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E-laag van de ionosfeer: lastig 
·objectvan onderzoek · 

E.Aerts 

2. ONTSTAAN VAN DE E-LAAG 

INLEIDING 

DOOR fotolyse worde11 grate hoeveelheden gas in de dampkring geioniseerd die een 
- atmosferisch plasma '{0rmen. _Het vult een ruimte die men konventioneel als ionosfeer 
bestempelt. Ten gevolge van fysisch-chemische reakties, natuurkundige en kosmische pro
cessen en wegens de selektieve verbreiding der verschillende bestanddelen , vormt de iono
ste·er geen homogeen geheel, doch vertoont ze een gelaagde struktuur waarin men overdag 
vier gebieden kan onderscheiden waar de ionen- en etektronenkoncentraties relatieve maxi
:ma vertonen. Figuur 1 geeft hiervan een vereenvoudigde voorstelling. Tussen 60 en 90 km 
bevJndt zich de onderste laag. die men als de O-/aag bestempelt waarvan de maximale kon
centratie, van de orde van /OJ 101 _10• elektronen per cm 3, zich op een hoogte van zowat 80 
·km bevindt. Daarboven strekt zich de E-laag uit die haar grootste dichtheid kent op 110 km 
hoogte: typische iwncentraties aldaar z1jn 105 elektronen per cm3 . Hoger nog is de F-laag , die 
een eerste relatief maximum bereikt op nagenoeg 160-170 km hoogte. Her is de F,-laag 
waarvan de elektronendichtheid vergeliikbaar is mel'die der E~laag . De bovenste en uitge
strekste /aag is de F2 /aag waar de dichtheid oploopt tot /06 elektronen per cm 3. Alhoewel 
b.estaande uit elektrisch geladen dee/ties vertoont de iono_sfeer geen uitgesproken ruimte
lading. 
In deze bijdrage zal ik mij beperken tot een besprek_ing van de E-laag, die een voortdurende 
bron is _van ergernis voor de radiobeluisteraars. tmmers vele . Westeuropese zenders zenden 
uit in de lange of halflang_e golflengteband zoals bv. Hilversum 1 met 746 kHz en Hilversum II 
met 1007 kHz . Meestal zijn het krachtige zenders, die hooldzakelijk via de grondgolf beluis
terd warden. Overdag word/ nl. de ethergo/1 aanzienlijk gedempt doordat ze grotendeels in 
de O-/aag opgeslorpt word/ . 's Nachts daarentegen is deze O-laag zo ijl geworden dat ze geen 
hinderiiis meer vq rmt voor ,de ethergolf. De daarbovenliggende, nagenoeg bestendige. E
taag neemt evenwel niet de taak over van de O-/aag. lntegendeel ze werkt a/seen rellektor .en 
kaatst de tarige en ha/flange radiogolven terug zodat een zender veel verder draagt en be
luisterd kan warden dan oorspronkelijk bedoeld was. Een en ander word/ gei/lustreerd in 
figuur 2. Op zichzelf zou dit een voordee/ kunnen betekenen als het Europese vastetand niet 
zo dicht bezel was met zendstations. Ten gevotge van de verbeterde emissiemogelijkheden 
·s nachts. gaan verafgetegen zenders p/aatselijke stations hinderliik storen. Op bepaa/de 
p/aatsen gaan twmel- en grondgolf interfereren tot zwevingen (fading). Daarenboven tteden 
ve/e sforingen op in de E-laag waardoor de intensiteit van het ontvangen signaal erg veran
derlijk is en onaangenaam om te beluisteren. Desto.ringen zijn bovendien afhankelijk van de 
frekwenfie waarop uitgezonden word/. Een betere kennis van deze E-laag is dan ook .een 
eerste ve,reiste om aan de narigheden van de nachtelijke golfvoortplanting in de ionosfeer 
te:ontsnappen. Nu is_het wel -pa'iadoxaalte moeten vastst.ellen. dat alhoewel de dringende 
nood naai betere kennis zich al meer dan een halve eeuw deed gevoe/en, de E-laag, samen 
met haar lagergelegen buu.r, de O-/aag. tot de minder bekende gebieden van de dampkring 
behoren. Dit is te wiiten aan het feit dat ze in een ho6gte-interval gelegen ziin dat ontsnapt 
aan bestendig onderzoek ter plaatse . .Ze is nl. te taag gelegen om door satellieten onderzocht 
le warden. Anderzijds ligt _ze buiten het bereik vah ballons. S/echts kortstondige metingen 

. met raketten en eenzijdige informatie van radiosonderingen zijn in staat enig inzicht over de 
E-laag te bezorgen. 

DE E-laag is het gevolg van de aanwezig
heid op haar hoogte van welbepaalde 

gassen zoal s o.a. molekulaire zuurstof . die 
blootgestetd staan aan twee reeksen anta
gonistische processen. Enerzijds warden 
vrije elektronen en ionen gevormd die ander
zijds integendeel terug vernietigd warden . 
Tot de voornaamste opbouwende processen 
van de ionosferische E-laag behoren : 

d) aanvoer van ionen en elektronen uit ande
re gebieden van de dampkring . 
Tot de afbraakprocessen kunnen daaren
tegen gerekend worden : 
a) stralingsrekombinatie van ionen en elek
tronen 
b) dissociatieve rekombinatie van ionen en 
etektronen 
c) afvoer van ionen en eleklronen naar ande
re geb ieden. 

102.8 nm. Het is ZiJ die de molekulaire zuur
stol ioniseert. Op de tweede plaats komt de 
rontgenstraling der zon met golllengten be
grepen tussen 1 en 10 nm . Deze straling ver
oorzaak t de ionisatie van stikstofoxyde. 
Onder de ultravioletstraling is vooral de 
Lyman-beta straling van eenmaal ge'ioni
seerd waterstof toonaangevend voor de foto
lyse van molekulaire zuurstof in de E-laag . 
Het gevolg hiervan is hel ontstaan van posi
tieve molekulaire zuurstolionen en elektro
nen . 

a) fotolytische ionisatie van neutrale gassen 
door ultraviolette en rontgenstraling 
b) ionisatie van neutrale gassen door kor
puskulaire stralingen 
c} gei'oniseerde meteorenresten 
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Een nadere studie van hogervermelde pro
cessen leert dat de fotolyse bijna uitsluitend 
le wijten is aan zonnestraling waarvan de 
golflengte begrepen is tussen 91 nm en 

De ionisatie van neutrale gassen door kor
puskulaire stralingen gebeurt volgens on
elastische botsingen van precipiterende 
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Fig. 1. De voornaamste ionosferische lagen, hun 
kenmerkende bestanddelen en voornaamste ioni
satoren. 

elektronen en protonen met de neutrale 
gassen. Deze processen zijn toonaangevend 
in de poollichtstreken . Voor de vorming van 
de E-laag komen niet alle precipiterende 
bestanddelen in aanmerking : enkel de neer
slag van elektronen waarvan de energie 10 
keV niet overlreft en deze van protonen _die 
de MeV niel halen zijn belangrijk . Deze met 
een hogere energie dragen bij tol de vorming 
van de D-laag . deze met een lagere zijn reeds 
verdwenen in de F-laag . 
Dikwijls stelt men de aanwezigheid vast van 
dunne hardnekkige lagen die bestaan uil 
metaalionen. Men vermoedt dat ze ontstaan 
door de ophoping van· geioniseerde over
blijfselen van gedesintegreerde meleoren . 
Stralosferische winden. elektrische velden 
en het bestaan van dichtheidsgradienten zijn 

Fig. 2. Elektromagnetische golfvoortplanting in de 
homosfeer. 

de oorzaak van transporlverschijnselen die 
zeer wisselvallig en slecht gekend zijn . Naar
gelang het teken van de gradient en de zin 
der win den zal de elektronendichlheid in een 
bepaald gebied toe of afnemen. 
Wat de afbraakprocessen betreffen zijn 
vooral de rekombinatieprocessen toonaan
gevend . Bij slralingsrekombinatie wordt 
meeslal een positief ion geneutraliseerd 
door het opvangen van een elektron. Bij deze 
reaktie wordt energie vrijgegeven onder de 
vorm van licht. 
Bij de dissociatieve rekombinatie vall hel ion 
tijdens de neutralisatie uite~n in twee neutra
le bestanddelen . 

3. KINEMATICA VAN DE E-LAAG 

OM zich een volledig beeld te kunnen vor
men van de E-laag is hel noodzakelijk de 

juisle samenstelling van de atmosleer te 
kennen tussen 90 en 110 km hoogte. lnder
daad op deze hoogte bestaat de lucht niel 
uitsluilend uit molekulaire zuurslof en slik
slof. doch zijn er eveneens andere gassen 
aanwezig . die alhoewel in de minderheid. 
voor de vorming van de E-laag een belang
rijke rol zullen spelen. Al deze gassen. al of 
niet ge'ioniseerd. gaan onderling op elkaar 
inwerken, hetzij door ladingen uit tewisselen, 
helzij door ionen uil le wisselen. 
Naargelang de onderlinge affinileit der rea
gerende gassen , gekonkreliseerd door de 
reakliekoefficienl , zullen de processen pre
ferenlieel gebeuren waardoor de overle
vingskansen van bepaalde gassen miniem 
warden : dit is nl. het geval voor O + en N2 + 
waarvan de aanwezigheid in de E-faag ver
waarloosbaar is. 
Gelet op de grootte-orde der reaktiecoeffi
cienlen slell zich zeer vlug een stationnair 
evenwicht in, waardoor men voor de E-laag 
tol volgende belangrijke uitdrukking komt 
voor de ei'eklronendichtheid op de hoogte h : 

n(h) =If£. 
r 

waar : 
n . de elektronendichtheid 
P : de elektronenproduklie 

: de effeklieve rekombinatiecoefficienl der 
eleklronen. 

Voor de E-laag mag men aannemen dat 
overdag r een constante is van de orde van 
10-8 s-1 . 

4. DE DAGELIJKSE VARIATIE DER 
ELEKTRONENDICHTHEID 
Onderstellen we eenvoudigheidshalve dal 
overdag de elektronenproduktie uilsluilend 
le wijlen is aan de fololyse van molekulaire 
zuurslof door de monochromalische Lyman
bela slraling van geioniseerd walerslof. Als
dan geldt : 

n(h) = L(T , h. F . (02) cos ~x (2) 

waarin p een parameter is, die nagenoeg 0,5 
bedraagt en Leen funktie is van de atmosfe
rische temperatuur(T), de beschouwde hoog
te (h), de invallende folonenflux (F )en de 
dichtheid van de molekulaire zuurstof (02). 
Tenslotte is X de zenitale afsland van de zon . 
Deze formule zal toelalen een groat deel van 
de gedragingen van de E-laag te verktaren . 
die we nu zullen bespreken. Vooreerst mer
ken we op dat gedurende een etmaal X voort
durend verandert : bijgevolg zal bij konstante 
L waarden, het dagelijks verloop van de 
dichtheid uitsl uitend weergegeven warden 
door dit van de cosinus funktie . Deze laatste 
verloopt in tegengesteldevan haar argument: 
m.a.w. overdag bereikt z~ haar grootste 
waarde omstreeks het middaguur d .i. als X 
minimaal is. Op dat moment bereikl de elek
lronendichtheid eveneens de grootsle waar
de. Maximale waarden moelen verwacht 
warden als de zon in hel zenit staat. nl. als 
X = 0,d.i. atscosX = 1. 

5. JAARGETIJDENINVLOED 

WE zijn zoeven tot de vaststelling geko
men dat het dagelijks verloop van de 

elektronendichtheid te wijten is aan de ver
anderlijke zenitale afstand X van de zon. 
deze dagelijkse cyclus is niet onverstoorbaar: 
doch verandert insgelijks van dag tot dag 
doordat het aards evenaarsvlak geheld is 
t.o.v. de ecliptica. Tengevolge hiervan ver
aridert de deklinatie van de zon volgens de 
welgekende jaargetijdencyclus. Het is lever
wachten dat de elektronendichtheid een 
analoge cyclus zou volgen; m .a.w. als we de 
elektronendichtheid op het middaguur (zon
netijd) uitzetten in lunktie van de tijd zouden 
weeen periodieke kromme moeten verkrijgen 
die evenwijdig loopt met deze der deklinatie 
van de zon. Merkwaardiger wijze blijkt dit 
niet zo te zijn: veeleer heelt men de indruk 
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,:Jat er twee haive cycl1 bestaan: een d,e zich 
t,eperkl tot de winte,maanden en een andere 
v,:;or de overige T,aanden van het ,aar In di! 
verband spreekt T:en van een v,interano
,,-:::\l1e. Dezc, l)C'i'L-!ii!!nr;J is hli,rkba:u :i"iiJf::~;t~V('!"! 

(i<)<lrd:il 111 di! _,,,en cl(: 1e1npu ,!'.:<.:1 ck,1 

;;t,alo;;leer hog'"' Jan men 7ou vr:cv.2c,·1\en 
D1t is eveneens 1,el geval met de e'2k'rc::-nen
,~,chtheid. Uil t,e! '/\:?rder verloop var: deze 
u,teenzetting za! b!qken dal deze ve,r,,t!ing 
samenhangt met de precipitatie van energie
,qke elektrnne,; en Drotonen in h,·! ry,cl!ichl 
,_ '-\1 d:d dat t1Jdi•n:; . .J~: V'.'Hl<k•n betr~;:--:..:1·,i~jh !aqr,i 
\JC:U~.)rd·i1~-;ct~e t,,:,;;;;itt.:f1·1 l,rerc•iKt T1Jd<•rfs dn 
~'Jrpuskulaire neersiag wordt ee,1 tdang
•::ke hoeveelheici ~ netischeenergie wngezet 
,,, thermische ene,gie, die zich gaat ver
spreiden. Een be!angrijke aanwiizing :n die 
.7 1 l is, dat h(:~t c•~·1ck·''Sf.heid tus<;t::: dt:~ twr:E~ 

, ,vc!1 1nee! r~n r· 11?".:'" 's1 t:rvaa~~t rk\drq,_ :;~; :·:.:: nH;1"1 
;___J"-~· vvt;na.ar· t"H::;n,,"lE-tt 

6. DE INVLOED VAN DE ZON 

DE_ dagelijkse ·.·anat_ies van de e,e><tronen
d1chthe1d v,ncien nun oorsprong ;;, een 

qewijzigde zonnestand, m.a.w. zi1 Z:Jn L,lijk-
hel cwvoln (i,,·Ni1z1gde <J•:(1' ·,e, 1,•.r.:11(, 

-,,;:·houdin':_JPrl L_, 111n evc•nwr:l rtt):.: :n1~:fr_1r1_; 
Likl.tH·en ue :r!len:;ltHit van do .1<.'(~nesta
; r1g be'invloeden. Van nature uit 1s deze niet 

gei1jkmatig, m.a sv. de folonenlu, de zon 
:s veranderlijk. Hq vertoont nl. een eif;arige 
cyclus, die nauw •1erband houdt rnet de vor
·: i1 :1(; van 1nnn(•v:,:;,~:k.Pr1 en hc:t 'vCJ'J' k.(~rY1c:n 

lOnnc:v!~:irp 1 ·~-:t 0 , • \/Jr·1daar ddt :·);~-;·, -:: 1.iluq 
,_1,, 1ntens1te1t de folom,nliuv gaan 
~uppelen aan net aantal zonnev!e~~en. dat 
ge,!lustreerd wurc! door het geta: van Wolff 
\R). Figuur 3 dod r,et parallellisme tu;:~en de 
zc,nneaktiviteit "'' '.ie dichtheidsva· ah"', van 
cv, E-laag goed u1tkornen Aangez:en de 

p 1 CrCC~, iSd( }Ch In !,:_·J~:ndec•I gt::pita~-,~ Jdat 1ni-:•t 

piotselinge u,tt,a1·stingen is het n·e: !e ver
wonderen dat de kromme die d,, e!f1arige 
.:!1chtheidscycluc. '.W•Pr11e>1>11 ver v.0,r, o!ad is 
z,)als eenvoudigr,e-dshalve in fig. 3 '1c,orge
c,teid werd. Tijclenc, eon uitb:,rstinq r:er·,on de 
U \/. t~•,1 ~\'-stral,,:111:u>-.en enu:rr1 tc,t;:,, ·/i;d een 

t,1jrta ~1e!1JKl1jdl~_~(: t:Jf:rid 1·r1(, \j(~1- :~_)fli:3,11 ?t)1 

.Jf'volg heel!, geL:e"n de grute ',(,o,!plan• 
t,ngssnelhe1d ·1,,n cle elektromag:cet1sche 
go!ven en de sne;,e ,eakliecoelf1ci-:•nten van 
.:!e ionoslenscr-,e processen De :c)nisat1e 
"·''n dermale he,·,~ cp!open dat de ·01c!rover-
t_-,,1ndn1q(~n u1tvc1: f)ez(: vorande'fl_jv,.() zon-
11'.! al-.l:v,tc1I :1d1; qekc·r1 1ner!\I een 
;-it-::1ud10he: cyclu::; elt 1at1r en ,Jnch::-~~qd~·, 

.:1.:-or onverwachte u:,l)arstingen, u!t z1cr1 niet 
aileendoor eenve·anderde lotoner,f!cix 'Tlaar 
be:nvloedt eve:1% 0 ,s de temperaluu· van de 
,jampknng met a's direkt gevoig een ge-
v·,1virydn konccr;! van 1r1nlekul.::1(' :>,H.ir 

stol. L>e zon zenai met alleen fotonen U1t; z11 
is eveneens de bron van een ononderbroken 
vloed supersonische bestanddelen, die de 
zonnewind vormen en die op de aardse 
dampkring afgestuurd worden. Door allerlei 
fysische processen, die buiten het bestek 
van dit artikel vallen, geelt de zonnewind 
aan!eiding tot geomagnetische stormen. die 
op hun beurt de samenstelling van de iono
sfeer zullen beinvloeden. Gelet op de tragere 
voortplantingssnelheid van de zonnewind 
en de geofysche bufferprocessen treden de 
hieraan verbonden ionosferische storingen 
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op r·,et ,::en vertragin.g va'> een tot m,·r" 
dar,en C>ok tijdens dc:ze periode kur,,-,,:,·; 
stu; np1 r r~ck•n in de· ; ~1dtovP: lJ1nd1ngeti 

7. Gi:egrclfische varia lies en geomagne!i
sche storingen 

WE w,-,nsen nu mee1· tepaald onze aan
.:!acrt le besteden aa:c ,je exponent van 

de cosi-,usfunktie in VE"ge,ijking (2). Hij bii,..t 
nl ~)k) \!!lj onvt;r'Wacht~: 'J\'1jzi.:~ t(~ V(~(SCh ►.!lt'.!l 

van :)!eu-r t::t1 1-;che Vf-1' ;1 -~'.'cide vv<.1.Jr ue v':1:: 

OS L L ;ds ,,tdl rne,, · 'Jat expune,·! 
toene'?,,-,t met de geo:--r:a,y,etische breects 
en we, zodanig dat h ! ,-our de gemat1gde 
streker: '7agenoeg de ti,ec"elische waa:de 
0.5 aaw,eemt om evenaa,waarts groter ts 
wor-:,en 0n kleiner n,v· ·:,e ooollichtova s·, 
toe 1 'J':':'l{,' l;:1d!ste c:r1 : pocrl\Jl.rd;:F!s 

op dl: k:ippe11. l·,ee, c! "'"'n ,rnclc·1 re9i ,, ,,. 
dal w:: t:,u;ten besprek1r,g :c1:en. Ter iilustra!l'J 
vermelci -, dat, tussen , ,L! en 1967 buite·, 
de w,ntermaanden. op t,et KNMI te de B;JL 
deze e.<ponenl lussen 0.-\ en 0,7 schomme:
de T,:i ;-<_,:;a.ubun1e nabiJ Tn~:io (,Japan) scho:,1 
r1H,1, 1,.,rrd l':lin. i\1Hi'.··;c-,:-:h st<.,11 rnen 
V,"i••;l d,1! h!J dC-!·1 !r~ kl,.:;"1rH;i •,l/ 1.)rdt n.'Jdrf~-ltllf'.: 

geoma.:ind:sdie onru,-;t st,;gl HoucH rnc:r, 
re ken- ''9 met de Jaa,get1:deninvloed en 
split,,! ·r,en de waamer·,:•·,0en in twee eye,, 
nl. ec,n gaande van noven:c)er tot en met ·e
bruar: n, een tweede die br:gint in maart en 

/Crndt:' Li:!/onder 1nq net noc>r·d,,:i, ~ 

hal'.r, stat10111, 11, ,1,:; gc:rna!1gck,1u, ... 
tiJdens de zomer de eJq:n:,nent nagenoeg z:Jn 
theo,etrsche waarde aa,;:,eemt. terwijl h1J ,n 
de w, 0 ,t•Ymaanden ze !s ··,egatief kan z,:n 
Men z,s! dit het best in warrneer men in een 
(j1Jbt;Pl!,;,1;ir·itrni(:,cf·1 d1.'=1q:,--tr 1 "1, rlP ;:}bsnr·pt:c· 

uµ het m1ddaguur u1tgedrukt in decibel -
u1tzet in funktie van de zonnestand. In figuur 
4 werd deze laatste eenvoudigheidshalve 
u1tgedrukt in funktie van de zenitale afstand. 
Mensteltzonder meer vast dat men door de 
waarnemingspunten twee rechten kan doen 
lopen. waarvan een met een helling van -0,55 
voor de wintermaanden. Hierbij gaat hel om 
waarnemingen uitgevoerd te Freiburg (DBR) 
in 1960 Hoe is nu deze figuur te verklaren? 
Wei, bij de opstelling van formule (2) zijn we 
van de veronderstelling vertrokken dat de 
elektronendichtheid der E-laag volledig be-

paald werd ,jc.:,, de fotonenflux ,j,,, zonne
straling. De va 0.tgestelde ah1✓ ,_1k1""J in de 
wintermaancisn w;jst op he! :Jsstaan van 
1onisatiebronnen r,ie geen vert:and houden 
:riet de7c· l<,t•-'rE=,nfl11x Ht1I is/(':!:·!! di:lE·' (,r1-

h€·:l'\f::nde ll 11 d!!-~hf"lHl /1ch LL,. he:! 
sterkst doet q,,!dc:n m de:cemb,Jr cia,n waar 
we op gronc; ·12.n de lage zonnestand de ge
ringste fotoner:f u>: van het jaar rr·cqen ver
wachten. Eer; nader onderzoek ,eert vlug 
inzien dat het on, een ionisatieL·c,n gaat die 
norff1Aal ?Vvdkkc··- 1·:; rlan di) ,,.,1nnestraling 
~:-lccht::, rnnr l<J-,d:l' \1\•;innt~rn ()(~ 'i :,_,r·1i';:·1t!u)( 

~:;lcrk rd~)(~npi" 1s, vuural wanrrH'(·'r'li)a<:11 t)ij 
een akt1eve L'-'" en zich des te ,,te,ker doet 
gevoelen wa:cr;eer men de poo,:1c.r-1tovalen 
benadert. Het bssluit ligt voor ,je "oand dat 
het hier om een ,onisatie gaat ve,clorzaakt 
door prec,p:tatie van gelac:en i:,est;ind-· 
dcle11 1··011 ,1.:,:1w1171rHJ k:,I ;l;,t 
df: expon)·)1 ;1;_~f\ ~:,chc1rnrnf;i1r1~p\''! \,,f';:·tuont 

rnet de geog,at sc•,e lengte. Do""""t de kor
puskulaire ·,ee1s:ag in de po,)i! ·critovalen 
gebeurt en ck, poollichtova:e,, ""et met 
breedtecirkef,,, •0,.n1envallen is :·,eteen dit 
aspekt ook ve-kia,;r·d 

8. DE NACHTEL!,JKE IONOSFEER 

PROEFOt~i:·EP.ViNOELIJK stei' :r:en vast, 
dater op een noogtevan 100 -:r-: snachts 

minstens 1 OUO e:ektronen per en" .ucht aan
wezig zijn. D:! 'e,atief extrernurn 1;; 9elegen 
tussen twee ,,·:: 0 ·,;rna: het ene be·,eden de 

op 1?0 km 
!tJk ~1USJf.: dic:!\i::,i:~ kan n1r:t ;:n;;c''" ve:rklatu-d 

wo~·den ddi'! aa1·1wr~LJUIH::':J V2±n 11;:ich

telijke ionis;,t,eb•·,:mnen. lndien :jeze er niet 
waren. mo;,st e:ckeie u ren na zo,,,;0-,dergang 
de elektroner::j:shtheid reeds op W0 elektro
nen per cm 3 !;;1:,ggevallen zijr: Pr-::.efonder
vindrlijk wwci ;,. nachts een L•;r,,an-hela 

9 ,BRi, ·) T t1('.', ·'t:: 1c)ch Kan ,~·1un ,--:_:i, ,;·1nn dat 

een dgl. strai:'1g :n staat ,s 0:1: v0:doende 
ge'ioniseerde nc;ekulaire zuurstu' te produ· 
ceren waarcccr het verlies doo, ·-e><;·Jmbina
tie word! goe,j,3e:naakt. Men ne,x,: aan dat 
drm, stralinq ·1c,rstrooid zonne,,cht is dal 
CJ1:!d1Hunde,:,,·<! · di du, ir de ,,. •rid ci1c, 

qro!Pndt;(d(~ ~;:! Vidh=)rsl,)i i)t·:-,! \,/erc:lc~r 

zoudcm even,_,c,:E lot deze 1onisat 12 tJ:,dragen 

(') 1R 
sievermogHn 

+ 

Log cos X 

,·,·::ddaguur 



L v,nan-alfa stralir,,J ( 121,6 nm) var: proto• 
: 30,4 nm) van cL,tJt)el-

heL.J,.,, De tweede r·Y,rsdie
,: :-dr;"tl\nq, rnaq 1·~-;~:r1rnqf 

,;<'.:"'~va::Hlou~;d wor 1:-Jt·,,1 .<'.IJ li)vert a!k:;-;.11 1.~ 1~~·n 

ri·•c•r i-,Jkll t.~ b: Jdra~3c: '.-.J':?LirJn het ger 1nqe 

t:e-✓,Hmogen der vnrstrooide zonnestcal:ng 
gedurende de nacht 

9. SPORADISCHE E-LAGEN 

N/\)\ST dn tr::~J1tic1nPl8 E-iaBq :;t;~i1 rnnn 
v;_=i::}t d:"t1 op '1er,-::-:~it:rl11kr: t1Jds!1r)(!''n '.-,up·

r::lc-rnc:nt.urc: 1nge·i ~tst-Jan, dir, c~r~n 

:::,eperkte u1tbreidr:,q ~ennen en van ce8erkte 
dr_,ur zijn. Blijkbaa, t1.:,udt hun vorrnq·,Ci ver
t·and met het bes!.Bn van vertikale r~nen
r·ewegingen langst·,een geomagnetrsche 
vt-':dliJnen Deze :),c;wer:iinqen 1ouchc,,1 ver
(·c:r 1aakl \/\f(Hdc·r1 

t. :nden \Ndt1rvdr"l r 
C:8'Nezen werd doe;r het lozen van :< ;niseer
ba,e gassen ter r;cnqte van 100 km. 
Een andere verk:ar:nq :s, dat ze le wi1ten zijn 
32,,, wolken meL,a!:c)nen, die moge!·1k door 
':2 wind voortt,eA',)c;ec1 worden. De :cY1en 
/1 1 if 7()Udt~n Vd(! 1-.. ,. 1 '.·T .. 1i(:;(;r1n /"i(~rhor:1·-;: /tjfl 

,··; andPrF ~:,tudH:·'. V'JIJ/f:~n 1:r up dal )1(·! ri1cr 
p1e,;1p1l,Jlil)p,;,r1,r1e11 yaal, die vm-

p!aatsen ten gevclge van temper at uurs
e:' densiteitsgrac:e,· ten, of anders af,Y,iven 
,. 0 ,der invloed va·-, e:ektrische velcen. Het 
r,','sterieus ged•c1<J van deze sporadi.sche 
!;idrj det ionnsk•i·::· \;;}nnt ()f?r'l ;1f:r·.,'i !dedi)ku 
d::-;ur,i11ne or; r1t:.-! l 1:rr,::.-in un het /r)Uk 

v.:r: de ionu~1ft)(~: E~;,q nad~)fH tJt:f'dri,Jt_':1n9 

va:: dit onderwe,p va!t evenwel t,t,:!tcr, de 

Mariner ·10 terug naar 
Mercuri us 

• 

r/en heeft beslote·-, ,Je Mariner 10 t,,•:1e,-s de 
.,"f;;(~(fr: ontmoet,r.q met Mercurius ,:,c:; 21 

a 

,te halfrond t,-~ l,3tE:n v!H:·qcin. e11 '.t1nnr 
:a,,gs de nactllkc,•,t Door twee baanco,,ec
:,es van mei j.1 is ::;iJ de tweede ont.--,occung 
:J'c' ;o;ortste afstanc to: de planeet op J 1 625 km 
Q'c'Uacht. een derde correctie zal ,jeze af
s,a,,d op 47360 "'" brengen. D(•or deze 
.... !r:r 1 k~ currectir• ; .. d de f\11cu1rH•r tJ<~;,/E-ni:1ien 

ri1aanden :·+:::,Jternt)ni ;} s op,:!''1,Jvv 

L:1··,qs de plan(~(;(~ c1c1en. 

Ue redenen voor ,je keuze van de da-:Jf,ant 
z:;n de volgende 
Je reeds opgen.:,r·1c•1-, foto's wijzer, q, be
anqrijl-i:e verschiH::': iussen tvvnn hj![1._-,ndfln 

vari tle planeet, er, 111 ,;epternber wli men tle 
overgangsgebieden tussen deze beide half
ronden opnemen. Ook zal men stereo-op
namen maken van het zuidpoolgebied, dat in 
maart niet is gefotografeerd. Tenslotte zal 
men door het opnieuw fotograferen van 
reeds opgenomen gebieden meer te weten 
kunnen komen van hellingen en hoogten 
van het relief en ook nauwkeuriger metingen 
kunnen verrichten van de helderheden van 
debodem. 
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Russische radiotelescoop 
in een baan om 

NN f<II); 

Temperatuurmeting tot 50 cm onder de grond 

OP d_,_' .. k_.un_ strnat:ge !\i;-irsman_e_n. de 
f {l!c,c;f'=;chf·~ ,_IP 1nk\1 plane 

\d ";, .. ;c •,ci1::•n IVLH:.;<:~ c·i i- 'en'.; .·-1 heeH rnen 

een -;:iroot aantal ins'<LWH.'nten aange· 
bracri: Hun doel was ae :,,mosleer en het 
oppervi;, kvan de planeet ,eonderzoeken 
Een v:1r: de instrumer;te,·1 was een kleine 
rad:o:,a:eskoop gesch:..;r voor radiogo'-
Vt'', 'c(l'i 4 crn !1e1 (.1(1 di 1 rcir' keC'1 

tek's,,c,op bevatte In de· ,·~. •'e andere 9e
va ;en v,erd de mtens:te,t van de radio
stra·.nq van de Aarde ,,n van Venus ge
me'er, De funkties va,-· ce teleskoop aa,·, 
bee··.:; van Mars-3 ,,varen omvangriJker 
He~ \N,➔~~ n:':tr11ei1jk n1Pl aileer, de br1 dnr~!inq 
r:li' ,11,;:i:,:cte11. r:1;1;,1 , ,,,1 de' pul;11 

r;td1t.i:,;~_r;,l1 h,t.ir~) le' rneten 
Orn d,t dubbele doei adekwaat te realise 
ren ..-.:.,est echter de u.boering van de 
met, ng en de bewerk1 nq van de resultaten 
een hee, stuk ,ngewi k.ke:der worden. Maar 
dco, moo1n rns1 hebbE>n dPze 
c-;.: ,. :prrnr1111q,.:n ,y,l1H1r1d .lu1·.:: 
(br;,\ t1t:t hrod<•r 1,-1Pr7unk vvas he: 

mCJ,J•,c:•_k de ternperatuur ,,an de opper
vlal<te.a2g van de piar,eet tot een dieple 
van ongeveer 50 cm onc:er de grond le 
beoa:e" Naas! de le:":pe,3tuur was het 
door G'' polaris;itiemer,·1gen bovendien 
rr1u•i;•~l•t•< ,je ciii-~k1 ht1 '\Of1'.-;larite va:·1 

de r~L;:;,r,;.1 van cic• (JPD<:1 \. :::1,,\i(;(/ldCJ tot f:~en 

gel,, ke ,i,epte te be1es.,,ne:1 
(De :i1elektrische kons:ar;e rs een groo!
he":i ,:;;e de invloed ;.-,,,-: een isolerende 
stof oc eiektrische ve1,fi':, ,,umeriek vast
leg: oc,c,r deze le verqc,,,,;en met her (JP· 

cferor•ii/.1,e 
' { ,,c1 ) 

;,nt,,1 rH)8 van Jc fdGli;rele:;koop fli]() 

ee,0 iJ;cFneter van circ, 6l' cm Het afta:::
ten vF de planeet gebeurde niet door h8t 
afzr,nde,liJk richten vae1 ,:Je antenne. maa, 
do,:,, de verplaatsing v3r, de satellret 
(Marc.. Ji t,m gnvokw z :n ba;inh<"we-
911°>': m1d,jell1[n r,N ,1lqnta1;,c 
qc~;k;ci v.-;1s onqr)ve:r-.., kn1 :\~et de, 

grootste rad1oteleskopen op aarde kan 
men siechts een bee' d '1ar, de hele pia
neer ~,,;,;;en. zonder deta : 3 Van de aarde 
uit zc,u zo· n gedetaille-3r =e meting slechts 
kunnc,•·. wordPn uitge,,r,,,cr, als de anter1 
ne een :;,1ddcll1Jn van Jli i:,1, l1ao 1 
De baan van Mars-3 is zeer langgerekt. 
De kleinste afstand tot het oppervlak van 
de planeet bedraagt 1500 km, de grootste 
ongeveer 200000 km. Een omloop duurt 
circa 12 dagen. De baan van de satelliet 
heeft men ten opzichte van het Marsop
pervlak zo georienteerd. dat de radio
teleskoop achtereenvolgens bij iedere 
omloop een zone tussen 60 graden zui
derbreedte en 30 graden noorderbreedte 
kon aftasten. Het zuidelijk halfrond van 
Mars was tot nu toe het minst bekend. 

'.Joor hf:t <Jr,b ec:1 ten noorden \.3'1 de 
nkwa!or -1 -?r1 .?;) qrddi?P 

.-,ar,r:n rnods J'="'-;i:'\'t1ns tf::r besr h ~" nq 
·1'c'rkregen door· r :idarrnet1ngen vd11 de 
aarde uit. Met ber,ulp daarvan kon r~,en al 
de dieleklrisc,,e ~cnstante van r;et cpper
v!ak schatten V<,ur riet zuidelijk ,-,.~!fr,,nd 
r,eschikte mec: ,·, et over verge:;Jkt,are 
~.-:eu~:;ven::, De hev:r··dinu()rl ()VC:r dE-' ;(•r:·1 

;:cr;J(uur· Vdii '::!t·'~: :,=)dq c·vv:·1 benr~,k:r1 fi<\I 

oppervlak ,,an ,:;2 pl,rneei 1n versc',::',,r·,dn 
geb1eden van ell 11aifrond ziJn ve: k:egen 
··net behulp van c:J,:-, radioteleskuup van 
Mars-3. Het z,r-, ,;cneke gegevens en ze 
i Jken zeer 1ntc,cessant. Uil lheo,et,sche 
t)erPK.eni nqen y,-1,,--:i,· ;Jf. vt\r vvach tte :ri~)~-: d::H 
, 1p een o:i:q , ,1 1 1 een tlitlve cln 

·r:·rnper;,1luur UfHk~r nul zou !::J:J(1 r1 
'=n daar heerst ,n,jerdaad een bitter,' ,wu 
niet temperature,·, iager dan -40" C:e:s,us, 
zoals nu werd be·,esligd. Op grote <'c,:de
!,,ke breedte (60 waden) daart de re,-·1pe
ratuur nog 10 ·· ,n qraden. Op een di,:•;,tn 

,)()k kon':;tant ·duP:~ni:fr) r;eri f:itr':'1::,;.d 

L)aaru1t volgt de, de bodem eeri gering 
:nermisch g,?ie•oingsvermogen heef: Dit 
geleidingsvi,rrc,)Jen is niet ov.:,rai ,,,,,1-
zelfde. De bewer..;,·,g van de po:ar:satie
N,t:ngen laat z,v, dat de dich;hc,d ·1an 
: lr) o~:pcrvl;:1kt1::i;:i-1-;; 1n ver~;ch1lic-r~:J\; qe--

f)iudr!rl vdn tH·.: /,.;:del1Jh t1dif1{ 1-::~r 

sc1·11 I lend 
Zeer interessant :eek een klein d·~·"ker 
9ebied, bekeno or .. jer de naam Cerocrus. 
Di! werd gedurende de Marsnacht ,joor 
,je satelliet weargenomen. Met1nqen in 
hnt intrdrO()(! ?inn ddt dr\ 

Cerber1.1:; 
10 graden tH>~_i<•r ,Jan vo.r-1 de c1rr1~;e,1:n9 
;)e radiotelesk.,z,c registreerde er ook 
een hogere waarde van de die!e-,,r,sche 
k.onstante. Be:.Je 'ctktoren wijzer ,:,~. een 
grotere dichtrc,d van de boderr ue be
v,;r:rkirn.J van d" ,,,,,,r'!-astronom: 1;cr·,.~ rne
t.nqt:~n beves11qr ',,r iesu!tadt !n de c;n1-

qnvinq 1s dP <J1,::i·:tt·:e1d van d(' oc,d':?-11', 1.2 
qram per cm' ,,-, het gebied Cemerus 
echter twee keer zo groot. 
Omdal de in:c,:rat;e van de radio,e!e
skoop afkomstig •s uit een geb18•J ,.ran 
rninimaal 200 k1.,.., ,,c,n men zo'n ve:l·,c•(,q
dc d1chtt1e1d '✓ c-:·:-.i3l en als n1en a1..1: ii'l68lT1t, 

dat in het betrokken gebied vanuit de 
diepte rotsmassa's tot aan de oppervlak
te komen. Deze rotsen zouden een ge
middelde dichtheid hebben van 3,5 gram 
per cm 3 . De verwachting is, dat men uit 
deze radioastronomische metingen nog 
meer kan achterhalen over de thermische 
en elektrische eigenschappen van de 
oppervlaktelaag, en dal het eventueel 
mogelijk zal zijn het verschil tussen de 
donkere en lichte gebieden van de pla
neet fysisch teverklaren. • 
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