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Installatie van een magnetische
antenne op de Prinses Elisabethbasis
in Antarctica om natuurlijke
radiogolven te detecteren

Fabien Darrouzet, Johan De Keyser en Phebe De Keyser
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie)

IJDENS DE LAATSTE CAM-
pagne op de Belgische Prin-
ses Elisabethbasis in Antarc-
tica in januari-februari 2016,

werd er een magnetische antenne
geïnstalleerd met als doel het detec-
teren van whistlers, natuurlijke radio-
golven met een zeer lage frequentie
(3-30 kHz). Vertrekkend van de
metingen  door  dit  instrument  is  het
mogelijk informatie te bekomen over
de toestand van de aardse plasmasfeer,
een deelgebied van de aardse magne-
tosfeer. Deze informatie is belangrijk
voor het bestuderen van de interactie
van de plasmasfeer met de Van Allen-
stralingsgordels. Deze gordels bevat-
ten deeltjes met een zeer hoge energie
die gevaarlijk zijn voor commerciële
of wetenschappelijke satellieten in
deze zone en eveneens voor astronau-
ten die een ruimtewandeling maken.

Magnetosfeer – Plasmasfeer
De aardse magnetosfeer is het gebied
binnen de invloedssfeer  van het mag-
netische veld van de Aarde. Deze mag-
netosfeer wordt sterk beïnvloed door
de zonnewind. De magnetosfeer strekt
zich uit  tot  een tiental  aardstralen ver
(1 RE = 6371 km) in de richting van
de Zon, terwijl ze langs de andere kant
van de Aarde uitgetrokken is tot een
magnetische staart van honderden
aardstralen lang. De buitengrens van
de magnetosfeer is de magnetopauze,

en net daarbuiten bevindt zich de mag-
netoschede. Tussen de supersoon toe-
stromende zonnewind en de magneto-
schede ontstaat een schokgolf. Binnen-
in de magnetosfeer bevinden zich tal-
rijke subregio's, zoals de pooltrechters,
de stralingsgordels, de ringstroom, de
plasmalaag, de lobben van de staart,
en de plasmasfeer (figuur 1). De plas-
masfeer heeft een toroïdale vorm en
bevat elektronen en ionen (90% H+)
voornamelijk afkomstig uit de iono-
sfeer, de bovenste laag van de atmo-
sfeer. De plasmasfeer strekt zich ge-

middeld uit tot op 4-5 RE ver van de
Aarde. Het is een zeer dynamisch
gebied en zijn eigenschappen variëren
in functie van de geomagnetische
activiteit. Zo kan de buitengrens er-
van, de plasmapauze, zich in het geval
van een sterke verhoging van deze ac-
tiviteit situeren op 2 RE. In lange peri-
odes van lage geomagnetische acti-
viteit daarentegen, kan de grens zich
uitstrekken tot 7-8 RE. Zulke variaties
in activiteit verstoren eveneens de
structuur op kleine en middelgrote
schaal binnenin de plasmasfeer.

T

Figuur 1. De aardse magnetosfeer en deelgebieden, inclusief de plasmasfeer. Aangepast
van de blog http://l-unite.ning.com/ door Geunes.
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Whistlers
Het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aeronomie bestudeert al
sinds vele jaren de plasmasfeer met be-
hulp van wetenschappelijke satellieten
(bijvoorbeeld de 4 van de Europese
missie Cluster) en met behulp van
numerieke modellen. Enkele jaren ge-
leden werd beslist om ook onderzoek
te doen met behulp van metingen
uitgevoerd vanop het aardoppervlak –
daarbij is men niet afhankelijk van het
al dan niet doorgaan van dure ruimte-
missies. De plasmasfeer zelf werd ont-
dekt in de jaren 1960 door Don Car-
penter (Stanford University) via me-
tingen vanop de grond van elektro-
magnetische golven met een zeer lage
frequentie (VLF: very low frequency).
Deze golven werden in dezelfde peri-
ode waargenomen met de eerste Rus-
sische satellieten door Gringauz. Ze
worden whistlers genoemd en worden
gedetecteerd tussen de 5 en de 20 kHz
(afhankelijk van de magnetische
breedte van de waarnemer), juist in
het midden van de lage frequentie-
band. Ze worden gecreëerd door blik-
sems, die energie uitstralen in de vorm
van elektromagnetische golven met
een brede reeks van frequenties. Een
deel van deze golven spreidt zich verti-
caal uit in de atmosfeer, doorkruist de
ionosfeer en wordt vervolgens langs-
heen de lijnen van het aardmagnetisch

veld door de magnetosfeer geleid van
het ene halfrond naar het andere.
Vervolgens worden ze gedetecteerd
door een daartoe bestemd instrument
op Aarde (zie bovenaan figuur 2). De
golven met een hogere frequentie
planten zich sneller voort dan die met
een lage frequentie en worden dus het
eerst waargenomen, zoals aangeduid
om het onderste deel van figuur 2.
Het resultaat is een toon met een
dalende frequentie die lijkt op gefluit,
vandaar hun naam. De whistlers kun-
nen zich ook horizontaal verspreiden
in de aardse ionosfeer, die dan werkt
als een golfgeleider. Een gedetailleerde
analyse van deze golven laat toe de
dichtheid  van  elektronen  in  de
plasmasfeer te bepalen.

Meetinstrument
Eerst werd er een meetinstrument
geïnstalleerd tijdens de winter van
2010-2011 in Humain (provincie Lu-
xemburg) met een ander meetsysteem.
De antenne bestond hier uit twee
loodrechte magnetische lussen, noord-
zuid en oost-west georiënteerd, beves-
tigd  aan  een  12  meter  hoge  mast  om
op die manier een oppervlakte van
50 m2 te bekomen voor elke lus
(figuur 3). Deze antenne werkt goed
sinds augustus 2011 (zie Heelal juli
2012, blz.222). De metingen worden
echter verstoord door elektromagneti-

sche stralen afkomstig van menselijke
activiteit, die het instrument gemak-
kelijk opvangt. Daarom werd het plan
opgevat om een tweede meetinstru-
ment  te  installeren,  dit  keer  op  de
Belgische Prinses Elisabethbasis in
Antarctica. Het voordeel is dat daar
weinig verstorende elektromagneti-
sche golven zijn in vergelijking met de
industriële en bewoonde streken in de
rest van de wereld. Bovendien is de
magnetische locatie van de basis
(71°57' zuiderbreedte) zeer interessant.
De magnetische veldlijn waarop de
basis  ligt,  vormt een lus (zoals  te  zien

Figuur 2. Schema ter illustratie van de
vorming van een whistler (bovenaan) en
zijn vorm in een tijd-frequentie voorstel-
ling (beneden). Aangepast van de website
http://theastronomist.fieldofscience.com/
door Darrouzet.

Figuur 3. Magnetische antenne geïnstalleerd in Humain in België tijdens de winter
van 2010-2011. Een meethut met de datalogger en de computers bevindt zich rechts.
Foto: Darrouzet.

Figuur 4. Plastieken doos met het meet-
instrument. De twee magnetische spoe-
len zijn loodrecht op elkaar gepositio-
neerd,  in  de  noord-zuid  en  oost-west
richting. Foto: Darrouzet.
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in figuur 2) met een radiale afstand
tot de evenaar van 5.5 RE. Dat laat in
principe toe om de dynamische veran-
deringen  van  de  grootte  van  de  plas-
masfeer te  monitoren.  Omdat het in-
strument moet kunnen werken onder
moeilijke omstandigheden wordt ge-
bruikgemaakt van een compacte mag-
netische antenne: twee magnetische
spoelen geplaatst in een hermetisch
afgesloten plastieken doos, die op zijn
beurt in een houten, thermisch geïso-
leerde doos zit, vastgemaakt op een
houten tafel (figuur 4). De spoelen
bevatten een geïntegreerde voorver-
sterker en het geheel is verbonden aan
een datalogger op ongeveer 500 meter
van het instrument. Deze datalogger
digitaliseert en verzendt de data via
twee computers, die al een eerste
analyse  uitvoeren  om  de  whistlers  te
selecteren en er de overeenkomstige
plasmasferische dichtheden uit af te
leiden met behulp van een inversie-
techniek.

Installatie van het instrument
Na een voorbereidingsperiode van
meerdere maanden om de haalbaar-
heid van het project te bekijken, een
financiering te vinden, materiaal te
kopen en na te denken over de locatie,
vertrok een wetenschapper van het
BIRA, vergezeld door een Hongaarse
collega, op expeditie naar de Prinses
Elisabethbasis  in  de  periode  van  8
januari tot 11 februari 2016 (tijdens
het zomerseizoen op Antarctica; de
basis  is  onbewoond in  de  winter)  om
het instrument en het bijbehorend
analysesysteem te installeren. Deze
installatie gebeurde in meerdere fasen:
eerst metingen uitvoeren met een
draagbaar toestel om de beste locatie
te vinden om de antenne te plaatsen
(figuur 5), het instrument installeren
en het via kabels verbinden met een
beschutmeethokje voor de datalogger
en met de basis, vervolgens testen van
het instrument en uiteindelijk de
installatie afwerken, gebaseerd op het
resultaat van deze testen.
 De eerste metingen wezen uit dat de
antenne best geplaatst werd op onge-
veer 500 meter ten oosten van het
noordelijke meethok, dat zelf op on-
geveer 300 meter ten noorden van de

basis staat (figuur 6). Op die manier is
de antenne ver genoeg van de basis
opdat het niet verstoord wordt door
elektromagnetische emissies, maar ook
weer niet té ver om niet te veel signaal
te verliezen in te lange kabels. Een
houten tafel werd vervolgens gebouwd
om daarop de bovengenoemde houten
doos met de antenne te bevestigen.
De tafel werd geplaatst in een put van
ongeveer 1 meter diepte, die geleide-
lijk gevuld werd met water en sneeuw
om zo een sterk en compact blok ijs te
vormen. Een geul van 500 meter lang
en 1 meter diep werd gegraven in het
ijs tussen de tafel en het meethok om
er een elektriciteitskabel in te leggen,

omgeven door een beschermende buis
om hem te weren tegen de koude,
vochtige en beweeglijke omgeving
(het ijs beweegt enkele millimeter per
jaar). De geul was na enkele dagen
alweer bedekt door de wind en de
sneeuw (figuur 7)! Ondertussen wer-
den de datalogger en de 2 computers
in het beschutte meethok geplaatst en
verbonden met de antenne terwijl een
GPS werd bevestigd op het dak (niet
om de plaats te bepalen, maar om een
nauwkeurige tijdsreferentie te heb-
ben). Testen van het meetsysteem
toonden aan dat de computers het
meethokje al te zeer opwarmden. Ze
werden daarom verplaatst naar de

Figuur 5. Testen met behulp van een draagbaar instrument om de beste locatie te
vinden om de antennes te plaatsen. Foto: Lichtenberger.

Figuur 6. Locatie van de meetantenne ten noordoosten van de Prinses Elisabethbasis.
Foto: Google Earth.
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basis en dat betekende een aanpassing
van de bekabeling. De installatie moest
opnieuw getest worden en vervolgens
afgewerkt, met de installatie van een
systeem met een autonome batterij
voor de datalogger en de magnetische
spoelen, enerzijds om korte stroom-
onderbrekingen op te vangen, maar
anderzijds ook om het instrument te
isoleren tegen kleine storingen op de
elektrische voedingsspanning.

Eerste resultaten
Eenmaal het instrument en zijn
analysesysteem waren geïnstalleerd,
werden al snel whistlers gedetecteerd.
Een  voorbeeld  is  te  zien  in  figuur  8,
waarop twee magnetische spectro-
grammen worden afgebeeld geregis-
treerd  op  2  februari  2016.  Zo  een
spectrogram toont de intensiteit van
het  ontvangen  signaal  als  functie  van
de tijd (horizontale as, bestrijkt slechts
4 seconden) en van de frequentie
(verticale as; 0-10 kHz). Het signaal
ontvangen door de noord-zuid ge-

oriënteerde antenne wordt bovenaan
getoond, dat van de oost-west antenne
onderaan; de kleur is een maat voor
de intensiteit van het signaal. Men
kan zien dat er zeer weinig storingen
zijn in het signaal. De verticale patro-
nen zijn de zogenaamde atmosferische
sferics en zijn zelf natuurlijke golven

gecreëerd door bliksem. Een whistler
is duidelijk zichtbaar in het midden
van de spectrogrammen (in de zwarte
kaders), met een gebogen vorm zoals
aangeduid  in  het  schema  in  figuur  2.
Ook een ander type elektromagne-
tische golf werd geobserveerd, de
chorus waves. Die stralen in de zelfde
frequentiereeks en hun brongebied
bevindt zich over het algemeen op de
magnetische evenaar.

Conclusie en toekomst
De installatie van deze magnetische
antenne was dus een succes (figuur 9)
en de eerste data lijken zeer inter-
essant. De activiteitspiek van whistlers
situeert zich normaal tijdens de winter
in  het  zuidelijke  halfrond,  omdat  er
dan meer bliksems zijn tijdens de
zomer in het noordelijke halfrond. Na
een jaar  zal  het  dus mogelijk zijn sta-
tistische analyses te bekomen van deze
golven, in functie van de plaatselijke
tijd en de maand. Ook kunnen ze ver-
geleken worden met gelijkaardige me-
tingen elders op de Zuidpool. Boven-
dien is dit recent geïnstalleerde systeem
op de Zuidpool, net zoals datgene dat
5 jaar geleden werd geïnstalleerd in
Humain, geïntegreerd in het AWDA
netwerk (Automatic Whistler Detec-
tor and Analyzer) dat de hele planeet

Figuur 7. Instrument vastgemaakt op een houten tafel, zelf gebed in 1 meter sneeuw
en ijs. In de verte rechts onderscheidt men de windmolens van de Prinses Elisabeth-
basis. Foto: Darrouzet.

Figuur 8. Whisters geobserveerd op de Prinses Elisabethbasis. Foto: AWDAnet.
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dekt, met in het bijzonder 3 andere
antennes op de Zuidpool.
 Voor elke whistler die duidelijk ge-
observeerd wordt, is het mogelijk een
volledige analyse uit te voeren om de
dichtheid van elektronen in de equato-
riale plasmasfeer te bepalen. De studie
van  een  whistler  waargenomen  op  8
maart 2016 om 21h34m04s UT, wees
op  een  dichtheid  van  879  ±  29  cm‒3

op een radiale equatoriale positie van
3.04 ± 0.08 RE. Deze waarde is cohe-
rent met de verkregen metingen van
de satellieten en de numerieke simu-
laties.  Het  zal  ook  mogelijk  zijn  het
brongebied te bepalen van de whist-
lers die worden gedetecteerd op de
basis,  door gebruik te maken van een
wereldwijd bliksemlokalisatie netwerk
(WWLLN, World Wide Lightning
Location Network).
 Het ultieme doel bestaat erin om een
real-time  analyse  van  de  whistlers  uit
te voeren en om deze gegevens te
gebruiken in een assimilatief model
van de plasmasfeer.

Appendix
De whistlers en de chorus waves kun-
nen worden omgezet in een voor de
mens hoorbare golf. Inderdaad, ze
worden gedetecteerd binnen een reeks
frequenties van 2 tot 20 kHz, terwijl
het menselijke oor gevoelig is voor het
ontvangen van frequenties tussen 20
Hz  en  20  kHz.  Zo  heeft  de  muziek-
groep Pink Floyd het muziekstuk
‘Cluster  One’  van  het  album  ‘The
Division Bell’ geïntroduceerd met 1
minuut geluid van atmosferische
sferics  en  chorus  wave.  (http://www.
divisionbell20.com/).
 Whistlers  en  andere  golven  kan  je
ook beluisteren op http://www-pw.
physics.uiowa.edu/plasma-wave/istp/polar/
magnetosound.html.
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Figuur 9. Panorama van 360 graden vanop het dak van de Prinses Elisabethbasis. Foto: Darrouzet.


