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Inleiding 

Niet alleen het DMS symposium, april jl., was zeer geslaagd, 
ook het etentje bij de Mexicaan achteraf, mag zeer geslaagd 
genoemd worden. Hier werd de radio- sektie van de DMS 
opgericht, bestaande uit (tot nu toe) Frank Kooiman en on- 
dergetekende. 
Voor zover bekend is het de eerste keer, dat er binnen DMS 
aan radio waarnemingen gedaan gaat worden. Er zijn ge 
noeg plannen; ze moeten alleen eerst nog ‘even’ uitgewerkt 
worden. 
In dit artikeltje wordt kort beschreven hoe meteoren via ra- 
dio gedetekteerd kunnen worden, wat voor resultaten er al 
mee behaald zijn, en wat de toekomstplannen zijn. In de 
komende nummers van Radiant mag U meer nieuws van de 
radio-sektie verwachten. 

Theorie 

In het kort wordt hier de theorie van het radio waarnemen 
beschreven. Wanneer een meteoor in de dampkring van de 
aarde verbrandt, laat het een geïoniseerd spoor achter. Dat 
kan niet alleen visueel worden waargenomen, maar ook in 
het radio geboed. Bij waarnemen op de FM wordt de vol- 
gende methode toegepast : 
Normaal gesproken kan een FM station alleen direkt worden 
ontvangen, met andere woorden, als deze zich boven de hori- 
zon van de ontvanger bevindt. In verband met de kromming 
van het aardoppervlak, is het bereik van een FM zender dus 
beperkt. 
(Zie figuur la). 
Echter, wanneer er een meteoor verschijnt, kan de radiostra- 
ling aan het geïoniseerde spoor reflekteren, zodat de zender 
gedurende een korte tijd over een veel grotere afstand te ont- 
vangen is (fig. lb.). D e maximale afstand tussen zender en 
ontvanger bedraagt voor deze methode zo’n 2000 km. 
Voorwaarde is, dat het meteoorspoor raakt aan een ellips, 
met de zender en de ontvanger in de brandpunten ervan. 
Een puntmeteoor, hoe helder ook, is niet of nauwelijks te 
detekteren. 
Als de gewone FM band (88 - 108 MHz) gebruikt wordt, 
zullen niet alleen meteoren de radiostraling reflekteren. Ook 
vliegtuigen zijn uitstekende reflektors. Verder kunnen ook 
onweer en poollicht roet in het eten gooien. Hoewel het 
signaal van een vliegtuigrellektie goed te onderscheiden is 
van een meteoorreflektie, zijn ze toch storend. Daarom is 
het gunstiger, om bv. op 60 of 70 MHz waar te nemen. 
In het voormalige Oostblok wordt veel van deze frequenties 
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gebruik gemaakt. De afstand tussen zender en ontvanger is 
dan groot, evenals de kromming van de aarde, zodat vliegtu- 
igen geen straling van de zender naar de ontvanger kunnen 
reflekteren. Hun hoogte is dan te klein. Bovendien zijn de 
meteoor reflekties bij deze lagere frequenties ook wat langer. 
Een nadeel bij radio waarnemingen is, dat het niet of 
nauwelijks mogelijk is om richtingen te bepalen. Als voor- 
deel kan genoemd worden, dat het mogelijk is om bij alle 
weersomstandigheden (behalve onweer) waar te nemen. Ra- 
dio waarnemingen zijn dus goed te gebruiken, om de ak- 
tiviteit van meteoorzwermen te volgen. 

Apparatuur en waarneemmethode 

Voor de FM-band van 88 - 108 MHz kan in principe een 
gewone tuner gebruikt worden, mits die aan de volgende 
voorwaarden voldoet : 

De gevoeligheid moet groot genoeg zijn. Het gaat im- 
mers om een ingangsspanning van enkele microvolts. 
De tuner mag niet beschikken over een automatisch 
ruisonderdrukkend systeem (muting, squelch), tenzij 
dit uitschakelbaar is. 
Ook mag geen AFC (Automatie Frequency Control) ak- 
tief zijn. 

Als antenne kan een yagi-antenne uitstekend dienst doen. 
Bij het waarnemen gaat het erom, een zgn. ‘vrije frequentie’ 
op te zoeken. Dit is een frequentie, waarop alleen een indi- 
rekt te ontvangen station uitzendt. Om goed af te kunnen 
stemmen op een dergelijk station, is een AFC systeem dus 
uit den boze. Die zoekt juist, waar het sterkste signaal is in 
de omgeving van de afstemfrequentie! 
Wanneer de juiste frequentie is gevonden, hoort men via de 
speakers of de koptelefoon alleen ruis. Als er een meteoor 
verschijnt, zal de zender eventjes te horen zijn, of, bij een 
zwakkere meteoorreflektie, zal de ruis wat afnemen. Dit is 
de reden, waarom de muting of de squelch knop uit moet 
staan. 

Resultaten 

Omdat de DMS radio sektie nog maar kort bestaat, zijn er 
nog geen resultaten geboekt. Echter, in Nederland is al een 
aantal waarnemers aktief, die al mooie resultaten hebben 
behaald. 
F’rank Kooiman neemt zelf al een aantal jaren waar en ook 
Erwin van Ballogoy is al geruime tijd aktief. Edward Hamers 
heeft ook goede resultaten geboekt [?]. Twee jaar geleden 
hebben we samen de Tauriden waargenomen. 
+ Lees verder op bh. 69 tweede kolom. 


