
8

Tijdens het voorbije seizoen (januari-februari 2016) 
werd op de Belgische Prinses Elisabethbasis in 
Antarctica een magnetische antenne geïnstalleerd. 
Dit instrument heeft als doel welbepaalde natuurlijke 
laagfrequente radiogolven te registreren die men 
'fluiters' noemt (whistlers in het Engels). Aan de hand 
van deze meetgegevens is het mogelijk om informatie 
in te winnen over de aardse plasmasfeer, een deel van 
de magnetosfeer van de aarde.

Achtergrond
De magnetosfeer van de aarde is als een bel die door het 
aardmagnetisch veld wordt gecreëerd in de interplanetaire 
ruimte. Eén van de deelgebieden ervan is de plasmasfeer. 
De plasmasfeer heeft de vorm van een torus (een donut) en 
wordt bevolkt door protonen en elektronen die opstijgen 
vanuit de ionosfeer (Figuur 1). De plasmasfeer strekt zich 
gemiddeld uit tot op een afstand van 4-5 aardstralen 
(1 RE = 6371 km) in het evenaarsvlak.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie 
(BIRA) heeft dit gebied reeds bestudeerd met behulp van sa-
tellieten (waaronder de 4 satellieten van de Europese Clus-
ter-missie) en met computermodellen (bijv. simulaties van 
de grootte van de plasmasfeer). Het is uiteraard interessant 
om dit gebied ook te kunnen bestuderen vanop de grond. 
Het is inderdaad zo dat de plasmasfeer werd ontdekt in de 
jaren 1960 als radiogolven met zeer lage frequentie (VLF, 
very low frequency) tussen 5 en 20 kHz (afhankelijk van de 
magnetische breedtegraad). Deze golven worden fluiters 
genoemd (whistlers in het Engels). Ze ontstaan als gevolg 
van bliksemontladingen en planten zich opwaarts voort, 
langsheen de magnetische veldlijnen, voorbij de evenaar, 
naar de tegenoverliggende hemisfeer. Een gedetailleerde 
analyse van deze fluiters laat toe de elektronendichtheid in 
de plasmasfeer langsheen die veldlijnen te bepalen.

Figuur 1: Magnetosfeer van de aarde en de gebieden die er deel van 
uitmaken, waaronder de plasmasfeer.  
Aangepast van blog http://l-unite.ning.com/ door © Geunes  

We stelden ons daarom tot doel dergelijke fluiters te obser-
veren. Daartoe is een meetstation nodig dat bestaat uit een 
magnetische antenne en een automatisch gegevensver-
werkingssysteem. Enkele jaren geleden installeerden we 
een meetstation in Humain (provincie Luxemburg). On-
langs plaatsten we een iets compacter station op de Prin-
ses Elisabethbasis in Antarctica. In Antarctica is er weinig 
'vervuiling' in dit radiofrequentiegebied, in vergelijking met 
meer bevolkte gebieden op onze planeet. Trouwens, de 
ligging van de basis ten opzichte van het aardmagnetisch 
veld is bijzonder interessant omdat die het mogelijk maakt 
de dynamische grootte-veranderingen van de plasmasfeer 
goed te volgen.
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Figuur 3: Tests met behulp van een draagbaar instrument om de beste 
plek voor de installatie te vinden. © Lichtenberger

Figuur 2: Plastic doos met het meetinstrument. De twee spoelen staan 
loodrecht op elkaar opgesteld, in de noord-zuid en oost-west  
richtingen. © Darrouzet

Het meetinstrument bestaat uit twee magnetische spoelen in een her-
metisch gesloten plastic doos (Figuur 2), die zich op zijn beurt in een 
thermisch geïsoleerde houten kist bevindt en op een houten tafel is ge-
plaatst (Figuur 4); merk op dat er geen metaal in de buurt mag zijn om 
de metingen niet te verstoren. Er is een voorversterker geïntegreerd in 
de spoelen, en het geheel is verbonden met een gegevensregistratiesys-
teem dat zich in een beschermde meethut 500 meter verderop bevindt. 
Dit systeem digitaliseert, formatteert, en verstuurt de metingen naar 
twee computers die een initiële analyse van de gegevens uitvoeren.

Installatie van het instrument
Na een voorbereiding van enkele maanden, waarin de haalbaarheid 
van het project werd nagegaan, financiering werd gezocht en materiaal 
werd aangeschaft, trok een wetenschapper van het BIRA samen met 
een Hongaarse collega naar de Prinses Elisabethbasis om er in de pe-
riode van 8 januari tot 11 februari 2016 het instrument te installeren.

De installatie verliep in stappen: het beste plekje zoeken om het instru-
ment op te stellen, de eigenlijke plaatsing van het instrument en de ka-
bels die het verbinden met de meethut en verderop met de basis, het 
uittesten van de goede werking ervan, en ten slotte de laatste details 
afwerken.

Al van in het begin lieten proefmetingen toe om te beslissen dat het 
instrument ongeveer 500 meter ten oosten van de noordelijke meethut 
zou worden geplaatst, die zich op zijn beurt op een 300 meter ten noor-
den van de basis bevindt (Figuur 3). Op die plek wordt het instrument 
niet gestoord door elektromagnetische straling afkomstig van de basis 
zelf, en tegelijk is het niet té ver waardoor er niet te veel signaal wordt 
verloren omwille van lange kabels. De schrijnwerker van de basis bouw-
de een houten tafel om daarop de houten kist met het instrument te 
bevestigen. Deze tafel werd in een put van ongeveer 1 meter diepte 
opgesteld; de put vulde zich geleidelijk aan met water en sneeuw, om 
tenslotte een ijsblok te vormen. Een sleuf van 500 meter lang en 80 cm 
diep werd uitgegraven tussen het instrument en de meethut om daarin 
de elektrische kabels te leggen, beschermd door een buis tegen vocht, 
kou, en kleine bewegingen van de bodem. Op slechts enkele dagen tijd 
werd de sleuf terug opgevuld door de wind en de sneeuw (Figuur 4)! On-
dertussen werden het registratiesysteem en de twee computers in de 
meethut opgesteld en verbonden met de antenne, terwijl een gps-an-
tenne op het dak werd geplaatst. Enkele testen toonden evenwel aan 
dat de computers te veel warmte produceerden in de meethut. Daarom 
werden ze verplaatst en staan ze nu opgesteld in de basis. Ten slotte 
werd het geheel verder getest en afgewerkt, onder andere met autono-
me batterijen als voeding voor het registratiesysteem en de antenne om 
kleine storingen in de elektrische voeding te vermijden.

Eerste resultaten
Van zodra de installatie compleet was, werden er al snel fluiters gede-
tecteerd. Een voorbeeld daarvan is te zien in Figuur 5, die twee spectro-
grammen toont van de intensiteit van de gemeten magnetische fluctu-
aties (0-10 kHz) op 2 februari 2016, met een fluiter in het midden.

Een ander type elektromagnetische golf werd eveneens waargenomen: 
chorus-golven. Dit is een soort radiogolven in dezelfde frequentieband, 
en hun bron bevindt zich meestal in de buurt van de magnetische eve-
naar.

Figuur 4: Instrument in een houten kist en gemonteerd op een houten 
tafel, die op zijn beurt 1 meter diep onder sneeuw en ijs begraven ligt. 
Aan de horizon, rechts, kan men de windmolens van de Prinses  
Elisabethbasis onderscheiden. © Darrouzet
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Besluit en vooruitblik
De installatie van de magnetische antenne was een succes 
(Figuur 6) en de eerste meetresultaten zijn veelbelovend. 
Bovendien is het zo dat de meeste fluiters waargenomen 
worden op de Zuidpool wanneer het daar winter is (en dus 
zomer in het noordelijk halfrond, met onweders en blik-
sems die fluiters veroorzaken). Na een jaar zullen we reeds 
een statistische studie kunnen uitvoeren.

Wat kunnen we nu leren uit die fluiters? Het blijkt mogelijk 
om de elektronendichtheid in de plasmasfeer te bepalen, 
omdat die een invloed heeft op de voortplanting van deze 
radiogolven en op de kenmerkende frequentieverandering 
in een fluiter. Zo bleek een fluiter waargenomen op 8 maart 
2016 om 21u34m04s UT door de plasmasfeer te hebben ge-
reisd langsheen een magnetische veldlijn op een afstand 
van 3.04 ± 0.08 RE van het centrum van de aarde, waarbij 
de dichtheid 879 ± 29 deeltjes/cm3 bleek te zijn nabij de 
evenaar.

Het meetstation in Antarctica is, samen met dat in Hu-
main, ingeschakeld in het wereldwijde AWDA-netwerk 
(Automatic Whistler Detector and Analyzer). Eén van de 
plannen bestaat erin de bron van de fluiters te localiseren 

door een beroep te doen op een bliksem-observatienet-
werk (WWLLN, World Wide Lightning Location Network). 
Het uiteindelijke doel bestaat erin een real-time analyse 
te kunnen uitvoeren van dit soort golven om de gemeten 
dichtheden te kunnen gebruiken in een data-gestuurd mo-
del van de plasmasfeer.
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Figuur 5: Fluiters waargenomen met het instrument op de Prinses Elisabethbasis. © AWDAnet

Figuur 6: 360° panorama vanop het dak van de Prinses Elisabethbasis. © Darrouzet
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