten tot in de ionosfeer;

ii)DE'" velc1en kunnen ook ontstaan op lagere hoogte, namelijk

in OE'" E-1 aag. Deze E-laag velden kunnen ontstaan door

"C!ynamowE"'rking" door oscillaties in de neutrale atmo

sfeer of door verafgelegen bronnen, bijvoorbeeld in

de polaire ionosfeer.

De eerste theorie wordt door Duffus en Boyd(1968) uitge

werkt tot een theorie welke MHD-golven ziet als verklaring

voor'het gelijktijdig optreden van ionosferische oscillaties

en geomagnetische micropulsaties. Een verdere verbetering

van de theorie voor geomagnetische micropulsaties vindt

olaats door Klostermeyer en Rottger(1976).

Jacobs en Watanabe (1966) komen met een theorie welke

E"'lp1<trische velden in de ionosfeer in verband brengt met

c1opplE"'reffectE"'n. DE"'ze passen ze toe op de frequentie

afwij1<ingen welkE'" ootreden tijdens de inzet van een geo

magnE"'tische storm. Ze veronderstellen dat het in de tijd

vpranc1E"'renC!e magnetisch veld een oostwaarts gericht elektrisch
VE"'lC! veroorzaakt.

Daarnaast passen ze hun theorie toe op stromen in de

dynamolaag (het gebied tussen ongeveer 100 en 120 km hoogte

methet hoogste ionosferisch geleidingsvermogen, binnen deze

laag loopt het grootste deel van de ionosferische stromen,

de dynamolaag valt ongeveer samen met de E-laag).
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Veranderlijke stromen in deze laag gaan gepaard met elek

trische velden. Doordat we de magnetische veldlijnen als

elektrische equipotentiaallijnen mogen beschouwen, en deze

lijnen nauwelijks uitwaaieren tussen de E-laag en de F-laag,

kunnen we het elektrostatische veld in de E-laag en de

F-laag gelijk veronderstellen.

Het veld .in de F-laag veroorzaakt verticale driften en zo

de dopplereffecten. De veranderlijke stromen veroorzaken

echter ook veranderlijke magnetische velden welke we aan

het aardoppervlak kunnen waarnemen.

Huang(1976) heeft de beide theorieen van Jacobs en Watanabe

(19~6) gecombineerd en gebruikt voor een com?utermodel.

Door het waargenomen verloop van het aardmagneetveld

pn ~e waargenomen elektronendichtheidsverdeling in het

mooel te stonpen blijkt het mogelijk, met enige aanpassing

van narameters, de waargenomen frquentie-afwijkingen te

verk1aren.

In de volgende paragrafen zullen we de theorieen van

Jacobs en Watanabe(1966) en Huang(1976) uitgebreid

bespreken.
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2.3. Invloed van ionosferische elektrische velden op

e1ektronendrift.

Deze paragraaf is gebaseerd op de appendix van Jacobs

en Watanabe (1966). Dezelfda:formules zijn gebruikt in het

computermodel van Huang' (1976).

(1)

(2 )

(3)

(4 )

E-
8-

Beschouw een deeltjessoort met lading q, massa m en

botsingsfrequentie V • De deeltjes bewegen met een snelheid

~ in een magnetisch veld ~ en een e1ektrisch veld !.

Voor quasistationaire velden en relatief koude plasma's
%.

geldt de volgende MHD-vergelijking:

t (§+:!x~)=mv,::!

We voeren nu een coordinaten

stelsel in waarbij de z-as langs

het magneetveld is gericht en de

!-vector in het y-z-vlak ligt.

Dan kunnen de vectoren ~, ! en B

worden opgesplitst in hun compo-

nenten langs de coordinaatassen.
" A '"

~= U" t >c + I.ly ~) + Uz ez

§:. IF., ty t eT;z
, = 13 27

Invu11en in (1) geeft het volgende stelsel vergelijkingen:

V U)c = ~ (,,(y (5a )

V u) :: 1. Ey - Cf, B u,)c (5b)
m I?'\

'Vu.,% = ..t E'Z, (5c)

""
De oplossing hiervan is:

~1.1.= _

m

Ga nu uit van een ionosfeer met vier deeltjessoorten:

e: elektronen

+: enke1voudig geladen positieve ionen.

-: enkelvoudig geladen negatieve ionen

n: neutra1e dee1tjes
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Voor de eerste drie deeltjessoorten geldt vergelijking (6),

-~e :. • b,~ €, •b/ g~ +b)· g!l "ts
~ • .# -b,· 5. - btl - ft ~ b.: f~ )(~f3

y~ .= b,+ S, ~ 1,2+ €t +1./ faxe,a

(7a)

(7b)

(7c)

; parallelgeleiding

; Pedersengeleiding

; Hallgeleiding

De beweeglijkheden worden gegeven door:

• b,·:: ...!... b2,- =-.!.. .~ b,· =.!.. . ~~ .!1e := e.B
""'e'V~ ~ 'lJr.~HI..• ~ 'V1.Ac" m.

· b,·.:..L.. b2• :.!....~ b;:.'!".~ .n. c !!
m.v. 1'1'\. 'lI.~.n.a J"'\. v.'t+.f1.2. rrJ •

• L..,-t =_e b+ & ~ "II b+ e .0.... " e13
Q .z _.... ') &_"- "~.... -

1'\'\+ 'V... 1'\'\. ;:v-r;-n to In. 'lJ.1 ....n.& m.
+ •

Uit (6) kunnen we de stroomdichtheid in de ionosfeer

bepalen volgens

1:. -e N~ !de - eN. Y."t e I/.,. y+

· 1.;:: d, !, + 602 §2 ~ .33 Ce~ )( 52)

6,.:: , (b/' ~ t b, -~ +b
l

.,. IV,. )
J~.:: e (b/Nt. 4- b.z· tV. t 1,/ N/»
6):: e (b:A/e +b;N. - b/ N.)

(8)

)<-------~~...__;_----r----
negatief en B naar boven

gericht.

Vervolgens voeren we een nieuw coordinatenstelsel in, dat

gebaseerd is op het aardoppervlak. De x-as is naar het mag

netische zuiden gericht. (De projectie van het magnetisch veld

op het aardoppervlak geeft de richting aan van het magnetische

noorden, dit is de richting waarin kompasnaalden wijzen)

De y-as is naar het (magnetische) oosten gericht en de
1:

z-as verticaal omhoog.

~ is de inclinatie van het magneetveld •.

De getekende situatie geldt voor he~

noordelijk halfrond. Op het zuidelijk

hal frond is de inclinatie
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In het gegeven coordinatienstelsel kunnen we voor de

ve1den schrijven. ?= - B c.o>~ i" - BSi.,~ ez

g= Ex e)C t E~ 2'1 + 1:7. ;z.

De coordinaatvectoren f 1 ' ~2 en eBx~2 kunnen worden omge

schreven in x,y,z,-coordinaten.

(9 )

(10)

e$ ~-t ~ =-Cos q, ex -sjl'\q,~~

§, = (E", cos~, +Ez S"ft+. cos <}) ~)t + ( e'le sil'u1' "OS ~ 4 Ez sit!.\q,) ; z (11)

§2.:: (e)(si~'tep - ez sinrp (.0sq,)e)l+.fY;~+(-E'lCsjtl~COl~ f EzCos2.<p)~z (12)

?, x €2..&. t:'1 ~in +e), - (sift q, E" - cos ~ E'l.);Y - cos q, Ey ez (13)

(11), (12) en (13) ingevuld in (8) geeft een uitdrukking voor

de ionosferische stroom in x,y,.z-coordinaten.

} c J'l(e,.. .. jyt) .. ~'Ze2

i" di So; n. ~ Ey + (4,- d, ) s;nep ,oJ 4> Ez

+~z E., +d) co.r cf> Ez

- ~3~ 4> Ey +( ~, sint~ +~2 costrj» Ez

(14 )

(15 )

(16)

Jacobs en watanabe (1966) stel1en dat de verticale stroom

jz nul wordt omdat de ionosfeer aan de onderkant wordt

begrensd door de neutrale atmosfeer. Aan de onderkant van

de ionosfeer is de verticale stroom inderdaad nul.

Maar aan de bovenkant van de ionosfeer is het geleidings

vermogen langs de veldlijnen groot zodat er verticale

stromen kunnen gaan lopen (Takeda, 1982a).

Binnen de betrekkelijk dunne laag waar het grootste deel

van de ionosferische stromen lopen lijkt dit echter een

rede1ijke benadering.
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(17)

Wanneer de verticale stroom nul wordt, zal het elektrisch

veld zich dusdanig instel1en dat ge1dt:

E.: ~:)c:os <k E _ (C,-~.) S il'\<f, cC!>s!. E
'Z ';,!P·,~tcPt.;"c.osl.4> r 6,~i",t~+';2COJt~ x

Deze formule ge1dt indien de ionosfeer aan beide kanten is

begrensd door een isolerende laag. Aan de boven en onderkant

van de ionosfeer za1 dan 1adingsophoping p1aatsvinden,

waardoor het e1ektrisch veld van (17) ontstaat.

(17) in (14) en (15) geeft:

jx= ale" E" + ~)('l' IE"

j y :: - 6,,'1 E)< + c3 H ~>

(18)

(18b)

(l8c)

(l8a)

a,SII'I%.cP+ a&(.Qt£2~

b,ac sillt 4> + o,2~a!~)aJ$t,et>

De stroom welke uit (18) voIgt blijkt vooral te stromen in

een laag van ongeveer 20km dik, de zogenaamde dynamo1aag.

Binnen die laag mogen we het elektrisch veld onafhankelijk

van de hoogte veronderstellen. Omdat de bijdrage van de

rest van de ionosfeer klein is ste1lenwe het veld gelijk

binnen de gehele ionosfeer.

(18) integreren we nu naar de hoogte.

(~.:::: ~")( E)C + L xy Ey

Cy = - L xy Ex t ~yy Ey

I xx :: J alc " d"Z

I xy ..:. f 6'C'I d7,

I yy ~ J6yy dz

(19a)

(19b)

(l9c)

Cx en cy zijn de totale horizontale ionosferische stromen,

Ex en Ey zijn de velden in de dynamolaag. De integratie moet

plaatsvinden van de onderkant van de ionosfeer tot op een hoogte

waar de geleidbaarheid venvaar100sbaar klein is geworden.

Dit is op een hoogte van ongeveer 500 km.
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Inverteren van (19) geeft het elektrisch veld veroorzaakt door

een strooffiverdeling Cx ' Cy '

(2 Oa)

(20b)

(2la)

(21b)

(21c)

Vergelijking (7a) voor de elektronendrift kunnen we ook

omwerken naar x,y,z-coordinaten.

!::l eo .: U~.. c)t T U t't ; ~ ~ Uez ; 'Z

Uex ~ - (b,t cc>s'et> +bz
t sil'\t~) IE", - b,t ~intcj> t:., -to (b2e-b,t)Sir\4>co~ct> cr (22a)

_ b
J
t c.os¢> Ez (2 2b)c

- b2 E~

b/ Co J cP =y - (b,~s j 12~ 4> -t b~c COSt <1') IEz (2 2 c )4ez =- (bJI: _bit) siner c.C)~ep IE,. 

Met (17) gaat (22c) over in:

(23 )

(23a)

(23b)

V7.: l.ln =.b x E)( + b) Ey

b
x

A (b,t 6, - bit: J~) ~ ~"'t1' cos Q>
0, si",\ct>.f. a, cos a..

b,. = t;.C>J cp. (bl &, .. b,t tl,) s it\l4> + (bJ
t o.a .. b/ a,)Q)$~cl>

6,!.;,,"q,+ 6&COS l ;

Met behulp van (22c) en (23) kan de verticale electronendrift

als gevolg van een horizontaal elektrisch veld worden berekend.

In formule (23) is aangenomen dat er een verticaal elektrisch

veld ontstaat welk .ervoor zorgt dat de verticale stromen nul

zijn. In beide gevallen is uitgegaan van een relatief koud

plasma en quasi-stationaire velden.
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Indien de ve1den dusdanig sne1 veranderen dat de quasi

stationaire benadering niet meer ge1dt moeten we in plaats

van formu1e (1) de volgende formule gebruiken:

In deze paragraaf hebben we verder aangenomen dat er sprake

is van eenwaardige ionen, indien er meerwaardige ionen

voorkomen verandert de aanpak niet wezen1ijk. In de formules

(7) en (8) zal dan e door 2e vervangen moeten worden.

Tweewaardige ionen vormen echter nergens in de ionosfeer een

aanzienlijk deel van de tota1e hoevee1heid ionen.
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2.4. Oorzaken van elektrische velden

In deze paragraaf bespreken we de dynamo-theorie van

Rishbeth en Garriott(1964) de inductie-theorie van Jacobs

en Watanabe (1966) en het samenvoegen van beide theorieen

door Huang(1976).

De inductie-theorie ziet de verandering van het magneetveld

tijdens de inzet van de geomagnetische storm als de primaire

oorzaak van de waargenomen Dopplereffecten.

Wanneer de geomagnetische inductie van grootte verandert

wordt er een etektrisch veld in de,ionosfeer geinduceerd,

waarvoor de inductiewet van Faraday geldt.

~ E' .d.s~ _2 fJ~13' .clA
~ -~ - <;t -L_

(24 )

~i: het geinduceerde elektrisch veld

~~i: de verandering van de geomagnetische inductie als gevolg

van de storminzet.

We passen (24) tge op een breedtecirkel op een breedte0,op

een afstand R van het middelpunt van de aarde.

Zij a Bin de zuidwaartse

component van de inductie-ver

andering en A B. de componentJ.n
loodrecht op het oppervlak van

de breedtecirkel (zie figuur).

Uit waarnemingen blijkt dat 6 ~

slechts een horizontale component heeft (b.v. Araki et al.,1982)

Dan geldt: A Bj .,.c;. co; 0 .6. 73.
IV 'x

(24) gaat dan over in

(25)
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Met Eiy de oostwaartse component van het elektrisch veld

en R de straal van de aarde vermeerderd met de hoogte van

de ionosfeer.

De dynamotheorie gaat uit van stromen in de dynamolaag

(de laag met een groot geleidingsvermogen, welke ongeveer

samenvalt met de E-laag van de ionosfeer).

Deze stromen worden veroorzaakt gedacht door een stroombron,

zodat er een elektrisch veld in de E-laag ontstaat.

Omoat we oe magnetische veldlijhen als elektrische equi

Dotentiaallijnen mogen beschouwen en de magnetische veldlijnen

vrijwel niet uitwaaieren tussen de E-laag en de F-laag is

het (elektrostatische) dynamoveld in de F-laag en in de

E-laag vrijwel gelijk.

De grootte van deze velden wordt gegeven door de volgende

formules «20) uit paragraaf 2.3).

CJ)( = C-x. Cy- - -
Tx~ 2' ley

.

Ed.., : CIt
~- <4-

2'",..,' 2n

,

(26a)

(26b)

Met Edx en Edy de zuidwaartse resnectievelijk oostwaartse

comnonent van het ionosferisch elektrisch veld. C en C
x y

zijn de zuidwaartse en oostwaar~se componenten van de

totale, horizontale ionosferische stromen.
c:;'" 'I::;" I I
4~W) '~Y' ~y~ zijn de, naar de hoogte geintegreerde ionosferische

geleidingsvermogens. (zie paragraaf 2.3. voor een afleiding

van deze formule)
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Stel dat de stromen lopen

in een laag met een eindige'

dikte en een oneindige uitge

strektheid. Dan kunnen we de

wet van Laplace toepassen op

de contour in nevenstaande

figuur.

Voor het magnetische veld veroorzaakt

door de dynamostroom geldt dan:

t:>. 13d It:; ; /-to Cy

6 Bd" .. -~ ttoCx

:ai
i ,
I ,
I ,
I'- __ ~(; J

(27a)

(27b)

DE' Clynamotheorie werc1 oorspronkelijk niet gebruikt tijdens

0E' inzet van een geomagnetische storm. Maar volgens Huang(1976)

moeten we tijdens een storminzet zowel dynamo-effecten als

inductie-effecten in de beschouwingen meenemen.

Huang(1976) st€lt dat er in de ionosfeer twee elektrische

velden aanwezig ~ijn: een dynamoveld Edy verband houdende

met stromen in de E-laag, en een inductieveld E. verbandly
houdende met de verandering van de magnetische inductie in

de tijd.

Ook het magneetveld bestaat uit twee componenten: een

component Brx als gevolg van de samendrukking van het aard

magneetveld en een componet Bdx als gevolg van de str6men

in de dynamolaag.

Boven de dynamolaag hebben de beide velden t~gengestelde

richting, beneden deze laag zijn de richtingen hetzelfde
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0. 8,- r :> )(
( F-laag

A 3d
)

~ ~ 0 ® ®
Dynamolaag

6Bd

Eo
aardoppervlak.

~8.r

(29 )

Aan het aardoppervlak geldt:

Voor het magneetveld in de

F-laag geldt volgens nevenstaan

de figuur:

Omdat b Bo rechtstreeks meetbaar

is en A Bd niet, voert Huang

(197h) een variabele m in

Wf>'.1{f> hij als voIgt definieez-t:

(30)

Dezf> m wordt constant verondersteld gedurende de storminzet

en zodanig gekozen dat de berekende waarde van de frequentie

dispersie overeenkomt met de gemeten waarde.

Op deze manier lukt het Huang(1976) de waarnemingen van

frequentie-afwijkingen tijdens de inzet van een geomagne

tische storm vrij nauwkeurig te verklaren.

De positieve piek bij SCFD(+-) en SCFD(+) (zie paragraaf

2.1) blijkt veroorzaakt te worden door het inductieveld,

terwijl de Iangere negatieve afwijkingen tijdens SCFD(-)

en SCFD(+-) worden veroorzaakt door het dynamoveld.

Voor SCFD(-+) geeft hij geen verklaring.
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Hoewel het Huang (1976) lukt om de waargenomen frequentie

afwijkingen te reproduceren, is het model dat hij voorstelt

onbevredigend. Het is niet duidelijk wat zijn constante m,

welke een verband moet leggen tussen het dynamoveld en het

inductieveld,voorsteld.Daarnaast is het onduidelijk waarom

in de dynamolaag een oostwaartse stroom gaat lopen, terwijl

de toename van het magneetveld in eerste instantie een

westwaarts elektrisch veld geeft.

Willen we dit probleem duidelijker zien, dan is het nodig

het volgende stelsel vergelijkingen op te lossen.

-e (.~f~ex!3) .::: me Ill· e¥e • Vi) + me ~r"l (¥e -~n) + me dt .\teel

e (§ + !C; x [}) .:. m; tt'ie (v. - lie) + tn·v· (V. -11 ) t m; cit k:','-I - "1'\ -, -1'1

0 ::. In,/Vni (t~ . Y: ) t mil. V,,~ (Yn -k't) +mn dt .k'lot

]= - e ne ~t J. e n J V·,_,

Met Ye li ,' de driftsnelheid van elektronen resp. ionen.
J

~ staat voor de verschillende botsingsfrequenties tussen

ionen (i), elektronen (e) en neutralen (n)

Uit 0it stelsel is het in orincipe mogelijk de elektronendrift

te berekenen indien het magneetveld op een zekere plaats

bekend is. Met behulp van de continuiteits-vergelijking voor

ne e 1 ektr0nen is het dan mogelijk de tijdafhankelijkheid van

de elektronendichtheid en de frequentiedisoersie te berekenen
(zie paragraaf 2.5).

(31)

(32a)

(32b)

(32c).

(33 )

(34 )



-36-

2.5. Berekening van de frequentiedispersie.

Het ionosferisch dopplereffect wordt veroorzaakt door een

verandering van de elektronendichtheid langs het stralenpad.

Voor loodrechte sondering geldt (zie par.l.l.)
H

Aj=- -2 t 1if ,h. (34)
(:)

De factor 2 wordt veroorzaakt door het op en neer gaan van

het signaal, zowel op de heenweg als op de terugweg wordt

dezelfde frequentieafwijking verkregen.

f is de gebruikte sondeerfrequentie;

H de reflectiehoogte;

n de brekingsindex, welke in een niet-gemagnetiseerd plasma

wordt gegeven door:

(35 )

Substitutie van (35) en (34) geeft:
H

A f:: L J I . 'd Ale d'Z
cj ~_l('Ne' 'Oc (36)

<:> .p
De verandering van de elektronendichtheid kan bepaald

worden uit de continuiteitsvergelijking:

C>d~t & q. - dill (Ne ~) - BAle (37 )

q: de elektronenproduktie, door ioniserende straling van

de zon;

w: elektronendriftsnelheid;

B: de effectieve elektronenverliescoefficient door recombinatie

en diffusie.

We nemen aan dat de horizontale gradienten verwaarloosbaar

zijn ten opzichte van de verticale gradienten, zodat (37)

overgaat in:

(38)
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Vergelijking (38) beschrijft de rustige ionosfeer,
" Nt~ is hierin de dagelijkse gang van de elektronen-

dichtheid.

Als gevolg van de inzet van een geomagnetische storm treedt

er een verstoring op. De elektronendichtheid neemt toe

met ANe ' de verticale snelheid neemt toe met vz ·

De continuiteitsvergelijking voor de verstoorde ionosfeer is:

3(A1t+~N!.) =~ . (IV,+-Vz) l(Nr+6I1t) _ (N. fAN.) ~(W.. fVU - 13 (NetANt )
'H )~ e t ,(h (39)

Aannemende dat q niet verandert.

Neem nu aan dat bN«< N( , zodat er sprake is van een kleine

verstoring, maar dat Vz>'W~ omdat de verticale snelheid

als gevolg van de dagelijkse gang klein is.
'3~ M ~ltIWe kunnen dan de tweede-orde termen. 'W'Z a7 t en A P=t: verwaar-

lozen. Het verschil van (39) en (38) luidt nu:

(40 )

Indien Vz en B bekend zijn kan vanuit een initiele elektronen

.dichtheidsverdeling, de elektronendichtheidsverdeling op

latere tijden worden berekend.

Met deze elektronendichtheidsverdeling kan dan de frequentie

afwijking worden bepaald met behulp van (36).
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Modelvorminq van de invloed van de inzet

van een geomagnetische storm On de

ionosfeer.

In het vorige hoofdstuk hebben we een paar modellen gezien welke

de dopplereffecten, veroorzaakt door de inzet van een

geomagnetiscne storm, trachtten te verklaren.

De meest algemene theorie (Huang,1976) kon weliswaar de

waargenomen frequentie-afwijking goed verklaren, maar maakte

gebruik van een aantal aannamen over het elektrische veld

in de ionosfeer.

In dit hoofdstuk zullen we dit elektrisch veld aan een nader

ond@rzoek onderwerpen. We zullen zien dat een algemeen model

sn@l tot (analytisch) onoverkomelijke problemen leidt, daarom

zijn we genoodzaakt de ionosfeer veel eenvoudiger voor te

stel 1 @n dan ze in werkelijkheid is.

3.1. De inleidende gebeurtenissen.

Door de differentiele rotatie van de zon (een punt nabij de

evenaar maakt meer omwentelingen, dan een punt op hogere

breedte) raakt het magneetveld van de zon steeds verder

opgewonden. (de zon bestaat uit plasma, waarbij de magne

tische veldlijnen vrijwel ingevroren zijn). Na ongeveer

elf jaar is het magneetveld zo ver in de knoop geraakt dat er

reconnectieprocessen gaan optreden. Dit "losraken" van magneet

lijnen gaat geoaard met enorme energie-omzettingen.

De magnetische veldenergie wordt omgezet in stralings en

bewegingsenergie van geladen deeltjes. Vanwege de licht

f1itsen die men dan op het zonsoppervlak kan waarnernen spreekt

men van zonnevlammen ( De Jager, 1982).

Naast grote hoeveelheden straling treden er ook stromen

geladen deeltjes op, welke met grote snelheid de ruimte in

verdwijnen Ze botsen dan achter op de (langzamere) zonne

wind waarbij er een verdichting ontstaat welke zich met een

snelheid van ongeveer ~OOO km/s van de zon af beweegt

(Illingworth, 1979).
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Wanneer deze verdichting in de zonnewind de magnetosfeer van

de aarde bereikt wordt de magnetosfeer samengedrukt. Dit gaat
gepaard met een elektrische stroom van oost naar west aan de

zonkant van de magnetopauze. Deze stroomt sluit gedeeltelijk

op de magnetopauze, maar een deel stroomt van west naar oost

als een polarizatiestroom in de magnetosfeer. Omdat het

magneetveld aan de zonkant van de aardenoordwaarts is
",

gericht is de JXB-kracht naar de aarde toe gericht.

Er ontstaat een stroomlus welke zichzelf wil opblazen.

aan de aardkant beweegt de stroombaan naar de aarde toe.

1-'-
o
;:I
o
CIl
til
<D
<D
'1

Binnen de getekende straomlus is het magneetveld sterker

dan oorspronkelijk. De toegenomen magnetische druk aan de

magnetopauze werkt de toegenomen druk van de zonnewind tegen.

Wanneer de stroombaan de ionosfeer bereikt wordt de

polarizatiestroom omgezet in een geleidingsstroom (Araki et

al.,1982). Omdat de ionosfeer een geleidend medium is

kunnen we het verschijnsel beschrijven als een toename van

het elektrisch veld in de bovenlagen van de ionosfeer.

Wat er daarna in de ionosfeer gebeurd zullen we in de volgen

de paragrafen trachten te achterhalen.
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3.2. Een bolvormig model.

Zoals gewoonlijk bij de berekening van de elektromag

netische velden gaan we ook hier uit van de wetten van

Maxwell. V x H = ") t ~ (1)
- ~b

\7" € ~ _ '()~ (2)
- 'cH

We nemen aan dat de ionosfeer een geleidend medium is, met

geleidbaarheidstensor ~ , terwijl verder de volgende

constitutieve betrekkingen gelden.
He .J.. B
- ')Ao-

1 & a Ii- =-
I? .. to ti

De eerste wet van Maxwell gaat dan over in:
_ "JI!

Vx 13 =ft. ~..E= ~ E.}lo -=
- - - ,()i:

De tweede term van (6) kunnen we verwaarlozen. Stel dat
·/0., ./

2, :>10 .n. m hetgeen in de ionosfeer het geval is. Dan is de

voorwaarde waaraan voldaan moet worden:

I ,!. € I ";):> I [0 ?J If J ~ d >:> ~
- - '()l T

met Teen voor het verschijnsel karakteristieke tijdschaal.
·/t

T,> h " 8.8'11<'0 Z 0.01 sec
.& /Q·'o

Dus zolang de karakteristieke tijdschaal

niet kleiner wordt dan een seconde kunnen

quasi-stationaire benadering toepassen.

'V)( ~ = '}l. ~. €

'V'X L= = _'0 ~

'dt

Uit (7) en (1) kunnen we een vergelijking afleiden welke

aIleen het elektrisch veld bevat.

V7x 'V)( E::: - ~ 'V"B :_"U 1. (~.£)- 3c - ro ~t - -

Wanneer we aannemen dat de geleidbaarheidstensor niet van

de tiJd afhangt gedurende het verschijnsel, verkrijgen we

de volgende vergelijking.

(7)

(8)

(9 )
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(11)

In appendix B is deze vergelijking uitgeschreven voor

wil1ekeurige vorm van de geleidbaarheidstensor. Het probleem

is dan echter niet analytisch oplosbaar, zodat we genoodzaakt

zijn een aantal aannamen te maken.

We zullen straks het gebied van onderzoek verde len in een

aantal gebieden waarbinnen de geleidbaarheidstensor scalair

en constant is.

Daartoe zullen we eerst (9) oplossen binnen een zo'n gebied.

\l x Vx E T '}-to a 21:: 0 (10)- at
Om deze vergelijking op te lossen kiezen we de aanpak van

Str.atton (1941).

We transformeren (10) naar het Laplace-domein.

\l'xVx E.: /(~E- --

(13 )

(14 )

is van de scalaire vergelijking

(12)

met k~ ~ -?-to c3p

Stel nu datt een oplossing

"7'< "f 1" I< t I\f a 0

Dan zijn ~ en ~ twee onafhankelijke oplossingen van (11)

gegeven door:
M ~ ~ x (r i' ~ .. )

Voor het bewijs hiervan verwlJs ik naar Appendix c.
We richten onze aandacht nu op vergelijking (12) en schrijven

deze uit in bolcoordinaten.

(15)

Om deze partiele differentiaalvergelijking op te kunnen

passen we de methode van scheiding van variabelen toe.

Daartoe vormen we een voorraad oplossingen:

~ (r, G
J

q,) = fI (d . f1 ( e) . f~ ( q,)

lossen

(15) gaat dan over in:
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Vermenigvuldig links en rechts met

Waarbij seen (complexe) scheidingsvariabele

Er ontstaan nu twee vergelijkingen:

i) J....4. (r l d~.) + ,.,2./(2.& 5'
t. ell' dl"

r2. d2.5. -'- 2r ~ + (r'" /('_ s~) f. = 0
d r 2 " dr'

is.

(16)

j d (~iI"t0dft) +5 2 = _ I I

5:5jl"\(2) ~ de 5,5i/'l. e

met q a1s scheidingsvariabele

d 213 'It
.--- :. ---d q,2 5il'\~e

- £.h. fo'f ;0dep 2 ~I J

met a1s oplossing

(17)

(18)

f~{ep) = a..e,cp (j'1,<P) + b.e)Cp (-jct,~)

maar J)( q,) = 5, (cPt~T1)
zodat q=geheel; noem daarom q=m=O,~1,~2,••••

f") (ep) :. e >c p Cj m. 4') (19 )

De oplossingen exp(-jm~) zitten hierin opgeslagen omdat m

zowe1 positief a1s negatief kan zijn.

Met q=m gaat (17) over in:

I d (t" . 0 d fz ) ~ ml

-:--- - ,1"" - - t (~ - - ) ~.1':o
S.P"I~ d0 d(?) Si~'10

substitueer hierin Z = CO$ 0 ~ ~ = d, ,~:: _sin.0 ~
... - ~ de d eel 7 dz

)f,.:o
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Deze vergelijking staat bekend als de geassocieerde

differentiaalvergelijking van Legendre. De oplossingen hiervan

tonen singulariteiten voor z=+l (e =0, 0=90
0

), behalve

indien s2=n(n+l), met n=0,1,2~•••

met "Z .. co.s a

De oplossingen zijn dal;;ll: de
P'I'\ (1- 'Z a) I.

'P (-z).:: .
1'\ '1 ,2 .....

geassocieerde
cJ ,,+"" ( Z1_..!) .....

d 2"'+1"10\

Legendrefuncties:

_~ ( ) C;i ..... ,.. e
I"" e ==1\ 1'\ I2 ~.

d 1'\·/)\s;",1t 0

d Ce>,$ tUn,. 0

:: 1;, ~ (co s ~) (20)

Beschouw tenslotte (16)

r'l d15. +-2,r d" +(,.'1<2_ h(l"It,lf)::o
d,2. d,..

I
-substitueer hierin: ·f \ :::A~ .1/ (y)

'v ILr

J ( ) I dill- --- '11~ +---
rlli(? '\Ii(;' eLy

vermenigvuldig links en rechts met ~

r.l d
t
ll + r d'l1 ... [rt/(t _ (n.+ .L)l] V -= 0

dr2 cl.ro t

Dit is de differentiaalvergelijking van Bessel van de orde nT~

waarvan de algemene oplossing luidt.

V(r).= do.] (1<")+~·1 (/(r)
\'\1-..1. -1'1 • .1Z t

De tweede term verdwijnt indien het domein de oorsprong (r=O)
bevat. Omdat dat in het algemeen niet het geval is, nemen we

beide'oplossingen mee.

(21 )

Uit (19), (20) en (21) voIgt de volgende voorraad oplossingen:



-44-

(22 )

'I\':a. .::. ....!.- ] (Il,.) 1'/1~ (cos 0) ex p (jm 4»
Vi(7 -fl·1

l

Uitschrijven van (13) en (14):

(23 )

M
,,)

f .:: 0

(31)

(30)

(27b)

(29)

(28b)

(24b)

(26b)

(2Sb)

(24a)

(26a)

(2 Sa)

/11.(2)_ l"l(rt+I)..,,,
,. - 1<Y"1'%

Ne (t).::...2... ~'l(rt1JJ,) (27a) Nr:;/2.) =....!.- d'2(r~2)
j,{,. c,.~~ /(r 'd.-a<=>

W (,) ~ I .. ~2(,."",,) N (1) _ I _ o'2("1~)
c; /(,.S;rtG 'at"''a<J> (28a) 4' - l<,.s~n0· 'O"~4>

Voor het uitschrijven hiervan (m.b.v. (22) en (23) )

maken we gebruik van de volgende formules

cI 7.) "" 1) ,.,.. "'+''n = m. cot Gin (CO! (3») - ~ [cos 0)
de>

.£!) (I<".)= I"l~~] (1<,.)-k.J (/0")
d,. I'l.+! r ra+t f\+t
..4. ] Clc'r) ~ ~Li ] (1(1-) i- k.J (l<r)
cit'" -11.-7 ,.. .I\'~ -1'1..1

2

Op dit moment vereenvoudigen we het probleem door te stellen

dat er geen ~-afhankelijkheid is in het systeem. Dit betekent

dat ook geen van de randvoorwaarden een 4> -afhankelijkheid mag

hebben.

(2Sa) :

Voor de vergelijkingen (22), (23) en (29) betekent dit m=O,

terwijl de rechterleden van (24a,b) en (28a,b) nul worden.

M (I) ?J tIjJ (-a.Z) ~ [ I 1) J
<t> :. - ---.: :: -....w:.. - ] (It,.) J 1'\ (cos 0)a(3 a(:) !I/"Cl'r ru-i

=. -~ ] (1<,.) ~ P~ (co.s0)
VKr' M! d&

~9) 1.: ~ 1 (Ill') r.;, (cos G)
fI[fl? Yl ~i

( 32a)
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(25b) : 't.) 1 "0 1
M~ .. - J (k'r) I" (c.oJ cz,) (32b)

fI./'i{7 • n·i

(2 6a) : N, (II .::a 1'\.(1'l.+1) J (ICr) 'P", (c.os 0) (33a)
l< f"1Ii<f=' M I

(2 6b) :
N (~)

.: ,,(n+I)] (1(") 7'" (c.os e» (33b)r
l<1"~ .I'\.~

N ",
(27a): e

(eGS 0)

Voer nu een hulpfunctie in volgens

~ ... L)() ••~J ()c) • ..1- J 1.
)( -1/i'l _I'\ • .L 11);"' - I"l - a-

t

Gn (1<,.) ~ 1 (co S 0)

( )c)

(34a)

(2) 1
Ne .::; G. n (1<,.) 1'n (c..cS 0)

De algemene oplossing van de vector-diffusie-vergelij~ing

l~idt, gebruikmakende van (32a,b), (33a,b), (34a,b) en

@2. ( (I) (,) (1.) (2)

§. (r; e):: L '8... fI + c... 1/ + D;. tJ + F" bJ )
nAO

CoD

cr ~ --Lvz ~ h In.,) f C"" J J. (1(,.) + F" J 0<,.)1 1'" (c.os e)
(I(r) n.O M I .n·i j

~ ~

ce = L fCn (;n(I<,.) + F,., ~~(I<I")} 1'" (c.os0)
":0

cq, =-.!.- f {BI'I. J .L (kr)+'Dn J O'''J} P~~(co~0)
~ 1"\.:0 n.+ 1 -n-t

(34b)

(11 )

(35 )

(37)

Indien k=O voldoet deze oplossing niet meer, in dat geval gaan

we terug naar (16), welke nu de volgende vorm heeft:
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r 'l d'f, d;, ,
- ... zr - - ", (nt.) } =0dr 1 ell'" I

Dit is een differentiaalvergelijking van het type Euler,

met als algemene oplossing:
! n -n-I
}, ~ a,. r + b· r

De voorraad oplos~ingen wordt in dat geval:

~, = r" p~ (co.> 0) ; 'V'2': r -~., PI'! (c.o~ 0)

_o'ljl,..: r" ~1.(c.oj0)
oS

Mep(2).: ~ -1'\.-1 ~ 1 (CbJ 0)

1-~ (rl'\+/ P", (CoOle)}
.... Ol"'ae 1

.= (n. or I) r- 1'\ - I i'"" j. (C.QI J e)

( c.oJ 0)

De algemene oplossing wordt bij k=O:

(38)

(39 )

(40)
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De ruimte wordt vervolgens opgedeeld in 5 gebieden

6j
,,, II .' ., II v

R, ~I, R3 R'f --I' or

i) een isolerende neutrale atmosfeer

ii) een goed-geleidende dynamolaag (E-laag)

iii) een matig geleidende hogere ionosfeer (F-laag)

iv) een perfect geleidende aardbol

v) een onbekend buitengebied

het veld op r=R4 beschouwen we als gegeven.

Alvorens de vergelijkingen af te leiden welke voor dit

specifiek ?rob1eem gelden gaan we eerst de randvoorwaarden

bekijken welke optreden bij de overgang van het ene medium

naar het andere.

In het algemene geval gelden de volgende randvoorwaarden

(Stratton, 1941)

n·(TJ1-§,).::o (41a} !:!~(.tI2-!j,),::~ (41c)

!!-><CS~-f.)=o (4lb) t:. (V~-g.).=w (4ld)

met £ de normaal op het oppervlak, gericht van gebied 1

naar gebied 2, ~ de oppervlaktestroomdichtheid en~ de

oppervlakteladingsdichtheid.·

(4la) betekent in ons geval, waarbij de grensvlakk~n bol

schi11en om de oorsprong zijn:

8~ =continu

(41b) leidt tot: ~q, =continu

1:0 =continu

(42 )

(43a)

(43b)

In een medium met een eindige geleidbaarheid kan nooit een

oppervlaktestroom lopen zodat ~=Q voor r=R2 en r=R3
Bij r=Rl hebben we aan de binnenrand een medium met oneindige

geleiding, bij r=R4 ~ebben we aan de buitenrand een onbekend

medium. Hier geldt dus niet dat K=o

Voor r=R2 en r=R3 geldt volgens (41c) met K=O:

H4> =continu

He =continu

(44a)

(44b)
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Uit (42) voIgt: (V x g).,. : c.ot'ltil'\l.o.

.-!- [1.. (r.iJlleet;) _ ()G~];C()"'+;"''''
I'" ~ ~" G> aG> ~ ~

Maar IE, en lie waren reeds continu langs het oppervlak, en

daarom ook hun afgeleiden langs het oppervlak. Zodat hieraan

voldaan is indien (43a,b) geldt.

(42) geeft dus geen extra informatie.

(44a) en (44b) kunnen we ook schrijven in termen van elektrisch

veld.

H~ =continu =;:>

He, =continu ~

..!- f .1 (r E ) -
I' l ~r e

Ce _

r

d Cr 1 .a c.on.t~n.~
a~ )

.L ~ = COf\ti~
y c~

E0 was reeds continu, zodat

~ eJf) _ ..!. C> Cf" .: cet'\ti",~
'a,. .... 'OQ

I [ I (jEr _ 1. (rEq,)} :::: C.Oh+"n.~
-; Z~ 94' ';Jr

'0 IE,. _ ";) I: ~ _ ~ :::. cont ~t'l.1..I.
r $;""0 'Oep 'dl" r-

Ook I:~ is continu, dus:

~ _ ~ IE c) .:::. con ~1.Vl.'"
rS;",,0 'Oq, 'C>Y'

Uit (44a,b) kan nog een andere rand~corwaarde worden

afgeleid.

(Vx 1-1) ::: .L 'd Ht. Cot0 H _ ,_.~
.. r ~ ~r,:....,..... ..J.

{J<:J , 'f rsin.e:> 'Oli>
Als j..j4> en j.j e continu zijn over een boloppervlak dan

ook (~xti)r =continu.

Maar (\I x 1:1) r =: 3 E,.

dus 3 IE,. =continu

..

(45a)

(45b)

(45c)
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(45a,b,c) vormt eenafhankelijk stelsel waaruit we twee

onafhankelijke vergelijkingen kunnen kiezen.

Voor ons model zijn (45b) en (45c) de eenvoudigste.

Rekening houdend metJL ~o, wordt het stelsel randvoorwaarden:
. crep

E+ =continu

ee =continu

'aE. =continu
ar

6E,. =continu

IEe : ~ lie> "in ~

e . .!.2o co .sGr- p

G~= 0

randvoorwaarden zijn dan:De overige

Waarbij de laatste twee voorwaarden aIleen gelden voor

r=R2 en r::R3 •

Voor r< Rl geldt: E=O want de geleidbaarheid is oneindig.

Aan de rand kiezen we een vector ter grootte Eo welke steeds

dezelfde richting heeft(in carthesische coordinaten in de

xTrichting ).

Aan de rand geldt dan:

(46a)

(46b)

(46c)

(46d)

(46e)

wOo"'. 3, =0 (46f)

(46g)

(46h)

(46i)

(46j)

(46k)

(461 )
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~ - (,) It. (.). I'\.'J 1'" 1. (
Ad.(46a): 2... La", '1<. -1-1)", 1<, ,..-", c050)=0

1'\=0

We maken gebruik van de orthogonaliteit van de

Legendre-functies.

'8.." (I' R, r'\ .. 1).." (I) R, -r'\.1 :: 0 j Y'I e IN. (47a)

Op dezelfde manier kunnen uit(46at/m k) de volgende vergelijkingen

worden afgeleid.

( )
,. Co) 1'\ 1"\ F (I) R -n-.

l"\+, '-", x, -n ~ -0 . Y'I ErN
..., I -.I (47b)
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Voor n=l ontstaat het volgende (niet-homogene) stelsel:

(48a)

(48b)

(48c)

(48d)

(48e)

(48f)

Uit dit stelsel vergelijkingen kunnen de 6 coefficienten

C en F worden opgelost. Waarmee met behulp van (35), (36)

en (37) een uitdrukking veor ~(E,t) verkregen k~n worden.

Via terugtransformatie naar het tijddomein wordt een uitdruk

king voor ~(E,t) verkregen.

In de volgende paragraaf is dit uitgewerkt in een eendimen

sionaal model in carthesische coordinaten.
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3.3. Een lineair model.

We gaan weer uit van de in de vorige paragraaf afgeleide

vector-vergelijking.

Neem links en rechts de divergentie.

Indien k niet van de plaats afhangt voIgt hieruit:

\I. If': 0

Zodat (1) overgaat in

\]2 _ t J:
V E +1<' 1.:;:: 0-

De oo10ssing hiervan is in carthesische coordinaten:

is '>c ("),, Aex p (~k") + 13 e x p C- j k '< )

iFy ()I.)" Cexp Cjk,<) + Dexp (-jKx)

;:1 (x) 4 EeYofCj Kl() + Fe'Xp C-j k x)

indien k=O dan: e ()Ie) ~ A" + 73- - ,..

Waarbij we hebben aangenomen dat de elektrische velden aIleen

van de hoogte (X-coordinaat) en de tijd afhangen.

Omdat \/. gaOzal hier 'C)"f~.o zodat A= 0 en B= O.

We nemen eveneens aan dat Ez=O, hetgeen mogelijk is omdat we

de invloed van het magneetveld op het geleidingsvermogen

verwaarloosd hebben (we hebben het geleidingsvermogen scalair

verondersteld) •

Indien we de aarde als perfect geleidend veronderstellen, dan

(2a)

(2b)

(2c)

(3 )
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krij gen we de volgende veldverdeli'ng op t=CD I indien we voor het

veld aan de rand een stapfunctie in de tijd veronderstellen.

T.er plaatse x=O geldt dan a,,4= CD zodat Ct 8%=00 .Het magneetveld

blaast dus zeer snel op. Om dit te voorkomen nemen we aan dat

het geleidingsverrnogen van de aarde eindig is.

Verder splisten we de ruimte weer in dezelfde vijf gebieden

als in de vorige paragraaf.

CD~ a
@ ~

& I ?

o )(, x

Waarin p de Laplace-variabele voorstelt.

De randvoorwaarden voor het bovenstaande stelsel zijn:

- i) Ey{~) blijft eindig voor x.~ -00

ii)
,,) E 'a;

E~ =' .., X=G

iii) E ,~) - E C,)
X: X,} - .,

iv) e.., ,'to) c) (If)
~ a )(~=

v) Ey
C't)

CO (p)- X:: X.J-
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d 'I) de Ct)
vi) G'1 _

~17 -

vii)
d IE (t) dEy't)
~= d"

viii)
de C.~) dE '04/

't ..s X

cl" d'(

")( ~ x,

Ad.i) :

1<, • j A/~o 6.' ~ met

Indien we de snede langs de negatieve reele as leggen heeft

~ steeds een niet-negatief reeel deel.

k l heeft dus steeds een niet-negatief imaginair deel.

Voor -<'-+-00 zal de eerste term dan exponentieel groeien.

Vanwege de veronderstelling dat het veld eindig moet blijven

zal dit voorkomen moeten worden, zodat c(l)=O.

Het volledige stelsel, zoals dat uit de randvoorwaarden voIgt

luidt:

(5 )

(6)

(8)

(7)

(1 I)

(12)

• \( ,.) . I.. 'l"'\ 'I) C Ca}
} ,e ·J~I"'" •

ca) ,,) ,,;. ,,) 0

c x, + D :: C e.)(P lJ \(.1 )(,) t T) e.xf{-ft<:J "><,)

C Cl) • , ") • . (I) ( .)(= J\(3 ~l(P (JKJX,) -~1<3 'D exp -J 3>(,) (9)

(3) (3)· ,<t}. (...).
C e><p{j~,x:J+D exp(-Jk,?CJ.: C exp(JI<..,X'r)tP exp(-J}('1":)(IO)

.l<,CO)exf (jI<3 Xa) - 1(, pC')exp(-jl<)x,).=

v C COj) Co ) ,., 'If) { . k
"It e>cp J I<'t '(, - "'1 D e'/(f' -J ~ ><'2)

,.,j . ,.,)
, eXj:>(j~l>CJ)"" D exp{-jk~X1) = co(P)
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Teneinde de oplossing van dit stelsel in een redelijk

overzichtelijke vorm te kunnen schrijven, voeren we een
huIpvariabe1e N in, welke de determinant is van het stelsel

( 5) tim (12).

C (I) = 0

(13 )

(14 )

. (15}

'D (2):. t:. (p)

N
_ ....."'-/{.:;.)...../(':...-- e)( p (-j 1<) )( I - ) \(If )(3)
IC. +lCS" jlC,lC)l(,

(17)

(21 )
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3.4. Het computermodel.

De vergelijkingen (17) tim (21) gaan we gebruiken in een

computermodel. Daartoe gaan we voor xl,x2,x3,kl,k3,k4 getal

waarden invullen. Dat betekent weI dat we de getalwaarden

in de uitkomst kritisch moeten bekijken.

1. Afstandschaal

Kies: xl:l

x2 =2

x 3=4

Dit betekent dat een eenheid op de afstandschaal overeenkomt

met ongeveer 100 km in werkelijkheid.

Pedersen

soo

2. Ge1eidingsvermogen

Uit nevenstaande figuur

(Takeda, 1982) kunnen we

af1eiden dat de maximale

Pedersengeleiding gelijk is
-, .f .f

aan 6 = 'J XJO .n. 11'1.

In onze computerschaal

stellen we: 1<, .. Loj.v; ,~o

K~.: ifj 1/ii'
K'{ ~ j";;; 100

......_~'--..;;.--......--
De factor 16 in geleidingsver- /o... 1\•• Y'It.:'

mogen tussen gebied 3 en gebied 4 voIgt ook uit deze grafiek.

Het geleidingsvermogen van de aarde is slechts qua grootteorde

goed, omdat dit geleidingsvermogen sterk plaatsafhankelijk is.

Er geldt: ~3 =jv'JJ-0 3,p'

cUt hebben we gelijkgesteld aan: k):. ",jAJP"
z00at ~oJ = 16 eenheden

en 1 eenheid = "S.' 'I )( 10-" .n of m .,
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3. tijdschaal.

...' ., -/

: 0(,.: ~.I't l( 10 .1l. rn.,
~ eX2 = I 0 "'"en

Samenhangend met de schaalverandering van geleidingsvermogen

en afstand is een verandering van de tijdschaal.

Voor de tijdschaal geldt t=~)t'

met t de werkelijke tijdschaal en t l de door ons gebruikte

tijdschaal.

We hadden reeds: 6 = oL, a'

In de formules in de vorige paragraaf komen steeds vormen

exp(kx) voor. Daarom moet kx dimensieloos zijn, zodat de

grootte hiervan in beide schaalstelsels hetzelfde moet zijn.

K'X
2 ;')ol.6P)(\ ; we nemen 14. in beide stelsels hetzeIfde

apx 2 moet dus invariant zijn. Omdat p=l/t kunnen we eisen
.& xl a '(}l' )~.-s-
f; to'

Hieruit voIgt: ct, ct./... at,

Invullen van de hierboven genoemde getalwaarden geeft: ~J=O.l

Dus een eenheid van tijd in het model komt overeen met

0.3 seconde in werkelijkheid.

4. Gebruikte formules.

Indien we de gegeven getaIwaarden invullen verkrijgen we

de volgende vormen voor het elektrische veld.

(1)

(2 )

IE (3) _ E. (p) r
1<.><<.2: r - ~ 1-:l(2-IO,yp) exp (/2'lfil-'tX¥ji')

+2 (3+10vp)exp (ro/f'f'lX'v'ptJ]
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E~{e). f -f(2-10VP) (!Jfop(bVP-XVP)

-) (3 +/o1!PJe)(p Ol.f-vp'-xA/'P)

+3 {2-/GAIp) exp (2t1!f r xA/P)

+, {'J t101lP) e.Xp (IOifP +Xvp)

N:= (6.30 Aip ) ex p (6 Alp ) - [10" $0 vp ) ex!' ('2.if? )

1" (11' t~o Alp) exp (11.jtt!p) .. ('3;' .,ovp) e"J(p (I01/P)

N.B. deze N wordt verkregen door de N uit de vorige paragraaf

te vermenigvuldigen met ( 3 +IONP) / j .1IP
In appendix A is het computerprogramma weergegeven, waarin

d~ze formules verder zijn uitgewerkt.

5. Ran0voorwaarden.

(4 )

(5)

In nevenstaande figuur (uit

Araki et al,1982) is het magneet

veld tijdens een storminzet weerge

geven zoals waargenomen op een

hoogte van 550 km met de MAGSAT

satelliet. BH is de, voor ons

van belang zijnde, 'horizontale

component van het magneetveld,

BZ is de verticale component, welke

nauwelijks blijkt te veranderen.

LT is de plaatselijke tijd.

UT is de tijdschaal.

De metingen benader ik door

MC1CSRT
ur L 36 1, .1~

I
t
I
I

BZ
'(r--

8 T BT I I

~ SC

Lr ~.~3 ~:Jq 5:J4:
ML T 5; S2 ~: Ll." 5; 3G

"LilT -8. ~ -15. G -22.8
GLAT -17. 1 -2~. 6 -32.0
GLOh -28. 3 -29· 9 -31. ,

Al T 552. 1 553.5 553.2

(11/30/79)
7.4<1 7:q6 7:46

n, 5:22 ~: 13 'J' 00
5: 17 5: 011 4; 49

-29.9
:J~: ~

-4~.O -51.0
-39. ~ -5~. 1 -61. ~
-33.~ ·35.5 -38.2 -~ \.9
551.0 S~ 1. 1 54\.6 53~. 6

Dit magneetveld heeft een maximum van 45,4 nT op t=270.
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We nemen nu aan dat het elektrisch veld evenredig is met de

tijdafgeleide van het magnetisch veld.
dB

£'1:: 1(. aT
Met k= -i Rcosze verkrijgen we formule (25) uit paragraaf 2.4)

9Voor het gemak kiezen we voorlopig k=4.55xlO

Het elektrisch veld wordt dan:

E (t) ~ exp (-.-L) - 1. exp ( • .L) V/r-n.
o 100 9 't~"

(7)

In het Laplace-domein
100

EoCp)=.
1+ I~O P

Wanneer we hiermee de

is dat:
~o

It ttoop
ionosferische velden berekenen, kunnen

(8)

we het magneetveld schatten volgens

BCttAt). BCe) _ iF., (x t~~ -1:'1(>.)
.6x

Het veld op een hoogte van 400 kID blijkt dat een piekwaarde

van ongeveer -40~T te bereiken. De gewenste waarde is echter

+40nT, zodat we voor de constante k moeten kiezen
k:: -4. 55xl 06 .

Het elektrisch veld aan de rand wordt dan:

(9 )
O.OG

+
0.1

1~I+/oep Jt'1C'0P'

De computerberekeningen zijn echter met formule (8) uitgevoerd,

zodat we achteraf de uitkomsten hebben moeten corrigeren.

In "formule (25) van paragraaf 2.4 heeft de constante, bij e =0

een waarde van k=-3.2xl06 • Dit is dicht in de buurt van de

~oor ons gebruikte waarde.
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6. Transformatie naar het tijddomein

Terugtransformatie vindt plaats met behulp van de volgende

formule: p~

f (t) a. ~ Jp(p)e dp (10)
2.TTJ c

Waarbij de integratieweg C loopt van· -joo naar +joo, rechts van

de singuliere punten van F(p).

Omdat we een passief systeem beschouwen, met verliezen, verwach

ten we geen polen 6p of rechts van de imaginaire as.

De enige plaats op de imaginaire as, waar problemen op kunnen

treden is het snedepunt p=O (in verband met de vorm VP)
Daartoe bekijken we de formules (1) tim (5) voor p-.O.

Enig rekenwerk laat zien dat elk van de vormen (1) tim (5)

overgaat in
E) ( x, p) = eo (p) { 1+ (20 % -0>0) 'lIP +~ (p))

(volgens(8»

.:.0

j~
dan dp& j E e J~
j~ d

e p

omdat Eo (p) .. 50 voor p .... O

geldt:Ey(p)- 50 voor p-.O p.
Beschouw nu -2..- f ,t;(p) e dp.

'27Tj '1
c.

met COde halve cirkel

in nevenstaande figuur.

De straal van Colaten we

tot nul naderen.
i4>

Stel daartoe po:: £.(!
1!' 0.
~ ete J't'

....!-:- J~o e j !
~7TJ

.rr J.k
2 It l'"~ £ C j,

~ 50 e j ( e d" :::.
.rr-2
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Zodat (10) overgaat in. 00 • ~

50).: -in JF (4.1) e ~~ dw
-dO

Waarbij voor de integraa1 de hoofdwaarde genomen moet worden.

Omdat F(-~) = FC(W) (indien f(t) reeel is dan is F(W) Herrnitisch)

kunnen we voor (11) schrijven: ,
00

~ a) = ir ffR~ {E Cw)Jcos ((y~) ... rIn l IE (w)] s;I'l (w,)1d~
o

Deze forrnule hebben we gebruikt om het e1ektrisch veld in het

tijddomein te bepalen. In Appendix A zijn de details van de

bere~eningen te vinden.

7. Berekening van het magneetveld aan het aardoppervlak.

van de E -component
y

(13) overgaat in

De twee0e wet van Maxwell luidt:
M" 1 D
\/ X 1#:.: "'?t

In het geval van aIleen x-afhankeIijkheid

wordt dit: a i.?.) = _ '3 8:
'Ox 3t

Met beginwaarden nul wordt dit in het Laplacedomein

~ e''f
&7 .: - p ~

We zijn slechts geinteresseerd in het magneetveld op het

aardoppervlak zodat we E berekenen met behulp van (2), waarna
y

Met Eo(p) volgens (8) en N volgens (5)

Vanwege de aangepaste tijdschaal, en dus ook p-schaal, dienen

we de hi~ruit volgende Bz met 3 te verrnenigvuldigen om de

juiste waarde te krijgen.

(13)

(14 )



-62-

8. Berekeninq van de frequentiedispersie.

Voor het Dopplereffect gebruiken we de bekende formule

(zie paragraaf 1.1)
H

~ f -= -2 1.. {~d)(
c J 'iH

o
met H de reflectiehoogte;

n(x,t) de plaatselijke brekingsindex;

f de sondeerfrequentie;

c de lichtsnelheid in vacuUm.

Deze formule geldt voor verticale sondering.

We willen nu de invloed van het aardmagneetveld op de

brekingsindex meenemen.

Voor propagatie loodrecht op het magneetveld ontstaat er

een ordinaire golf met brekingsindex
1

r1 a= I _ fp

Q 1a

en een extra-ordinaire golf met brekingsindex.
t .t f tn.t # I _ fp • f - P

lC 5t ft. fp2.fc~

Propagatie langs het magneetveld geeft een linksdraaiende

(15)

golf
a"L :. I·

en een rechtsdraaiende golf.

~

n. -=r / -

Met f c de cyclotronfrequentie

f p de plasmafrequentie, waarbij

Ne de elektronendichtheid
2/ 2 3 -2k=e 4rr £0 me = 80.6m .s

f 2=kN
p e
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'..":'""'\.,....

'.~ "

In de figuur is het verloop van de verschi11ende brekings

inQices weergegeven a1s functie van de hoogte, bij een

~aoratisch nrofie1 voor de elektronendichtheid. De maxima1e

nlasmafrequemtie is 7MHz, de sondeerfrequentie SMHz en de

cyclotronfrequentie 1.5MHz.

Voor ons verdere verhaal kiezen we de twee uiterste waarden,

name1ijk de 1inksdraaiende en de rechtsdraaiende golf.

Voor de twee gevallen ge1den de volgende brekingsindices.

-=. J- ,- (16)

De 1 slaat op de 1inksdraaiende golf en de 2 op de rechts

draaiende golf.
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Hiermee gaat (IS) over in

HI

Ai,:: K rt=='===-
cC~dcJ ):1

o V,- ~
f(h~c)

'3Nc J
- X
'CH

1!!.5. dX
'H.

(17a)

(17b)

De verandering van de elektronendichtheid voIgt uit: (Huang, 1976)

We nemen aan dat Ne in het rechterlid de ongestoorde waarde is.

De verticale snelheid Vx voIgt uit (Jacobs en Watanabe,1966):

v ~b Ex y y

Binnen de F-laag kunnen we by in redelijke benadering

constant veronderstel1en. Als waarde voor by kiezen we:
4 2 -1 -1b y =2.SxIO m s V (Huang, 1976)

Met (19) wordt (18):

(20) in (17a) geeft

(18)

(19 )

(20)

(21 )
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De wortel in de noemer geeft numerieke problemen voor x=H1
zodat we deze wegwerken via partiele differentiatie.

Beschouw daartoe de volgende vorm.

dj /, _ t<N< _ J • 1<__

V f( fde) - .2-:-V-;:,=.=I<::;N:;:::::,= f(f i 1c)

5'~+Sc)

Hierbij hebben we aangenomen dat f niet van de hoogte afhangt
t c

omdat f c ,..; 30 -- ;,; komt dit overeen met de aanname dat

by constant is. )

Uit bovenstaande formule kunnen we af1eiden:

dA /1 _ l<Nc
'V I fCf+fc)v' leNs

1--
Hhh)

Indien we dit in

toeoassen

2f(f+fc)

I< dAle
dX

(21) invu1len kunnen we partie1e integratie

x:o

H,

jVI I<N~;
f(f+fc)

o

d-
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t\ I I,Ne
. V I - f (h· fc)

X.:O

H.

J1//- KNe
Hf de)

o

Een berekening van de verschillende termen in deze formule

leert ons dat we zonder moeite een aantal termen mogen

verwaarlozen, waarna de volgende formules ontstaan.

~ ff = - 2 b., t E VI _tC tie
C ~ tChfcJ

..

Afa :: -.2 ~ E~ 1/1 _ !CAfe
, hf~fc)

11,

- '(~ [ !!l VI -KNt ' d)(
c ~)( Hf+{d

)(:0 0

(22 )

(23 )

We hebben de frequentiedispersie berekend voor twee gevallen:

i) De sondeerfrequentie is 5MHz, de cyclotronfrequentie is

1.5MHz en het brekingsindexprofiel wordt gegeven

door: 2 2kNe =49(1-(x-3) ) (MHz) ; x in 100km.

Dit is een kwadratisch profiel met een maximale

plasmafrequentie van 7MHz op een hoogte van 300 km,

De breedte van de laag is 200km.

ii) Eveneens een kwadratisch profiel, met een sondeerfrequentie

van lOMHz en de elektronendichtheid gegeven door
2 2kNe =144 (1-(x-3) ) (MHz)

De cyciotronfrequentie blijft 1.5MHz.
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3.5. Resultaten en conclusies.

~et behulp van de in de vorige paragraaf beschreven procedure

hebben we het elektrisch veld in de ionosfeer berekend.

In figuur 1 is het elektrisch veld als functie van de hoogte

weergegeven, elke 3 seconden gedurende de eerste 30 seconden

na de inzet van de geomagnetische storm.. voor tijdstippen

hierna worden de berekeningen te onnauwkeurig.

Horizontaal is steeds de hoogte uitgezet (lopende van 0 tot

400 km) en verticaal de sterkte van het elektrisch veld

(in mV/m)

Door het berekende veld op 400 km hoogte te vergelijken met

het veld volgens de randvoorwaarde blijkt dat de absolute fout

in het elektrisch veld ongeveer 0,02 mV/m bedraagt. Voor tijdstip

pen tussen 30 en 60 seconden loopt dit OD tot 0,05 mV/m.

We zien dat het veld vrijwel steeds lineair afhangt van de

hoogte. De aanname van onder andere Huang (1976) dat het

elektrisch veld niet van de hoogte afhangt -is volgens deze

resultaten niet houdbaar.

Figuur 2 geeft het magneetveld aan het aardoppervlak als

functie van de hoogte. Het algemene verloop komt overeen

met de waarnemingen. Een tamelijk snelle toename waarna het

magneetveld enkele minuten vrijwel constant blijft.

Zoals in de vorige paragraaf ook al is beweerd is de grootte

van het maximum in het magneetveld op aarde aangepast, door

aanpassing van de grootte van de randvoorwaarde.

Hieruit mogen dan ook geen verdere conclusies getrokken

worden.
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Grafiek 3 geeft het verloop van de frequentie-afwijking

bij het gebruik van een sondeerfrequentie van SMHz. Er is

voor de plasmafrequentie gebruik gemaakt van een kwadratisch

profiel met een maximum van 7MHz op een hoogte van 300 km.

We zien hier een snelle toename gevolgd door een exponentieel

verval met een tijdconstante van ongeveer 30 seconden.

De grootte-orde van de frequentie-afwijking komt overeen met

de waarnemingen, maar is toch iets aan de lage kant.

In grafiek 4 is gebruik gemaakt van een plasmafrequentie

welke maximaal 12 MHz is terwijl de sondeerfrequentie 10 MHz

bedraagt. De verkregen grafiek is vrijwel gelijkvormig met

Qie uit figuur 3. De afwijkingen zijn nu echter twee maal zo

groot.

* We hebben in onze berekeningen steeds aangenomen dat er

sorake is van een scalaire geleidbaarheid. Laten we nu

eens aannemen dat de geleidbaarheidstensor de volgende,

meer realistische, vorm heeft (zie paragraaf 2.3)

(

4l'lll" 4,,'( aN & )

~:;. - 6" '( 6yy 6 Y 1

4,lCt - 6yt a'Z%

De vergelijking V x ~ x 1£., ~! '!..f:owordt dan uitgeschreven als:
- -at

-0 2£)( ,/'E, ?J'l E 7/E-z f4 <J, ~ 2 9,,:1' 2 0;:.,- .,. - :l: .. - !tl( ~t f 7J~ '< 'r ; 7J.o ~ 7 -
0)'1 '0 za. 'Cl ~ dy C>xd7 at ~f

a?cx 'd'Z£. () ~ E>c 0
2£2. - (i '6 ot:)f 6 ~Ii g 'dE.,

+ --t - - • 'X.y- t f/.o Y)' ~ +fJ.o r 2 -

~ XZ 07 1
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Het is nu niet meer moge1ijk om tot een eenvoudige scheiding

van de drie componenten van! te komen. Indien we twee compo

nenten nul stell1en wordt ook de derde nul. We zu11en in

dit geval meerdere componenten in de berekening moeten

meenemen.

We hebben gebruik gemaakt van een v1akke ionosfeer, omdat

de straal van de aarde vee1 groter is dan de vertica1e afme

tingen van de ionosfeer. In paragraaf 3.1. zijn de formuies

voer een bolvormig model weergegeven. Ook in dat geval

moeten we meerdere componenten in onze beschouwing meenemen.

Bij het bolvormige model in 3.1. in daarnaast aangenomen

dat het ge1.eidingsvermogen aIleen van de hoogte afhangt,

terwijl er bijvoorbeeld een factor 10 verschi1 is tussen de

0agkant en de nachtkant. Een plaatsafhankelijk geleidings

vermogen geeft echter grote analytische problemen.

Een nog betere oplossing dan in paragraaf3.1. is gebruik

te maken van een bo1vormig model met een tensorgeleiding.

De te gebruiken formules zijn weergegeven in Appendix B.

Zelfs bij verwaarlozen van de tijd-plaats afhankelijkheid

van het ge1eidingsvermogen is oplossing hiervan binnen de

b~schi~bare tijd niet moge1ijk.

Een verdere benadering die we hebben gemaakt is het parabo

1isch profiel voor de elektronendichtheid. Vanwege de verder

gemaakte benaderingen is dit geen ernstige beperking.

Heewel een langzamere toename van de elektronendichtheid

met de hoogte een iets hogere waarde voor de frequentie

afwijking zou hebben opgeleverd.
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Het gebruikte computerprogramma.

Op de hiernavolgende pagina's is de listing weergegeven

van het computerprogramma dat gebruikt is om de frequentie

dispersie tijdens de inzet van een geomagnetische storm te

bere~enen.

In oaragraaf 3.4. zijn de gebruikte formules besproken.



100
200
300

3J.500
31600
31700
31800
31900
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
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BEGIN
.INCLUDE"PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$INCLUDE"PLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPL"

COMMENT *******HOOFDPROGRAMMA*********;
REAL T,DF1,!IF2;
FILE UITVOER(KIND=REMOTE),

WHILE T<:350 DO
BEGIN T:=T+50,

WRITE(UITVOER,(II,"T=",F4.0,Xl0,"32100"},T);
FREGUENTIE(T,DF1,DF2);
WRITECUITVOER,(IDF1=·,F18.10,X10,132300"},DF1);
WRITECUITVOER,<:"DF2=",F18.10},DF2);

END
END.
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400 PROCEDURE EXCITATIE(OMEGA,DELTAREAL,DELTAIMAG,EXCREAL,EXCIMAG);
500 VALUE OMEGA,DELTAREAL,DELTAIMAG;
600 REAL OMEGA,DELTAIMAG,DELTAREAL,EXCREAL,EXCIMAG;
700 BEGIN REAL AOMEG,BOMEG;
800 AOMEG:=100/(1+40000*OMEGA**4)-50/(1+640000*OMEGA**4);
900 BCMEG:=-20000*OMEGA**2/(1+40000*OMEGA**4)i.
1000 +40000*OMEGA**2/(1+640000*OMEGA**4);
1100 EXCREAL:=AOMEG*DELTAREAL-BOMEG*OELTAIMAG;
1200 EXCIMAG:=AOMEG*DELTAIMAG+BOMEG*DELrAREAL;
1300 COMMENT******************************************************7-
1400 *DEZE PROCEDURE ZET DE IMPULSRESPONSIE OM IN *7-
1500 *DE RESPONSIE BIJ D~ VOOR ONS VAN BELANG ZIJNDE *i.
1600 *EXCITATIE *7-
1700 *DELTAREAL EN DELTAIMAG ZIJN RE EN 1M DEEL IMPULSRESP*7-
1800 *EXCREAL EN EXCIMAG VAN DE ECHTE RESPONSIE *7-
1900 *AOMEG EN BOMEG ZIJN DE EXCITATIE *7-
2000 *ALLES IN HET LAPLACEDOMEIN (P=2J*OMEGA*OMEGA) *%
2100 ******************************************************.
2200 END;
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2300 REAL PROCEDURE INTEGRANT(OM,T,RE,IM);
2400 VALUE OM,T,RE,IM;
:500 REAL OM,T,RE,IM;
:2 6 !) 0 BEG I N
27~') INTEGRANT:=1.27327*OM*<RE*COS(2*OM*OM*T)-IM*SIN(2*OM*OM*T»
2800 ;COMMENT *************************************************Yo
29CO * DEZE PROCEDURE BEPAALD DE INTEGRANT VOOR *Yo
3000 * TRANSFORMATIE VAN HFT LAPLACEDOMEIN NAAR *Yo
3100 * HET TIJDDOMEIN *%
3200 * WAARBIJ P=2*J*OMEGA**2 *Yo
3300 *************************************************;
3400 END;



3500
3600
~700

3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5~OO

5700
5300
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
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PROCEDURE LAPLACE(X,OMEGA,EYREAL,EYIMAG);
VALUE X,OMEGAF
REAL X,OMEGA,EYREAL,EYIMAG;

BEGIN REAL C2,C~,CI0,C14,S2,S6,S10,S14,E2,E6,EIO,E14;

REAL NR,NI,NSUM,NDIF,NOEM,ER,EI;
E2:=EXP(2*OMEGA);S2:=SIN(2*OMEGA);C2:=COS(2*OMEGA),
E6:=EXP(6*OMEGA);S6:=SIN<6*OMEGA);C6:=COS<6*OMEGA);
EI0:=EXP(10*OMEGA);S10:=SIN(10tOMEGA),CIO:=COSCI0*OMEGA);
E14:=EXF'(14*OMEGA);S14:=SIN(14*OMEGA);C14:=COS<14*OMEGA);
NR:=6*E6*CC6-S*OMEGA*C6+S*OMEGAtS6)%

-10*E2*(C2-S*OMEGA*C2t5*OMEGA*S2)%
+S*E14*(3*C14+10*OMEGAtC14-10tOMEGA*S14)%
-3*EI0*(3*CI0+10*OMEGA*CI0-10*OMEGA*S10);

NI:=6*E6*(S6-5*CMEGA*S6-S*OMEGA*C6)%
-10*E2*CS2-S*OMEGA*S2-S*OMEGA*C2)%
+S*E14*(3*S14+10tOMEGAtS14+10tOMEGA*C14)%
-3*El0*C3*S10+10*OMEGA*S10+10tOMEGA*C10);

NSUM:=NR+NIJ
NDIF:=NR-Nr;
NOEM:=(NR*NR+NI*NI);
IF 1<=0 THEN
BEGIN REAL ARG;

ARG:=(8+20*X)*OMEGA;
Ei:=2*EXP(ARG)*<NR*SINCARG)-NI*COSCARG»/NOEMi
ER:=2tEXP(ARG)*CNR*COSCARG)+NI*SINCARG»/NOEM

END;
IF X>O AND X<=l THEN
BEGIN REAL E8,S8,C8~

E8:=EXP(8*OMEGA);CS:=COSCS*OMEGA);SS:=SIN(S*OMEGA);
Er:=2*E8*(20*X*NDIF*OMEGA*C8-NI*C8+20*X*NSUM*OMEGA*S8+NR*SS)7.

INOEM;
ER:=2*E8*C20*X*NSUM*OMEGA*C8+NR*C8-20tX*OMEGA*NDIF*S8+Nl*SB)7.

INOEM;
ENDI
IF X>l AND X<=2 THEN
BEGIN REAL ARG1~ ARG2'

7200 ARG2:=(4+4*X)*OMEGA;
7300 EI:=2*lEXPCARGl>*(2tNI*COSCARG1)+10tNDIF*OMEGA*COS(ARG1)%
7400 -2*NR*SIN(ARG1)+10*NSUM*OMEGA*SIN(ARG1»%
7500 -EXF'(ARG2)*C3*NI*COSCARG2)-10tNDIF*OMEGA*COS(ARG2)%
7600 -10*NSUM*OMEGAtSINCARG2)-3tNR*SINCARG2»)/NOEM;
7700 [R:=-2tCEXP(ARG1>*(-10*NSUM*OMEGA*COSCARG1)+2*Nl*SIN(ARGI)%
7800 +lO*NDIF*OMEGA*SINCARG1)tZ*NR*COSCARG1»%
7900 -EXP(ARG2)*C!O*NSUM*OMEGA*COS(ARG2)+3*NI*SINCARG2)Z
8000 -10tNDIF*OMEGAtSINCARGZ)+3*NR*COSCARG2»)/NOEM
8100 END;



8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
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IF X>2 THEN
BEGIN REAL ARG1,ARG2,ARG3,ARG4,

ARG1t=(6-X)*OMEGA,
ARG2:=(14-X)*OMEGA,
ARG3t=(2+X)*OMEGA,
ARG4:=(10+X)*OMEGAj
EI:=2*(2.5*EXP(ARG1)*(2*NI*COS(ARG1)+10*NDIF*OMEGA*COS(ARB1)/.

-2*NR*SIN(ARG1)+10*NSUM*OMEGACSIN(ARG1»)Z
+1.S*EXP(ARG2)*(3*NI*COS(ARG2)-10*NDIF*OMEGA*COS(ARG2)/.
-3*NR*SIN(ARG2)-10*NSUM*OMEGA*SIN(ARG2»%
-1.5*EXP(ARG3)*(2*NI*COS(ARG3)+10*NDIF*OMEGA*COS(ARG3)/.

-2*NR*SIN(ARG3)+10*NSUM*OMEGA*SIN(ARG3»1.
-2.S*EXP(ARG4)*(3*NI*COS(ARG4)-10*NDIF*OMEGA*COS(ARG4) I.

-3*NR*SIN(ARG4)-10*NSUM*OMEGA*SIN(ARG4»)/NOEM,
ER:=-2*(2.S*EXP(ARG1)*(2*NI*SIN(ARG1)-10*NSUM*OMEGA*COS(ARG1)Z

+10*NDIF*OMEGA*SIN(ARG1)+2*NR*COS(ARG1»%
+1.S*EXP(ARG2)*(3*NI*SIN(ARG2)+10*NSUM*OMEGA*COS(ARG2)7
-10*NDIF*OMEGA*SIN(ARG2)+3*NR*COS(ARG2»%

-1.5*EXP(ARG3)*(2*NI*SIN(ARG3)-10*NSUM*OMEGA*COS(ARG3)Yo
+10*NDIF*OMEGA*SIN(ARG3)+2*NR*COS(ARG3»Yo

-2.S*EXP(ARG4)*(3*NI*SIN(ARG4)+10*NSLJM*OMEGA*COS(ARG4)Yo
-10*NDIF*OMEGA*SIN(ARG4)+3*NR*COS(ARG4»)/NOEM

END,
EXCITATIE(OMEGA,ER,EI,EYREAL,EYIMAG);
COMMENT **************************************************Yo* DEZE PROCEDURE BEREKEND HET ELEKTRISCH VELD OP *Yo* EEN PLAATS X ALS FUNCTIE VAN OMEGA *Z

* OMEGA IS GEDEFINIEERD M.B.V. DE LAPLACE- *%* VARIABELE P VOL GENS P=2*J*OMEGA**2 *Yo* EYREAL EN EYIMAG BEVATTEN REELE EN IMAGINAIRE *1.
* DEEL VAN HET VELD IN HET LAPLACE-DOME IN *%* DE PROCEDURE MAAKT GEBRUIK VAN EXCITATIE *%
**************************************************;END;



1600
1700
.1800
1900

.2000

.2100
2200
2300
2400

.2500

.2600
,2700
2800

,2900
,3000
.3100
,3~~OO
;3300
3400

,3500
3600

,3700
3800

,3900
,4000
,4100
,4200
,4300
,4400
,4500
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PROCEDURE BLAPL(OMEGA,BREAL,BIMAG);
VALUE OMEGA,
REAL OMEGA,BREAL,BIMAG;

BEGIN REAL E2,E6,E8,E10,E14,S2,S6,S8,S10,S14,C2,C6,C8,Cl0,C14,i.
NR,NI,RE,IM,FCT;

E2t=EXP(2*OMEGA);S2t=SIN(2*OMEGA);C2t=COS(2*OMEGA);
E6t=EXP(6*OMEGA)jS6t=SIN(6*OMEGA);C6t=COS(6*OMEGA);
E8t=EXP(8*OMEGA);S8t=SIN(8*OMEGA);C8t=COS(8*OMEGA);
El0:=EXP(10*OMEGA);S10:=SIN(10*OMEGA);Cl0:=COS(10*OMEGA);
E14:=EXP<14*OMEGA),S14t=SIN(14*OMEGA);C14t=COS(14*OMEGA),
NRt=6*E6*(C6-S*OMEGA*C6+5*OMEGA*S6)i.

-10*E2*<C2-S*OMEGA*C2+5*OMEGA*S2)i.
+S*E14*<3*C14+10*OMEGA*C14-10*OMEGA*S14)i.
-3*E10*<3*Cl0+l0*OMEGA*Cl0-10*OMEGA*S10),

NIt=6*E6*<S6-5*OMEGA*S6-5*OMEGA*C6)i.
-10*E2*<S2-S*OMEGA*S2-5*OMEGA*C2)%
+S*E14*(3*S14+10*OMEGA*S14+10*OMEGA*C14)i.
-3*El0*(3*S10+10*OMEGA*S10+10*OMEGA*Cl0),

FCTt=20*E8/(OMEGA*(NR*NR+NI*NI»;
REt=FCT*«NR-NI)*C8t(NRtNI)*S8),
IM:=FCT*(-(NRtNI)*C8t(NR-NI)*S8);
EXCITATIE(OMEGA,RE,IM,BREAL,BIMAG),

COMMENT ****************************************************** I.
* DEZE PROCEDURE BEREKENT HET MAGNETISCH VELD OP HET *i.
* AARDOPPERVLAK ALS FUNCTIE VAN OMEGA *i.* MET P=2*J*OMEGA**2 *i.
* BREAL EN BIMAG BEVATTEN HET REELE EN IMAGINAIRE *i.* DEEL VAN HET B-VELD IN HET LAPLACE-DOMEIN *%
******************************************************;

END;



EN I);

FN:=FNPL,
OMPL:=OM+DTOM

THEN DTOM:=0.5*OH
ELSE BEGIN DTOM:=0.5/(OM*T),

IF DTOM<0.01 THEN DTOM:=O.Ol
END,

14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
1 ~S~;OO

15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16750
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400

-93--
PROCEDURE BTIJD(T,BZ);

VALUE T;
REAL T,BZ;

BEGIN REAL OM,OMPL,FN,FNPL,DTOM,DTEY,RE,IM,EY;
OM:=O;
FN:=636.6198'
OMF'U=0.0001 ;
DTOM:=0.0001'
EY:=O;
WHILE OM<1 DO
BEGIN BLAPL(OMPL,RE,IM),

FNPL:=INTEGRANT(OMPL,T,RE,IM);
DTEY:=O.5*<FNPL+FN>*DTOM,
EY:=EY+DTEY;
OM:=OMPL;
IF OM*OM*T<l

END,
BZ:=3*EY;

COMMENT *********************************************************~
* DEZE PROCEDURE BEREKENT HET MAGNETISCH VELD OP HET *~

* AARDOPPERVLAK ALS FUNCTIE VAN DE TIJD */0
* BZ BEVA.T NA AFLOOP DE MAGNETISCHE INDUCTIE B *%
* DE PROCEDURE MAAKT GEBRUIK VAN BLAPL EN INTEGRANT *~

*********************************************************,



17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
1930'0
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
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PROCEDURE EYTIJD(X,T,EY);
VALUE X,H
REAL X,T,EY;

BEGIN REAL OM,OMPL,FN,FNPL,DTOM,DTEY,RE,IM;
OM:=O;
FN:=O;
OMPU=1/100;
DTOM:=1/100;
EV:::::Oj
WHILE OM<l DO
BEGIN LAPLACECX,DMPL,RE,IM);

FNPL:=INTEGRANTCOMPL,T,RE,IM);
DTEY:=0.5*CFNPL+FN)*DTOM;
EV:=EY+DTEVj
OM:=OMPLj
IF OM*OM*T<l THEN DTOM:=0.5*OM

ELSE BEGIN DTOM:=0.5/(OM*T);
IF DTOM<0.01 THEN DTOM:=0.01

END;
FN:=FNPL;
OMPL:=OM+DTOM

END;
COMMENT ***********************************************************1.* DEZE PROCEDURE BEREKENT HET ELEKTRISCH VELD OP EEN IX

* PLAATS X EN EEN TIJDSTIP T *1.* EY BEVAT HET ELEKTRISCH VELD *X* DE PROCEDURE MAAKT GEBRUIK VAN LAPLACE EN INTEGRANT *%
***********************************************************;

END;



20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
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REAL PROCEDURE BRIND1(X);
\'U~ILUE X,
REf-lL X,

BEGIN REAL KNE,F,FC;
KNE:=49@12*(-X*Xt6*X-8);
F:=5@6,
FC:=1.5@6;
BRIND1:=SGRT(1-KNE/(F*(FtFC»);

COMMENT **********************************************************1.
* DEZE PROCEDURE BEREKENT DE BREKINGSINDEX VAN DE GEWONE *1.
* GOLF OP DE PLAATS X BIJ EEN GEGEVEN PLASMAFREGUENTIE *%
* KNE IS DE PLASMAFREGUENTIE ALS FUNCTIE VAN DE PLAATS *%
* F I S DE SONDEERFREGUENT I E *%* FCIS DEC YCLOT RON FREO UEN TIE *%

**********************************************************,
END,



22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
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REAL PROCEDURE BRIND2(X);
VALUE Xii
RE{iL X;

BEGIN REAL KNE,F,FC~

KNE:=49@12*(-X*X+6*X-S);
F:=5@6ii
FC:=1.5@6;
BRIND2:=SQRT(1-KNE/(F*(F-FC»);

COMMENT ***********************************%* BREKINGSINDEX BUITENGEWONE GOLF *%
***********************************ii

END;



23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
24000
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
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REAL PROCEDURE INTEGRANTF(X,T),
• VALUE X, H

REAL X,f;
BEGIN REAL EY,EYPLUS,EYMIN,DEY,DDEY,NE,DNE,DDNE,DX;

DX:=O.005r
EYTIJD(X,T,EY) ;
EYTIJD(X+DX,T,EYPLUS);
DEY:=(EYPLUS-EY)/DXr
INTEGRANTF:=2*DEY;

COMMENT ****************************************************** i
* DEZE PROCEDURE BEREKENT DE INTEGRANT DIE VOORKOMT *i-* IN DE FORMULE VOOR HET DOPPLEREFFECT *%
* DEY EERSTE AFGELEIDE VAN EY NAAR DE PLAATS *%
* DDEY TWEEDE AFGELEIDE VAN EY MAAR DE PLAATS *%
* EY ELEKTRISCH VELD TER PLAATSE X *%
* NE,DNE,DDNE IDEM VOOR ELEKTRONENDICHTHEID *i-* DEZE PROCEDURE MAAKT GEBRIJK VAN EYTIJD *%
******************************************************;

END;



25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27~500

27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
;30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600
30700
30S00
30900
31000
31100
31200
31300
31400
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PROCEDURE FREQUENTIE(T,DF1,DF2);
Vt'LUE T;
REAL T,DF1,DF2;

BEGIN REAL C,BY,K,F,FC,EY,H1,H2,FN,FNPL,XPL,X,DX,DTDF1,DTDF2;
C:=3@S;

BY:=2.5@4;
K:==SO.6;
F:=5@6;
FC:=1.5@6,
H1:=2.4197H
H2:""2.1982U
X:=2;
XPL:=2.05;
DX:=0.05;
EYTIJD(X,T,EY);
DF!::::EY;
DF2: ::En
FN:=BRIND1(X>.INTEGRANTFeX,T);
WHILE X<Hl DO
BEGIN FNPL:=BRIND1eXPL)*INTEGRANTF(XPL,T);

DTDF1:=0.5*(FNPL+FN)*DX;
DF1:=DF1+DTDF1,
X:=)(PU
XPL: =X+O. 05;
IF XPL>H1 THEN BEGIN XPL:=Hl;

DX:=(XPL-X)
END,

FN:=FNPL;
END?
DF1:::-2*BY.F*DF1/C;
X:=2;
XF'L: =2.05;
DX:=0.05;
FN:=BRIND2(X)*INTEGRANTF(X,T';
WHILE X<H2 DO i

BEGIN FNPL:=BRIND2(XPL)*INTEGRANTF(XPL,T);
DTDF2:=0.5*eFNPL+FN)*DX;
DF2:=DF2+DTDF2;
X: =XPU
FN: =FNPU

XPL:=X+0.05;
IF XPL>H2 THEN BEGIN XPL:=H2;DX:=(XPL-X) END

END;
DF2:=-2*BV*F*DF2/C;

COMMENT *********************************************************%
* DF1 FREQUENTIEDISPERSIE GEWONE GOLF *%
* DF2 FREQUENTIEDISPERSIE BUITENGEWONE GOLF *%
• C LICHTSNELHEID IN VfiCUUM *%
• BY BEWEEGLIJKHEID IN VERTICALE RICHTING A.G.V II.
I HORIZONTAAL ELEKTRISCH VELD *1.* F SONDEERFREQUENT I E *1.* FC CYCLOTRONFREQUENTIE II.
* Hi REFLECTIEHOOGTE GEWONE GOLF *1.
* H2 REFLECTIEHOOGTE BUITENGEWONE GOLF *1.
* DE PROCEDURE MAAKT GEBRUIK VAN BRIND1 *%
* BRIND2 *1.
* I NTEGRANTF *1.
*********************************************************;

END;



20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21S00
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
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REAL PROCEDURE BRIND1(X);
VALUE X;
REAL X;

BEGIN REAL KNE,F,FC;
KNE:=144@12*(-X*X+6*X-S);
F:=10@6;

FC:=1.5@6;
BRIND1:=SORT(1-KNE/(F*<F+FC»);

COMMENT **********************************************************i.
* DEZE PROCEDURE BEREKENT DE BREKINGSINDEX VAN DE GEWONE *i.
* GOLF OP DE PLAATS X BIJ EEN GEGEVEN PLASMAFREOUENTIE *i.* KNE IS DE PLASMAFREOUENTIE ALS FUNCTIE VAN DE PLAATS *i.
* F IS DE SONDEERFREOUENTIE *i.
* FC I S DE CYCLOTRONFREOUENT I E *i.
**********************************************************;

Et,!tlj
REAL PROCEDURE BRIND2(X);

VALUE X;
REAL x;

BEGIN REAL KNE,F,FC;
KNE:=144@12*(-X*X+6*X-B);
F:=10@6;

FC:=1.5@6;
BRIND2:=SORT(1-KNE/(F*(F-FC»);

COMMENT ***********************************i.
* BREKINGSINDEX BUITENGEWONE GOLF *i.
***********************************;

END;
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Aopendix B. Een bolvormig model met een geleidbaarheidstensor

In paragraaf 3.2. verkregen we de volgende vergelijking

- ?lIE'V x fJ 'X t t flo ~ . ~ ;;; 0
- - 7Jt

(1)

Onder de aanname dat de geleidbaarheidstensor niet van de

tijd afhangt.

Voor de ge1eidbaarheidstensor nemen we de volgende vorm.

2,r1>

~e~

Mpt bphulo van (2) kunnen we (1) in componenten uitschrijven.
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Anpendix c.

Geg: (1)

- (2)

1

Te hew: a} \]')< \Ix t1 ~ l( 1'1 ~ 9

B ew a) \l 'x \7 x ~ = 'Y x \7.,. (\J 'f(. I'" i ~,.)

- \l 'x \1 'x. l \7 )( '1f r) met

~ ~x \7 >< ("Vrtp X r t '1f ~'xr )

"r-=re"...

(4 )

(5 )

(6)

= "ilx'\lx (\l1f x!")

=vx[vn,p ('V·rj -r '\levt ter-V) Vn.y - (tVrtfeV)r]

(\l·r=-3)

0& '3 ~ '" Vl' - "V x (! "V 2ttp) +\7)( ( 0:' v.) 'V1lf] -V X [ ('vt1j.· v) r} .
i) '\1 xv~=-o

ii2 -'\I ~ (!: V1~) S2 V'x (1(1. ~ rtf.') = ktM

iii) \l x f (r . '\1) V '\f] :: 'l X r(X d;t' of 'l:j ~'!t +;1; Oz) Vo.p]

.: \7 x [:;c \7'O~ Clf +'Y V o~ IlJ' t ~ \7 0:l 41J.']

.: \l ";C x \7 Ox 1 t 'V 'Y '" \7 o~ n.p -+ \7 Z X Y' a~ l'

+-:c V' x va;r l' .. ~ V')( \79cy ctf t :t 'Vx V 0:t. i

=\lx)\ \l Ox i +'17'1;1 " v'Colj r + V''4 ~ \j (1:t 1



-103-

=e" x. ["~:r ~ e:c + '0~ 'Y 'ljJ;:J t ?>~'r;Z ~;:z ]
"" {' '1 .... '1 ,,]+e~ x "'X'Y '1f ;:c 1" 0 ";'\j '"tf e~ t 0 -:J:z. <tf e:z

1\ {~ " a ... ~ 1\ }

t ez x 0X2'1J1 e:c + e ":l~ '1f7 ~::4 + 0 .22 1 e 4

.: o~":I1 f e:c 'Il;e~ + e~ lfet x ]
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VOORWOORD

In de hierna volgende bladzijden zlJn de resultaten weergegeven

van het literatuuronderzoek dat ik heb uitgevoerd naar het

optreden van de zogenaamde Birkelandstromen in de magnetosfeer

en de hogere ionosfeerlagen. Dit onderzoek was een onderdeel

van mijn afstudeerwerk aan de vakgroep theoretische elektro

techniek van de technische hogeschool te Eindhoven. Tijdens

dit werk werd ik begeleid door Dhr. M.Weenink.

De rest van mijn afstudeerwerk in een apart verslag opgenomen

ond~r ~p tit~l"Ionosferischedopplereffecten tijdens de

inz~t van een geomagnetische storm".
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Inleiding

De naam Birkelandstromen wordt, naast de naam paral1e1stromen,

gebruikt voor stromen in de magnetosfeer welke langs de

magnetische veldlijnen zijn gericht. Omdat het niet moqelijk

is deze stromen vanaf het aardopperv1ak waar te nemen heeft het

tot 1970 geduurd voor men over waarnemingen kon beschikken.

De met de Birkelandstromen samenhangende verschijnselen, zoals

het noo1licht, ZlJn al vee1 langer bekend, hetgeen onder andere

blij~t uit het feit dat deze stromen al in 1908 zijn voorspeld.

Voor ik meer ga vertellen over deze Birkelandstromen gaan we

eerst ~ij~en naar de achtergrond waartegen zich aIle ermee

samenhangende verschijnselen afspelen: de magnetosfeer.

Vervolgens gaan we de waarnemingen van Birkelandstromen de

revue laten nasseren; waarna we gaan kijken naar modellen die

Deze Bir~elandstromenverklaren.

Hoofdstuk 1: De magnetosfeer.

De magnetosfeer van de aarde is het gebied om de aarde waar±n

~e beweging van geladen deeltjes wordt bepaald door het mag

neetveld.van de aarde (Illingworth, 1979). Dit magneetveld ontstaat

ergens in het binnenste van de aarde, maar daarmee gaan we ons

niet bezighouden, ons interesseert op dit moment slechts het

gedrag van dit magneetveld buiten de aarde,

Wanneer het aardmagneetve1d niet van buitenaf werd beinvloed

zou de magnetosfeer oneindig uitgestrekt zijn, was het magneet

veld in goede benadering een dipoolveld en zou dit verslag nu

afgesloten kunnen worden.

Maar de aarde is niet aIleen, er is bijvoorbeeld ook een zonne

win~ wel~e met een snelheid van 400 km/s van de zon af beweegt

en daarbij ook langs de aarde komt.

Deze zonnewind heeft een dichtheid van ongeveer 10 deeltjes

per cm
3

, envoert een magneetveld met zich mee, met een sterkte

van ongeveer 10 nT (Dit zijn overigens maar gemiddelde waarden,

de snelheid en dichtheid van de zonnewind kunnen sterk vari

eren, evenals de grootte en richting van het meegevoerde,

magneetveld, het zogenaamde interplanetaire magneetveld, afge

kort tot IMP)
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Fig.l
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De verstoring bij het

passeren van de boeg

golf door de zonnewind

leiot er toe dat de

dichtheio van de deel

tjes verdrievoudigd

wordt. Een deel van de stromingsenergie van de deeltjes wordt

omgezet in warmtebeweging. Het resultaat is dat de snelheid ge

halveerd wordt en de temperatuur vertienvoudigd. Deze gestoorde

zonnewind stroomt nu om de magnetosfeer heen in een vrij dikke

1aag welke we de buitenmagnetosfeer zullen noemen ("magneto

sheath", zie figuur 1). De magnetische veldsterkte in deze 1aag

bearaagt ongeveer 20nT (De Graaf en Namba,1979).

De buitenmagnetosfeer wordt aan de aardkant begrensd door een

ounne laag, de magnetopauze (de dikte hiervan bedraagt minder

aan 100 ~m). De magnetopauze wordt gezien als de buitenste grens

van de magnetosfeer. Het magneetveld binnen de magnetopauze

is aroter dan erbuiten, over de magnetopauze vertoont het

magneetveld dus een sprong, welke in verband staat met een stroom

in de maqnetopauze, welke de Chapmann-Ferraro-stroom wordt genoemd.

De zonnewind kan ongestoord zijn gang gaan, tot op een afstand

van 15 aardstralen (dit zullen we afkorten tot 15 Re ) van de

aarde, hier ondervindt de zonnewind het eerste obstakel: de

boeggolf (in het Engels:"bow shock").In figuur 1 is de positie

van de boeggolf weergegeven.

De boeggolf treedt op

omdat de beweging van

de zonnewind super-

sonisch is, zowel ten
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De positie en de vorm van de magnetopauze worden voornamelijk

bepaald door de voorwaarde van drukbalans. De totale druk

(magnetische en gaskinetische) druk moet aan beide zijden van

de magnetopauze gelijk zijn. In de paragraaf over modelvorming
. .

van de magnetosfeer komen we hler nog op terug.

Het netto-effect van de zonnewind is uiteindelijk dat het

magneetveld aan de zonkant van de magnetosfeer ingedrukt

wordt (we spreken oak weI van de voorkant van de magnetosfeer,

de van de zon afgekeerde zijde is dan de achterkant)

Aan de achterkant van de aarde worden de geomagnetischeveld

lijnen sterk uitgerekt. Ze varmen zo de geomagnetische staart

(llmagnetotail", zie figuur 1), welke zich tot op 1000 R van
e

de aar~e kan uitstrekken.

Zoals uit figuur 1 voIgt zijn de veldlijnen in het noordelijk

pn in het zuidelijk deel van de magnetosfeer tegengesteld

gericht . Dit betekent dat er in het equatorvlak een veld

omkering plaatsvindt, welke een stroom vereist. De richting

van deze stroom is weergegeven in figuur 5. Men spreekt weI

van de neutra1e vlak stroom. (ll neutral sheet current" of

IIcross,..tail current")

In figuur 1 zijn de veldlijnen in de geomagnetische staart

getekend alsof ze evenwijdig aan de magnetopauze lopeno Dit

is echter waarschijnlijk een foutief beeld. De invloed van

het interplanetair magneetveld op de ionosfeer doet het sterke

vermoeden rijzen dat er sprake is van een open maqnetosfeer.

Een open magnetosfeer is een magnetosfeer waarin een deel van

~e veldlijnen de magnetopauze kruist, en zo in verbinding staat

met het magnetisch veld van de zonnewind. In een gesloten

magnetosfeer doorkruisen de veldlijnen op geen enkele plaats

de magnetopauze.

Omdat ~e veld1ijnen van de zonnewind bewegen ten opzichte van

de aarde is een direct gevolg van het concept van een open

magnetosfeer dat er een kopneling en ontkoppeling van veld

lijnen moet plaatsvinden. Men spreekt hier van magnetische

reconnectie. Aan de voorkant van de magnetosfeer koppelt

een veldlijn van de zonnewind aan een veldlijn van de mag

netosfeer.
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Deze koppeling blijft voorlopig bestaan, zodat de veldlijn van

de zonnewind (welke met de zonnewind meebeweegt) de aardse

veldlijn meetrekt naar de achterkant van de magnetosfeer •.

In de geomagnetische staart vindt, in zogenaamde neutrale

punten in het stroomvlak, de ontkoppeling plaats

Fig.2

In figuur 2 is dit alles nog eens weergegeven. mp staat voor

magnetopauze; CS is het stroomvlak in de geomagnetische staart.

De open pijlen geven de beweging van de veldlijnen (en het

plasma) aan.

Na de ont~oppeling beweegt de veldlijn van de zonnewind verder

de ruimte in terwijl de veldlijn van de aarde via de binnen

delen van de magnetosferische staart terug naar de voorkant

van de magnetosfeer beweegt. Samen met de magnetische veldlijn

zal oo~ het magnetosferische plasma deze beweging maken.

Samenvattend vinden we een anti-zonwaartse beweging in de

randgebieden van de magnetosfeer, en een zonwaartse in de

binnengebieden.

Bij een dergelijke plasmabeweging in een magnetisch veld,

hoart een elektrisch veld volgens ~+yx~=Q. Dit elektrische

ve1.d noemen we het electrisch convectie veld.

Naast dit Dungey-model voor de convectie is er een Axford

Hines-model dat de convectie in de magnetosfeer verklaart

door visceuze stromen langs de rand van de magnetosfeer
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(Dungey,196l; Axford en Hines,1961). In werkelijkheid spelen

beide processen een rol.

00 de overgang tussen

de dagkant en de nacht

Kant van de magnetosfeer

vinden we twee gebieden

met een trechtervormige

veldlijnengeometrie.

We spreken van de polaire

Kloven ("polar cusp" of

"polar cleft") In figuur

3 is de noordelijke

kloof weergegeven. via

deze kloven staat de zon

newind in contact

met de ionosfeer. In de figuur zijn de stromingen welke de

zonnewinddeeltjes naar de ionosfeer verplaatsen weergegeven

De oolaire kloven bereiken de ionosfeer 100tot 15
0

van de

geomagnetische pool.

Fig.4

PLASMA SHEET
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~AYER

MAGNETOTAIL
LOBE

RING CURRENT
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LOW
LATITUDE 0--~~~g~~~~

BOUNDARY
LAYER
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Onmiddellijk binnen de magnetopauze vinden we de magnetosferische

grenslaag. Deze laag bevat plasma uit de buitenmagnetosfeer

maar de sterkte van het magneetveld wordt bepaald door het

magneetveld van de aarde. De dikte van deze grenslaag varieert

van minder dan 1000 km aan de voorkant van de magnetosfeer

tot meerdere aardstralen in de geomagnetische staart.

Een goed model voor deze lagen bestaat nog niet, maar ongetwij

feld houden ze verband met het open karakter van de magneto

sfeer . In figuur 4 is de magnetosferische grenslaag

weergegeven.
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De grenslaag op lage breedte ("low -latitude-boundary-layer")

heeft een dikte van ongeveer een tiende aardstraal aan de

voorkant van de magnetosfeer en 1 a 2 Re in de staart.

De stroming in deze laag is gelijkgericht (en misschien weI

helemaal gelijk) aan die in de nabijgelegen buitenmagnetosfeer.

De topologie van de veldlijnen binen dit gebied (open of

gesloten) is echter niet duidelijk, maar weI van groot belang

voor het opstellen van theoretische modellen voor deze laag.

Ook de polaire kloven kunnen tot de grenslagen gerekend

worden omdat ze plasma uit de buitenmagnetosfeer bevatten •.

Het plasma binnen de polaire kloof bezit een dichtheid gelijk

waardig aan die in de buitenmagnetosfeer en een temperatuur welke

iets hoger is. Er zijn in dit gebied ingewikkelde stroompatronen

langs het magnetisch veld, en een kleine gemiddelde drift

loodrecht op de veldlijnen. (zie figuur 3)

Het vrijwel zeker dat de plasmamantel (zie figuur 4) gelegen

is op open veldlijnen. Plasma vanuit de buitenmagnetosfeer

kan langs deze veldlijnen naar binnen spiraliseren tot er

reflectie optreedt door het sterker wordende magneetveld.

Deze naar binnen en naar buiten bewegende deeltjes vormen de

plasmamantel. De nettodrift in dit gebied is naar de staart

gericht (anti-zonwaartse convectie), in overeenstemming zowel

met het Axford-Hines model (visceuze stroming) als het

Dungey-model (plasmadrift door beweging van veldlijnen)

Wanneer we verder van de aarde af bewegen in de geomagnetische

staart wordt de plasmamantel steeds dikker. Op 60 R van de. e
aarde vult de plasmamantel al een aanzienlijk deel van de

geomagnetische staartdoorsnede. Op een zekere plaats zullen de

twee olasmamantels samenkomen waarbij een nieuw gebied van

heet plasma ontstaat. (De plaats waar de plasmcmantels samen

komen is ook de plaats waar de magnetische reconnectie plaats

vindt. )

Het hete plasma dat hier ontstaat beweegt naar de aarde toe

(door het convectiepatroon in de magnetosfeerJ en

vormt de zogenaamde plasmalaag in de geomagnetische staart

(llplasma sheet") welke in figuur 4 is weergegeven.
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Deze plasmalaag in de geomagnetische staart bevat de eerder

genoemde stroomlaag en heeft een, sterk varierende , dikte

van een paar aardstralen. Het is niet duidelijk of de stroom

laag zich in h~t midden van de plasmalaag bevindt of zich over

de gehele plasmalaag uitstrekt. Direct ten noorden en ten

zuiden van de plasmalaag in de geomagnetische staart vinden

we de plasmalaag-grenslaag (llplasma sheet-boundary-layer")

welke temperaturen bezit die overeenkomen met die in de buiten

magnetosfeer. In figuur 4 is de plasmalaag-grenslaag weer

gegeven.

Dicht bij de aarde vinden we een gebied met plasma afkomstig

uit de ionosfeer welke de plasmasfeer wordt genoemd (zie figuur

4). Dit gebied strekt zich uit van de ionosfeer tot 4 a 6

aarcstralen hoogte aan de equator. De buitenrand wordt gevormd

000r een schil van magnetische veldlijnen.

Tenslotte vinden we nog een complex gebied, namelijk de

ringstroom tussen de buitenrand van de plasmasfeer en

de binnenrand van de plasmalaag in de geomagnetische staart

(zie figuur 5).

In deze laag vinden we aanzienlijke elektrische stromen.

Deze kunnen macroscopisch verklaard worden uit het evenwicht

tussen Lorentzkracht en drukgradient.

en microscopisch door de verschillende driftpaden te bekijken

van ionen en elektronen in het aardmagnetisch veld (Schield

et al.,1969) ~

Voor eEO overzicht van

de verschijnselen en

gebieden welke in de

magnetosfeer voorkomen

verwijs ik naar de

trefwoordenlijst welke

in een bijlage is gege

ven.

Fig.5
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Hoofdstuk 2. Waarnemingen van Birkelandstromen.

De oudstbekende waarneming van pool1icht is afkomstig van

Anaximenes (ca.550 v.Chr), ook Anaxagoras (ca.450 v.Chr) maakt

er melding van. De Griekse wijsgeer Aristote1es spreekt in

zijn Meteoro1ogica van "chasmata"; scheuren (in de heme1)

waardoor men het achterliggende vuur kan zien.

De Russische onderzoeker Mikhail Lomonosov (1711-1765) schreef

het verschijnse1 toe aan bewegingen van de ether. De Amerikaanse

wetenschapsman en po1iticus Benjamin Franklin (1706-1790)

beschouwde het poo11icht a1s een meteorologisch verschijnsel,

dat werd veroorzaakt door een dalende luchtstroom boven de pool

kappen (Zwart, 1983).

D~ Enge1se astronoom Edmund Halley (1656-1742) was de eerste

die (in 1715) dacht dat de krachtlijnen van het magnetisch

veld een ro1 zouden spe1en bij het poo1licht. Dit leidde hij

af uit het ge1ijktijdig optreden van magnetische verstoringen

(draaiea van kompasnaa1den) en poo11ichten. Onafhanke1ijke

ontdekkingen in dezelfde eeuw waren afkomstig van Celcius en

Hiorter (Potemra,1982).

De zweed Cornelis Wilcke toonde in 1777 aan dat de afzonder

1ijke poo11ichtstralen de aardmagnetische veldlijnen vo1gen.

De Noor Kristian Birkeland stelde dat het poo11icht veroor

zaakt werd door geladen deeltjes afkomstig van de zon.

Via experimenten toonde hij aan dat kathodestra1en (elektronen

stra1en, die door een groot spanningsverschil worden opgewekt

in een vrijwel luchtledige ruimte)zich concentreerden in twee

gordels nabij de polen van een gemagnetiseerde bol (zie figuur 6)
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Uit waarnemingen van geomagnetische verstoringen in de

poolstreken leidde Birkeland het bestaan af van horizontale

stromen in de ionosfeer welke men later aurora-elektrojets

is gaan noemen. Hij ontdekte dat er sprake was van oost

waartse en westwaartse horizontale stromen. Hij zag twee

mogelijkheden ter verklaring van deze stromen:

i) Het volledige stromen-stelsel behoort tot de aarde. De

stroomlijnen zijn in werkelijkheid gesloten lijnen waar

de stroom loopt over het aardoppervalk of eigenlijk op

enige hoogte erboven.

ii) De stroom wordt in stand gehouden door een constante aanvoer

en afvoer van elektriciteit van boven af. De stroom

bestaat dan uit verticale delen. Op een bepaalde afstand

van het aardoppervlak, zal de van boven komende stroom

omkeren en over enige afstand horizontaal blijven lopen,

waarna de stroom de aarde opnieuw verlaat, dan weI gedeel

telijk wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. (citaat van

Potemra,1982 uit Birkeland,1908).

Birkeland vond de tweede suggestie het aannemelijkst, waarmee

hij het bestaan van verticale stromen postuleerde.

Alfven (1939,1940) ontwikkelde een theorie voor het ontstaan

van de door Birkeland gepostuleerde stromen. Hiermee werd

de bron van deze stromen echter niet meer rechtstreeks bij

de zon gezocht maar verplaatst naar een meer aardse omgeving.

Schield et al. (1969) hebben de theorie ~an Alfven later nog

iets gemoderniseerd (zie paragraaf 3.2) waarbij ze als

eersten de naam Birkelandstromen gebruikten.

Birkelandstromen kunnen echter niet rechtstreeks vanaf het

aardoppervlak worden waargenomen (Fukushima, 1969, 1976), zodat

we tot het satelliettijdperk moeten wachten voor de eerste

waarnemingen.

De eerste waarnemingen van magnetische gradienten boven de

poollichtgordels werden verricht met de AZUR-satelliet op

een hoogte van 1100 km(Zmuda et al.,1966).
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Door Bostrom(1967) en Cummings en Dessler(1967) worden deze

waarnemingen in verband gebracht met stromen langs de magneti

sche veldlijnen naar de poollichtgordels.

Voor systematische waarnemingen van Birkelandstromen moeten

we wachten tot de lancering van de TRIAD-satelliet welke

beweegt in een cirkelvormige baan op een hoogte van 800 km

(Iijima en Potemra,1976a,1976b,1978;Zmuda en Armstrong,1974J.

Verdere waarnemingen zijn verricht door de IMP-4 en IMP-5 in

de plasmalaag in de geomagnetische staart; op een hoogte van

ongeveer 20 Re door de ISEE; door de OGO-S op hoogten boven

de 3 Re (Sugiura, 1975). In de geostationaire baan zijn waar

nemingen verricht met de ATS-l, waarnemingen op lagere hoogten

Komen van de ISIS-2;de S3-2 en S3-3; de AE-C; de MAGSAT en

de twee DE-satellieten (Potemra,1982)

2.1.Patronen in de Birkelandstromen.

Fig 700

Zmuda en Armstrong (1974) ontdekten als eersten dat Birkeland

stromen zich groepeerden in een gordel rond de geomagnetische

pool. Dit werd overigens weI verwacht omdat ook de pool

lichtverschijnselen zich blijken de concentreren in deze

gordel, welke daarom poollicht gordel wordt genoemd of ook

weI poollichtovaal. Met behulp van de TRIAD-satelliet ontdek

ken ze dat in de ochtendsector de Birkelandstroom is op te

splitsen. Een omhooggerichte stroom aan de equatorzijde van de

ooollichtgordel en een stroom naar beneden aan de poolkant.

12 (resp. wit en grijs in figuur 7)

In de avondsector is de situatie

net omgekeerd. In de middagsector

(1000-1400 MLT) is de situatie

onduidelijk, terwijl in de midder

nachtsector beide stroompatronen

lijken voor te komen. Hier treedt

blijkbaar de overgang op van het

ochtendpatroon naar het avond

stroompatroon.

18+--+-*++---=:*E---+~+---+--+06
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Dit a1gemene bee1d wordt bevestigd door Iijima en Potemra (1976a),

welke tevens 1aten zien dat er in de middernachtsector

Fig 8

o

12

___--t-~70·INVL~T

OOMLT
(UNIT: 0.1 AMP/MI

weergegeven.

Bij toenemende magnetische

activiteit (Kp-index) neemt

zowe1 de sterkte van de gebied

gebied 1 als van de gebied

2 stromen toe. Tijdens zeer

rustige perioden lijken de

gebied 2 stromen te ver

dwijnen terwijl de gebied 1

stromen b1ijven bestaan.

In de 2300-0400 MLT-sector

blijkt er een corre1atie te

bestaan tussen de intensiteit

?prake is van drie stroomv1akken (Iijima en Potemra,1976b)

Zij verde1en de Birke1andstromen in de poo11ichtgordel in tweeen

Gebied 1 bevat de stromen aan de ?oolwaartse kant en gebied 2

de stromen aan de equatorwaartse kant. Daarnaast vinden zij

afhanke1ijkheden van MLT ("magnetic local time ll
), magnetische

activiteit en sterkte van de e1ektrojets.

De gebied 1 stromen hebben hun maxima1e intensiteit omlaag tussen

0700 en 0800 MLT (2uA/m2 ) en omhoog van 1500 tot 1600 MLT

(1.8 uA/m
2

). Voor gebied twee zijn de maximale stroomsterkten

~.O uA/m
2

omlaag (2100-2300 MLT) resp. 1.3 uA/m2 omhoog

(0100-0300 MLT).In figuur 8

zijn de resultaten nog eens

van de gebied 2 stromen en

de sterkte van de westwaartse

elektrojet. In de 1800-2300 MLT sector is dezelfde corre1atie

aanwezig met de oostwaartse e1ektrojet.
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Fujii et a1. (1981) onderzoeken de seizoensinv1oeden op de

intensiteit van de Birke1andstromen en ontdekken dat enke1

voudige stroomv1akken (aIleen gebied I stromen) vaker voorkomen

tijdens de zomer dan tijdens de winter. Verder is van beide

stroomv1akken (gebied 1 en gebied 2) de intensiteit in de zomer

maanden groter. Dit suggereert een invloed van de ionosferische

geleidbaarheid op de sterkte van de Birke1andstromen en een

sluiting van de gebied 1 stromen via de poolkap tijdens de

zomer, wanneer de poolkap verlicht is en de geleidbaarheid hoog.

Dit 1aatste effect verk1aart ten dele (of misschien helemaal)

de sterke gebied I Eirkelandstromen welke Iijima en Potemra

(1976a,b) vonden rond het middaguur. Dan is namelijk de ge1eid

baarheid van de ionosfeer het grootst (zie figuur 8).

Door combinatie van waarnemingen met magnetometers op de

grona en aan boord van de TRIAD-satelliet op 550 km hoogte

is dit beeld van poo1kaps1uiting van gebied I stromen

bevestigd (Rostoker en Mareschal,1982). Ook waarnemingen met

de MAGSAT-satelliet wijzen in deze richting (Zanetti et al.,1983).

Zoals uit figuur 9 b1ijkt sluit

slechts een deel van de gebied 1

stromen via de poolkap. De rest

sluit via de gebied 2 stromen

en de aurora e1ektrojet. Uit gecom

bineerde waarnemingen van de

Chatanika-radar en de Triad-satel

liet in de vroeger ochtendsector

blij~t dat de westwaartse e1ektro

jet zich uitstrekt tot voorbij de

overgang van gebied 2 naar gebied 1 stromen (Senior et a1.,1982)

De gebied 2 stromen sluiten steeds via een Pedersenstroom in

oe ionosfeer.

Shuman et al. (1981) vonden dat in de middernachtsector het

middelste stroomvlak gesitueerd is equatorwaarts van de west-

waartseelektrojet maar poolwaarts van de omkering in het elek

trisch veld op de plaats waar de westwaartse e1ektrojet over

gaat in de oostwaartse elektrojet (de zogenaamde Harang

discontinuiteit).Verder b1eek dat in aIle gevallen het convectie

elektrisch veld zodanig gericht was dat er een Pedersenstroom

optrad welke een sluiting van de Birke1andstroomv1akken via

de ionosfeer veroorzaakte.
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De tot nu toe beschreven waarnemingen zijn aIle gedaan met

magnetometers aan boord van satellieten in een relatief lage

baan (400 tot 1100 km). Sugiura (1975) heeft met behulp van de

magnetometer aan boord van de OGO-5 satelliet een stroom parallel

aan het magneetveld ontdekt, aan de rand van de plasmalaag in

de geomagnetische staart. De stromen blijken steeds dezelfde

richting te hebben a1s de gebied 1 Birkelandstromen welke op

lagere hoogte zijn waargenomen. De auteur noemt dan ook de

plasmalaag-grenslaag als de bron van de gebied 1 Birkeland

stromen.

Frank et alJ1981) nemen met de ISEE-satelliet een drietal stroom

vlakken waar , op een hoogte van 20 Re in de geomagnetische

staart, tijdens de herstelfase van een geomagnetische substorm.

Barbosa et ale (1981) hebben uit radiostraling afkomstig van

Juniter afgeleid dat ook deze p1aneet beschikt over een stelse1

van Birkelandstromen in de magnetosfeer.

2.2. Birkelandstromen tijdens een substorm.

Sinds het begin van de twinstigste eeuw is bekend dat poollicht

verschijnselen in vlagen optreden. Voor een actieve waarnemer

duurt een actieve periode ongeveer een uur, gevolgd door een

rustige periode van 2 a 3 uur. Zoln actieve periode wordt een

substorm genoemd (Hargreaves, 1979)

Tijdens een substorm zien we een toename van de aurora-elektrojets.

Omdat deze gevoed worden door de Birkelandstromen is het

niet verwonder1ijk dat ook deze 1aatsten een toenemende intensi

teit zullen vertonen tijdens een substorm.

Iijima en Potemra (1978) maakten bij hun analyse van waarnemingen

met oe TRIAD-satelliet onderscheid tussen magnetisch rustige

0agen (links in figuur IG)en magnetisch actieve dagen (rechts)
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Daarnaast hebben Iijima en Potemra (1978), aan de hand van een

groot aantal waarnemingen tijdens substormen, een bee1d trachten

te geven van het gedrag van Birkelandstromen tijdens een

geomagnetische substorm. In figuur 12 zijn hun conc1usies

samengevat.
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Expansion (_reIRecovery

Een eerste blik leert dat de grootscha1ige structuur van de

Birkelandstromen niet verandert tijdens een substorm. Dit

betekent dat de rustige Birke1andstromen waarschijnlijk deze1fde

oorzaken hebben a1s de substormstromen, zodat het moge1ijk moet

zijn een model voor Birkelandstromen op te ste11en dat in grote

1ijnen geldig is voor zowe1 rustige perioden a1s tijdens actieve

perioden.

• Current into i,?nosphere

f2J Current away trom ionosphere Fig 12

Wanneer de westwaartse e1ektrojet tijdens de substorm beperkt

b1ijft tot de middernacht-ochtend sector ziet het Birke1and

stromenpatroon er tijdens de expansiefase hetze1fde uit a1s

tijdens rustige perioden. Tijdens de herstelfase van de substorm

ontstaan er oaren van Birkelandstroomvlakken poolwaarts van de

Harang-discontinuiteit, welke poolwaarts lijken te bewegen.

Indien ne westwaartse elektrojet echter diep in de avondsector

ooornringt ontstaan er gecompliceerde structuren in de

Harang-discontinuiteitssector. Poolwaarts is een duidelijke

opwaartse stroom zichtbaar, tegengesteld aan de normale stroom

richting aan de poolwaartse zijde van de Birkelandstromen-ovaal.
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Tijdens de herstelfase ontstaan er in de middernacht-ochtend

sector kleinschalige structuren welke zich over een continu

gebied uitstrekken tot 770 breedte. Dit laatste vertoont

duidelijke overeenkomst met de waarneming van poolwaarts bewe

gende poollichtbogen in de ochtendsector tijdens de herstel

fase van substormen (Akasofu,1968;Pike,1975;Meng,1981)

Wanneer de westwaartse elektrojet zich terugtrekt uit de avond

sector nemen de gebied 2 stromen af in de middernachtsector

en toe in de ochtendsector.

2.3. Bir~elandstromen in oe polaire kloof.

In ne vorige oaragrafen is een overzicht gegeven van de

Bir~elannstromen zoals ze zich verdelen over de pool1icht

aor~el Alleen over de stromen rond het middaguur is weinig

verteld.

Zmuda en Armstrong (1974) kwamen tot de conclusie dat in de

middagsector (1000-1400 MLT) de magnetische afwijkingen een

gecompliceerde structuur hadden.

Iijima en Potemra (1976b) brachten afwijkingen poolwaarts van

gebied 1, in de middagsector in verband met Birkelandstromen,

welke in een richting tegengesteld aan de stromen in gebied 1,

bleken te lopeno (zie figuur 13)

stroomrichtingen

voorkomen.

De gearceerde gebieden

bevatten omlaaggerichte

stromen. Het vraagteken

duidt aan dat hier beide

2

I ~loofstromen
"--_.......L F~g 13

(l)
.J..l
'0
(l)
(l) gebied 1l-l

.Q.
~

C
tJ1 ?'
co
E

( "magnetic local time"

Rangschikking van een groot aantal waarnemingen met de TRIAD

satelliet leert dat deze nieuwe Birkelandstromen voorkomen

in het gebied tussen 75 0 en 81 0 invariante breedte (zie het

hoofdstuk over magnetische coordinatenstelsels) in de 1000

1400 MLT sector. Dit gebied komt overeen met de po1aire kloof

zoals bepaald uit waarnemingen van deeltjesneerslag (omdat de

polaire kloof gevuld is met dee1tjes van de zonnewind, kunnen

we op aarde deze deeltjes waarnemen).
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Daarom noemen Iijima en Potemra (1976b) deze stromen kloof

Birke1anc3stromen(lIcusp-region field-aligned-currents ll
). De

stroomsterkte in dit gebied blijkt gemiddeld 2.5 uA/m2 te

bedragen. De stroomsterkte neemt toe bij toenemende zuidwaartse

component van het interplanetair magneetveld. Wanneer dit mag

neetveld sterk noordwaarts is gericht, lijken de kloofstromen

zelfs helemaal te verdwijnen. Dit zou kunnen betekenen dat

de polaire kloof verdwijnt bij een sterk noordwaarts interpla

netair magneetveld, of dat de vorm van de polaire kloof sterk

verandert. Een verband tussen de noord-zuid component van het

interplanetair magneetveld en de vorm van de polaire kloof

is gesuggereerd door Burck(1973).

Wilhje1m et ale (1978) vonden niet een stroonvlak in de kloof

maar twee tegengesteld gerichte stroomvlakken met in hun midden

een Hall-stroom welke ze in verband brachten met de DFY-stroom

zoals die is waargenomen door Friis-christensen en Wilhjelm(1975)

(DPY staat voor "disturbance polar related to B ").- y
Deze DPY-stroom is oostwaarts voor B >0 en westwaarts voory
By<O. Ook de twee Birkelandstroomvlakken blijken van richting

om te keren bij omkering van B (B staat voor de dawn-dusky y
component van het interplanetair magneetveld. Positieve B

y
betekent dat het IMF van de ochtend naar de avond is gericht.).

Ook McDiarmid 'et al.(l978) vinden een duidelijke relatie tussen

de richting van de kloof-Birkelandstromen en de B componenty
van het interplanetair magneetveld.

Iijima et ale (1978) vinden, met behulp van TRIAD waarnemingen

boven de ZUiODool, stroom naar beneden in de namiddagsector

~n naar boven in de voormiddagsector. De voormiddagstromen

treden vooral op wanneer B )0 en de namiddagstromen vooral- y
wanneer By<O. Zij vinden echter maar een stroomvlak voor

de k 1 00f Birkelandstromen.
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De tegensoraak tussen de waarnemingen van Iijima en Potemra

(1976b) en Wilhjelm et a1. (1978) (een danwel twee stroomvlak

ken) wordt opgelost door d'Ange1o(1980) welke de equator-

waartse stromen van Wilhjelm et aI, (1978) laat samen vallenmet de

gebied I stromen van Iijima en Potemra (1976a) in de middag

sector. Het model van d'Angelo(1980) is in figuur 14 weer

gegeven, voor beide richtingen van de IIdawn-dusk ll -component

van het interplanetair magneetveld.

B >0y

FiR' 14

Bythrow et al.(1982) brengen de kloofstromen in verband met

de rnagnetosferische convectie, waarbij ze tot eenzelfde

stromingsoatroon komen als d'Angelo(1980). Volgens hen be

vindt de kloofstroom zich in de hals tussen de twee convec

tiecel1en (zie figuur 15). Bij By>0 geldt op de

oat de overgang van gebied 1 stromen naar kloofstromen over

eenkomt met de olaats waar de maximale westwaar~se convectie

snelheio ootreedt. Deze westwaartse convectie betekent een

oostwaartse Hal1stroom

18
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2.4. Birkelandstromen op de poolkap.

In de vorige paragrafen is er melding gemaakt van stromen

welke beperkt waren tot de onmiddellijke omgeving van de

poollichtgordel.

Tijdens perioden van sterk_ noordwaarts gericht interplanetair

magneetveld blijken er echter ook binnen de poollichtgordel

Birkelandstromen op te treden.

McDiarmid et al.(1977) vonden Birkelandstromen boven de

ooolkap tijdens een lange periode van noordwaarts IMF.

(de poolkap is het gebied binnen de poo11ichtgordel, dus

oe nirecte omgeving van de geomagnetische pool) De po1ariteit

van de stromen blijkt tegengeste1d gericht te zijn aan die

van de gebied 1 stromen.

Saflokos en Potemra (1980) merken op dat stroomvlakken boven

de ooolkap zonwaarts-antizonwaarts zijn gericht. McDiarmid

et al. (1980) bevestigen dit aan de hand van ISIS-2 data verkregen

boven het verlichte deel van de noorde1ijke poolkap. Ze leggen

een associatie met de veranderde structuur van de geomagnetische

staart tijdens_een noordwaarts gericht interplanetair

magneetveld. Wanneer het I~~ noordwaards is, blijkt de magneto

sfeer een meer gesloten karakter te bezitten dan tijdens zuid

waartse IMF. Cowley(1980) vond een verband tussen de sterkte

van de noordwaartse component van het interplanetair magneet

veld en de amplitude van geomagnetische verstoringen boven-

de poolkap. Zanetti et al.(1982) vergeleken de zonverlichte

noordelijke poolkao met de donkere zuidpookkap. Boven de

noordpoo1kao bleken er weI Birke1andstromen op te treden,

maar boven de zuidpoolkap niet. Zowel boven de zuidpoolkap

als boven de noordooolkao blijkt echter zonwaartse convectie

00 te treden (Reiff, 1982). Dit betekent dat de assYmetrie

niet gezocht moet worden bij het convectiepatroon maar

veroorzaakt wordt door het verschil in geleidingsverrnogen.
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Iijima(1983) en Araki et al. (1984) komen aan de hand van

MAGSAT waarnemingen tijdens een langere periode van noord

waarts interplanetair magneetveld tot de conclusie dat er

sorake is van een opvallend stabiel patroon van Birke1andstromen.

Dit patroon (zie figuur 16) 1200
be,

wordt bevestigd door

Iijima et al.(1984), aan

de hand van MAGSAT-waar

nemingen in de periode novem

ber 1979 tot januari 1980.
. . 1800 0600ZlJ voeren de naam NBZ ~

stromen (northward Bz ) in Fig 16

voor het stromenoatroon poo1waarts van de gebied 1 stromen.

De stroomrichting is tegengesteld aan die van de gebied I stro

men, oat wil zeggen naar de ionosfeer toe aan de avondkant en

van de ionosfeer af aan de ochtendkant (zie figuur 16). De

NBZ-stromen worden aIleen waargenomen boven het zonver1ichte

gedeelte van de poo1kap. Boven het donkere deel van de poolkap

is het ionosferisch geleidingsvermogen te klein om de NBZ

stromen in stand te houden.

Currents:

t Birkeland

- Pedersen

@ Hall (sunward)

@ Hall (antisunward)

o Electrojets

NBZ

Fig 17

De NBZ stroomvlakken bliJken zonwaarts-antizonwaarts te zijn

gericht. Deze richting komt ook veor bij een groot aantal van

de door Gussenhoven(l982) beschreven pool1ichtverschijnse1en
i

boven de poo1kap. Deze poo11ichtverschijnse1en b1ijken voora1

voer te komen tijdens perioden van noordwaartse IMF, er is

dus waarschijn1ijk een verband met de NBZ-stromen.

Figuur 17 toont een doorsnede

van net stromenoatroon over de

poolkap. We zien de gebied 2(R2)

en gebied l(Rl) stromen en de

NBZ-stromen tesamen met de bijbe

horende ionosferische stromen.
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Fig 1800"

Iijima et a1 (1984) laten zien dat het NBZ stromen patroon

verschuift naar de ochtendsector(rechts in figuur 16) wanneer

By)O ( het magneetve1d van de zonnewind is dan naar de avond

sector gericht) en naar de avondsector voor B <0.y
De NBZ-stromen hangen samen met het veranderde convectiepatroon

tijdens perioden van noordwaarts interplanetair magneetveld

(Zanetti et al.,1984). Wanner het interp1anetair magneetveld

een .noordwaartse component bezit is het tegengeste1d aan

het aardmagneetve1d gericht, waardoor er een ingewikkeld

reconnectieoatroon ontstaat. Crooker(1979) laat zien dat

er zonwaartse convectie over de poo1kap kan optreden door een

combinatie van visceuze convectie en convectie veroorzaakt

Goar magnetische reconnectie, tijdens noordwaarts gericht inter

olanetair magneetveld. Figuur 18 geeft het te verwachten

c0nvectiepatroon (Heelis, 1982) . IllF

NOIITH

We zien onregelmatige patronen II

aan de nachtkant. De oorzaak

hiervan is niet duide1ijk.

In dit onregelmatige gebied

vinden Iijima et al.(1984) II

onregelmatige patronen van

Birkelandstromen. Of deze twee

verschijnselen samenhangen is

nog onduide1ijk.

Laboratoriumexperimenten van

Podgorny et ale (1978) 1aten zien dat er een zonwaartse convectie

over de POolkap optreedt als gevolg van de interactie van de

zonnewind,met een noordwaarts magneetveld, met de magnetosfeer.

waarnemingen van Burke et. al(1979) bevestigen dit bee1d.
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25. Birkelandstromen op lagere breedte.

Als gevolg van de verhitting van de atmosfeer door de zon ontstaat

er een patroon van stromen in de ionosfeer, de zogenaamde
•

Sq-stromen (Sq staat voor solar quiet).

Het hiermee verband huidende veld is in principe symmetrisch

ten opzichte van de equator, maar doordat het ionosferisch

geleidingsvermogen deze symmetrie niet vertoont is het stromen

patroon van de Sq-stromen asymmetrisch.

Takeoa(1982) laat zien dat deze asymmetrie leidt tot Birkeland

stromen. Deze stromen vloeien vooral van zomer- naar winterhalf

rono in de ochtend en omgekeerd in de namiddag. De intensiteit

van oeze stromen (2nA/m2 ) is vergelijkbaar met de intensiteit

van 0e ionosferische stromen.

Waarnemingen van deze Sq-Birkelandstromen zijn (nog) niet

bekend.
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Hoofdstuk 3: Het ontstaan van Birkelandstromen.

De waarnemingen van Birkelandstromen zlJn voornamelijk beperkt

tot het gebied vlak boven de ionosfeer (400 tot 1100 km hoogte).

Waar deze stromen uitkomen in de ionosfeer is dan ook tamelijk

duidelijk, in de vorige paragrafen zijn deze verschillende

gebieden beschreven. Indien we de Birkelandstromen, volgen

naar boven toe, komen we in de magnetosfeer uit. Maar waar

precies is niet altijd duide1ijk. Gebied 1 stromen ontstaan

in de magnetosferische grenslaag of in de p1asmalaag in de geo

magnetische staart. In ieder geva1 lijken ze iets te maken te

h~bben met het convectiepatroon in de magnetosfeer (o.a. Stern,1983).

001< de 1<loofstromen heuden verband met het convectiepatroon

in de magnetosfeer, ze ontstaan in de buitenste 1agen van

n~ magnetosfeer, of misschien ze1fs in de buitenmagnetosfeer.

D~ oorsprong van de gebied 2 Bir1<elandstromen is de ringstroom

aan de binnenrand van de p1asmalaag (Schield et a1.,1969),

zeals reeds tienta1len jaren ge1eden is beweerd door

A1fven (1939,1940).

Straks zu1len we nogterugkomen op een aantal van deze theo

rieen, maar eerst gaan we een formule af1eiden welke stromen

in een plasma, parallel aan het magneetveld, in verband brengt

met het a1gemene stromingspatroon en andere eigenschappen van

het plasma. De aanpak die we zullen volgen is grotendeels

gelijkwaardig met de aanpak van Hasegawa en Sato (1979).

3.1. Parallelstromen in een turbulent plasma.

We gaan hier uit van een twee-vloeistoffen model, waarbij het

plasma bestaat uit een e1ektronenvloeistof en een ionenvloeistof.

WP verwaarlozen de wrijvingsterm in de bewegingsvergelijking,

w~l1<e dan voor de ionen de volgende vorm krijgt.

d)l'
m. ~ = e (E +v· X 13 )'cit. - -1_,

VP;

n'I

(1)
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Waarbij: I"f\.;
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d- ::dt·•
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ionenmassa

driftsnelheid van de ionenvloeistof

~ (\/.• .:7) : met de iononenvloeistof meebewegende_ d' _. v

~t afgeleide •

elementairlading; we nemen aan dat de ionen

eenwaardig geioniseerd zijn.

magneetveld

elektrisch veld

ionendruk, welke we scalair veronderstellen

n; : ionendichtheid

Botsingen met elektronen en neutrale deeltjes en krachten van

niet-etektromagnetische oorsprong worden verwaarloosd.

De eveneens aanwezige elektronenvloeistof wordt beschreven door:

d ~ )- ~ - +( V • V,) ,H~ ~t -e (2 )

We nemen nu van (1) aan beide kanten de rotatie. Beschouw eerst

het linkerlid. .d!l; {~~.,
'!'K. Tn, "1 ::. nc· 'V ~ - t (v" V) v·l

,; I ct -, -,
maak gebruik van V ('y'··Y:) = 2 (j{"'V)~i +~y: ~(<:7~.Y;)~

( V. • V) V· .=: 1 \J (V.. II.) - V. x J1 .
-, - I 2 -, -, - . - ,

(3 )

(4 )

- mi { v.(" . ..n.) -n.(v. V.) t (St·· v) V· - (V. ~V)J)J-. _ I -, -, _. _, \O' ... j _,

J "". 1\. (Q. v.) - fh· (It. v) v. + r>1' (11.. 9)]1·1 • _ I -I I - t -, , -, _ I

'dt
d.n.-,-d bi

de ionenvorticiteit of ionenwervelsterkte.

{ ~lt· Jm· V X ~ +..L V (v.. V.) _ Vi ~.{1.
t C'1f; l ....... - _I

.=: 01,' V" ~ -40.L m' V' X V (V..V.) • m,' 'V >< (V X.n )
~ t .%' -, -, -, -,

~ tn,' a.Qi _ 1h . V'" (II. x.f!..)
'0 to ' -,-,

.= m. ~.n ..
1-

'at
-aJ1 .

.= m; -:=.'

=. m;

met .0.. -= V)( 1/. ;-, ~.

V' ~ m. d~: :
, ci i·

I
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De continuiteitsvergelijking voor de ionenv1oeistof 1uidt:

a~..i + '1. c.~. V) : 0
'Ct- .-.

9..1i + ~ tv·i.j) t '1;. 'V'J': 0
~t

¥t .: -fi (V·}ti)

yr. 'i; =. - J.. d9j .:: _.1 ~.•
fi cl tj nj cH;

Sunbstitueer dit in (4)

d In ",'- -rr-,

d:t· J.n' d I"¥x rnj --.:. - m' -..::.:. -m'.n. nfl, _ rh,' (.0._:. \1) Y,'
d t· - · d tj I -. d &. •

I I

(5)

Vervolgens kijken we'naar het rechterlid van (I), indien we de

(7)

rotatie nemen.

- e dd ~ te 13 dII"l n; ~ e (§. '\7) 11.

f; - de; 3,

I
- - VPr x vn·n.\ ! I -f,

cyc1otronfrequentie (,,) . in-c.Voer nu de

\7 ~ fe (! t Y:" §) - :~;] =
- 13) 'VI':e 'ij.". Ii t e t7 ~ (Jtj 1\ _ - \7 x ;;: =

013 [ ) • I- e .....:: 'f e V. {f7. f3) - B (V· V.) -(.11.. 9) J3 f. (fj, V) v. -) V;:.d t: -, - - -I -, - - -I L HI

- e ~ - e ~ (V·Yi) t e (J}. V) ki -eQtj •v) ~ • Vn~ )r V P,' =
" I 'd! 13dhn' »'- e "T"'i + e ' + e f B • V v. - -. vp lc 'C' n,'at; • db. \.- -, hj- J

I

Samenvoegen van (1), (5) en ( 6) :

d.n. dl
mi' --=.!.. - mj.fl:~ _ WI; (.n.. V) v. =

d t " d to; -, - ,

..!- 13
tnj -

(8) , zodat !i= "'j-e w.-c.

(10)
I

- - VI'; '< rrn;
mjni'

d.n·
I'YI j -:::;.!.

d l;
.n d/~r1I' (....) d.!lll· dl·- m; ;~ _ m· ~'" v v· ::. _m· c' + _. w ~ 11,
- dl; I -, -, 'd"r; "',-(;~

... m· (~ .• ,,) Y: - -!- V' Pi )C ..., n ., c, 'lIj J L

-=!.(.Q'ofW.)_(..!1 +£.1.) dllo1,,; {(I'\ ) V]\J
cl "

-. -c. _,' 7C, - - ~L·+W,. oZ'::
~, d. !; -. -c, '
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vervolgens ste11en we dat de vorticiteit slechts een component

parallel aan het magneetveld bezit. (volgens Hasegawa en Sato

(1979) is dit rede1ijk)

Voor vergelijking (10) kunnen we dan schrijven:

d \( )"'~ I ) dl",n;1\ I ( )dTiL .0; +c.JCi e 6) - L.!l; ",wei dt" ee, -t~, \lPi )<'Vnj ..::

f (.n; t W cA ) eS· V}-Y;
Nu construeren we het inprodukt van eB met (11).

De eerste term wordt dan:

eJ .Ai{(.£l; I "'c:)';B} .. ~e •[ :. !(.Q; • oJ,:) e,}.(Jt; .VJ [ (.ll, • ,-,,:)ea]

::. f; (n j +wc:i ) + (n j ... We;) ea ' ~~l + ~i • 'V {J1i 't "-'c;J + (.!2; r..,)c.'J ea' Ct, • ~) 2s

De afge1eide van een eenheidsvector staat steeds loodrecht

OD de eenheidsvector ze1f, zodat:

--
Het rechterlid van (11), na vermenigvu1diging met e

S
schrijven

we nu eerst uit.

(13 )

. - -
eJ3' {(12; t we:) eS • V] ~

Om dit verder uit te kunnen werken gaan we uit van:

e13 • 'V {)LjO ea).:: e8 • fes x (ti'lC X'J r!(; J( (V')C~I3) t\.)/;. v)e/J +leB • v)y')

1\ ) "ea ·(Yj·o e8':= e

/I ~ ........,,,

e1). (e:~ X Q>J}!j)'::: es· {e~ 'S Slj er»':' <::>

et3 0 \7 (~;. e&) ~ ~&' [ 'i i ~ 'V)( ea l' (;8 •V).tJ (14)
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e13 • fJ (i.i .. e~) schrijven we als

de component van de ionendrift

langs de veldlijnen
de richtingsafgeleide langs
de veldlijnen

,~Jv')(.l.a)
l l3-

" (t V '( ~ - i,. V 13 x ~)

(15 )

maak gebruik van V x !} ~ '}\.,. ]

.:. y:: ~ ('f.~ 8] -~ \7 13 )f, §)

• ~ v. )\) - -'-- I (v.• 3) 'V8 - (i; ~ \l B) J})
i3 -, - Da 1 -. -

Zodat uit (14) voIgt:

~ •(ea · l7) J!; : ~~' - 28 • [~ ¥,' ,] - ~ I(tj •§ ) 'V B • (y;. l7 g) ~]]
'a V' I ... 13 A ( II· • \7 '3)

- 'II )-I.et:. (II, ... J) + - ~ ft. • ! /I. ·13) V . - e..· -, 13- - - --- -B -, "" 8 2 4tJ L_..... Ij 2. -
(J';1:11 13 ~ 13

:: '()Vilj .. '& e8 .(¥; ,,]) r V'I; ~. V -.k';. ¥
';;lx" 13

.:: ~ - 'b. ea' (hi, ~ J) - v,'J. • V jYt 13
~XII B v '- -

De tweede en de derde term uit

met v. • v. • V.
-Ij, -I -til de ionendrift loodrecht op de

magnetische veldlijnen

het linkerlid van (11) geven

minder problemen:
A· (1"\ ) A d 1/'\ ,,; '" I ( )- e/S· ~"i + We; es - + e • -, \JPi)( Vnj :::.

J t. 13 m. /'I.0. I , •

-(nj+lVCi) d)~"j ~ e&'(VPi X.Vni)
d tj fn.. no.2

• I
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Combinatie van (II), (13), (IS) en (16) geeft de gezochte

scalaire vergelijking.

1.. (.ni +4.h) .,. ..ti. V (12; +Wei) _ (ni + 4..'c;) d l!'l n; t ~B • ('1 Pi x v n ;)
0: dti t'l'l;n/'

( {
';JVi/l fL• .., ) I a]

: .!lj +4)ei) - - --B eS ' (,V; x] - .¥i.1 • 'iJ 1'\
a:rq

Delen door

samenvoegen van de eerste twee termen in het linker1id

~ I~ (.n j +1.)/:;)
cHi

.{ /11\ ..Q: + We " +
eli; I'1j

(I8)

Eenzelfde bewerking kan worden toegepast op de e1ektronen

bewegingsvergelijking (2) waarbij we de traagheidsterm verwaarlozen.

Het nemen van de r9tatie links en rechts geeft een vergelijking

equivalent aan (7).

(19 )

Voer nu de elektronencyc1otronfrequentie in vo1gens

~C& =':e Jl (20)

m. d~c:c _ m~ ~ce ~c - me (J:!ce'~) it . n~lo "Pe ~ "he::"
eI t~ t

-i,.. .,. ~ dl",,,c +(f=J. .V)~1l' = - I VPeX'Vh e (21)
d!~ :¥c:e C:C d te c:e me nc ~

Van (21) kan een sca1aire verge1ijking worden gemaakt door

het inprodukt met eB te nemen.

bedenk verder dat: d (1"\ tVc:e = d'-Jce .:
wr.~

dI" w .t: ...
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De vergelijking voor de elektronenvloeistof wordt dan:

~ lV\~ _ :8· (VPe '< v I'le) '()rtJell '?Lo 1\ () I 8
d ' 'l': - - - es' "ve><l -Ye • \1M

t.Q. I'le mj nc Wc ', "a XI' 13 -.1

Vervolgens nemen we aan dat er sprake is van Quasi-neutraliteit,

zodat ne=ni genomen mag worden in de bewegings- en de continuiteits

vergelijkingen, maar niet in de vergelijking van Poisson. Dat

dit mag is te bewijzen door een systematische ontwikkelling van

het volledige stelsel van impuls-, continuiteits- en Maxwel1

vergelijkingen naar me/e en af te breken bij de eerste orde van

ne ontwikkeling.

Bepaal nu het verschil van (18) en (22) met n =n.=ne 1

..4. In. .£lj to ""e~ _A- tn.~ t ea· (V?i "VI1..) -t ~~ (\lPe XVI'l)
dej n. dte /"l. mi\'\."(.nj+WCi} (\'\:n.'l.wc ',

=~ - ~V~ _ ~ ~8. (.vi )\ 'J) +~ es' (Ye,,]) - y';.J.." l!'l B"'.~.l.\7ln 8
o~ ~~ B - B

We zullen de termen van (23) twe~ bij twee bekijken en

eventueel vereenvoudigen.
d I .oj .. we~ d, we ~

-)11,. ... ---~--dl,. n. dee no-

~ I"t..!lj +~e~ _ 2.. Ivt. ~ t.¥j''1IYt .njtl(.)c.~ -Yc.V In~ =
'Oc Yt 'C~ n ~ h.

..£.. 111. .nj l' C4.7e..£ 1- V.• ~ln ..n; +""Co: tV-. \lin ~ - v.... Q' 1J-) ~ ::
~ t "'-'c,- -, Y. we,;. -j h -.. ~

d I ..nj t l.0(..~ j.., ~ 1,- ~r:.~_ Y\. • + - ,). 'V ~.-

CHi £Jc..:. e~ - 1'2.

l"1et ] =e no )l,' - e rt k' e

Stel nu: .n,. <:." "-'e:-i" dan wordt dit:

(23 )

(24 )

cJ, ..n.j t we~
- h ----dt J'\.
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Nu be~ijken we de druktermen van (23).

el\.(VPi I<vn) + e,. (~r~'IC 'tlia.) .::

mj 1'\" (01 tVci) I'nj ",, ""c~

~8' (VP" VI1.) e,· (VPj x (7 h) {I ..l-J _
m t w !.,. , ;;:, +~ci. - ("J,~

i 1\ h 11'\\ n

ea . ('IT P X V n) ee• (V P; )( V 1'\) .n;
m; 1'\ t LV, ~ mi n t "-'Col.

waarin p=p +p. de totale olasmadruk voorstelt. e l

Vervolgens bekijken we de eerste twee termen van het rechterlid

van (23)

Verder geldt:

(26)

(27)

... ~ ;, • (~; ). }) + ~ ~e· (1', )( ]) .: - ~e8 • [ (1'; ~ ] ) - (it:: >c ]))

"\.1.0'" J '"..: ·~e • 'XJ': 0 (28)
enoS B

De laatste twee termen (23) geven:

Combineer nu (23) met

.. ..!.. J • V 11'\ 'B
~'" -J

(25) tim (29)

(29 )

;8' COp; x Vh.)

m: n~ w(,;

Sl,' _.- -'"',;

.J.. {1t!] - -L ] • '\j 'n B
C)::th l~" en.-j.

De tweede term in het linkerlid en de laatste

term in het rechterlid combinerer. we .

....!.. 1· V ll1. ~ + -L1 . V Itt B .::en - 1'\ e~-l

(30)
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(30) wordt dan

_ 28 • (vPj x o-n) • .0: _
~ -m i 1'\ t..Jc,j '-'c (

of, anders gerangschikt

'0 (;/1)
~/ len

1. [1!!.} _J- J ...L In~ = A. r~1 ... ...!- 1 .~ \n £
';)~/,.n en. II a'X'Q n. cHj 1 (j),: j el"l"~ 11

+ :8· ('1/))( vfl) ea •(\7P; x Qr1) .n ..
et"l~8 ena13 Wc,.

De voorlaatste term van deze verge1ijking kunnen we nog iets

aneers schrijven. Beschouw daartoe de som van (1) en (2).

f'I.. m· cl¥; ... n m d ~c .: n· ~ (E 10 V· x a) • ft.e (I: ~.¥.. x 13) .. VPi - '\7Pe.
I '~. r e e d t. I ~ -,.. .. • .. -

verder ge let: nj': Me = 1'1.

J :: n· e v· - n-e .1._ t., '-c- ¥.

p. P: + pc d.
ste1 verder dat 1m; :t?))~ 1me d.~t I

zodat er

neem het

Ola)
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Voor de voor1aatste term van (31) kunnen we nu schrijven:

e8·(VP~\7I'\) (Vpxea) .V't1 1.1.'\71'1 m; (dJc!' .. ) \"7
- - - -_ ... - ~)<~ ... v n

e 1'\1. 13 - el'1.'l.6 - el'lt enS Clltj I~

(32) in (31) invu11en geeft:

a t1"J I J a I Wei d [.n;} I 1 t"'7 J at. - - - - II - I'\. - :. T"'T': - -+ - • v n -
CJ'XII el'\ e.1'\ (l'X11 n. Cltj Wei e I'l - j "

).1-Vi'l 1"1'\; (c1k': A) .n\,<, _ ea-('iJp;lf.t1n) .0.-,. _ + _ _ X eS v r, ,-

e l'\' e ~a dtien.'? 13 Wei

De tweede en de derde term in het rechter1id kunnen we samen-

voegen.

:.; I "'J .~JnB1.
e\'\ -1

Vu1 dit in in (33) en vermenigvu1dig vervo1gens met en/B

(32 )

(33 )

m; (doti .. ) '("7 _ ea •(V p; x V h),. - -x~S · vn ,.,
Sa di,' •

r"l. B'

Voor het 1inkerlid hiervan kunnen we schrijven:

..0:.- (34 )

I ~J/I J" ,";)Jnn JII .E- {Jh Ii} ;;:- B - -8 ";;'X/i '()'%/I B I'i)~, 11

I 'd 'JII _ "'311. ~B ~ [}]- .
8 - - -'2) :x.1( e~ ~~.. '2J:xI/
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Integratie van (34) geeft nu een formule voor de Birkelandstroom

Jq als functie van een aantal olasmagrootheden en het magneet

veld.

De eerste term beschrijft de invloed van verandering van

vorticiteit en magnetische fluxdichtheid, op de grootte van

de Birkelandstroom. De tijdafgeleide in de eerste term wordt

genomen in het meebewegende coordinatenstelsel. In het stilstaan

de stelsel is de tijdafgeleide nul in de stationaire toestand.

Maar in het meenewegende stelsel niet.

Deze term wordt o.a. door Sato en Iijima(1979) verantwoordelijk

gesteld voor de gebied 1 Birkelandstromen tijdens rustige

oeri0~en (zie ~aragraaf 3.3.).

De tweede term van (35) beschrijft de ruimtelijke verandering

van het magneetveld in de richting van een stroom ] l. Ioodrecht

00 het magneetveld. Deze term treedt op in het gebied van de

ri-ngstroom en in de stroomlaag in de geomagnetische staart.

We bekijken aIleen de ringstroom. De richting van de ringstroom

is westwaarts, het magneetveld neemt toe in de richting van de

ringstroom in de avondsector (de ringstroom loopt dan naar de

voorkant van de magnetosfeer waar de veldlijnen zijn samengedrukt

door de zonnewind). In de ochtendsector neemt het magnee~veld

af in de richting van de ringstroom.

Dit betekent dat].1 -'\78>0 in de avondsector en ]l·vB <0 in

de ochtendsector. Met (35) leidt dit tot een stroom omlaag in

~e avondsector en omhoog in de ochtendsector. Dit komt overeen

met de stroomrichting van de gebied 2 Birkelandstromen (zie

oaragraaf 2.2., figuur 7 en figuur 8). In paragraaf 3.2. komen

we terug op de gebied 2 Birkelandstromen.

(35 )
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De derde term in het rechterlid van (35) beschrijft de

ionenversnelling in een richting Ioodrecht op de veldlijnen.

Deze term is zowel in de rustige als in de actieve magnetosfeer

verwaarloosbaar (Sato,1982).

Sato(1982) gaat uit van de bewegingsvergeIijking voor een

een-vloeistofplasma (onze formule (3Ia)).

cd!! = jJC.B -vp
JJT --

ne~m links en rechts het uitproduktmet B hiervan
P>xocJ!l:) a~- BxVp -
- > dt J. -

Hi~ruit voIgt dat voor de stroom loodrecht op de veIdIijnen

geschr~ven ~an worden:

l = ") + 1.-.1 -I:) - ,AI

; de inertiastroom

; de diamagnetische stroomJ = BxJ.- 'lP
- 0 - 13 1

J :8x1-~
_IN - 'B~ dt

De tweede en derde term van het rechterlid van (35) kunnen dan

geschreven worden als
:2] vB I- • _ - - j • von
B oJ. 13 G -j, ~

Voor d~ verhouding van de inertiastroom en de diamagnetische

stroom g~ldt:

karakteristieke stroomsnelheid van het Dlasma;

: de thermische snelheid van de ionen:

~arakteristieke Iengte van de 'drukgradient.

karakteristieke versneItijd.

L

T

V:
.to
Va"
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Vo1gens Sato(1982) is de inertiastroom steeds klein ten opzichte

van de diamagnetische stroom. Wanneer nu de magnetische gradient

v8/B van dezelfde grootteorde is als de dichtheidsgradient

vn/h dan is de derde term uit het rechterlid van (35) ver-
I

waarloosbaar ten opzichte van de tweede. Het verschil is min-

stens een factor 100.

De laatste term uit het rechterlid van (35) is klein omdat

zowel VPj xvn als .n; Iwe ; klein zijn.

3.2. Gebied 2 Birke1andstromen.

De gebied 2 Birkelandstromen vinden we het meest equator

waarts in de poollichtgordel. Wanneer we de oorsprong van de

Birkelandstromen zoeken, zullen we de oorsprong van de gebied 2

Birkelandstromen het dichtst bij de aarde vinden. Verschillende

waarnemingen wijzen er op dat de gebied 2 Birkelandstromen in

verband staan met de aurora-electrojets en verdwijnen wan-

neer de magnetosfeer helemaal rustig is.

Alfven (1939,1940) gaf een verk1aring voor het optreden

van Birkelandstromen door 1adingsscheiding in de

plasmalaag. Deze theorie is later uitgewerkt door Schield

et a1.(l969).

Beschouw plasma dat van de geomagnetische staart naar de

aarde stroomt in de p1asma1aag (deze drift ontstaat

door de grootscha1ige convectie in de magnetosfeer; zie

hoofdstuk 1). De aanwezige ionen en elektronen zullen

banen beschrijven onder invloed van het aardmagnetisch

veld en het magnetosferisch e1ektrisch veld. De berekeningen

van de driftpaden zijn uitgevoerd door A1fven (1939,1940)

voor een dipoo1ve1d in combinatie met een uniform elektrisch

veld en door Kavanagh et ale (1968) voor een meer rea1istische

magnetosfeer.
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NET
POSITIVE
CHARGE

E

08

ELECTRON
DRIFT
PAT

SUNFip: 19

NET NEGATIVE
CHARGE

e1ektronen in de ochtendsector.

Het blijkt dat er steeds een verboden gebied is in de

buurt van de aarde. De geladen deeltjes kunnen hier niet

doordringen (Stormer volume theorie).

Doordat de verboden gebieden voor elektronen en ionen anders

zijn ontstaat er een ruimteladings-

gebied aan de binnenrand van de plas

malaag, met een overschot aan ionen

in de avondsector en een overschot aan

(zie figuur 19).

Deze laag wordt door Schield et ale

(1969) de Alfven-laag genoemd.

Deze laag kan ook beschouwd worden

a'.s het gebiE'd van de ringstroom.

De ontstane ruimtelading wordt

geneutraliseerd door Birkeland

stromen welke naar de ionosfeer toe

stromen in de avondsector en van de

ionosfeer naar de magnetosfeer in de

ochtendsector. Dit komt overeen met

de stroomrichting van de gebied 2 Birkelandstromen.

Tijdens een 'substorm neemt de plasmadrift in de geomagnetische

staart sterk toe hetgeen de afhankr-lijkheid van de gebied 2

stromen van de geomagnetische activiteit verklaart. Er zijn

zelfs aanwijzingen dat er aIleen sprake is van plasmadrift in

de geomagnetische staart tijdens substormen.

Stern(1983) breidt deze theorie nog iets uit en concludeert

dat er ook sprake is van ladingsscheiding zonwaarts van de

Alfvenlaag. Hij gaat daarbij uit van een dag-nacht symmetrie

in de magnetosfeer welke in werkelijkheid niet aanwezig is.

De secunoaire ladingsscheiding vindt plaats in een gebied

waar de symmetrie totaal niet meer geldt, zodat de betekenis

hiervan in twijfel moet worden getrokken.

In de vorige paragraaf zijn we, door middel van een macroscopi

sche beschouwing, tot dezelfde stroomrichtingen voor de gebied

2 stromen gekomen. We moesten toen echter de ringstroom als

gegeven beschouwen, in deze paragraaf voIgt de ringstroom uit

de bewegingen van de geladen deeltjes in de Alfven-laag.
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3.3. Gebied 1 Birke1andstromen

Bpschouw ce eprste term van formu1e (35) in paragraaf 4.3.1.

en. d .0.' m', n d .!liI

-~-
:: - cIT; 1313 <: t; We ~ 13

n'lj r'1 1.L~ .. :9:i dB- err13 13 d b, . 62-

::: m. 1'\ d .0.; m; n J1.j d8
7'" ~ - 13' -"~.I

We beschouwen een stationaire toestand in de magnetosfeer,

dan is

en
13

d-d t·,
..!\i- - ",. n.o. ( vn;

, I V,. .---.
B'l -, ..nj 1) (1 )

De betekenis van de a -term voIgt uit de volgende vergelijking:

g',yx1P-t?
Neem de divergentie aan beide kanten

'V.~ + \J'(¥X ~).=O

V, § + 11' (V X ~) .. 't. (V X ~) .= 0

0/£" .,. 13.a. - V. ']40 J :: 0- -

q: elektrische

cy-Bc.
1adingsdichtheid.

(2 )

Het generatorgebied van de gebied 1 Birkelandstromen (ergens

tussen de neutrale laag en de magnetopauze in de geomagnetische

staart) vertoont een olasmadrift langs de veld1ijnen en een

stroom langs de veldlijnen zodat we de eerste term uit het

rpchterlid van (2) niet zonder meer mogen verwaar10zen

(Sato, 1982) .
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In formule (1) kunnen we stellen dat

de afstandschaal waarover Det magneetveld verandert groot is

ten oDzichte van de afstandsschaal van de werveldichtheid.

In paragraaf 3.1. hebben we gezien dat qe derde en de vierde

term uit formule (35) altijd verwaarloosbaar zijn. De tweede

term speelt aIleen een rol indien er stromen loodrecht op

het magneetveld lopeno In het gebied waar we de oorsprong

van de gebied 1 stromen verwachten (de geomagnetische staart

met uitzondering van de neutrale laag) is dit niet het geval.

Hier soeelt dus aIleen de eerste term van (35) uit 3.1. een

role De stroomdichtheid evenwijdig aan het magneetveld wordt

dan in goede benadering beschreven door de volgende

vergelijking: J
m· t'\ I

J - B --.:.- j(. • VJ1 d 7:1.'1'/1- 13'"

Birkelandstromen treden dus op, op plaatsen waar er een

gradient van de werveldichtheid optreedt. Een dergelijke gra

dient verwachten we vooral op plaatsen waar de plasmadrift

overgaat van zonwaarts naar antizonwaarts.

Het is echter nog niet duidelijk waar deze convectie-omkering

precies gesitueerd is in de magnetosfeer. De meest aannemelijke

plaats hiervoor is de grenslaag van de plasmalaag in de geo

magnetische staart voor de stromen aan de nachtkant, en de

magnetosferische grenslaag voor de stromen welke aan de

d~gkant de ionosfeer binnen komen.

De meningen hierover zijn echter sterk verdeeld, het is zelfs

niet duidelijk of het hier geschetste mechanisme inderdaad

de oorzaak is. Daartoe moeten de hier genoemde formule

worden losgelaten op magnetosfeermodellen. In een volgend

hoofdstuk komen we terug 00 de modelvorming van de magnetosfeer.

Sato(1982) olaatst de gebied 1 Birkelandstromen in de convectie

ceJlen in het equatorvlak. De Birkelandstromen zullen in dat

geval steeds op gesloten veldlijnen liggen



-43-

Uit waarnemingen met de AE-C sate11iet b1ijkt dat de pool-

Fig 20. .
Birkelandstromen

REGION t

I
I
I
I
I
I

REilON ~ I /1 ~i~-
L,/ • I' 'Y FLOW

.h ].1. I §..J.. j.l.

waartse grens van de gebied 1 stromen ongeveer overeenkomt

met de laatste gesloten veldlijn. De stromen blijken

zich echter uit te strekken tot 0.5 0 poolwaarts van de

convectie-omkering. Deze waarnemingen zijn in overeenstemming

met Sato(1982) welke de convectieomkering binnen de gordel met

gebied 1 Birke1andstromen plaatst.

Bythrow et a1. (1981,1982) trachten de Birke1andstromen te

verklaren via een MHD-generator in de grens1aag van de

magnetosfeer 00 1age breedte. Stern(1983) laat echter zien

~at een dergelijke generator slechts een klein deel van de

benodigde energie kan leveren. Hij plaatst de bron van de

Birkelandstromen op open veldlijnen welke hun energie krijgen

Goor MHD-generatorwerking in de zonnewind. Dit geldt

volgens Stern(1983) voor de gebied 1 stromen in de middagsector.

De oyerige stromen ontstaan volgens hem in de plasmalaag, omdat

open veldlijnen aan de nachtkant een lang traject door de

(ij1e) magnetische staart afleggen voor ze de zonnewind

bereiken. Kierdoor zal de parallelgeleiding sterk "afnemen

waardoor er een ontkoppeling

ootreedt tussen de zonnewind

en de ionosfeer.

Figuur 20 laat het stromen

verloop volgens Stern(1983)

zien.

Ook Stern(1983) olaatst de

convectieomkering binnen de

gorde 1. van gebied 1 Birkelandstromen. De

ooolwaarts van de omkering sluiten via de

ooolkap. De Birkelandstromen equator-

waarts sluiten via de gebied 2

Birkelandstromen en de aurora

electrojets.
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Een soortgelijk mechanisme is voorgesteld door Bostrom (1974)

maar dan aIleen tijdens een substorm. Stern(1983) beweert

dat dit mechanisme altijd werkzaam is.

Tijdens de expansiefase van een substorm gaan de veldlijnen

in de binnenste delen van 1

~
N M'(de olasmalaag over van een ." - agnetotal

• ~G) G) G)~G)

staartachtige vorm naar een 5

dipoolvorm. Dit betekent

dat een deel van de stroom Neutral sheet current

5 ( 0 t

Birkeland
currents

Fig- 22

N·

E(ectrojetdoor het neutrale vlak onder

broKen wordt. Vanwege de hoge

inouKtiviteit van het stroom

circuit (~lOOH) zal de stroom

verder lopen langs de veld

lijnen (zie figuur 22).

De BirKelandstromen worden

vooral gevormd door elektronen terwijl de loodrechte stromen

vooral bestaan uit ionen. Hierdoor ontstaat er een tekort aan

geladen deeltjes aan de westkant van de opening in de neutrale

vlak-stroom. De stroom zal hier dan ook verdwijnen waardoor de

opening westwaards groeit. Dit komt overeen met het in de avond

sector doordringen van de westwaartse elektrojet.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de gebied 1 stromen aan de

dagkant van de ionosfeer ontstaan in de magnetosferische

grenslaag OP lage breedte op gesloten veldlijnen of in de

zonnewind op open veldlijnen welke door de geomagnetische

staart lopeno De stromen aan de nachtkant ontstaan ergens in

oe plasmalaag in de geomagnetische staart, waarschijnlijk in de

grenslaag van de nlasmalaag.
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Hoofdstuk 4. Modellen van de magnetosfeer

4.1. Het Chapmann-Ferraro model

Dit is het eenvoudigste model van de magnetosfeer, het gaat

uit van de volgende veronderstellingen:

- de magnetische veldlijnen snijden de magnetopauze nergens,

er is dus sprake van een gesloten magnetosfeer:

- de enige elektrische stromen welke lopen zijn de magneto

pauze stromen (tegenwoordig Chapmaan-Ferraro stromen

genoemd) en de ringstroom in het binnenste van de

aarde die het dipoolveld veroorzaakt:

- buiten de magnetopauze is het magneetveld nul, erbinnen

verwaarlozen we ce plasmadruk.
De positie van de magnetosfeer

wordt dan bepaald door de volgende drukbalans:

~o1fo

Fi~ 2"3

o

,,
I

I
I
f
!I-I

r(j
'01
'01
lID
,0
,0
\
\
\
\
\,,

)o,v~ : dichtheid en snel

heid van de onge

stoorde zoonewind.

~ : hoek tussen de normaal

op de magnetopauze en

de oorspronkelijke

richting van de

zonnewind

~ : magneetveld binnen de magnetooauze

t ~O.9: correctiefactor

Het Chaomann-Ferraro-model is goed in staat de positie van

de magneto~auze aan de voorkant (de zonkant) van de magneto

sfeer te bepalen. In de geomagnetische staart treden er grote

verschillen op met de waarnemingen (Vasyliunas,1983)



-46-

4.2. Aan het Chapmann-Ferraro model verwante modellen

Het Chapmann-Ferraro model is verbeterd door Sugiura en Poros

(1973) en door Olson en Pfitzer(1974).In beide modellen worden

stroomverdelingen binnen de magnetosfeer in de beschouwingen

meegenomen.

Hoewel deze modellen de veldverdeling redel}jk kunnen beschrijven

in de binnendelen van de magnetosfeer (in de buurt van de

aarde), treden er gradientomkeringen op in de geomagnetische

staart en neutrale lijnen bij de rand van de gepostuleerde

stroomsystemen.

Olson en Pfitzer hebben later hun model nog verbeterd, waarbij

ze meer realistische

HEDGECOCK-THOMAS HEOS Q MODEL

Fig 24

Sun I)

4.5).

-XGME

ming met de waarnemingen.

Dit model is weergegeven

in figuur 24, waarbij de

getrokken lijnen de veld

lijnen volgens het Olson

Pfitzer model zijn, en de

gestippelde lijnen volgens

een empirisch model (zie paragraaf

Een vergelijkbaar model

is afkomstig van Tsyganenko

(1976), ook deze kiest een

stroomverdelingen in de

staart veronderstelden en

0e magnetooauze niet meer

lieten berekenen maar voor

af stelden in overeenstem-

magnetopauze en een stroom

~oor het neutrale vlak. Uit

figuur 25 blijkt dat dit model

beter met de waarnemingen

overeenstemt dan het Olson

Pfitzer model (Walker, 1979)

......
'

_80·---'';:--HolL..~

75.0

-XGME

Sun I)

Fig 25
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Een van de meest recente modellen is afkomstig van Voigt

en Fuchs (i979). In dit model is de normale component van het

veld aan de magnetopauze niet nul. Een vast fractie van het

interplanetair magneetveld wordt in-staat gesteld door te

dringen in de magnetosfeer. Opvallend is de invloed van de

richting van het interplanetair magneetveld. Wanneer het

IMF noordwaarts is, dan is de magnetosfeer sterk dipoolachtig,

bij een zuidwaarts interplanetair magneetveld is de magnetosfeer

meer staartachtig, en treden er neutrale lijnen op in de

geomagnetische staart. Dit model blijkt goed in staat te zijn

~e p0sitie van de Dolaire kloof in afhankelijkheid van het

interplanetair ~agneetveld te bepalen.

Vergelijking met empirische modellen leert ons echter dat

oe gevonoen veldverdeling in de geomagnetische staart nog

niet staartvormig genoeg is (Walker, 1979).

4 3. Het Rice-computermodel.

In de vorige paragrafen werden steeds modellen genoemd

welke slechts de magnetosfeer beschouwden. Vasyliunas (1970,

1972) was de eerste die aangaf dat de magnetosfeer en de

ionosfeer als een geheel onderzocht moesten worden. Daartoe

stelde hij een model op dat uit vijf stappen bestaat.

1. Veronderstel een elektrische potentiaalverdeling in de

magnetosfeer;

een magnetische veldconfiguratie;

een electrische potentiaal over de randen van de magnetosfeer;

een bron voor het plasma in de geomagnetische staart.

De laatste twee aannamen moeten als randvoorwaarden worden

beschouwd.

Hieruit worden de driftpaden van de deeltjes afkomstig

uit de geomagnetische staart berekend. Dit geeft de

drukgradienten in de magnetosfeer. De belangrijkste

drukgradienten vinden we aan de binnenrand van de ring

stroom.
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2. Indien we aannemen dat de druk isotroop is, geldt de

volgende drukbalans

QP+lxi3 =0... -""" -
hieruit voIgt

}.J. = 13~ J}/"h)c V P
J.J.: de stroom loodrecht op de veldlijnen

~~: het magneetveld in de magnetosfeer

9p: de drukgradient.

3. Omdat geldt V.]=o kunnen we de Birkelandstromen berekenen

ui t V·)II· - Q").L

'aJII.:: -V'.1 ~ J//.& -j(u.].L) d~
'a '%1/ -J

met Jlj de Birkelandstroom

Combinatie van (1) en (2) geeft

~~ =-V, [t ea )( VP]

.:: - I V. ( e8 lC V p) t -3,.... VB..... Ceh. )( t7 p)
S~ ~~ .~ ~

• _..!- Vp ,('Vxes) r ~ "Bnt • (eS )( \} p)
B~ St?\.

Omd~t de drukgradient het grootst is aan de binnenrand van de

ringstroom zul1en hier Birkelandstromen optreden. Dit zijn

de gebied 2 Birkelandstromen. Gebied 1 stromen volgen niet

uit (1) omdat hierin is gesteld dt~LaO(zie paragraaf 3.1 en 3.3)

(1)

(2 )
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4. Uit de verdeling van de Birkelandstromen in de ionosfeer

~an de verdeling van de horizontale componenten van de

ionosferische stroom worden bepaald.
Beschouw een kolom in de ionosfeer

met een grondoppervlak t> X' x ~'Y

Zij I en I de, naar_ de hoogtex y
geintegreerde, horizontale stromen

en zij J// Sin ~ de naar beneden

gerichte component van de Birkeland

stroom.

toegepast op deze

~olom qeeft dan.

met t>x ~O en oy....owordt di t

J//Sin X =- oI)( + ~Ir .:: \7. I
~"~y -

met !; de totale horizontale ionosferische stroom

X ; de inclinatie van het magneetveld; de hoek tussen

het magneetveld en het aardoppervlak.
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De horizontale ionosferische stroom ! kan uitgedrukt worden

in het ionosferisch elektrisch veld in het meeroterende

coordinatenstelsel !' , en het naar de hoogte geintegreerde

ionosferische geleidingsvermogen ~-=

1.: 2:'£' (4 )

--

geleidbaarheidstensor

veldverdeling in de ionosfeer

Waarbij we aannemen dat het elektrisch veld binnen de

ionosfeer niet van de hoogte afhangt.

met e';: E+ JLn"S B- - -
elektrisch veld in een inertiaalstelsel

w0r~t het mogelijk de elektrische

te bepalen.

Deze aanpak verwaarloost een groot deel van de dynamica van

het ionosfeer-magnetosfeer-systeem, omdat vooral tijdens

substormen de geleidbaarheid van de ionosfeer sterk kan

varieren (greenwald, 1982).

g
¥~ corotatiesnelheid van de neutrale ionosfeer.

Hierbij wordt de snelheid van de neutrale wind gelijk aan

nul gesteld.

Door het oostuleren van een

5.D€ laatste stap is het vergelijken van het ionosferisch

elektrisch veld met het veld in de magnetosfeer. Hierbij

wordt aangenomen dat de magnetische veldlijnen elektrische

equipotentiaallijnen zijn.

De geldigheid van deze aanname is een van de bekangrijkste

vragen van de hedendaagse magnetosferische fysica (Greenwald

1982). In oaragraaf 4.5. komen we hier nog even op terug.

Vasyliunas heeft deze aanpak grotendeels overgenomen van een

vroeger werk van Fejer(1964) welke echter slechts de horizon

tale stromen in de ionosfeer berekende, in een poging de

dagelijkse variatie van het magneetveld op hoge breedte te

reproducereh. Indien hi~echter de Birkelandstromen had

berekend welke uit zijn vergelijkingen volgden, dan had hij

vrij nauwkeurig de door Iijima en Potemra(1976a) waargenomen

patronen kunnen voor§pellen.
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Dit model is door een groep van de Rice-universiteit in

Houston omgezet in een comnutermodel en gebruikt om de gevolgen

van een magnetische substorm te berekenen. (Harel et al.,1981a,b~

Sniro et al.,1981).

PRECIPITATION l.DSS
OF HOT PAR:T1Cl.£S

wooa. FOR
FIElD-AllGNEO

P01ENTIAl. OAOP

POTENTIAl POt.AR-eAP
D1STRl8lJTlON POTENTIAl
AT POLAR-CAP OAOP

BOUNOARY
MODEL FOR

HEIGHT_INTEGRATED~P.::;lA;::S:;:MA~SH£:::::ET=COI::NC~IOE=S;--~
IONOSPHERIC WITH LOW£Jt AURORAL ZONE

CONDUCTIVITY

OlSTRlBUTION
OF BIRI<ELANnIo_'-';;~-r"

CURRENT I

~woJ

SUBSTOAtlI
CURRENT lOOP

GROUND OR SYNCHRONOUS- P\.ASMA. SHEET
ORBIT MAGNETIC FIELD PARTIC,E DATA"

"'-.-Jt'----------,

Fig.26
-----..,...L..

53-2 E\.ECTRON DMSP
FluxES PHOTOS

In figuur 26 is de logische Ius van het computermodel weergegeven.

De stinpellijnen geven toekomstige uitbreidingen van het model

aan.

Omdat er nog geen goede modellen bestaan voor het magnetisch veld

in de ontstaansgebieden van de gebied 1 Birkelandstromen is de

ooolwaartse grens van het model genlaatst bij de equatorwaartse

grens van de gebied 1 gordel.

Er werd gebruik gemaakt van het magnetisch veld model van

Olson en Pfitzer(1974), in combinatie met het veld van een

tij~afhankeIijke stroomlus. Deze Ius bestaat uit een oostwaartse

stroom in de olasmalaag op een afstand van 50 R van de aarde.e
Birkelandstromen van hieruit naar de noordelijke en zuidelijke

ionosferen, een westwaartse elektrojet in de ionosfeer en

een paar Birkelandstromen vanuit de ionosfeer terug naar de

geomagnetische staart. Dit model is vergelijkbaar met het model

van Bostrom(1974).
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De sterkte van de stroom wordt aangepast aan de waargenomen

magnetische afwijking te Boulder (Harel et al.,198la).

De ionosferische geleidbaarheid wordt tijdafhankelijk genomen

en berekend uit de energieflux en de gemiddelde energie van de

neerslaande deeltjes; volgens de volgende formules.

-I I 2 .
tit. 'lp :: S.2 n Yenergieflux ; energieglux in erg/em . sec

0.'
~ ~ H = 0, gg )( ( gem elektronenenergie) X li ~p

A~p is de toename van de pedersengeleiding;

AI H is de. toename van de hallgeleiding;

De gpmindelde elektronenenergie wordt uitgedrukt in keV.

De energieflux en de gemiddelde elektronenenergie worden

berekend uit waarnemingen van de S3-2 satelliet.

Uit de uitgevoerde berekeningen volgen verschillende stromen

in de magnetosfeer, waaronder de gebied 2 Birkelandstromen

(Harel et al.,1981b). Zoals reeds eerder vermeld ~olgen de

gebied 1 Birkelandstromen niet uit dit model.

Het model bevestigt de veronderstelling van Schield et al.(1969)

dat de gebied 2 Birkelandstromen ontstaan in de ringstroom.
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4.4. Het M.H.D.model

In een M.H.D. model wordt voor de modelvorming gebruik gemaakt

van een stelsel M.H.D. vergelijkingen. Het aantal voorveronder

stellingen wordt beperkt tot het aantal voorveronderstellingen

nodig voor de geldigheid van de gebruikte M.H.D. vergelij

lingen (Siscoe,1983).

Het eerste driedimensionale M.H.D. model van de magnetosfeer

is afkomstig van LeBoeuff et a1.(1981). Zij berekenden de

interactie van een zuidwaarts interplanetair magneetveld met

een stroomlus, welke het aardse dipoolveld voorstelde.

De resultaten lijken op het Dungey-model (Dungey, 1961)

van ~e magnetosfeer.

Brecht et ale (1981) bestudeerden de invloed van een oost-west

component gesunerooneerd op een zuidwaarts interplanetair

magneetveld ter grootte van 2 nT. De draaiing van het IMF

bleek een verdraaiing van de geomagnetische staart tot gevolg

te hebben, terwij1 er in de plasmalaag in de geomagnetische

staart een oost-west magnetisch veld bleek te ontstaan met

dezelfde grootte als de oost-west component van het IMF.

Wu et al.(1981) berekenden de situatie waarbij er door de

zonnewind geen magneetveld wordt meegevoerd.

Brecht et ale (1982) gebruiken in hun berekeningen een fijner

rooster dan in_de voorgaande berekeningen.

Ze gaan uit van het volgende stelsel vergelijkingen:

i) E..i - -~.~'t.
'at

ii) ~~ - (~ . V) ~ + t [(J (P+ Q) +-] )( l} ]- -~t

iii) £E .. Q'.PV - (1"1) ("P+Q)
~

- v· ~ -1')J
'()~
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iv)

v) -

J .: .L (V x l3) -(0
'ali-- 14-- - de

de massadichtheid van het plasma
. driftsnelheid van het -plasma.

scalaire druk

viscositeit

j

~

'P
Q

1 elektrische stroomdichtheid-
~ : magnetische fluxdichtheid

r : de verhouding van de soortelijke warmtes bij constante

druk resp. constant vo1ume.

g : elektrische veldsterkte

~ soortelijke weerstand

Ad.i) De dichtheid en de driftsnelheid kunnen in verband

worden gebracht met de eigenschappen van de elektronen

vloeistof en de ionenvloeistof volgens
~ = n.j r'l'lj .. ne m(

'i::. t (n.;m'¥i ",nel'l'\eYc)

Meln;: dichtheid van elektronen resp. ionen;

~J~;: massa van elektronen reSD. ionen;

.k'; 'Ie : driftsnelheid van ionen resp. elektronen.
J

Ad.ii) De stroomsterkte wordt gegeven door

'} = fl; li-; t; +1'1. ~e Y~

lY,: elektronenlading

~i : ionenlading

Verder is hier quasi-neutraliteit verondersteld

n. j ~; + nc <te .. 0

Veelal kan worden gesteld dat ~,.a ~ i 9( #I -<! zodat f"1j ~ nt
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Daarnaast is de elektronenimpuls verwaarloosd,

De viscositeit Q hangt samen met de eindige gyratiestraal

van de ionen en wordt ingevoerd opdat er steeds wordt

voldaan aan de vergelijkingen van Rankine en Hugoniot

(Wu,1983) welke de druksprong aan een grensvlak beschrij-

ven. Deze Q wordt aIleen in werking gesteld wanneer er

sprake is van een convergerende stroming (~.~(O).

Ad.v) Alvorens deze vergelijking geldig is dient aan een

aantal voorwaarden te worden voldaan.

Siscoe (1983) geeft de formule zoals deze uit de

Boltzmann-vergelijking voIgt, onder de aannamen:
m,' »me

Ife ~ J << /11
!~: ladingsdichtheid

§ + ~)C f} - ,J -...L V· ~ +1.. J x!2 +~ [ ~:1 +- 'iJ. (jV +vj)]
- nc n, - I'l.e~-at

Door Brecht et ale (1983) wordt slechts de eerste term

in het rechterlid in de berekening meegenomen.

~e ,
Ad.vi) De term !~ ~ zorgt ervoor dat de Alfvensnelheid

beperkt blijft.

Figuur 27 geeft de evolutie van het magnetisch veld als gevolg

van de interactie van een zuidwaarts (2nT) interplanetair

magneetveld met het dipoolveld van de aarde. In de geomag

netische staart blijken er reconnectiepunten op te treden.

Deze reconnectiepunten bewegen antizonwaarts (dus van de

aarae af), waarna er weer nieuwe reconnectiepunten ontstaan.

Het ontstaan van een reconnectiepunt gaat gepaard met sterke

plasmastromen in de plasmalaag, naar de aarde toe.
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Fig.27: De evolutie van het magneetveld volgende uit de

berekeningen van Brecht et ale (1982). De tijdstippen

zijn in seconden, de afstanden in aardstralen.

De lengte van de vectoren geeft geen informatie

over de sterkte van het magnetisch veld aIleen

over de richting.
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Fedner en Lyon(1984) hebben de berekende veldverdeling

gebruikt om Birkelandstromen te berekenen. Hiertoe gingen ze

uit van een kubus met een ribbe van 10 aardstralen en de

aarde in het midden van de kubus. Op de kubus liggen rooster

punten waarvoor de grootte en richting van het magneetveld

is berekend door Brecht et al.(1982).

Op de rand geldt

~ .L (Vl(,f})·~

1"1) (J}"~)

de stroomcomponent in de richting van het

magneetveld.

'JIIOp de rand van de kubus wordt in elk roosterpunt _ berekend
J !J

Indien we aannemen dat er sprake is van een krachtvrij veld

zodat er slechts een stroom langs de veldlijnen loopt

geldt:

",.J =0-
B

'\1. (1// ,~/ ) =0

B . \l J" ,. 2!!. v. a = ....
- 11)/ l!}/ ~

"\7." 9 4 0 dus

Dit laatste betekent dat

velnlijnen.

BsV~
- I!/

J/I-
1~1

.::0

constant is langs de magnetische
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magnetische

plaatselijke

tijd (MLT)

weergegeven.

De cirkels

zlJn geomagnetische

breedtecirkels.

18

figuur 28. De doorgetrokken

lijnen stellen hier opwaartse
,
stromen voor, en de gestip-

pelde lijnen neerwaart

see De dikke lijn

geeft de grens

aan tussen open

magnetische veld

lijnen (binnen

de ovaal) en

gesloten

veldlijnen.

Langs de

rand is de

00

JI/
Omdat ~ bekend is in de magnetosfeer hoeven we maar de

magnetische veldlijnen te volgen tot aan de ionosfeer, om de

Birkelandstromen in de ionosfeer te berekenen.

Het resultaat is weer~egeven in

06

Fiq.2R 12

Er is 0uidelijk een gordel van gebied 1 Birkelandstromen

zichtbaar. Gebied 2 Birkelandstromen volgen niet uit dit

model. Dit komt waarschijnlijk omdat ze te dicht bij de

aarde ontstaan voor dit model. De grenzen van het model liggen

bij ~5° en 77
0

geomagnetische breedte, terwijl we de gebied 2

stromen vinden tussen 60
0

en 70
0

breedte. Bij een substorm

verschuiven ze nog iets equatorwaarts.
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Een interessante conclusie van de berekeningen is dat een deel

van de Birkelandstromen in de middagsector op open veldlijnen

ontstaat, in overeenstemming met het model van Stern(1983),

zie ook paragraaf 3.3.

4.5. Problemen in de modelvorming.

1. Waarnemingen. Het belangrijkste probleem bij de model

vorming van de magnetosfeer is het vergelijken van de

mode1resultaten met de werkelijke magnetosfeer.

De modellen gaan namelijk uit van een rustige magne

tosfeer terwijl de magnetosfeer zelden rustig is.

Daarnaast is de vorm van de magnetosfeer, vooral in

de polaire kloof en in de geomagnetische staart sterk

afhankelijk van de richting van het interplanetaire

magneetveld en de helling van de aardse dipool ten

opzichte van de stroomrichting van de zonnewind.

Dit laatste effect wordt grotendeels gecompenseerd

door het magneetveld te beschrijven in een coordinaten

stelsel dat afhankelijk is van de genoemde helling.

Het HEOS-Q model werkt in een dergelijk coordinaten

stelsel en is bepaald uit een groot aantal waarne~ingen

van het magneetveld in de magnetosfeer. Men spreekt in

zoln geval van een empirisch model. In de geomagnetische

staart is er een gebrek aan waarnemingen om te kunnen

nagaan of dit model betrouwbaar is (Walker, 1979).

En dit staartgebied is nu juist de plaats waar de

verschillende modellen sterk verschillen, en ook de

olaats waar we de oorsprong van de gebied 1 Birkeland

stromen moeten zoeken.
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2.Parallelvelden: In het Rice-computermodel wordt aangenomen

dat het potentiaalverschil langs de veldlijnen nul is.

Ook Fedder en Lyon(1984) nemen dit aan in hun berekening

van Birkelandstromen door te stellen dat er aIleen een

stroom langs de veldlijnen loopt.

Zolang voor de geleidbaarheid langs de veldlijnen de

gewone parallelgeleiding (e
2

n/my) wordt genomen is

deze aanname inderdaad acceptabel.

Maar uit waarnemingen van onder andere Mozer et al.(1977)

is gebleken dat er in de magnetosfeer sterke elektrische

velden parallel aan het magneetveld kunnen bestaan.

De modelvorming hiervan is nog vrij gebrekking, het komt

er op neer dat er meer dan een term in het rechterlid van

formule (11) uit de vorige paragraaf in de berekeningen

moet worden meegenomen.

Lyons stelde dat de stroom beperkt werd door de spiegel

werking van de magnetosfeer (Wanneer geladen deeltjes

in een toenemend magneetveld bewegen zullen ze steeds

sneller om de veldlijnen gaan cirkelen, deze toename

van de cirkelsnelheid gaat ten koste van de langs de

veldlijnen gerichte snelheid. Bij een bepaalde veld

sterkte is de snelheid langs de veldlijnen nul geworden

en keert de bewegingsrichting om). Om de deeltjes over

het keerpunt heen te helpen zijn parallelle elektrische

velden nodig welke ontstaan door de deeltjesconcentratie

nabij het spiegelpunt.

Andere theorieen voorspellen het ontstaan van dubbelle

lagen (ruimteladingsgebieden), welke dan als oorzaak

worden gezien van de snelle elektronen die het poolicht

veroorzaken (Sato,1982). Het is overigens de vraag of er

een wezenlijk verschil is tussen deze twee modellen

of oat ze allebei hetzelfde verschijnsel beschrijven.
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Tenslotte wordt er vaak verondersteld dat er langs de

veldlijnen waarlangs de Birkelandstromen lopen turbulenties

optreden, welke een sterke toename van de elektrische

weerstand veroorzaken (o.a. Lysak en Dum,1983).

Berekeningen tonen echter aan dat turbulenties al snel

leiden tot een aantal dubbellagen (Sato,1982).

3. M.H.D. Modellen: In het M.H.D. model van Brecht et al.(1982)

wordt de koppel ling tussen de ionosfeer en de magnetosfeer

niet in de berekening meegenomen. Ondanks dat vinden

Fedoer en Lyon(1984) vanuit dit model Birkelandstromen

welke op de waarnemingen lijken. Daarnaast wordt bij de

berekeningen aangenomen dat de Birkelandstromen op meer

dan vijf aardstralen van de aarde ontstaan. Indien formule

(35) uit paragraaf 3.1 gebruikt zou worden in een

M.H.D. model waarbij de ionosfeer in de berekeningen

wordt meegenomen; kon er worden nagegaan waar de

ontstaansgebieden van de gebied 1 Birkelandstromen

liggen. Tevens kan er dan informatie worden verkregen

over de kloof Birkelandstromen en de NEZ stromen.
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Samenvatting

In de polaire ionosfeer blijken er verticale stromen op te

treden. Deze stromen lopen langs de geomagnetische veldlijnen

en worden Birkelandstromen genoemd.

Naar de plaats van de Birkelandstromen in de ionosfeer

worden ze als voIgt ingedeeld (zie figuur 29 voor hun ligging):

- gebied 2 Birkelandstromen: Deze zijn omlaag gericht in de

ochtendsector en omhoog in de avondsector. In de middag

sector blijken ze niet op te treden.

Het zijn oe meest equatorwaarts gelegen polaire Birkeland

stromen. Ze ontstaan in de zogenaamde Alfvenlaag aan

de binnenrand van de plasmalaag in de geomagnetische

staart (zie paragraaf 3.2. en appendix A). Doordat

elektronen en ionen beide afkomstig uit de geomagnetische

staart, verschillende driftpaden hebben ontstaat er een

ladingsscheiding welke de Birkelandstromen voedt.

gebied 1 Birkelandstromen: Deze liggen poolwaarts van de

gebied 2 Birkelandst~omen, en zijn steeds tegengesteld

gericht hieraan (zie paragraaf 2.1). In tegenstelling tot

de gebied 2 stromen blijven de gebied 1 stromen ook

tijdens langere perioden van lage geomagnetische activiteit

bestaan. De oorsprong van deze stromen is niet helemaal

duidelijk, weI is duidelijk dat ze verband houden met

het convectiepatroon in de magnetosfeer.

"De Birkelandstromen blijken gedeeltelijk op open

en gedeeltelijk op gesloten veldlijnen te liggen.

Daarom is de meest aannemelijke oorsprong de overgang

van open naar gesloten veldlijnen, welke waarschijnlijk

samenvalt met de grenslaag van de plasmalaag in de

geomagnetische staart (zie paragraaf 3.3. en appendix A).

Dit wordt nog eens extra aannemelijk gemaakt door de

ontdekking dat deze grenslaag een van de belangrijke

transportgebieden van de magnetosfeer is (Eastman et ale

1984)
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1200MLT

I

lSOOMLT

'\.

/
2100MLT

Fig.29 I
OOOOMLT

0900MLT
/

- 0600MLT

"
0300MLT

De verschillende Birkelandstromen rond de geomagnetische

Dool(aangegeven door het kruisje).

1. Gebiea 1 Birkelandstromen

2. Gebied 2 Birkelandstromen

DPY Kloofstromen

NEZ Poolkapstromen

H Harangfilament

In de gearceerde gebieden is de stroom omlaag gericht.
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-kloofstromen: (ook weI DPY-stromen genoemd; DPY staat voor

"disturbance polar related to By ")' Deze stromen

vinden we poolwaarts van de gebied I stromen in de

middagsector (zie figuur 29 en paragraaf 2.3).

Ze ontstaan in de polaire kloof en zijn waarschijnlijk

een voortzetting van de Chapmann-Ferraro-stromen aan de

magnetopauze. De kloofstromen vertonen een sterke

afhankelijkheid van de richting en de sterkte van het

interplanetair magneetveld. Wanneer het interplanetair

magneetveld noordwaarts is gericht verdwijnen de

l<:loofstromen.

-ooolkapstromen:(ook weI NBZ-stromen genoemd; NEZ staat voor

II northward Bz "). Deze stromen zijn in twee vlakken

gerangschikt, welke zonwaarts-antizonwaarts zijn gericht.

Deze twee vlakken bevinden zich aan weerszijden van de

geomagnetische pool (zie figuur 29 en paragraaf 2.4).

De NEZ-stromen treden aIleen op wanneer het interpla

netair magneetveld een sterke noordwaartse component

heeft. Ze houden verband met het veranderde convectie

patroon bij noordwaartse IMF. De oorzaak van deze stromen

is nog niet bekend.

-Harang-filament: In de sector tussen 2200MLT en 2400MLT

vinden we drie Birkelandstroomvlakken. Dit houdt ver

band met de overgang van de oostwaartse elektrojet

in de avondsector, naar de westwaartse elektrojet

in de ochtendsector. Tijdens een substorm ontstaan in

dit gebied vreemde structuren. De oorsprong van het

Harang-filament (het middelste van de drie stroom

vlakken) is nog niet duidelijk.



-65-

Apnendix A: Trefwoordenlijst

Alfven-golven: Laagfrequente golven in een plasma, met een

frequentie welke klein is ten opzichte van de ionen

cyclotronfrequentie.

Alfven-laag: Wanneer plasma vanuit de geomagnetische staart

in de richting van de aarde beweegt, worden de driftpaden

van de deeltjes bepaald door het elektromagnetisch veld

in de magnetosfeero Voor elk soort deeltjes blijkt er

volgens de Stormer-volume-theorie een gebied rond de

aarde te zijn, waarbinnen de deeltjes niet kunnen door

dringen. Deze verboden gebieden blijken voor de

verschillende deeltjessoorten anders te zijn. Aan de

binnenrand van de plasmalaag ontstaat er op deze manier

een gebied waar er geen balans meer is tussen positief

en negatief geladen deeltjeso Dit gebied wordt de

Alfven-laag genoemd, het komt overeen met het gebied

van de ringstroomo (zie paragraaf 3.2).

Aurora = Doollicht

Aurora-elektrojets: Twee, anti-zonwaarts gerichte stromen in

de polaire ionosfeer. We vinden ze op de plaats waar de

geleidbaarheid van de ionosfeer hoog is door het neerslaan

van elektronen. Dit zijn ook de plaatsen waar we het

poollicht tegenkomen. De oostwaartse elektrojet stroomt

in de avondsector en de westwaartse in de ochtendsector.

Tijdens een geomagnetische substorm (een toename van het

poollicht) neemt de sterkte van de westwaartse elektrojet

sterk toe en dringt hij door in de avondsector.

avond

sector

-IJ
OJ

0Tj

o
~
-IJ
,!.t
QJ~
rl
OJ

OJ
Ul
-IJ
~I
!tl
!tl:p
Ul
o
o

Harang-discon

jtinuiteit.

ochtend-

sector
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8

poolwaartse kant van de
~--+-_o"-t---+-""'Io-+----16

ovaal (zie figuur).
18

Axford-Hines model: Een model welk het convectiepatroon in de

polaire ionosfeer tracht te verklaren door een visceuze

stroming in de magnetosfeer als gevolg van de wrijving

van de zonnewind aan de magnetopauze. In een visceuze

laag, net binnen de magnetopauze wordt impuls overgedragen

van de zonnewind naar het magnetosterische plasma.

De viscositeit van deze overgangslaag blijkt in werkelijk

heid echter te klein te zijn om de waargenomen convectie

volledig te kunnen verklaren.

Birkelandstromen: Elektrische stromen in de magnetosfeer en

de hogere ionosfeerlagen welke langs de magnetische

veldlijnen lopeno

Birkelandstromenovaal: Het gebied waar de Birkelandstromen de

polaire ionosfeer bereiken dan weI verlaten. Dit gebied

komt ongeveer overeen met de poollichtovaal, de namen worden

dan ook weI door elkaar heen gebruikt. We onderscheiden een

12 gordel van gebied 2 stromen__-T--

10
aan de equatorwaartse kant

van de Birkelandstromenovaal,

en een gordel van gebied I

Birkelandstromen aan de

o

Boeggolf: De schokgolf welke ontstaat wanneer de supersonische

zonnewind in botsing komt met de magnetosfeer van de aarde.

We vinden de boeggolf aan de zonkant van de magnetosfeer

ongeveer 10 aardstralen zonwaarts van de magnetopauze.
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SOLAR
WIND

MAGNETOPAUSE

~

MAGNETOSHEATH

Boundary-layers (Eng.) De verschillende grenslagen die we

in de magnetosfeer vinden: Zie dayside boundary layer;

low-latitude boundary layer; p1asma-1aag-grens1aag;

plasmamantel; po1aire kloof.

Bow Shock (Eng.) = boeggolf

Buitenmagnetosfeer: De brede 1aag tussen de boeggo1f en

de magnetopauze waarbinnen de verstoorde zonnewind 1angs

de ~agnetosfeer stroomt. (zie figuur bij boeggolf).

Chapmann-Ferraro-model: Een van de eenvoudigste modellen

voor de magnetosfeer. Zie paragraaf 4.1.

Chapmann-Ferraro-stroom: Op een zekere afstand van de

aarde is er een, vrij abrupte, overgang van het magneet

veld van de aarde naar het magneetveld van de zonnewind

(het interplanetaire magneetveld). Deze sprong in magneet

veld noemen we de magnetopauze. De bijbehorende stroom

noemen we de Chapmann-Ferraro-stroom.
Cleft(Eng.) = po1aire kloof
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Cross-tail current (Eng.): De elektrische stroom die van de

ochtendkant naar de avondkant door het centrum van de

geomagnetische staart stroomt. Deze stroom verdeelt de

staart in twee gebieden, een noordwaarts gebied waarin het

magneetveld naar de aarde toe is gericht en een zuidwaarts

gebied waarin het magneetveld van de aarde af is gericht.

Omdat de sterkte van het magneetveld in het stroomvlak

veel kleiner is dan erbuiten spreekt men ook weI van

de neutrale laag.

Cusp (Eng.) = polaire kloof

Cyclotronfrequentie: De hoekfrequentie ~c waarmee een deeltjes

rond de magnetische veldlijnen cirkelt. Voor een deeltje

met massa m en lading q wordt de cyclotronfrequentie in

~en magneetveld B gegeven door GUc = qB/m

Dayside boundary layer (Eng.): De magnetosferische grenslaag

aan de zonkant van de magnetosfeer. Een laag met een

dikte van 500 tot 1000 km juist binnen de magnetopauze

gelegen, waarin het plasma een anti-zonwaartse stroming

vertoont. Binnen deze laag vindt waarschijnlijk de

koppeling plaats tusseh de veldlijnen van de zonnewind

en de veldlijnen van de magnetosfeer. De topologie van

de veldlijnen (open of gesloten) binnen deze laag is

echter nog niet duidelijk, hetgeen het moeilijk maakt

om theoretische modellen op te stellen.
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Dayside cusp (Eng.) = polaire kloof ; hier wordt echter

niet het gebied van trechtervormige veldlijnen bedoeld

maar het gebied dat plasma uit de zonnew~nd bevat.

Dit gebied bevat dus ook de buitengebieden van de

magnetosfeer welke aan de polaire kloof grenzen

Zie figuur bij polaire kloof.

Dayside reconnection (Eng.): De koppeling welke optreedt tussen

de magnetische veldlijnen van de zonnewind en van de

magnetosfeer aan de zonkant van de magnetopauze. De plaats

waar deze koppeling plaatsvindt is sterk afhankelijk van

de richting van het door de zonnewind meegevoerde magnetische

vela.

Declinatie zie Appendix B

Diamagnetische stroom: Een elektrische stroom loodrecht op

ae magnetische veldlijnen veroorzaakt door een druk-

gradient. J .::: B x -L 'V P
- I) - B 2

Dip-latitude (Eng.) zie Appendix B

DPY stroom (disturbance polar related to B ): Een elektrische
y

stroomin de polaire ionosfeer op de plaats waar de

polaire kloof de ionosfeer bereikt. De richting van de

DPY stroom is afhankelijk van de richting van het

interplanetaire magnetisch veld. De stroom hangt samen

meteen paar Birkelandstromen welke in de polaire kloof

stromen. (zie paragraaf 2.3)

Dungey-model: Een magnetosferisch model waarin de koppeling

tussen de veldlijnen van de zonnewind en van de magnetosfeer

als verklaring wordt gegeven voor de convectie in de

magnetosfeer.

The Dungey magnetosphere model
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Entry layer (Eng.): De buitenste delen van de polaire

kloof; het gebied waar het plasma van de zonnewind de

polaire kloof binnentreedt. De lI entry layer ll vinden we

aan de zonkant van de trechtervormige veldlijnenstructuur

van de polaire kloof. Zie figuur bij polaire kloof.

Expansiefase: Het aangroeien van de magnetosferische stromen

tijdens een geomagnetische substorm. Dit gaat gepaard

met een afname van het magnetisch veld aan het aard

oppervlak.

Field-aligned current (Eng.) = parallelstroom

Front-side boundary layer (Eng.) = dayside b9undary layer

Gebied 1 Birkelandstromen: zie Birkelandstromenovaal en

paragraaf 2.1

Gebie~ 2 Birkelandstromen: zie Birkelandstromenovaal en

paragraaf 2.1

Geomagnetische breedte: zie Appendix B

Geomagnetic cavity (Eng.): Een oudere naam voor de holte die

in de zonnewind optreedt door het dipoolveld van de

aarde. Tegenwoordig spreekt men van de magnetosfeer.

Geomagnetische staart: Het van de zon afgekeerde gedeelte var

de magnetosfeer,. waar de magnetische veldlijnen een

langgerekte structuur vertonen.Zie figuur bij boeggolf.

Gesloten magnetosfeer: Een magnetosfeer waarbij er geen

verbinding bestaat tussen de magnetische veldlijnen

binnen en buiten de magnetosfeer. De naam gesloten

magnetosfeer wordt ook weI gebruikt voor het Axford-Hines

model van de magnetosfeer.

Gesloten veldlijn: Een magnetische veldlijn in de magnetosfeer

welke geen verbinding heeft met de zonnewind.

Gyrofrequency (Eng.) = cyclotronfrequentie
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Hallstroom: Een elektrische stroom loodrecht op zowel

het elektrisch veld als op het magnetisch veld.

Harang-discontinuiteit: De omkering van het elektrisch

veld in de polaire ionosfeer welke overeenkomt met de

overgang van de westwaartse naar de oostwaartse

elektrojet. De Harang-discontinuiteit blijkt samen

te vallen met een omhoog gerichte Birkelandstroom,

het zogenaamde Harang-filament.

Zie figuur bij aurora elektrojets.

Herstelfase: Het terugkeren van de sterkte van de magnetosferische

stromen naar de rustige waarde na een geomagnetische

substorm. Het magneetveld op aarde neemt dan weer toe

tot zijn normale waarde.

Hoofdfase = expnasiefase

IJYIF "::! interplanetair magneetveld

.Inclinatie zie Aopendix B

Inertiastroom: Een elektrische stroom loodrecht op de

magnetische veldlijnen veroorzaakt door de veranderende

driftsnelheid-van het plasma.

1 .::. B)'- i ai
- j,V - 132. d t-

Interior cusp (Eng.) = entry layer

Interplanetair magneetveld: Het magneetveld dat door de zonne

wind wordt meegevoerd. De grootte en richting van dit

veld in de buurt van de aarde blijkt grote invloed te

hebben op de vorm van en verschijnselen in de magneto

sfeer.

Invariante breedte zie Appendix B

Ionosfeer: Het gebied in de aardatmosfeer boven 70 a 80 km

met als belangrijkste kenmerk dat de lucht er, onder de

invloed van ultraviolette en rontgenstraling van de zon,

gedeeltelijk geioniseerd is. De bovenste begrenzing

van de ionosfeer is moeilijk te geven. Er vindt een gelei

delijke overgang naar het megnetosferische plasma plaats.
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plasma

~ mantel

1

plasmalaag

)

I (
lobes I
I '--
---.."=

plasmamantel aan

de rand In de

figuur is een

doorsnede van de

ochtend- naar de

avondkant door

l:(100fstromen (of kloof Birkelandstromen): Een tweetal

Birkelandstroomvlakken welke binnen de polaire kloof

gelegen zijn. Ze- sluiten in de ionoafeer via de

DPY-stroom en vertonen dezelfde afhankelijkheid van het

interplanetaire magneetveld.

Zie paragraaf 2.3.

Lobes of the magnetotail (Eng.):

De ijle gebieden

in de geomagn~ti

sche staart gele

qen tussen de

p~asmalaag in het

centrum en de

PLASMA
MANTLE

PLASMA SHEET
BOUNDARY

IiIAYER

MAGNETOTAIL
LOBE

RING CURRENT
PLASMASPHERE

INTERIOR
CUSP (Ell

LOW
LATITUDE ~"-"'~~d:~r:=3=::::=:::P-'"

BOUNDARY
LAYER

de geomagnetische staart gegeven.

Low-latitude boundary layer (Eng.):

De magnetosferische

grenslaag op lage

breedte, deze laag is

binnen de magnetopauze

gelegen, maar bevat

plasma uit de zonne-

wind. De dikte vari-

eert van 0.1 aard

straa 1. aan de zonkant

van de maqnetosfeer

(dayside boundary

layer) tot 1 a 2

aardstralen aan de flanken"van de magnetosfeer.
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Magnetic merging(Eng.) = magnetische reconnectie

Magnetische breedte zie Appendix B

Magnetische reconnectie: Het proces waarbij er plasma stroomt

door een oppervlak dat de scheiding vormt tussen gebieden

met verschillende topologie van magnetische veldlijnen.

In de magnetosfeer betekent dit dat open magnetische

veldlijnen overgaan in gesloten magnetische veldlijnen

en omgekeerd. Deze processen vinden plaats aan de zonkant

van de magnetosfeer (dayside reconnection) en

in de geomagnetische staart (nightside reconnection).

De figuur toont de gebieden met een X-vormige veldlijnen

~tructuur waar magnetische reconnectie plaatsvindt.

In deze figuur is ook een gebied weergegeven waarbinnen

oe magnetische veldlijnen noch met de aarde, nodh met

de zonnewino in verbinding staan. Men noemt zoln gebied

een magnetisch eiland, over het bestaan ervan zijn er

nag twijfels.

~

L-J
DAYSIOE
RECONNECTION

==:>
L-J L..J

"NIGHTSIDE --
RECONNECTION
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Magnetopause standoff distance (Eng.): De afstand tussen de

magnetooauze en de boeggo1f gemeten langs de lijn zon

aarde.

Magnetopauze: Een dunne laag (100 km) welke het aardmagneetveld

scheidt van het zwakkere interplanetaire magneetveld. Deze

sprong in magneti~che veldsterkte komt overeen met een

elektrische stroom, welke de Chapmann-Ferraro stroom

wordt genoemd. In de geomagnetische staart spreekt men

ook weI van tail current.

De magnetopauze wordt gezien als de buitenste begrenzing

van de magnetosteer.

Magnetopauze stroom = Chapmann-Ferraro stroom

Magnetsfeer: Het gebied van het heelal waarin het magneetveld

van de aarde de beweging van de deeltjes bepaald. Dit is

het gebied gelegen binnen de magnetopauze. De naam magne

tosfeer is ingevoerd door Thomas.Gold in 1959, daarvoor

was het bekend onder de naam "geomagnetic cavity", welke

reeds werd gebruikt door Chapmann en Ferraro in 1931.

Magnetosferische grenslagen: De buitenste gebieden van de

magnetosfeer, het hierin aanwezige plasma is rechtstreeks

afkomstig uit de zonnewind. De beweging van het plasma in

deze lagen wordt dan ook voornamelijk bepaald door de

beweging van de zonnewind in de naburige buitenmagnetosfeer.

We onderscheiden de low-latitude boundary layer op

lage breedte, de polaire kloven en de plasmamantel aan

de noord en zuidkant van de geomagnetische staart.

Zie figuur bij low-latitude boundary layer.

Magnetosheath (Eng.) = buitenmagneto5feer

Magnetospheric cleft (Eng.) = dayside cusp

MLT zie Appendix B
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NEZ stromen (northward B ): Een stelsel Birkelandstromenz
welk slechts optreedt wanneer het interplanetair magneet-

veld een sterke noordwaartse component vertoont.

De NEZ stromen vinden we in de polaire ionosfeer poolwaarts

van de gebied I stromen aan weerszijden van de magnetische

pool.

Zie paragraaf 2.4.

Neutrale laag: De laag in het centrum van de plasmalaag

waarbinnen de cross-tail current loopt.

Neutral sheet current (Eng.) = cross-tail current

Nightside reconnection zie magnetische reconnectie

Oostwaartse elektrojet zie aurora elektrojets

ODen magnetische veldlijn: Een veldlijn in de magnetosfeer

welke ae magnetoDauze kruist en zo in verbinding staat

met het magnetisch veld van de zonnewind.

Open magnetosfeer: Een magnetosfeer waarbij een deel van de

veldlijnen gekoppeld is aan veldlijnen van de zonnewind.

Deze naam wordt ook gebruikt voor het Dungey-model van

de magnetosfeer.

Parallelstromen: Elektrische stromen welke langs de magnetische

veldlijne~ lopeno Deze term is algemener dan de term

Birkelandstromen. Met Birkelandstromen doelt men op

de parallelstromen welke een koppeling tussen de ionosfeer

en de magnetosfeer tot stand brengen.

Pedersenstroom: Een stroom in het vlak opgespannen door

~ en~, loodrecht op &. Omdat het elektrisch veld E

en het magnetisch veld ~ vaak loodrecht OP elkaar

staan (wegens ~+yx~=O) wordt met een Pedersenstroom in

het algemeen sen stroom in de richting van het elektriscn

vela bedoeld.
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Plasmalaag: De laag rond het equatorvlak in de geomagnetische

staart welke plasma bevat afkomstig uit de veraf gelegen

regionen van de geomagnetische staart. Deze laag strekt

zich uit van de buitenrand van de ringstroom (op ongeveer

5 aardstralen van de aarde) tot diep in de geomagnetische

staart. De dikte van de laag varieert sterk en bedraagt

enkele aardstralen.

Zie figuur bij low-latitude boundary layer.

Plasmalaag grenslaag: De laag met een dikte van ongeveer

een aardstraal aan de noord- en zuidkant van de

de plasmalaag in de geomagnetische staart. Deze laag,

welke een van de belangrijkste transportgebieden in de

magnetosfeer blijkt te zijn, speelt waarschijnlijk een

grote rol bij het ontstaan van gebied 1 Birkelandstromen.

Zie figuur bij low-latitude boundary layer.

P1 asmamantel: De buitenste delen van de magnetosfeer in de

geomagnetische staart. De plasmamantel is gelegen op

open veldlijnen en bevat plasma afkomstig uit de zonne

wind. Naarmete we verder van de aarde af bewegen in de

geomagnetische staart, wordt de plasmamantel dikker, tot

hij op een gegeven plaats de hele doorsnede van de

geomagnetische staart vult.

Zie figuur bij low-latitude boundary layer.

Plasmapauze: De buitenste begrenzing van de plasmasfeer.

Op deze plaats vertoont de plasmadichtheid een sterke

afname indien we van de aarde af bewegen.

Plasmasfeer: Een gebied met plasma afkomstig uit de ionosfeer.

Het strekt zich uit van de ionosfeer tot een hoogte van

4 a 6 aardstralen aan de equator. De buitenrand (de plasma

pauze) wordt gevormd door een schil van magnetische veldlijnen.

Zie figuur bij cross-tail current.
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Po1aire kloven: Twee

gebieden met een

trechtervormige

ve1d1ijnengeometrie,

op de overgang van de

dagkant naar de nacht

kant van de magneto

sfeer. In de figuur is

de noorde1ijke k100f

weergegeven. Via de

polaire kloven staat

de zonnewind recht

streeks in contact

met de ionosfeer.

---/..- .........
/' "-

/ "-
I - \

//~R~~" \
/ {f~ ~~\'~\ \
I /tlf POLAR \ I \ \

I \\\\ + CAP J IJI I
\ ~~ / // I
\ ~-_/~ /

...QVAL____ /
\ - I
" /" ./....... _------

de term ook ge

bruikt om het,

hier ongeveer mee

samenvallend, ge

bied aan te geven

waar open ve1d1ij

nen vanuit de

ionosfeer vertrek

ken.

Polar cleft (Eng.) ~ po1aire k100f

Polar cusp (Eng.) ~ polaire k100f

Poolkap: Het gebied in

de polaire

ionosfeer ge1egen

binnen de gordel

van Birkeland

stromen. Soms wordt
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Poollicht: Een lichtverschijnsel in de polaire ionosfeer

dat optreedt wanneer, door snelle elektronen aangeslagen,

atomen terugvallen naar de grondtoestand. Poollicht

blijkt vooral voor te komen in een gordel rond de

magnetische pool welke de poollichtgordel of pool licht

ovaal wordt genoemd (zie figuur bij poolkap).

De poollichtgordel valt ongeveer samen met de

Birkelandstromenovaal.

Reconnectie zie magnetische reconnectie
Ringstroom: Een elektrische stroom welke rond de aarde stroomt

in westwaartse richting. Het gebied van de ringstroom
strekt zich uit van de buitenrand van de plasmasfeer tot

de binnendelen van de olasmalaag (4 tot 6 aardstralen van

oe aarde). De stroom ontstaat als een netto oostwaartse

drift van elektronen en een netto westwaartse drift van

orotonen afkomstig uit de geomagnetische staart

(zie ook Alfven laag).

Zie figuur bij cross-tail current.

Sq-stromen: Stromen in de ionosfeer veroorzaakt door de

ongelijke verhitting van de ionosfeer door de zon.

Sq-stromen vinden we vooral op gematigde breedte en in

de buurt van de evenaar. Ze zijn verantwoordelijk voor

de dagelijkse variatie van het magneetveld op het aard

oppervlak.

Zie paragraaf 2.5.

Substorm: De olasmadrift van de geomagnetische staart naar

de aaroe, welke samenhangt met het algemene convectie

patroon in de magnetosfeer, blijkt geen continue drift te

zijn, maar meer stootsgewijs 00 te treden. Deze plasma

stoten, en de ermee samenhangende verschiJnselen noemt

men substormen.

De plasmastoot ontstaat in de geomagnetische staart

op de plaats waar de magnetische reconnectie plaatsvindt.
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I
tail current

De stoot veroorzaakt een sterke toename van de verschillende

stromen in de magnetosfeer zoals de ringstroom en de

Birkelandstromen. Ook de poollichtverschijnselen nemen

tijden$ een substorm toe, en de magnetische veldsterkte op

aarde neemt af. (zie expansiefase en herstelfase).

current (Eng.): De

Chapmann-Ferraro stroom

aan de rand van de

geomagnetische staart.

Deze stroom is gekoppeld

aan de cross-tail current

zoals te zien is is de

figuur, zoals gezien door

een waarnemer op aarde.

Zie oo~ figuur bij

cross-tail current.

Tail

VanAllen gordels: Gebieden met hoog-energetische deeltjes

ingevangen in het magneetveld van de aarde. De binnenste

gordel, op 1000 tot 5000 km boven de equator, bevat

protonen en snelle elektronen afkomstig van de zonnewind en

van kosmische straling. De buitenste gordel bevat voorna

melijk elektronen uit de zonnewirid, en valt samen met het

gebied van de ringstroom. De deeltjes in deze gordels

bewegen zeer snel langs de magnetische veldlijnen waarbij

ze in de buurt van de polen steeds terugkaatsen. Daarnaast

vertonen de elektronen een langzame, oostwaartse drift en

de protonen een westwaartse drift. Deze verschillende

oriftsnelheden veroorzaken de ringstroom.
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Westwaartse elektrojet zie aurora elektrojets

Zonnewind: Een stroom geladen deeltjes afkomstig van de zon,

welke botst met de rr.agnetosfeer van de aarde en daarbij

vrijwel aIle hier beschreven verschijnselen veroorzaakt.
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Aooendix B. Magnetische coordinatenstelsels.

De metingen van de sterkte van het magnetisch veld op het aard

oppervlak worden uitgedrukt in een van de twee volgende coordi

natenste1sels.

a) noordwaarts (X);

oostwaarts (y);

verticaal omlaag (2).

b) oostwaartse declinatie D=arctan(Y/X);

horizontale sterkte H=(X2
+y2 )1/2;

verticale sterkte V= 2 .

Soms wornt ook de inclinatie I~arctan(2/H) gegeven, dit is de

hopk nie het magneetveld met het aardoppervlak maakt.

Ook satellieten in lage banen maken gebruik van dit coordinaten

stelsel.

00 grote afstand van de aarde maakt men gebruik van het volgende

coorninatenstelsel:

zonwaarts (X);

noordwaarts, dat wil zeggen parallel aan d~ magnetische as

van de aarde (y),
avondwaarts (2), parallel aan de lijn van de ochtendschemering

naar de avondschemering in het equatorvlak.

Ook de richting van het interolanetair magneetveld in de buurt

van de aarde wordt uitgedrukt in deze coordinaten.

Op aarde kennen we een tweetal breedtes gebaseerd op het magnetisch

veld.·Allereerst de geomagnetische breedte. De geomagnetische

coordinaten worden voorkregen door de ooolas van het geografische

c00rninatenstelsel ten opzichte van het middelpunt van de

aarde over 11.50 graden te laten kantelen in de richting van

70oW. Wanneer de poolas van het geomagnetische coordinatenstelse1

wordt beschouwd a1s de as van een magnetische dipool, dan is

het verkregen veld de beste dipoo1benadering van het magnetische

veld aan het aardoppervlak. Men spreekt daarom ook weI van de

dipoolbreedte. Het begrip geomagnetische lengte wordt zelden

gebruikt. In plaats daarvan gebruikt men de magnetische

plaatselijke tijd (MLT), waarbij 1200 MLT de richting van de

zon aangeeft.
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De magnetisch.e breedte of "dip latitude" wordt berekend uit

de gemeten inclinatie van het magneetveld aan het aardoppervlak

als arctan(1!2 tanI).

Een coordinatenstelsel dat gebruik maakt van de structuur van

het magneetveld buiten het aardoppervlak is het (B,L)-systeem

van McIlwain. Dit stelsels is nuttig voor het beschrijven

van magnetosferische verschijnselen, vooral voor de beweging van

ingevangen geladen deeltjes. Ook de waarnemingen van Birkeland

stromen worden beschreven in dit coordinatenstelsel.

Voor het speciale geval van een dipoolveld is de coordinaat L

constant over een magnetische schil, dit is een omwentelings

oppervlak ontstaan door rotatie van een magnetische veldlijn

om de dipoolas. De waarde van L is dan de grootste afstand

van de schil ten opzichte van het middelpunt van de aarde

qemeten in aarastralen. Voor het werkelijke magneetveld is

~ gedefinieerd als een integraal. De hoek arcsec(~) wordt

invariante breedte genoemd (SymboolJ\). Waarnemingen van

verschijnselen in de buurt van de magnetische polen worden

vaak beschreven in het coordinatenstelsel bestaande uit

de MLT en de invariante breedte.
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