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Abstract

During the 1976 period of maximum intensity of cosmic
rays a latitude survey was carried out at sea level
with two neutron monitors and a neutron moderated
detector on board the S.A. Huguenot of Safmarine.
The survey lasted for eleven months from December
1975 to November 1976 and a cutoff rigidity range
fiom 1£GV (New York) to 17 GV (Singapore) was covered.
The second neutron monitor was designed to be more
effective and less sensitive than the standard 1NM64
for the roll and pitch of a ship.

A theoretical simulation model was used to compare
the caracteristics of the tvo neutron monitors and
was finally compared with experimental results. The
results of this study confirmed the purpose for which
the second neutron monitor was de-signed.

The data recorded during visits to various harbours at
specific cutoff rigidities were used to determine a
attenuation coefficient for both monitors. The re-
sults were compared with the results of other research-
ers. Because of the lack of data and various diffi-
culties the latter was used. The data were corrected
for variations in th« primary cosmic ray spectrum by
using a modulations function caracteristic of a period
of normal modulation. The data were normalised to
the relative counting rate of four reference monitor
stations during October 1976.



A polynomial regression analysis was used to find the
best fit to the experimental data for both monitors.
The differential response functions were there-upon
calculated and compared. It was found that
the second monitor was more sensitive to low energy
particles and had a stronger cutoff rigidity depen-
dence.

Finally the data were corrected for temperature depen-
dence because of the contribution of muons to the
counting rate of a neutron monitor. The long term
correction coefficients which were used proved to be
satisfactory. The difference between the temperature
corrected and uncorrected response functions turned
out to be less than 0,51 at 1 GV.

Tt was found that the North Atlantic data do not fit
data obtained for the two voyages over the Indian
Ocean. The conclusion was thus made that the calcu-
lation of cutoff rigidities in die North Atlantic
needs to be improved.

A comparison of the 1965 and 1976 latitude distribu-
tions showed that the 1976 cosmic ray spectrum was
softer compared to the previous maximum in 1965 and
about the same as in 1954.
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HOOFSTUK 1

INLEIDING

Die eerste uitgebreide breedtegraadsopname van die
nukleonkoraponent van kosmiese strale is deur Roae
et aZ.,1956 met die Labrador in 19S4 gedoen. Sedert-
dien het navorsers die waarde van die invloed wat die
magneetveld van die aarde op kosmiese strale het en
die resulterende variasie van die intensiteit met
verandering van geografiese posisie, besef. Die
akkurate berekening van vertikale afsnystyfhede het
met die tyd geleidelik verbeter, maar is ten spyte
van die gebruik van gevorderde modelIe en rekenaars
nie met dieselfde betroubaarheid oral op aarde be-
kend nie. Kennis van die invloed van die aarde se
magneetveld op die verspreiding van kosmiese strale
oor die aarde, vereis dat steeds meer gedetaileerde
eksperimentele data tot die bestaande data toegevoeg
word. Komplimentêr hiermee is die akkurate bereke-
ning van afsnystyfhede oral op aarde. Sedert 1954
het die studie van veranderinge in die primêre spek-
trum van kosmiese strale gedurende die 11-jarige son-
siklus toenemend belangrik geword. Vir dié studie
het die breedtegraadsverspreiding van kosmiese strale
gedurende verskillende tydperke in die sonsiklus reeds
bygedra tot kennis van die meganismes vir die modu-
lasie van galaktiese kosmiese strale. Breedtegraads-
opnames tydens en tussen die ekstreme gevalle van mak-
simum intensiteit van kosmiese strale is dus 'n uit-
stekende metode vir die bepaling van die styfheidsaf-
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hanklikheid van die elfjaarsiklus. Hierdie afhank-
likheid kan slegs met groot orasigtigheid uit vaste
neutronmonitor data vasgestel word.

Gedurende die tydperk van maksimum intensiteit van
kosmiese strale in 1965 het Carmiahael et aZ.,1969
'n uitgebreide opname in Noord-Amerika onderneem.
Vir die daaropvolgende elf jaar het die verloop van
intensiteit N teen afsnvstyfheid P_ en die daaruit-

c jij

volgende differensiële intensiteit /dP soos deur
hulIe bepaal, gedien as referensie vir ander navor-
sers wat opnames ter see, oor land en selfs per
vliegtuig onderneem het. Hieruit volg die belang-
rikheid van betroubare N teen P -verlope vir die tyd-
perke van maksimum intensiteit van kosmiese strale.
In hierdie ondersoek is die data van 'n breedtegraads-
opname op seevlak wat in 1976 deur die plaaslike na-
vorsingsgroep onderneem is, gebruik vir die bepaling
van die integrale en differensiële intensiteitsver-
loop as funksie van afsnystyfheid vir die tydperk van
mafcsisruro intensiteit van kosmiese strale gedurende
1976. Hierdie verlope is vir twee van die drie mo-
nitors wat vir die opname gebruik is, gedoen. Die
tweede monitor het 'n gewysigde loodstruktuur gehad
waarmee gepoog is om die effek wat die wip-en-rolbe-
wegings van 'n skip op die teltempo van 'n standaard
1-NM-64 het, te verminder en terselfdertyd 'n neutron-
monitor met 'n hoer effektiwiteit te verkry.

Om tot die finale N teen P verlope te kom, is die
data deur die proses van drukkorreksies, korreksies



; vir variasies in die primêre Spektrum van kosmiese
! strale, en temperatuurkorreksies gevoer.
i
; Terselfdertyd is 'n simulasiemodel wat gebaseer is
; op die teoretiese berekening van kaskade-prosesse in

die atmosfeer en neutronmonitors, gebruik om 'n ver-
; gelykende studie van die twee neutronmonitorSse eien-

skappe te maak. Hierdie resultate is met die eks-
periîîîentsle bsvindings vergelyk.

In hoofstuk 2 word eerstens volle besonderhede
»'an die reise wat in 1976 oor die Indiese- en Atlan-
tiese Oseaan vanaf Suid-Afrika onderneem is, gegee.
Die vordering van die reise word aan die hand van
besoeke aan hawens in die Verre Ooste, Suid-Afrika,

] Noord- en Suid-Amerika gegee. In geheel is 'n af-
'.' snystyfheidsgebied van 1,7 GV tot 17,4 GV gedek.

! Vervolgens is die tegniese besonderhede van die neu-
| tronmonitors, elektroniese registrasiesisteem, druk-
! monitors en daaglikse kontrole bespreek. Die hoof-
; stuk word afgesluit met 'n beskrywinp van die aanvank-
!; like hantering en verwerking van data.

In hoofstuk 3 volg 'n beskrywing van die teoretiese
': simulasiemodel en die metode en prosedure verbonde
! aan die toepassing van die model vir die geometries
! verskillende neutronmonitors. Met behulp van hierdie
| model kar. die totale teltempo, die differensiële in-
;< tensiteit, die gemiddelde multiplisiteite en barometer-
; koëffisiënte as funksie van afsnystyfheid en atmos-
i feriese diepte vir 'n nentronmonitor met enige lood-



struktuur bereken word. Met behulp van die model
is uitspraak ter ondersteuning van die doel waarvoor
die tweede neutronmonitor gebruik is, verkry.

In hoofstuk vier word die keuse van 'n geskikte baro-
meterkoëffisiënt bespreek ten einde die data van die
breedtegraadsopname vir drukafhanklikheid te korrigeer,
Die gebruik van kort datastelle (minimum 15 datapunte)
volgens vasgelegde kriteria vir die berekening van
barometerkoëffisiënte vir NM1 en NM2 word bespreek.
Die skip het vir wisselende tydperke in hawens ver-
toef sodat die neutronmonitors vir die tydperke as
vaste neutronmonitors by bepaalde afsnystyfhede be-
skou kon word, en die data dus vir die berekening van
barometerkoëffisiënte gebruik kon word. "n Oorsig
van bestaande navorsingsresultate op die gebied is
terselfdertyd gegee. Ten slotte word die gebruik
van dié resultate vir die finale berekening van baro-
meterkoëffisiënte gemotiveer.

In hoofstuk vyf word die metode en prosedure vir <.Ue
berekening van korreksiefaktore vir variasies in die
primêre spektrum van kosmiese strale bespreek. Weens
die tekort aan geskikte en betroubare data vir vaste
neutronmonitors is slegs vier stasies tussen 1 GV en
7 GV as referensie gebruik. 'n Referensietydperk is
met behulp van dié data vir Oktober 1976 vasgestel.
As uitgangspunt vir die berekening van die korreksie-
.faktore is 'n modulasiefunksie eie aan *n tydperk van
normale modulasie gebruik. Met behulp van die modu-
lasiefunksie en referensie-monitors is die data vir
die breedtegraadsopname na die vlak van Oktober 1976



aangepas.

Hoofstuk 6 word gewy aan die bepaling van 'n be-
troubare en aanvaarbare bTeedtegraadsverloop vir
1976 en die berekening van die differensiële in-
tensiteit vir albei monitors. Die metode van poli-
noomregressie-analise is gebruik om die mees geskikte
passings dit is die passings wat die getrouste weer-
gawe van die eksperimentele data gee;, te bepaal. Vir
die doel is van transformasies gebruik genaak weens
die probleme wat andersins ondervind word. In die
ondersoek kom sekere aspekte van die gebruik
van die transformasies o.a. die invloed wat
dit op die vorm van die differensiële intensiteits-
kromme .het, navore. Die hoofstuk word afgesluit
deur 'n bespreking, aan die hand van die intergrale-
en differensiële intensiteite, van die verskille in
die responsie van die twee monitors.

In hoofstuk 7 word die berekening van temperatuurkor
reksies as gevolg van die bydrae van muone tot die
teltempo van neutronmonitors gebaseer op maandelikse
gemiddelde temperature wëreldwyd bereken, en die me-
tode van Dormant1974 bespreek. Die invloed op die
neutroninonitordata en verskil tussen die langtermyn-
en korttermyn-korreksiefaktore word bespreek.
Laasgenoemde korreksies is gebaseer op twaalï-uurlikse
radiosonddata, wat vir Suider-Afrika gedurende 1976
verkry is. Die herberekende differensiële intensi-
teit as funksie van afsnystyfheid word ten slotte vir
albei monitors gegee.



Die ondersoek is afgesluit deur 'n vergelykende studie
van die eksperimentele- en simulasieresultate vir albei
neutronmonitors en 'n vergelyking tussen die bevindings
van ander navorsers wat breedtegraadsopnames gedurende
die vorige tydperke (1954 en 1965) van maksimum inten-
siteit van kosmiese strale onderneem het, en die re-
sultate van hierdie ondersoek. Laasgenoemde is be-
moeilik deur die feit dat slegs twee uitgebreide op-
names gedurende die vorige tydperke onderneem is.
Ten slotte word uitspraak gelewer omtrent die verskil
tussen die primêre spektrum van kosmiese strale ge-
durende 1965 en 1976.



HOOFSTUK 2

DIE 1976 BREEDTEGRAADSOPNAME VAN KOSMIESE STRALE

2.1 Inleiding

Breedtegraadsopnames van kosmiese strale oor land en
ter see met neutronmonitors is deur talie navorsers
en navorsingsgroepe onderneem. (Roee et al., 1956;
Simpson et al., 1963; Skorka, 1968; Baehelet et al.,
1966; Dyring en Sporre, 1966; Iuaai et al., 1971;
Kodama, 1968; Kodama en Ohuohi, 1968; TLodama en
Iehida, 1967; iïoblee et al., 1969; Carmiohael et
al., 1969; Kodama en Inoue, 1970; Van der Walt,
1975; Keiler, 1976)

Verskeie breedtegraadsopnames op verskillende druk-
hoogtes met neutronmonitors aan boord van voertuie
en vliegtuie is ook onderneem. (Pomerantz et al.,
1960; Carmiohael et al., 1969; Keith et al,, 1968;
Kent et al., 1968; Van der Walt et al., 1969)

Verskeie doelstellings soos blyk uit die aard van
die verskillende opnames, is voor oë gehou. Talie
verwante navorsingsgebiede is terselfdertyd betree.
In die plaaslike navorsingsgroep is baroneterkoëf-
fisitfnte (Raübenheimer, 1972) en multiplisiteite
(Hieohke, 1978) op die wyse bestudeer.

Neutronmonitors met verskillende kcnfigurasies is vir
die verskillende opnames gebruik, terwyl verskillende
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\ afsnystyfheidsgebiede ondersoek is.

i Opnames op vliegtuighoogtes, oor land en ter see het
I beide voor- en nadele soos deur Carmiohael et al.»
j, 1969 en Raubenheimer, 1972 uitgewys word. Dit blyk
i egter dat die aard van talie van die opnames wat on-

derneem is, deur die beskikbaarheid van fondse en
1 fasiliteite bepaal is en nie noodwendig weens die
! spesifieke voordele daaraan verbonde nie.

2.2 Die 1976 breedtegraadsopname

: 'n Tydperk van minimum sonaktiwiteit en gevolglik
i 'n maksimum in die intensiteit van kosraiese strale
i is gedurende 1976 ondervind. Saamvallend daarmee

is 'n breedtegraadsopname met drie geometries ver-
skillende neutronmonitors aan boord van die vrag-
skip, die S.A. Hugenoot van Safmarine onderneem.

Die tydperk van die opname het van 9 Desember 1975
tot 14 November 1976 geduur waartydens die Verre
Ooste twee keer en Noord- en Suid-Amerika een keer
besoek is.

! 2.2.1 Die verskillende reise

' In figuur 2.1 word 'n geheelbeeld van die verskillen-
de reise wat deur die S.A. Hugenoot onderneem is,

; met enkele hawens en afsnystyfhede aangetoon.

Aangesien die opname feitlik 'n jaar geduur het en



van die V.S.A. tot Japan gestrek het, is die opname
in vier groepe, wat as vier afsonderlike reise beskou
kan word, verdeel.

Reis 1, (D.O.D.): Die skip vertrek op 9 Januarie
1976 vanaf Durban en doen by havens in Taiwan, Korea
en Japan aan, om op 29 Februarie 1976 vanaf Singa-
poer na Durban terug te keer. Tydens die reis is
afsnystyfhede van 5,9 CY tot 17,4 GV gedek.

Reis 2, (N.Y): Die skip vertrek op 7 Mei 1976 van-
af Walvisbaai en doen by hawens in Venezuela, Colom-
bië, Puerto Rico, Mexiko en die V.S.A. aan. Die
skip vertrek op 26 Junie 1976 vanaf New York om op
14 Julie 1976 te Walvisbaai te arriveer. Afsny-
styfhede van 1,8 GV tot 11,3 GV is bereik.

Reis 3, (P.O.D.): Die skip vertrek op 20 Augustus
1976 vanaf Port Elizabeth volgens dieselfde roete
as reis 1 na die Verre Ooste en keer terug na Durban
op 2 November 1976, Afsnystyfhede van 4,7 GV tot
17,4 GV is bereik.

Reis 4, (S.A.): Hierdie reis is saamgestel uit al
die kort reise wat tussen die Suid-Afrikaanse hawens
van Walvisbaai tot Maputo gestrek het. Die hawens
is verskeie kere vir wisselende tydperke besoek.

In tabel 2.1 word die aankoms- en vertrekdatum van
die skip in elke hawe, die afsnystyfheid, breedte-
en lengtegraad van elke hawe aangedui. Die tabel
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TABEL 2.1
Die tydsverloop en roete van die 1976 breedtegraadsopname van kosmiese strale

Datua

toil 4

09.12.7$
II.12.75
15.12.75
17.12.75
20.12.75
23.12.75
24.12.75
25.12.75
28.12.75
29.12.75
04.01.76
05.01.76
09.01.76

teil 1
24.01.76
25.01.76
27.01.76
28.01.76
30.01.76
01.02.76
04.02.76
OS.02.76
12.02.76
12.02.76
14.02.76
15.02,76
19.02.7(
22.02.76
23.02.76
25.02.76
28.02.76

Dat

343
345
549
351
354
357
358
359
362
363
004
005
009

024
025
027
028
030
032
035
036
043
043
045
046
050
053
054
056
059

BaV*

Durban
Kaapstad
Kaapstad
Walviibaai
Port Elizabath
Fort Elizabath
Oos towhm
Durban
Durban
Maputo
Maputo
Durban
Durban

Koot Kont
Kant Kont
Ktelung
Ktilunt
Pu*«n
Nagoya
Nagoya
Yokohama
Yokohama
Nagoya
Nagoya
Kotat
Koba
Kaohsiung
Kong Kong
Hong Kong
Singapoer

PC
(CV)

5.9
4,6

a.i
4,7

5.0
S.9

7,4

5,9

16.1

15,4

12,0
12.0

11.8

12,0

12,2

15,9
16,1

17,1

Braadtt-
graad .

-29,9
-33.9

-22.9
-33,9

-33.0
-29,9

-25.9

-29.9

22.3

25,2

35.1
35.1

35,4

33.1

34,7

22,6
22.3

01,3

Unttt-
traad .

31,1
18.4

14.5
25.6

27,9
31,0

32.5

31,0

114,1

121.7

129.1
136.9

139,6

136,9

135,2

120.3
114,2

103,9

Dttusi

29.02.76
11.03.76
19.03.76

tola 4
04.04.76
06.04.76
09.04.76
09.04.76
13.04.76
14.04.76
15.04.76
18.04.76
19.04.76
29.04.76
30.04.76
04.05.76
05.05.76
07.05.76

Rei* 2
10.05.76
21.05.76
27.05.76
28.05.76
29.05.76
30.05.76
01.06.7
05.06.76
07.06.7

«8

60
71
79

095
097
00
00
04
105
106
109
110
120
121
125
126
128

131
142
US
149
150
151
l?3
157
!59

Bam .

Singapo«r
Durban
Durban
droofdokk*

Durban
Kaapstad
Kaapstad
Pott Elizabeth
Port Elizabeth
Oos London
Maputo
Maputo
Durban
Durban
Part Elizabeth
Port Elizabeth
Kaapstad
Walvisbaai

Walvisbaai
La Cuaira
La Cuaira
Santa Marta
Santa Marta
San Juan
San Juan
Vcra Cruz
Vcra Cruz

re
(GW)

5,9

5.9
*.8

4.7

s.o
7.4

5.9
5.9
4.7

4,e
8.1

11,3
*

10,4

8.3

8.0

Iraidtc-
graad

-29,8

-29,8
133,9

-33.9

-33,0
-25.9

-29.9
-29.9
-33.9

-33.9
-22.9

10.6

11,2

18.5

19.2

Ungts-
graad

31.1

31.)
18.4

25,6

27,9
32.5

31.1
31.1
25.C

18,4
14.5

-66.9

-74.2

-66,1

-96,2



N> TABEL 2.1 ( v e r v o l g )

Datga

07.06.76
08.06.76
09.06.76
11.06.76
12.06.76
13.06.76
16.06.76
17.06.76
lt.06.76
20.06.76
20.06.76
21.06.76
22.06.76
23.06.76
26.06.76
2t.0S.76
30.06.76
14.07.76

Ui» 4
16.07.76
18.07.74
20.07.76
21.07.76
25.07.76
26.07.76
26.07.76
ll.0t.76
13.0t.76

Dag

159
160
161
163
164
165
I6S
169
170
172
172
173
174
175
178
ItO
182
196

198
200
202
203
207
208
210
224
226

Haw»

Taapico
Taapio»
Bottitoo
Bauatoa
Hav Orlaana
Bataa Uugt
Savaaaah
CharUitoa

Newport Haw
laltiaor*
WUiaor»
rtiitadalphta
Maw Yark
Maw York
Savanaab
Savaaaah
Ualviabui

Halviabaai
Kaapatad
Kaapatad
Port tllaabath
Pott Ilitabath
0ot Uadoa
Durbaa
Owbaa
Kaapatad

Pt
(CW)

8,0

6.9

*,5
4.4
3.6
3.4
2.5

2.0

1.»
1.»

8.1

4.8

4.9

5.0
5.9

4.8

Bratdta-
graad

22.2

29,6

29.9
30.5
32,2
32.7
36.9

39,5

3».»
40.6

32.1

-22.9

-33.9

-33,9

-33,0
-29,9

-33,9

Laagtt-
graad

-97,8

-95.3

-90,1
-91,2
-11.2
-79,9
-76,4

-76,5

-75,1
-74,1

-81,1

14.5

• 8.4

25,6

27,9
31,0

18,4

Datu*

16.08.76
l7.0t.76

Uia 3

20.0t.76
04.09.76
07.09.76
01.69.76
15.09.76
16.09.76
11.09.76
19.09.76
21.09.76
22.09.76
23.09.76
23.09.76
25.09.76
25.09.76
27.09.76
29.09.76
01.10.76
05.10.76
06.10.76
08.10.76
10.10.76
t1.10.76
13.10.76
16.10.76
20.10.76
02.11.76

Dig

229
230

233
248
251
252
259
260
262
263
265
266
267
267
269
269
271
273
275
279
280
28t
284
285
287
290
294
307

Haw»

Xaasatad
Pert CUcabatb.

Port eiisabatfc

Kaaluag
Kaaltmg
Puaaa
Tofcuyaaa
Tbkuyaaa
Koba.
Koba
Yokkaicbi
Shiaiiu
Yokohatt
Yokohaaa

Klaittu
Yokohaaa

Koba
Koba
Kagoya
HirMhiaa
BiroibiaM

>Hg Kong
Singapoar
Durbaa

Pe
«W)

*.»

16,1
15.4

12,0
12.5

12.6

13,2
12,0
11.8

11.8

11,8
12,6

12.0
12.3

11,8
12.5
14.1
17.1
5.9

Btaadtc-
graad

-33.9

22.3
25,2

35,1
34.0

33,6

34,5
34,9
35,5

35,4

34.6

35.2
34.3

33.9
33.9

01.3
-29,9

laogca-
graad

25.6

!14,2
121,7

129,1
131,8

135,2

137,1
138,5
139.6

139,8

135.2

136,8
132,5

131.8
130,9

103.9
31,1

** •» tUID • * -



; word nie in die volgorde wat die reise ondernee» is,
:' aangedui nie maar wel volgens die tydsverloop van die
l opname.
i

1 2.2.2 Die eksperimentele opstelling

Neutronmonitora

'n Skematiese voorstelling van die drie Monitors wat -
vir die opname gebruik is, word in figuur 2.2 gegee.
Die benaming NM1, NM2 en NM3 word gerieflikheidshal-
we soos in die figuur aangedui, gebruik.

NM1 was 'n standaard 1-NM-64 {Carmiehael, 1964) met
200 mm was weerskante en onder, en 150 BUB was bokant
die monitor. Hierdie dikte was is aangebring ten einde
groter afskerming van omgewingsgeproduseerde neutrone
tot gevolg te hê (Hatton en Carmichael, 1964). Die
was is in aluminiumkaste gegiet en met houtstutte in
die bodemgedeeltes versterk. Die dikte aluminium is
verwaarloosbaar weens die klein reaksiedeursnit van
aluminium vir neutrone (Marion en Fowler, 1963)

NN2 is aangepas deur van loodringe sonder skouers
gebruik te maak. Van der Walt, 1975 het na 'n
deeglike studie van data wat met 'n standaard neutron-
monitor aan boord van die toenmalige Antarktiese af-
losskip, die RSA verkry is, gevind dat NM1 se rig-
tingsgevoeligheid d.i. die gevoeligheid vir kosmiese
strale wat uit verskillende hoeke op die monitor in-
val, beïnvloed word deur die sywaartse- en boegrolle
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(rol- en wipbewegings) wat die skip maak. Deur

loodringe sonder skouers te gebruik kon dié

effek verminder word. Die massa produseerder is

egter konstant gehou deur die massa van die lood-

ringe dieselfde as die loodringe van NM1 te hou.

Die buite-deursnee is gevolglik van 3S6 mm 12a 378 mm

vergroot, terwyl die binne-deursnee op 254 mm en die

dikte op 314 mm gehou is. In hierdie geval is die

wasreflektor semi-silindries met 'n reghoekige bode»

gemaak. Die dikte van die was is deurgaans op 125

mm gehou.

NM3 was 'n sogenaamde neutronwastelbuis (Mischkt, 1972)

wat uit 'n BP28-buis (soos vir NM1 en NM2) wat slegs

deur was omring was, bestaan het. Dit blyk volgens

Hiaohk; 1972 dat die telbuise veral geskik is o»

variasies in die intensiteit van lae-energiedeeltjies

soos wat in die geval van sonvlamtoenaaes voorkom» te

bestudeer. Data met hierdie monitor verkry is nie in

dié ondersoek gebruik nie.

NM1 is aan die stuurboordkant, NM2 en NM3 aan die

bakboordkant van die brugdek in 'n geredelike oop

ruimte geplaas. Die langas van die monitors is ewe-

wydig aan dié van die skip geplaas en so na as moont-

ii lik aan die aiddel van die skip. Hierdeur is gepoog

j om die invloed van wip- en rolbewegings wat die skip

uitvoer, tee te werk.

NM1 en NM 2 is op (33 ± 1)°C gestabiliseer terwyl vir

NM3, die verwarmingselemente slegs aangeskakel is in-
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dien die temperatuur onder +7°C gedaal het.

Elektronieae apparaat:

Die registrasie-apparaat is in geheel deur die plaas-
like Afdeling Elektroniese Dienste gebou. Die uit-
gangspunt was om die sisteem deur die gebruik van mo-
derne elektroniese tegnieke en komponente kompak,
maar effektief te hou.

Fluke hoogspanningsbronne is egter aangekoop om die
buise van hoogspanning te voorsien. Hierdie span-
ningsbronne het aan die vereiste dat 'n variasie van
slegs 0,0005% wat vir 'n variasie van 101 in die toe-
voerspanning voorkom, voldoen. Die plaaslik ver-
vaardigde gelykspanningsbronne het aan dieselfde
standaard voldoen.

Die registrasie-sisteem het uit twee afsonderlike
registreerders wat onafhanklik van mekaar gefunksio-
neer het, bestaan. Die registreerders, wat basies
duplikate van mekaar was, is gebou met die doel dat
die belangrikste data steeds verkry kon word indien
een sisteem defek sou raak.

Registreerder A was aan 'n Roxburghdrukker gekoppel.
Die sisteem is tydens kragonderbrokings deur 24 V
batterye ondersteun. Vir die doel is van 'n omset-
ter-laaier gebruik gemaak, wat die batterye gelaai
het en die gelykspanning na 220 V omgesit het. Die
wisselspanning is aan 'n 5 V gelykspanningsoron voor-
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sien wat die basiese spanning wat deur die meeste
elektroniese kaarte in die sisteem gebruik is, was.
Twee gelykspanningsbronne van 6,5 V en 13 V het aan
die drukker en buisvoorversterkers respektiewelik
krag voorsien.

Registreerder B was op 'n soortgelyke wyse saamgestel,
•n Datek pons on 'n 24 V spanningsbron vir
die pons, is bygevoeg. Die ponsband was vir
die rekenaar leesbaar. Sodoende kon data direk aan
die rekenaar gevoer word.

Ten eind® 'n aanduiding te kry van die amplitude van
die wip- en rolbewegings wat die skip uitgevoer het,
is 'n apparaat deur die genoeade Afdeling ontwerp
en aan die registrasie-apparaat gekoppel. Dit het
bestaan uit 'n pendulum wat enige afwyking vanaf die
ewewigsposisie geregistreer het as 'n spanningsver-
andering. Deur die spanningsvariasies in frekwensie
o» te skakel kon 'n aanduiding van die amplitude van
die bewegings verkry word.

Data

Die data wat deur die afsonderlike registreerders ge-
registreer is en op die drukkers en pons uitgedruk is,
word in tabel 2.2 en tabel 2.3 aangetoon.

Die data is uurliks op albei drukkers en die pons
uitgedruk. Die drukker van registreerder A het be-
newens die uurlikse teltempo van NNI, NM2 en NN3
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TABEL 2.2
Volgorde van die data-uitdruk van registreerder A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- TYD (DAG

- NMI

- NM2

- HM3

- Ml (NMI) -

- M>4 (HM1)-

- DRUK A

REGISTREERDER

DRUKKER

UUR KIN)

TELTEMPO

TELTEMPO

TELTEMPO

TELTEMPO

TELTEMPO

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

A

HOOGSPANNING

KOOGSPANNING

TEMPERATUUR

TEMPERATUUR

TEMPERATUUR

TEMPERATUUR

TEMPERATUUR

NMI
NM2

NMI

NM2

NM3

1/RUK

DRUK

A

B

-TABEL 2.3

Volgorde van die data-uitdruk van registreerder B

I.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DRUKKER

- TYD (DAG

- MMS

- HM2

- NM3

- Mi (NMS) -

- DRUK A

- DRUK B

- ROL 1

- ROL 2

REGISTREERDER

UUR MIN)

TELTEMPO

TELTEMPO

TELTEMPO

TELTEMPO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B

PONS

TYD (DAG

HMI

NM2

NM3

Ml (HMI)

DRUK A

DRUK B

ROL 1

ROL 2

UUR MIK)

- TELTEMPO

- TELTEMPO

- TELTEMPO

- TELTEMPO
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' voorsiening gemaak vir twee multiplisiteitskanale

i naamlik multiplisiteit een, M1 en multiplisiteitgelyk

l en groter as vier, M >_ 4. Beide kanale was aan NM1

! gekoppel. Verder is die hoogspannings en verskil-

lende temperature uitgedruk. Slegs die druk van

een van die twee drukmonitors, druk A is op die druk-

ker uitgedruk.

Die drukker en pons van registreerder B liet identie-

se data uurliks uitgedruk. In die geval is die data

van 'n tweede drukmonitor, druk B asook die rol- en

wipamplitude, rol 1 en rol 2 uitgedruk.

Dit blyk uit bogemelde besonderhede dat alle data wat

l vir die behoorlike kontrole van die sisteme tydens

di ; reis en vir analise na afloop daarvan nodig was,

ï uitgedruk is. Die laagspanningswaardes is tydens

t periodiese toetse nagegaan.

Dvukmonitojcs

Die druk is met twee Ametek drukomvormers gemonitor.

Die Ametekdruksel is 'n presisie elektro-meganiese om-

vormer wat pneumatiese seine na 'n elektriese ekwi-

valent omskakel. 'n Drukverandering van 100 mb is

ekwivalent aan 1,0 V met 'n lineêriteit van 0,51.

Die nulpunt van so 'n druksel is verstelbaar. Vir

die opname is die Ameteks vir 'n drukgebied van 950 -

1050 mb ingestel.

Die een Ametek, druk B is aan 'n parallelplaatsensor
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wat op 'n mas buite die laboratorium gemonteer was,
gekoppel. Die tweede Ametek het die druk binne die
laboratorium gemonitor.

Daag like e kontrole

'n Daaglikse kontrole ten einde te verseker dat die
apparaat doeltreffend funksioneer en om defekte gou
te identifiseer is met die samewerking van die diens-
offisiere aan boord die skip uitgevoer.

Die kontrole het die berekening van die onderlinge
verhoudings van die teltempo van die drie monitors,
die berekening van die drukgekorrigeerde teltempo van
NM3 en dié van die som van NM1 en NM2 ingesluit.
Verder is 'n logboek aangehou waarin algemene kom-
mentaar, windsterktes, weeromstandighede, posisie
van die skip en buite-temperature sowel as spesi-
fieke probleme en foute aangeteken is. Aankpms- en
vertrektye, sowel as die presiese koördinate van die
vasmeerposisie in elke hawe is genoteer. Deeglike
kontrole oor die hoogspanningswaardes is gehou om te
verseker dat die monitors onder stabiele omstandig-
hede kon bly werk.

Die druksisteme is daagliks onderling vergelyk, sowel
as met 'n barometer wat deur die S.A. Weerburo geyk
is. 'n Barbgraaf is terselfdertyd as kontinue druk-
registreerder in werking gehou.

Die geografiese koördinate van die posisies wat die
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.n

skip bereik het, is met behulp van die Decca navi-
gasie-sisteem aan boord die skip verkry. Die beson-
derhede is elke vier uur genoteer.

2.3 Aanvanklike data-hantering en -verwerking

Die uurlikse teltempo's en - gemiddelde druk was op
beide ponsband en registrasierolle beskikbaar. Die
rekenarisering van die data is deur die beskikbaar-»
heid van die ponsband vergemaklik.

'n Datalêer is geskep wat voorsiening vir 50 data-
items van 'n onbeperkte lengte gemaak het. Op die
wyse kon alle relevante data gestoor en genoeg ruim-
te vir data in 'n verwerkte vorm gelaat word.

Die tekort aan magneetskyfspas ie het veroorsaak dat
aanvanklik noodgedwonge van magneetbande gebruik ge-
maak moes word. Dit het aansienlike vertragings
tot gevolg gehad aangesien twee uit die drie band-
aandrywers beset is indien verwerkte data op die
bande aangebring wou word. Dit volg uit die feit
dat nie gelyktydig op 'n magneetband gelees en ge-
skryf kan word nie. Daarby kon nie summier by enige
datapunt op die band begin lees word nie maar telkens
van die begin van die band af. Dit het die tydsduur
van programme wat gebruik is, verleng. Gedurende
die tweede semester van 1978 is nuwe skyfruimte deur
die Rekensentrum beskikbaar gestel. Dit het ver-
werkingstye tot 60% verbeter aangesien in partisies
met hoer prioriteite gewerk kon word.
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Die aanvanklike dataverwerking het eerstens die
berekening van die drukwaardes P, in millibar (mb.)
behels. Die drukvergelyking vrat gebruik is, was

P ^ + L mb (2.1)

PN is die uurlikse waardes (in Hz) wat geregi-
streer is. Die faktor 720 is 'n afdelingsfaktor wat
nodig was weens die omskakeling van millivolt na hertz
in die logika van die elektroniese apparaat. Die
waarde van L is bepaal deur die ondergrens van die
instelling wat op die Ameteks aangebring is. Hier-
die waarde kon terselfdertyd gewysig word indien
die betrokke druksisteem afwyk ten opsigte van 'n
referensiesisteem.

Stoker en Van der Valt, 1977 het volgens 'n voorlo-
pige analise van die data, druk B meer betroubaar ge-
vind, en is dit gevolglik uitsluitlik verder in hier-
die ondersoek gebruik.

Vervolgens is die uurlikse verhoudings van die tel-
tempo's van die drie monitors bereken. 'n Gemid-
delde waarde vir m^/mit

 NM2/NM3 is bereken uit die
teltempo's van die drie monitors in die omgewing van
Kaapstad (4,8 GV). Hieruit is die standaardafwy-
king o vir die drie genoemde verhoudings bereken.
TabelIe wat 0-4cr aangedui het, is met behulp van
die rekenaar saamgestel. Kiervolgens kon enige af-
wyk ing wat in die teltempo van een var» die monitors
voorgekom het, duidelik geldentifiseer word. Terself-
dertyd is 'n aanduiding van die grootte van die afwy-
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Icings gemaak. Hierdie met ode het van onskatbare
waarde vir die seleksie van data geblyk te wees.
Weens die groot hoeveelheid data wat beskikbaar was
kon tydperke van foutiewe registrasie verwaarloos
word. Data waarvan die betrcubaarheid betwyfel is,
is net ekstrapolasiekodes op die leer aangedui. Dit
het veral die geval geblyk te wees vir data wat in
hawens versamel is, weens die invloed van konstruk-
sies soos hyskrane op die teltempo van die monitors
indien die skip in so 'n omgewing vasgeneer was.

Afsnystyfheidswaardes (P ) is vervolgens net behulp
van die bestaande rekenaarprogramme bereken deur in-
terpolasie van (5° x 15°) roosterwaardes wat deur
Shea en Smarta 1975 volgens die internasionale geo-
magnetiese referensieveld bereken is.

Aangesien die druk in mb geregistreer is, is korrek-
sie vir die verandering van gravitasieversnelling g
van die pole na die ewenaar aangebring. Hiervoor is
aanvaar dat

g - 9,806 (1-0,002637 cos 2<}>+0,0000059 cos22<(0
(2.2)

volgens US Standard Atmosphere, Supplements, 2966
met $ die geografiese breedtegraad. Bogemelde ver-
gelyking (2.2) is aangepas sodat geen korreksie vir
g by <f> • 35Q aangebring is nie. Sodoende is die druk
wat in die omgewing van Kaapstad gemonitor is, as re-
ferensie gebruik.

Die aanvanklike seleksie en verwerking van data is tot

, \
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'n vlak gevoer wat die data vir verdere gespesia-
liseerde berekenings soos byvoorbeeld die bereke-
ning van barometerkoëffisiënte, gereed gemaak het.
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HOOFSTUK 3

SIMULASIE VAN DIE NEUTRONMONITORS

3.1 Inleiding

Die loodstruktuur van die twee monitors waarmee die
breedtegraadsopname uitgevoer is, het verskil soos
in figuur 2.2 aangetoon is. Dit is dus te verwagte
dat aangesien die loodproduseerders verskil, die re-
gistrasie van deeltjies en dus die effektiwiteit en
gevoeligheid waarmee die nukleonkomponent geregis-
treer word, beïnvloed sal word. Beide is interne
eienskappe wat afhanklik is van die geometrie van
die monitors. (Button, 1971)

'n Vergelykende studie van die eienskappe van die
twee neutronmonitors, soos totale teltempo, differen-
siële intensiteit en barometerkoëffisiënte, gebaseer
op 'n simulasiemodel wat vir neutronmonitors ont-
wikkel is, is gevolglik onderneem. Resultate wat
vir NM1 verkry is, was reeds beskikbaar. (Raubtn-
heimer en Flüokigert 1977)

3.2 Die neutronmonitor

'n Neutronmonitor registreer die sekondêre nukleonkom-
ponent van kosmiese strale wat weens kernreaksies van
primêre deeltjies in die atmosfeer, ontstaan. Die
sekondêre deeltjies bestaan grotendeels uit neutrone
en protone.
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Die 1-NM-64 monitor (Carmichael, 1964) bestaan soos
in figuur 2.2 aangetoon uit vier hoofkomponente.

1. 'n Omhulsel van paraffienwas om omgewingsgepro-
duseerde neutrone met lae energie af te skerm.

2. 'n Loodproduseerder wat uit 18 losstaande lood-
ringe bestaan maar as 'n eenheid beskou kan word.
Lae-ener^lsneutrone word in die lood deur die invallen-
de sekondf.'re deeltjies geproduseer.

3. 'n Moderator van poliëtileen (of was) wat van die
lae-energieneutrone termaliseer en sodoende vir regis-
trasie deur die telbuis beskikbaar stel.

4. 'n Boortrifluoriedtelbuis waar die lae-energieneu-
trone wat daarin diffundeer deur die eksotermiese reak-

in 7
sie B (n,o) Li geregistreer word.

Oie geregistreerde multiplisiteit (Misohke, 1978) van
'n gebeurtenis hang saam met die aantal neutrone wat
per invallende deeltjie geproduseer word en verant-
woordelik is vir die optrede van groepe telbuisimpulse.

Die registrasie van die totale impulse en die meting
van die multiplisiteitsverdeling verskaf gevolglik
inligting omtrent die primere spektrum van kosmiese
strale, omdat die gemiddelde aantal lae-energieneu-
trone wat geproduseer is, afhanklik van die sekondêre
nukleonspektrum en gevolglik ook die primSre spektrum
is.
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1 3.3 Teoretiese agtergrondr

Debrunner en Brunberg, 1968; Debrunner en Flückiger,
29?lil$?3, 2974s en Flückiger, 1976, 1977 het 'n teo-
retiese model saamgestel om 'n verband tussen die dif-
ferensiële primSre spektrum van kosmiese strale en die
differensiële intensiteit op verskillende drukvlakke
16.

Ten einde so 'n verband te kon lê, was die teoretiese
berekening van die opbrengsfunksie naamlik die waar-
skynlikheid dat 'n gebeurtenis met multiplisiteit m
by 'n atmosferiese diepte x ing cm" geregistreer sal
word indien 'n primêre deeltjie met styfheid
P uit 'n rigting 8 op die atmosfeer inval, noodsaak-
lik.

Vier faktore is van belang by die bepaling van die op-
brengsfunksie (Raubenheimer, ongepubliseerde studiestuk)

a. Die atmosferiese kaskadeproses

b. Die interne kaskadeproses vir 'n monitor

c. Die registrasieproses wat saamhang met die werk-
like effektiwiteit van die detektor.

d. Die ruimtelike struktuur van die monitor.

Die teoretiese differensiële intensiteit dN/dP word
gegee deur

e.
cos e.de (3.1)
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waar S - die oppervlakte van die monitor,
i|>- - die differensiële primer e spektrum
FA - multiplisiteitsopbrengsfunksie
i - tipe primêre deeltjie (p-protone,

o-alfa-deeltjie ....)
e - die invalsrigting

is, en aanvaar word dat die primtre spektrum iso-
troop bo die atnosfeer is.

Volgens die metode van Debrunrur en Flüokiger,1971,
1973 word die ontwikkeling van die nukleonkaskade in
die atmosfeer deur 'n drie-dimensionele Monte Carlo-
tegniek gesimuleer vir die energiegebied van SO MeV -
100 GeV. Deur bogenoemde simulasie, en die simula-
tie van die wisselwerking van nukleone in 'n monitor,
het die genoemde outeurs die opbrengsfunksie kon be-
reken.

Vir die simulasieprosesse is protone, neutrone en ge-
laaide pione beskou. Laasgenoemde is na verval in die
atmosfeer as protone behandel. Die bydrae van alfa-
deeltjies is in ag geneen deur te aanvaar dat

volgens WabbiVt 1967 en wat 'n goeie benadering vir

P > 1,5 GV is.

Verder is ook aanvaar (Webb ar en Quenby, 19S9) dat

Fo(«,o,P»e) • 4Fp(nt,x,
P/2,e) (3.3)

Die atmosfeer is by benadering as bestaande uit stik-
stof -14, N 1 4 beskou.
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FlüGkigei', 1976 en 1977, toon aan dat die oor-
eenstemming tussen die berekende nukleonspektra en
eksperimentele spektra verbeter indien van energie-
af hanklike vrye weglengtes in lug vir nukleone gebruik
genaak word teenoor die aanvanklik gebruik van energie-
onafhanklike vrye weglengtes. {JDébvunntr en Flücki-
ger, 1974). Deur van eersgenoemde resultate gebruik
te maak, het Raubenheimev en Flüekiger, 1977 'n ver-
betering in die ooreenkoms tussen die gesimuleerde
differensiële intensiteit en die eksperiaentele resul-
tate vir 'n 1-NM-64 neutronmonitor oor die hele ge-
bied van atmosferiese diepte waar die differensiële
intensiteit gemeet is, verkry.

Vir die berekening van die multiplisiteitsopbrengs-
funksie Fi(m,x,P,0) is die volgende waardes aanvaar:

x • 350, 650 en 1033 g cm"2

1 < m £ 20
9 - 0°, 24°, 48°
P » 2,20; 3,15; 4,37; 5,74.; 7,73; 10,50;

14,90; 20,0; 25,0; 30,0; 50,0; 70,0 en
100 GV (3.4)

Raubenheimer en Flückiger, 1977 toon uit hulle ver-
gelykende studie van die berekende differensiële in-
tensiteit en die eksperimentele resultate aan dat 'n
aanvaarbare ooreenkoms tussen die genoemde intensitei-
te by 'n atmosferiese diepte van 350 g en verkry
word, vir beide tydperke van minimum en naksimum in-
tensiteit van kosmiese strale. Vir 650 g cm"2 en
1033 g cm en lae P-waardes het. hulle egt er gevind
dat die berekende /dP's deurgaans kleiner as die
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eksperimentele /dP's was. Die outeurs het ter-
selfdertyd gevind dat die spreiding van punte om
die regressievergelyking vir 1033 g cm aansienlik
groter as vir kleiner atmosferiese dieptes is, en
wel weens die toenemende statistiese fluktuasies in
die gesimuleerde sekondSre nukleonspektra.

Die outeurs toon aan dat die verskille hoofsaaklik toe*
geskryf kan word aan die onderskatte bydrae van lae-
energieneutrone (energie < 50 MeV) tot die teltempo
van 's monitor en die effek van stoppende- en hoë
-energiemuone wat nie in ag geneem is nie, op die
telteapo. Beide effekte word toenemend belangrik
geag vir groter atmosferiese diepte en toenemende
styfhede.

Uit die studie van Raub«nhtim*v en Fliickiger, 1977
blyk dat die simulasiemedel wel gebruik kan word vir
'n vergelykende studie van die neutronmonitors wat
vir die breedtegraadsopname gebruik is. Absolute
voorspellings kan egter nie met die simulasiemodel
geaaak word nie.

3.4 Loodstrukture en -profiele

Een van die bepalende faktore vir die berekening van
'n teoretiese opbrengsfunksie, is die struktuur van
die loodringe van 'n monitor. Die gemiddelde lood-
dikte sal afhangende van die rigting waaruit 'n sekon-
dêre deeltjie op die monitor inval, verskil, te neer
vir NM1 wat nie 'n silindries-sinaetriese loodstruk-
tuur soos NM2 het nie.
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In figuur 3.1 word die loodstruktuur vir NM1 en NH2
aangedui. In figuur 3.2 vord die eerste kwadrant
van die vooraansig van die loodstruktuur van NN1 en
NM2 aangedui.

Dit blyk uit bogenoemde figure dat verskiilende lood-
profiele verkry word vir veranderende waardes van die
senithoek, e en asimuthoek <t>.

Ten einde vir hierdie effek voorsiening te naak word
aan elke invalsrigting 6-, <J>£ verskillende looddiktes
Tiln* waar n ***e aantal segmente is waarin die
struktuur verdeel word, en gewigsfaktore <Xj£n» toege-
ken. Die waarde van n is afhanklik van die invals-
rigting.

Vir 'n gegewe invalsrigting 8-, +£ is die waarskynlik-
heid on 'n spesifieke segment n te tref dan

I Hj*n " «jAn

Ten einde T . £ n en a. £ n te bereken, word die loodpro-
f i l i i l l i lk 6 d l

I
fiel in n 'intervalle vir elke 6-, $t verdeel, waar

: elke interval deur 'n redelike konstante dikte lood ge-
karakteriseer word. Dan is o.An die breedte van die
interval ten opsigte van die totale breedte van die
lood in daardie spesifieke rigting, terwyl T^£ndie
gemiddelde looddikte van die gekose interval is.

Die loodprofiele is vir • • 0, 45, 90 grade en vir
6 • 7,20, 35, 50 en 65 grade vir elke waarde van +
bepaal.
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Twee voorbeelde van die loodprofiele vir NM1 (Rauben-
heimer en Flückiger, 1977) naamlik vir 6«65°; <J»*0°
en 8=7°; <J>=0° word in figuur 3.3 aangetoon. Dit
blyk uit figuur 3.3 dat die skouers van die loodringe
wat vir NM1 gebruik is, 'n aansienlike invloed op die
vorm van die loodprofiele vir die verskillende invals-
rigtings het. Soortgelyke loodprofiele, hoewel van
'n meer vervormde aard as in bogenoemde figuur word vir
$ * 45° en 90° en vir die genoemde vyf waardes van
6, verkry.

Oie loodr.i-ofiele vir NM2 is aansienlik eenvoudiger as
diê ' ir NM1 weens die silindries-simmetriese vorm daar*
van. Dit word egter ook gekenmerk deur die groot toe*
name en vinnige afname in looddikte voor en na 'n spe-
sifieke afstand vanaf die middelpunt van die struktuur.

Die loodprofiele vir NM2 vir die invalsrigtings 6*65°,
•-9O0; 6*7°, «J>«90° en e«0°->90°, 4>*0° word in figuur
3.4 aangetoon. Dieselfde loodprofiele word vir laas-
genoemde invalsrigtings verkry weens die silindries-
simmetriese vorm van die loodstruktuur. 'n Geringe
verskil kom tussen 0=7°, $*90° en e«0°-»-90o, •«0° voor.
Die verskil neem egter drasties toe vir groter senit-
hoeke terwyl $*90° bly. Die intervalIe waarmee vir
elke loodprofiel gewerk is, word by elkeen in figure
3.3 en 3.4 aangetoon.

Die resultate wat volgens bogenoemde metode vir NM1
en NM2 verkry is, is met behulp van die bestaande re-
kenaarprogram mot die plaaslike rekenaar gedoen. Die
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at •«

Figuur 3.3 Twee yoorbeelde van die loodprofiele vir
NM1 vir die invalsrigting 6-7°, $«0° en
6=65°, <J>«0°. Die interval verdel ing n
word vir albei aangetoon.
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AFSTAND %RNAF

» StitO

Figuur 3.4 Voorbeelde van die loodprofiele vir
NM2 vir die invalsrigtings e«0°-*90°;
•«0°; 6-7°, *-90o en 8-65°, *-90°.
Die intervalverdeling n word telkens
aangedui.
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simulasieprogram is vir 'n tydperk van minimum sonak-
tiwiteit vir 350, 650 en 1033 g cm"2 herhaal. fn To-
taal van 168 uur rekenaartyd is gebruik om tot die fi-
nale resultate te kom.

3.5 Resultate en bespreking

In figuur 3.5 word die gemiddelde looddikte vir veran-
derde 6 en 4>*0 en 90 grade aangetoon.

Dit blyk uit figuur 3.5 dat die gemiddelde looddikte
vir alle waardes van 6 vir NM2 konstant bly indien
4>*0°. Daarenteen bereik die gemiddelde looddikte vir
NM1 'n minimum waarde by 6*17,5° en neem dan geleide-
lik toe vir toenemende 8, indien <|>»0o. Dit blyk dat
die gemiddelde looddikte vir beide NM1 en NM2 vir 4*90°
vinnig toeneem met toenemende senithoeke. Laasgenoem-
de effek kan alleenlik uitgeskakel word deur die gebruik
van 'n sferies-simmetriese loodstruktuur.

Uit bogenoemde resultate blyk dit dat die uitgangspunte
by die ontwerp van NM2 deur die simulasiestudie onder-
steun word. Die rigtingsgevoeligheid van NM1 weens
die wip- en rolbewegings van die skip sal verminder word
deur NM2 te gebruik soos blyk uit die konstante gemid-
delde looddikte vir veranderde 6 en $=0°. Die groter
gemiddelde looddikte vir NM2 tot by 6» -"47° vir <J>*0° en
deurgaans vir <J>*90° dui op 'n vermeerdering van die ge-
middelde dikte loodproduseerder en gevolglik kan 'n
hoer teltempo vir NM2 verwag word.

Die verhouding van die totale teltempo (tellings s" )
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Figuur 3.S Die gemiddelde looddikte vir NM1 en
NM2 as funksie van die senithoek 8
•et • - 0° en 90°.

37



van NM1 en NM2 word in figuur 3.6 vir die drukvlakke
350, 650 en 1033 g cm vir veranderende P -waardes
aangetoon.

Die verloop van die totale teltempo teen afsnystyfheid
vir NM1 en NM2 word in fig. 3.7 vir die genoemde druk-
vlakte aangedui

Dit blyk uit figure 3.6 en*-3.7 dat 'n hoer tel tempo
vir NM2 op alle drukvlakke deur die simulasiemodel
voorspel word. Die teltempo vir NM2 op seevlak
(1033 g c m ) is volgens die simulasie 25t by 2 GV
en 231 by 20 GV hoer as vir NM1. Dit blyk verder dat
NM2 se effektiwiteit by lae afsnystyfhede verder toe-
neem t.o.v. NM1. Dit blyk uit die verloop van
NM1/NM2 teen afsnystyfheid dat NM2 volgens die simu-
lasie studie meer afsnystyfheidsafhanklik as NM1 is.

Raubenheimer en Fliickiger, 1977 wys daarop dat toene-
mende statistiese fluktuasies in die gesimuleerde se-
kondSre nukleonspektra vir groter atmosferiese diepte
voorkom. Dit kan as 'n rede voorgehou word waarom

NM1
die verloop van /NM2 teen afsnystyfheid op seevlak
'n ander tendens by die hoë afsnystyfhede toon as wat
vir kleiner atmosferiese diepte gevind is.
-Die teoretiese differensiële intensiteit vir NM1 en
NM2 word vir drie drukvlakke in figuur 3.8 aangetoon.
Terselfdertyd word die verhouding van ( /dP) N M 1 en
(dN/dP)NM2 vir elke drukvlak aangetoon. Die dN/dP-
krommes is met behulp van 'n polinoomregressiepassing
verkry waar data tot 100 GV gebruik is. Die krommes
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Figuur 3.6 Die verhouding van die gesimuleerde totale teltempo van NM1

en NM2 as funksie van afsnystyfheid vir 1033 g cm L en
350 g cm"2.
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Figuur 3.7
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Die gesimuleerde totale teltempo vir
NM1 en NM2 as funlcsie van afsnystyf-
heid vir 1033 g c»-*, 550 g cm"2 en
350 g cm"z.



word in fig 3.8 egter net tot 20 GV aangetoon.

Die effek van swakker statistieke op seevlak kom ook
in fig. 3.8 navore, soos blyk uit die groter spreiding
van punte teenoor die spreiding by 650 en 350 g cm .

Die verloop van die verhoudings van die differensiële
intensiteite teen afsnystyfheid bevestig wat in figuur
3.6 waargeneem is. Die hoer absolute waardes van die
differensiële intensiteit vir NM2 vir al die drukvlak-
ke dui op die groter effektiwiteit van NM2. Dit blyk
verder uit die skerper afname van die verhoudingswaar-
des vir P < 8 GV dat NM2 'n groter gevoeligheid vir
lae-energiedeeltjies het as wat vir NM1 voorspel is.

Die differensiële intensiteit /dP kan in die afsny-
styfheidsgebied van 10-15 GV volgens Webber en Quenby,
1958 beskryf word deur

& - »-y

waar A en y konstantes is. Die waarde wat algemeen
vir seevlak aanvaar word, is Y X 1 » 5 7 terwyl A deur die
normalisasiemetode bepaal word.

Die volgende waardes is vir y met behulp van die teo-
retiese /dP's vir seevlak bepaal.

NM1: Y - 1,36
NM2: Y - 1,39

vir die gebied 10-15 GV.

Vir Pc> 15 GV is verkry dat vir
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Figuur 3.8 Die differensiële intensiteit van NM1
en NM2 volgens die simulasiestudie en
die verhouding van dié intensiteit vir
1033 g cm"2, 650 g cm"2 en 350 g C M " 2 .
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NM1:
en NM2:

Y < 1,36
Y < 1,39

is.

Die barometerkoëffisiënte volgens die simulasiemodel
vir NM1 en NM2 bereken, word in figuur 3.9 aangedui.

• • 10 12 14 16
AFSNYSTYFHEID (0V>

20

Figuur 3.9 Die teoreties berekende barometer-
koëffisiënte vir NM1 en NM2 as
funksie van afsnystyfheid.

Die verskil tussen die waardes vir NM1 en NM2 blyk vir
*n geringe toename by hoë afsnystyfhede (kleiner as
0,41), konstant te wees.

Dit blyk dus uit die resultate van die simulasie stu-
die dat 1) NM2 'n hoer teltempo as NM1 behoort te hê
2) NM2 'n effektiewer monitor as NM1 is veral by lae
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afsnystyfhede 3) NM2 minder beïnvloed sal word
deur die wip- en rolbewegings van 'n skip.

r
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HOOFSTUK 4

DRUKAFHANKLIKHEID VAN KOSMIESE STRALE

4.1 Inleiding

Die teltempo van 'n neutronmonitor is onder andere af-
hanklik van die veranderende lugraassa bo die monitor.
Indien die prinêre intensiteit van kosniese strale
konstant bly, word 'n groter teltempo by lae lugdruk-
ke geregistreer en omgekeerd. Variasies in die pri-
mSre intensiteit en variasies as gevolg van ander
faktore word deur die groter variasie as gevolg van
drukveranderings oorskadu. Dit is dus r.oodsaaklik
om betroubare korreksies vir die drukafhanklikheid
aan te bring indien variasies van buite-atmosferiese
oorsprong bestudeer wil word. Die primSre doelstel*
ling van hierdie gedeelte is die bepaling van 'n ba-
rometerkoëffisiënt vir beide NM1 en NM2 $ie
aan die eksperimentele situasie waarin die eksperi-
ment uitgevoer is, en sodoende betroubare drukkorrek-
sies op die data aan te bring.

4.1.1 Teoretiese oorsig

Die barometerkoëffisiënt word volgens Beraovitoh
(1967) gedefinieer deur

' * M(Pc!x.t) Ü f*'1)
waar Pc - afsnystyfheid, x - lugdruk(nm Hg) ent,
die tyd binne 'n gekose sonsiklus is.



Vergelyking (4.1) kan omskryf word as

B(Pc,x,t) - " -g| 4nN(Pc,x,t)

en verder as

£nN(Pc,x,t) - AnN(Pc,x0,t) - - ƒJ fi(Pc,x,t)dx (4.2)

Stel dat

die intensiteit by die referensiedrukvlak xQ is. Dit
is gebonde aan die geografiese ligging van 'n neutron-
monitor en hoogte bo seespieël.

Volgens (4.2) en met die definisie van die gemiddelde

? oor 'n in
6(Pc,x,t)dx

baroaeterkoëffisiënt ? oor 'n interval (x-xQ) naamlik

F ƒ* dx
*o

kan verkry word dat

AnN(Pc,x,t) - in NQ • -F(x-x0) (4.4)

Gevolglik is
-ïï(x-x )

N(Pc,x,t) - No e ° (4.5)

In die praktyk word N(Pc,x,t) daagliks geregistreer
sodat na die teltempo NQ gekorrigeer kan word indien
? bekend is.

Indien klein intervalle ten opsigte van xQ beskou
word, kan ? gelyk aan die baroneterkoëffisiënt 0
vir die drukvlak xQ, gestel word.

46



Volgens (4.4) kan g met behulp van 'n lineêre regres-

sie-analise met &nN as afhanklike-en x as onafhank-

like veranderlike bepaal word.

4.1.2 Die teorie van lineêre regressie

Stel dat Y"&nN en x"druk. Die gemiddelde y en x
is per definisie

r: _ 1 n
yi

(4.6)

1
x = n'i

Xi (4.7)

Volgens die lineêre regressieteorie {Snedeeor en

Coohvan,1976) kan die kleinste kwadraatskatting van

3 verkry word uit

n

n
(4.8)

waar n die aantal datapunte is.

Die geskatte waarde van y naamlik y kan volgens

die regressievergelyking geskryf word as

y + S(xi-x)

&.xi + (y - 6.x) (4.9)

Die eksperimentele punte y. word met die passings-

punte y^ vergelyk om die geskiktheid van die pas-

sing te bepaal.
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Die som van die kwadraat van die afwykings van die
regressiepassing

n -.

(4.10)

vorm die basis vir 'n skatting van die fout op die
passingspunte.

Die gemiddelde kwadratiese afwyking van die regressie
word gedefinieër deur

var - fo.2) (4-11)

waar (n-2) die ooreenkomstige vryheidsgrade en var,
die variansie is.

| Die standaardafwyking o van die regressie is dan

\ a • /var (4.12)

\ !
il 2 '
|| Die variansie a op die regressiekoëffisiënt 6word gegee deur

n
2 _ j t 1

(n-2).|1(x-x)
2

[(yi-y) - B(xrxi
2

(4.13J(n-2).J1(x-x)

Die korrelasiekoëffisiënt r gee 'n verdere maat van
die onderlinge verband tussen die veranderlikes

= (4.14)

1ii(7i-7)
2
1i
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met r - |1| die geval van 'n volkome lineêre relasie.

\ 4.1.3 Toepassing van lineêre regressie

Volgens die voorafgaande teorie kan (4.6) en (4.7)
uit die eksperimentele data bereken word en sodoende
ook (4.8) tot (4.14).

Dit is egter nodig dat die spreiding van die datapunte
uniform in die gekose drukgebied is, anders word gro-
ter gewig verleen aan punte wat by 'n spesifieke punt,
in die geval 'n spesifieke druk, opeenhoop en sodoende
die regressiepassing in 'n spesifieke vorm dwing.

Groot stelle data, om aan die uniforme spreiding te
voldoen, word gewoonlik vir die berekening van baro-
meterkoëffisiënte gebruik. Dit is egter volgens
Mini,197S nie 'n absolute vereiste nie. Dit blyk uit
sy analise wat met kort datastelle uitgevoer is, dat
goeie ooreenkoms met die resultate van die gebruikli-
ke metodes voorkom. Die kriteria wat vir die gebruik
van kort datastelle neergelê word, is

Ax i 3,50 mm Hg (4.15)*

~ t 0,15 mm Hg uur"1 (4.16)

In aansluiting by bogenoemde moet 'n minimum van 15
datapunte gebruik word. Outokorrelasie in die druk
is onder hierdie voorwaardes feitlik uitgeskakel. 'n
Ondersoek na outokorrelasie in die druk alvorens ba-
rometerkoëffisiënte bereken word, word dus onder hier-
die voorwaardes oorbodig. Hierdie kriteria is as
•a-drukverandering tydens die volle tydperk van data-
versameling.
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uitgangspunt vir die berekening van barometerkoëf-
fisiënte in hierdie ondersoek gebruik.

Gedurende die breedtegraadsopname is by 33 hawens
waar die skip vir wisselende tydperke by 'n spesi-
fieke afsnystyfheid vertoef het, aangedoen. Hier-
die hawe-data wat as kort datastelle beskou kan word,
was dus beskikbaar vir die berekening van barometer-
koëffisiënte met behulp van die metode van lineêre
regressie onderhewig aan bogenoemde vereistes, aange-
sien die monitors aan boord van die skip vir hierdie
tydperke as vaste neutronmonitors beskou kan word.

4.2 Oorsig van bestaande navorsingsresultate

Navorsing wat om barometerkoëffisiënte (($) gesentreer
is, is deur verskeie navorsers en navorsingsgroepe
gedoen. (Simpaon en Fagot»1953; Baohelet et al.,
1965; Carmiohael et al., \96S',Baohelet et al., 1967).
Die navorsing het gewentel om die afhanklikheid van
B van afsnystyfheid, atmosferiese diepte en modulasie.
Gevorderde studie is gedoen om die verskillende af-
hanklikhede te ondersoek en om die maksimum in die
verloop van 6 teen druk en modulasie-afhanklikheid
te beskryf. (Singh et aZ.,1970; Carmiohael en
P#tei'«o», 1971 i Raubenheimer en Stoker, 1974) . Uit
die bevindings van bogenoemde navorsers blyk dit
dat vir die berekening van barometerkoëffisiënte
karakteristiek aan 'n mobiele neutronmonitor deeg-
lik rekening gehou moet word met die druk-, modu-
lasie- en styfheidsafhanklikheid daarvan.
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Verskeie aetodes en uitgangspunt* vir die berekening
van baroueterkoëffisiënte is deur verskillende navor-
sers gebruik. {Griffith at aZ.,1965; Forma«,1967;
Baoh«l*t *t aJ.,1965; Carmiohaml *t aZ.,1969; Look-
wood en Kaplan,1967; lona en (/ïafc«refc«n, 1967).
Joubtrt, 1968 het gevind dat die resultate van Baohê-
Imt 9t aZ.,1967 en Carmioha*l *t al.,1967 geskik is on
baroneterkoëffisiënte te bereken.

Ravb*nh*im*v en Stöfc«r,1974 het na 'n uitgebreide stu-
die 'n sterk gedetaileerde berekening van 8 geaaak.
Vir afsnystyfhede vanaf - 2GV het hulle die volgende
vergelyking vir 0 gekry.

* (Va6Pc+a7Pc )x

+ (a8+a9Pc + a1QPc
2)x2 (4.17)

aet £ die baroaeterkoëffisiënt in I per aa Hg, x die
druk in aa Hg en t-1-T 'n aodulasieparaaeter waar T
die telintensiteit van die Deep River neutronaonitor
ten opsigte van Mei 1965 is.

Laasgenoeade outeurs wys daarop dat verskille wat aet
ander navorsers verkry is, toegeskryf kan word aan die
verskillende lugdrukgebiede wat ondersoek is en die
verskillende aonitorkciifigurssiss wat gebruik is.

Die waardes van die koëffisiënte in (4.17) is as
volg:
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a1
a2
a3

a4
a5

- 0,1217

» 0,7764

- 0,5304

- 0,1256

- 0,9481

X

X

X

X

103

102

101

IQ"5

a6 *

a? -

a8 *

a9 '

a10 "

0,

-0

-0

-0

+0

6775

,6177

,8206

,6172

,5429

X

X

X

X

X

IQ"6

IQ"8

IQ"8

IQ"9

10"11

(4.18)

Dovmant1974 gee var die barometerkoëffisiënt die vol-

gende verband

0 - (b1+b2Pc)"
1 l rab"1 (4.19)

Die koëffisiënte is deur Stoker en Van der Valt,1917

geskat sodat die funksionele afhanklikheid van 6 die

resultate van Carmiohael et at,1969 en Baohelet et al.,

1972 pas. Vir die geval is

b, • 1,234 + (8,58 x 10*5).p

b2 « -1,10 x 10"
2 + (2,56 x 10"S).p

«et p die druk in millibar. Die invloed van varia*

sies in die primere spektrum is deur hulIe verwaarloos

aangesien die opname in 'n tydperk van minimum sonak-

tiwiteit uitgevoer is en afwykings groter as 4i nie

-voorgekom het nie.

4.3 Die bepaling van die barometerkoëffisiënte vir

NM1 en NM2

Die doel van hierdie onderafdeling was die bepaling

van geskikte barometerkoëffisiënte. Dit kon uit die
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I beskikbare data bereken of uit die resultate van an-
j der navorsers verkry word. Die uitgangspunt was om
i die kort datastelle aan die hand van die kriteria wat
1 in paragraaf (4.1.3) bespreek is te analiseer en indien
f dit suksesvol toegepas kon word, barometerkoëffisiënte
i eie aan die eksperiment te bereken. 'n Vergelyking

kon terselfdertyd met die resultate van ander navor-
sers genaak word.

4.3.1 Die seleksie van data

Die hawens wat tydens die breedtegraadsopname besoek
is, is in tabel 2.1 aangedui. Hierdie hawe-data is
aan die volgende seleksie-prosedure onderwerp.

1. Die standaardafwykingstabelle wat in paragraaf
2.3 bespreek is, is gebruik om uitspraak te kry om-
trent die gehalte van die hawe-data.

Dit het gebeur dat skielike vlakveranderings in die
teltempo van NM1 en NM2 voorgekom het, en wel wanneer
die skip in hawens teen 'n kaai vasgemeer was. Dit
kan toegeskryf word aan die verandering van die on-
middel like omgewing van die neutronmonitors weens
die nabyheid van groot geboue en veral bewegende hys-
krane. Dit het selde voorgekom dat beide NM1 en NM2
dieselfde effek gelyktydig getoon het, aangesien hulIe
respektiewelik aan die stuurboord- en bakboordkant van
die skip gemonteer was.

Met behulp van bogenoemde tabelle is opsigtelike afwy-
kende uurlikse gemiddelde waardes uitgeskakel en is 'n
herwaardering van die beskikbare data gemaak.
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Op hierdie wyse is 12 van die oorspronklike 49 tyd-
perke uitgeskakel.

2. Vervolgens is die kriteria van Mini, 1975(para-
graaf 4.1.3) gebruik vir die verdere seleksie van die
hawe-data. Die toepassing van sy kriteria het die
beskikbare tydperke verminder tot 25.

4.3.2 Berekeningsmetode en -prosedure

Die geselekteerde hawe-data is gebruik on lineSre re-
gressiepassings van AnN teen druk op die data te doen.
Nadat voorlopige passings gedoen is, is dit saam met
die eksperimentele datapunte grafies voorgestel. Af-
wykende datapunte het steeds voorgekom ten spyte van
die seleksieprosedure wat gevolg is. Dit is toe te
skryf aan vlakverskuiwings van dieselfde orde in die
telteapo van beide NM1 en NM2 weens omgewingsfaktore
in die hawens. Hierdie vlakverskuiwings kon gevolglik
nie uit die verhoudings van die teltempo van die mo-
nitors opgemerk word nie. Deur hierdie afwykende pun-
te te verwaarloos is verbeterings in die korrelasie-
koëffisiönt van die passings verkry. j

'n Finale kriterium het behels dat die passings met ;
'n korrelasiekoëffisiënt r<0,8 verwaarloos is.

Die prosedure is telkens vir NM1 en NM2 herhaal. -
Die toepassing van laasgenoeade kriterium het die be-
skikbare datastelle vir NM1 tot 16 tydperke en vir 4,
NM2 tot 21 tydperke verminder. |

Die barometerkoëffisiënte wat vir die verskillende '•?
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TABEL 4.1

Die eksperimentele barometerkoëffisiënte vir NM1 by verskillende afsnystyfhede

No
Aankoms p

c Data
Havre Jaar/Dag/Uur (GV) punte

Barometerkoëf- Korrelasie- Gem.
fisiënt(t/mb) koëffisiënt druk

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

«n 1 6

en

New York

Port Elizabeth

Port Elizabeth

Port Elizabeth

Port Elizabeth

Kaapstad

Durban

Durban

Durban

Durban

Maputo

Maputo

Yokohama

Kimutzu

Nagoya

Kobe

76
75
76

76

76

76

76

76

76

76

75

76

76
76

76

76

175
355

103

121
230

227

005

072

110

114

363

001

041

268

034

263

19

07

08

19

19

01

07

13

07

19

19

01

13

01

01

01

1,83

4,72

4,72

4,72

4.72

4,81

5,89

5,89

5,89

5,89

7,38

7,38

11,77

11,80

11,99

12,15

57

52

35

68

50

66

153

72
66

123

54

52

53

60

32

59

0,6642+0,0006

0,6732+0,0020

0,7137±0,0036

0,/280+0,0005

0,665910,0018

0,6014±0,0015

0,7430±0,0007

0,6695±0,0007

0,7529±0,0017

0,6495+0,0006

0,6280±0,0020

0,684910,0007

0,681710,0004

0,609910,0017

0,654810,0019

0,589310,0012

0,893

0,969

0,974

0,973

0,985

0,969

0,974

0,977

0,944

0,970

0,967

0,971

0,984

0,933

0,873

0,927

1012

1006

1012

1016

1019

1024

1011

1015

1015

1015

1010

1013

1016

1016

1026

1010

,2

,9
,0

,4

,3

,3

,6
,9

,1
,7

,3

,4

,0

,4
,9



en TABEL 4.2

Die eksperimentele barometerkoëffisiënte vir NM2 by verskillende afsnystyfhede

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aankoms Pc
Havre Jaar/Dag/Uur (GV)

Savannah
Port Elizabeth
Port Elizabeth
Port Elizabeth
Port Elizabeth
Kaapstad
Durban
Durban
Durban
Durban
Durban
Maputo
Maputo
San Juan
Santa Marta
Yokohama
Nagoya
Nagoya
Kobe
Kobe
Hiroshima

76
76
76
76
75
75
76
76
76
76
76
76
75
76
76
76
76
76
76
76
76

180
103
121
230
355
346
005
072
110
114
218
001
363
115
149
041
043
280
046
275
282

07
08
19
19
07
08
07
13
07
19
17
01
19
19
07
03
09
01
07
01
07

3,60
4,72
4,72
4,72
4,72
4,81
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
7,38
7,38
8,30
10,40
11,77
11,99
11,99
12,15
12,15
12,30

Data
punte

42
35
68
50
52
80
153
72
66
123
90
52
54
50
29
53
32
31
74
108
42

Barometerkoëf-
fisiënt(Wmb)

0,6750+0,0062
0,6782±0,0048
0,716710,0006
0,6590+0,0014
0,7152±0,0023
0,7003±0,0013
0,6664±0,0007
0,6882*0,0013
0,6878±0,0020
0,6103+0,0006
0,7550±0,0011
0,6378±0,0021
0,7482+0,0021
0,6409±0,0365
0,6835+0,0326
0,6610+0,0007
0,6786+0,0186
0,7329±0,0377
0,653340,0016
0,5838±0,0010
0,6260±0,0173

Korrelasie-
Koëffisiënt

0,963
0,951
0,966
0,965
0,962
0,969
0,962
0,927
0,970
0,954
0,96S
0,968
0,958
0,948
0,847
0,971
0,887
0,907
0,906
0,924
0,933

Gem.
druk

1015,0
1012,0
1016,4
1019,3
1006,9
1008,6
1011,6
1015,9
1015,1
1015,7
1019,5
1013,4
1010,2
1014,3
1006,5
1016,0
1026,9
1018,0
1015,6
1011,8
1013,2



tydperke vir NM1 en NM2 bereken is, word in tabel 4.1
en 4.2 respektiewelik aangedui. Die eksperimentele
barometerkoëffisiënte is aangepas vir die variasie
wat in die primere spektrura gedurende die tydperk
wat in 'n betrokke hawe vertoef is, voorgekom het.

Dit blyk uit tabelle 4.1 en 4.2 dat daar geen uniforme
spreiding van barometerkoëffisiënte oor die afsnystyf-
heidsgebied 2-17 GV voorkom nie. 'n Lineêre regres-
siepassing van 0 teen Pc kon gevolglik nie betroubatr
gedoen word nie, aangesien 'n uniforme spreiding van
datapunte fn vereiste is. Dit het dus geblyk dat 'n
finale verloop van 0 teen F'c nie vir NM1 of NM2 be-
troubaar bepaal kon word nie.

Die resultate van Raubenheimer en Stoker, 1974 en
Stoker en Van der Walt,1977 is vervolgens net die eks-
perinenteel bepaalde verloop van 0 teen Pc eie aan hier-
die eksperiaent» vergelyk.

Die resultate word in figuur 4.1 en figuur 4.2 respek-
tiewelik vir NM1 en NM2 aamgetoon. Die resultate van
Carmiohael et aZ.,1969 en dië van die siaulasiestudie
word terselfdertyd aangetoon.

4.4 Resultate en bespreking

j Dit blyk uit figuur 4.1 en figuur 4.2 dat 'n groot
| spreiding van datapunte vir beide NM1 en NM2 voorkoa.

Die regressiepassing wat in die ondersoek gedoen is,
word in elke figuur aangedui. Dit blyk dat, weens

| die spreiding van die datapunte die resultate vann
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F i g u u r 4 . 1 Die afsnystyfheidsafhanklikheid van die barometerkoëffisiënte
vir NM1 volgens: a - die regressiepassing, b - Carmiohael et
al.,1969, c - Stoker en Van der Walt,1977, d - Raubenheimev en
Stoker,1974 en e - simulasiestudie. Eksperimentele punte vol-
gens tabel 4.1
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Figuur 4.2 Die afsnystyfheidsafhanklikheid van die baroaeterkoëffisiënte vir
NM2 volgens a - die regressiepassing, c - Stoker en Van dev Waltt
1977, d - Raubenheiner en Stokeri'\91\ en e - sinulasieresultate.
Eksperiaentele punte volgens tabel 4.2.



Carmiohael et al,,1969; Raubenheimev en Stoker,1974
en Stoker en Van der Walt,1977 ewe geskik is vir die
berekening van barometerkoëffisiënte in die or.der-
soek. Die resultate van Raubenheimer en Stoker,
1974 is egter gebruik vir die finale berekening van
barometerkoëffisiënte, omdat soos uit vergelyking
(4.17) blyk, voorsiening vir die druk-, afsnystyf-
heid- en modulasie-afhanklikheid van g gemaak is.
Geeneen van hierdie afhanklikhede is dus verwaarloos
nie. Verder is hulIe resultate met 'n soortgelyke
monitor as NM1 verkry.

Die barometerkoëffisiënt vir NM2 is bereken deur ge-
bruik te maak van die simulasie-resultate (sien fi-
guur 3.9) waar 'n konstante verskil vir die 6 teen
Pc-verloop van NM1 en NM2 verkry is. Dit blyk uit
'n vergelyking van die regressiepassing vir NM1 en
NM2 dat die 0 teen Pc-verlope dieselfde orde-grootte
verskil toon as wat in die simulasiestudie verkry is,
hoewel die absolute waarde van die eksperimentele 0
vir NM1 kleiner is as die 3 vir NM2 en in die simu-
lasiestudie die omgekeerde gevind is. Dit blyk uit
figure 4.1 en 4.2 dat 'n goeie ooreenkoms tussen die
eksperimentele regressiepassings in die simulasiere- ;
sultate bestaan, hoewel die absolute waardes soos te
"ver wag te is, verskil. ''-:.

Die barometerkoëffisiënt vir NM2 is dus as volg bere- !
ken

6NM2 " 6NM1 + CO,01033 s 0,00049) % mb"1 (4.20) i

waar BNMj volgens (4.17) bereken is. .-•
• x

4
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Dit blyk uit figure 4.1 en 4.2 dat 'n beter ooreenkoms
tussen die eksperimentele verloop volgens die regres-
siepassing en die resultate van ander navorsers vir
NM2 verkry is. Die ooreenkoms tussen bogenoemde en
die simulasie-resultate is terselfdertyd ook beter.
'n Absolute vergelyking word egter bemoeilik deur die
groot spreiding van die datapunte vir albei monitors.
Die korrelasiekoëffisiënt r van beide regressiepas-
sing s was r • 0,7 ,'n waarde wat volgens die aanvank-
like kriteria nie aanvaarbaar sou wees nie. Hierdie
bevinding beklemtoon die vereiste dat uniforme data-
spreiding 'n vereiste vir die toepassing van 'n regres-
sie-analise is.

Dit blyk uit die voorafgaande paragrawe dat die kort
datastelle onderhewig aan die kriteria van Mini,1975
wel gebruik kan word vir die berekening van ba-
rometerkoëffisiënte, en geskik is vir die geval
soos in hierdie ondersoek waar slegs kort datastelle
beskikbaar is, en sodanige berekenings andersins nie
moontlik sou wees nie. Dit moet nogtans met uiter-
ste versigtigheid gebruik word. Die gebruik van kort
datastelle sou tot die finale berekening van barome-
terkoëffisiënte deurgevoer kon word indien langer tyd-
perke in die verskillende hawens deurgebring is. Uit
die aard van die opname naamlik dat 'n handelskip
gebruik is, was dit egter nie moontlik nie.
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HOOFSTUK 5

AFHANKLIKHEID VAN PRIMêRE INTENSITEITSVARIASIES

5.1 Inleiding

Die doel van die ondersoek was om vir variasies in
die primlre spektrum van kosmiese strale te korri-
geer.

Nadat die data vir drukafhanklikheid gekorrigeer is,
is dit gekorrigeer vir variasies wat gedurende die
duur van die reis in die primêre spektrum voorgekom
het. Aangesien dit 'n tydperk van minimum sonakti-
witeit was, het slegs een Forbush-afname gedurende
April 1976 voorgekom. Die monitor was gedurende die
tyd afgeskakel, weens herstelwerk wat aan die skip
in die Ourbanse droogdokke gedoen is.

Ten einde vir die langtermynvariasie te korrigeer,
moet 'n referensievlak waarvoor verskillende neu-
tronmonitors 'n maksimum intensiteit geregistreer
het, bepaal word. So 'n referensietyd en -vlak is
in die vorige sonsiklus vir alle neutronmonitors op
Mei 1965 vasgestel. Ten einde fn verloop van inten-
siteit teen afsnystyfheid te verkry, moet alle data
wat vir verskillende tydperke by verskillende P -
waardes versamel is, na die referensievlak gekorri-
geer word. Sodoende kan die oorsaak van afwykings
in die N teen P - verloop aan ander fisiese redes toe-
ges kry f word.
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Die maandelikse gemiddelde relatiewe teltempo (t.o.v. Mei 1965)
gebaseer op vyfmaandelikse lopende gemiddeldes vir Kiel en die
waargenome Zurich sonvlekgetalle vir die tydperk 1963-1977.



5.2 Teoretiese agtergrond

Die konveksie-diffusiemodel van Parker, 1967 be-
hels dat by die aarde, afnames in die intensiteit van
galaktiese kosmiese strale van 'n bepaalde energie
waargeneem word. Hierdie deeltjies van galaktiese
oorsprong roet styfheid s 100-S00 GV word deur onreël-
matighede in die sonwind verstrooi en bereik die
aarde deur diffusie. Die diffusiekoëffisiënt en
struktuur van die sonwind is afhanklik van die akti-
witeit op die sonoppervlakte. In die opsig word
die 11-jaarsiklus veroorsaak en kom tydperke van mak-
simum intensiteit van kosmiese strale voor.

Die langtermynvariasie word in figuur S.1 gelllustreer
aan die hand van vyf-maandelikse lopende gemiddeldes
wat maandeliks vir die Kiel neutronmonitor bereken is.
Die gemiddeldes word vir 'n spesifieke maand bereken
deur die maandelikse gemiddeldes van die voorafgaande
en daaropvolgende twee maande in ag te neem.

Die styfheidsafhanklikheid van die langtermynvariasies
is deur verskeie navorsers soos Stoker et al., 1971
en Hathewe et aZ.,1971 ondersoek. Volgens die
studie van Stoker et al.,1971 gedoen op werk van
Parkert196St Gleeeon en Axfovd^Sbl en Le*niak en
Webber,1971 kan die modulasiefunksie as volg gedefi-
nieër word

M(P,t1ft2) - An jflrsp (5.1)

wat die verband tussen die primere differensiêle
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intensiteit j(P,t) op verskillende tye t1 en t2 gee

vir 'n heliosentriese afstand gelyk aan die wentel-

baan van die aarde.

Aangesien
j(P,t) = S(P,x) dN/dP (P.x.t) (5.2)

waar /dP die differensiële intensiteit by 'n atmos-

feriese diepte x en S(P,x) die opbrengsfunksie vir

'n primêre deeltjie met styfheid P is, kan die modu-

lasiefunksie geskryf word as

«"VdPCP.x.t.) ,,. „
M(P,t,tt~) » An -TT! — ^*':>)

1 l dN/dP(P,x,t2)

: Hierdie vergelyking (5.3) kan volgens Jokipiit]9f>6

{ geskryf word as
t t _ n(t2) nCt,)

K(P,t1,t2)

waar K(P,t1,t2) » n(t2)P
ai"a2 - n(t2) en vir langter-

myn-modulasie deur die meeste navorsers a,«a2=1 be-

gunstig word (Mathewa et al., 1971, Lezniak en Web-

der,1971). Hier is n(t) die modulasieparameter.

K(P,tptj) * n(t2)-n(t1)= An is dan styfheidsonaf-

hanklik.

Dit volg uit (5.3) en (5.4) dat die modulasiefunksie

geskryf kan word as

M(P,t1,t2) - ^ ' (5.5)
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en
dN(P>X,t2) dNCP.x.t,) /p

3p • 3p e

waar tydstip t«*t gewoonlik vir die referensietyd-
perk Mei 1965 gekies word.

Die fraksionele afname in die teltempo van 'n
neutronmonitor ten. opsigte van die maksimum in kos-
miese strale-intensiteit kan volgens Mathswe et al.,
1971 bereken word uit

(Pc.x,t) - / /; g (P,x,to){l-e-
Ar»/P}dP

o c
(5.7)

f co

met P die vertikale afsnystyfheid vir die betrokke
— 2

stasie en x die atmosferiese diepte in g cm . Ge-
durende 'n tydperk van maksimum intensiteit
NQ (as t-tQ) word e"

L^F - 1 gestel. '
Dit is dus moontlik om vir 'n bekende vorm van die
modulasiefunksie die fraksionele afname op 'n gegewe
tydstip ten opsigte van 'n referensievlak by 'n be-
paalde afsnystyfheid Pc, te bepaal.

Die berekende persentasie fraksionele afnames by ver-
skillende afsnystyfhede word in figuur 5.2 as funksie
van die verandering van die modulasieparameter An aan-
getoon. Dit geld slegs vir seevlak. {Mathews et al.,
1971)
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Figuur S.2 Die persentasie fraksionele afname AN
op seevlak by verskillende afsnystyfhede P as
funksie van die modulasieparameter An (Matnewa
et aZ.,1971).

5.3 Bepaling van die korreksiefaktor vir primêre
variasies

Die doelstelling van die ondersoek was om die primere
veranderinge van kosmiese strale wat by vaste neu-
tronmonitors waargeneem is, te interpoleer na enige
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Figuur 5.3 Die relatieve maandelikse intensiteit (t.o.v. Mei 196S) vir Deep

River (1,02 GV), Potchefstroom (7,30 GV), Heraanus (4,77 GV) en
Kiel (2,28 GV) vir November 1975 tot Deseaber 1976. Die tydsduur
vir elke reis word afsonderlik aangedui.



afsnystyfheid wat deur 'n mobiele monitor bereik kan
word. Sodoende kan vir enige fraksionele afname ten
opsigte van 'n referensietyd by enige P -waarde gekor-
rigeer word.

j 5.3.1 Referensietyd en -stasies
k
| Ondersoek is ingestel na neutronmonitorstasies wat as

referensiestasies gebruik kon word. Dit het afgehang
of die data vir 1976 van 'n betrokke monitor beskik-
•baar was en hoe stabiel die monitor die voorafgaande
tydperke vertoon het. Dit het geblyk (Stoker, pri-
vaatgesprek) dat monitorstasies wat by hoë afsnystyf-
hede gêleë was nie die vereiste stabiliteit vertoon
het nie. Gevolglik is slegs van Deep River (1,07 GV),
Kiel (2,28 GV) Hermanus (4,77 GV) en Potchefstroom
(7,30 GV) gebruik gemaak. Laasgenoemde drie stasies
word onderling op 'n daaglikse grondslag deur die
plaaslike navorsingsgroep vergelyk. Ten einde uit-
sluitsel omtrent die stabiliteit van bg. stasies te
verkry, is die korreksiefaktore voorlopig vir al vier
bereken. Die korreksiefaktore is dan een na die an-
der bymekaar gevoeg en dievariansie is telkens op die
gemiddelde faktor bereken. Die resultate was deur-
gaans bevredigend.

Die relatiewe maandeliksé gemiddelde intensiteit ten
opsigte van Mei 1965 vir Deep River, Potchefstroom,
Hermanus en Kiel word in figuur 5.3 aangetoon. Die
tydperke wat die verskillende reise geduur het, word
terselfdertyd aangedui. Dit blyk uit figuur 5.3 dat j
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April, 1976 vir al vier monitors deur 'n afname in die
intensiteit gekenmerk word, weens die Forbush-afname wat
gedurende die maand waargeneem is. Hoewel April 1976
deur reis 4 ingesluit is, was die monitor gedurende die
tydperk afgeskakel. Dit blyk uit figuur 5.3 dat die
tydperk van maksimun intensiteit van kosmiese strale
nie in dieselfde maand in 1976 vir alle monitors voor-
gekom het nie, maar wel in die tydperk September tot
November 1976. Die tydperk van maksimum intensiteit
is egter vir eenduidigheid op Oktober 1976 gekies.

5.3.2 Berekeningsmetode

'n Waarde van An"0,6 (sien figuur 5.2) is vir die tyd-
perk onder beskouing gekies. Weens die klein waarde
vnn An kon 'n reglynige verband tussen An en die per-
sentasie fraksionele afname AN aanvaar word.

Uitgaande van hierdie aanname bestaan die volgende
verband tussen die fraksionele afnames AN van twee
monitors by verskillende afsnystyfhede P - en P ,
respektiewelik.

Mppc1

waar M en N respektiewelik die grootte van hel-
pc1 pc2

lings wat uit die reglynige verband tussen An en AN
vir die twee aonitorstasies bereken word, is. Stoker
(ongepubliseer) het vir verskillende waardes van An

Co.a. ook vir AnM0,6)en Pc-waardes, die persentasie
fraksionele afname AN bereken.
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Die relatiewe intensiteit N vir verskillende afsny-

styfhede en die daaruit volgende AN word in tabel

5.1 aangetoon. Met behulp van 'n polinoomregressie-

passing van An (AN ) teen 4n(P ) word 'n funksionele

verband verkry, waarvolgens AN vir 'n willekeurige

afsnystyfheid bereken kan word. Die waardes vir AN

wat volgens 'n vierdegraadse polinoom bereken is, word

ook in tabel S.1 aangetoon.

Die vierdegraadse polinoom wat gebruik is» nadat die

transformasie AN •*• Jin AN en Pc •»• in Pc uitgevoer is,

is die volgende:

In AN * b.,+b2 in Pc*b3(£n Pc)
2*b4(£n Pc)

3+bg(£n P c )
4

(5.9)
met

1,59527 ± 0,00136 b

0,11018 ± 0,00819 b

-0,25312 ± 0,01440

0,04973 i 0,00861

-0,01265 ± 0,00164

Volgens (S.8) kan die fraksionele afname vir posisie

A by 'n bepaalde afsnystyfheid (Pc*) bereken word in-

dien die fraksionele afname vir posisie B, by 'n an-

der afsnystyfheid (Pc2)
 e n die waarde van die hel lings

Mp en Mp bekend is. Die hellings is per defi-
ed *c2

nisie Mp p » -™ . Aangesien An=0,6 kon-

(S.10)

stant is, kan (5.8) as volg geskryf word

Z(PC)
AN, - c "'
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TABEL S.1

Die berekende persentas ie fraksionele afnaae AN as funks ie
van afsnystyfheid Pc vir An, » 0,6

%

II

AN

AN

1,00

95,06

4,94

4,93

2,00

95,23

4.77

4,77

2

)S

4

4

,20

.31

.69

.*»

z,;:8

95,3S

4,65

4.6S

3

IS

4

4

,00

.70

.30

.30

4

96

3

3

.10

.20

.•0
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waar S(P ) die persentasie fraksionele afname (vol-

gens tabel 5.1) vir 'n referensiemonitor by posisie B

en Z(P ) die persentasie fraksionele afname volgens

(5.9) by posisie A is.

Indien . N

AN = -2- (5.11)
o

waar NQ*100 die relatiewe teltempo vir die gekose

referensietyd is, kan (5.10) veralgemeen word as

No - N Z(P ) N - N

waar die linkerkant bereken word vir veranderende P

en die regterkantse gedeelte in hakies bereken word

vir 'n vaste neutronmonitor by 'n bepaalde P .

Vergelyking (5.12) kan geskryf word as

Hieruit velg dat

CN°)pci " Npci [l~ * (1" k\

Volgens (5.14) kan die teltempo (N o) p dit is die

ei

waarde wat by 'n bepaalde afsnystyfheid gedurende die

referensietyd geregistreer sou word, vir enige P -

waarde bereken word. Dit is moontlik aangesien
N p , die teltempo wat gedurende die reis vir
ei
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veranderende P geregistreer is; (1- («—)p ), die
o ei

fraksionele afname vir dieselfde tyd by 'n refcrensie-
stasie; S(PC) en Z(PC) bekend is.

Die referensietyd vir die ondersoek is volgens para-
graaf 5.3.1 Oktober 1976. Die waardes wat vir NQ vir
die referensiestasies gekies is, is

No Deep River " 7059 No Potch " 2093

% Kiel - 6383 NQ Hermanus - 4448

Die korreksiefaktor
%"A (5.15)

! is uurliks vir eVLke referensiestasie bereken deur ge-
1 bruik te maak van die uurlikse teltempo van elke sta-

sie.

Ten slotte is die gemiddelde korreksiefaktore wat vir
elke uur bereken is met die eksperitnentele data ver-
menigvuldig en op die datalêer aangebring.

5.3.3 Bespreking

Volgens vérgelyking (5.5) is 'n eenvoudige modulasie-
funksie vir die 1976 tydperk gekies, in die sin dat
a.*a2*1 gekies is. Hierdie beskrywing van die modu-

f lasiefunksie is kenmerkend van die onversteurde tyd-
; perke van die 11-jaarsiklus (Stoker et al.,1971).
f Uitgaande van dié modulasiefunksie (figuur 5.2) kon
| 'n verdere vereenvoudiging gemaak word weens die re-
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I latiewe klein waarde van An=0,6 vir 1976, deur 'n reg-
i lynige verloop van ATI teen AN te aanvaar.

i

In xiguur S.4 is die relatiewe intensiteite vir Deep
River (1,02 GV) en Hermanus (4,77 GV) vir die tydperk
1965 tot 1977 uitgesit. Die 100% vlak is op Mei
1965 gebaseer, terwyl die intensiteite vyfmaandelikse
lopende gemiddeldes is.

Dit blyk uit figuur 5.4 dat die tydperk 1976-1977 soos
die geval vir 1965 as 'n tydperk van normale modula-
sie beskou kan word, teenoor 1969 wat as abnormale roo-
dulasie beskou kan word, alhoewel veral Deep River nie

j tot dieselfde vlak as in 1965 teruggekeer het nie.
Bogenoemde word bevestig deur dieselfde helling wat

f vir 1965 en 1976-1977 verkry word vir die verloop van
i Deep River teen Hermanus. Soortgelyke resultate is
!' verkry indien Deep River en Hermanus met Kiel en Pot-
! chefstroom vergelyk is, hoewel die histeresiseffek
| (Moraal,197Z) verskil afhangende van watter monitors
S vergelyk word.

r Dit blyk uit die bogenoemde dat die beskrywing van die
i modulasiefunksie deur vergelyking (5.5) regverdigbaar
l is.

Die finale korreksiefaktore is dus gebaseer op die
modulasie wat vir die vier referensiestasies Deep Ri-
ver, Kiel, Hermanus en Potchefstroom tydens 1976 waar-
geneem is. Soos reeds gemeld kon refercnsiestasies

; by hoer afsnystyfhede nie gebruik word vir die bere-
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kening van diê korreksiefaktore nie. Die data wat
tydens die breedtegraadsopname by hoë afsnystyfhede
verkry is, is gevolglik vir primêre variasies wat by
lae en middel afsnystyfhede waargeneem is, gekorri-
geer.

77



HOOFSTUK 6

DIE DIFFERENSIËLE INTENSITEIT

6.1 Inleiding

'n Breedtegraadsopname van kosmiese strale lewer data
wat oor 'n sekere afsnystyfheidsgebied versamel is.
Hierdie data word aan 'n proses wat korreksies vir
drukafhanklikheid, primere variasies en temperatuur-
afhanklikheid aanbring, onderwerp alvorens tot finale
resultate gekom kan word. Laasgenoemde afhanklikheid
is van die orde van < H en word gevolglik deur die
meeste navorsers verwaarloos. In hierdie ondersoek
is die differensiële intensiteit eers bepaal waarna
ondersoek na die invloed van temperatuurafhanklikheid
op die data gedoen is.

Die studie van 'n breedtegraadsopname lewer as eindre-
sultaat 'n verloop van die intensiteit van kosmiese
strale N teen afsnystyfheid P . Dit behels 'n
gladde kromme wat deur die eksperimentele datapunte
met behulp van 'n polinoomregressie gepas word. Dié
passing moet die werklike fisiese situasie so noukeu-
rig moontlik beskryf. Die differensiasie van so 'n
kromme lewer die differensiële intensiteit 4p (P ,x,t)
wat 'n funksie van afsnystyfheid P , atmosferiese diep-
te x en tyd t is. Die differensiële intensiteit vervul
'n sent rale, funksie in die studiéveld van kosmiese
strale. Dit kan gebruik word vir die berekening van
die opbrengsfunksies, die fraksionele veranderinge in
die telintensiteit van neutronmonitors en veral die mo-
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dulasie-funksie, waarna in die vorige hoofstuk verwys
is.

Die doel van die hoofstuk is die berekening van die difo
ferensiele intensiteit viv beide NM1 en NM2. Sodoen-
de kan die monitors onderling vergelyk word en die fi-
siese situasie soos gedurende 1976 ondervind met vorige
breedtegraadsopnames vergelyk word.

6.2 Metode van polinoomregressie

Die metode, waar die bespassende gladde kromme na skat-
ting deur die eksperimentele datapunte getrek word om
'n verloop van N teen P te verkry,lewer talie probleme.
Die probleme behels die groot mate van subjektiewe oor-
deel en selfs vooroordeel waarmee so 'n gladde kromme
getrek kan word. So 'n skatting gee terselfdertyd
geen aanduiding van die akkuraatheid van die resultate
nie. Verdere probleme wat hiermee saamgaan word vol-
ledig deur Hiaehke,'\§7ï en Van der Walt, 1975 bespreek.

Gesien in die lig van bcgenoemde is 'n polinoomregres-
siemetode deur Van dev ftalt,197S ontwikkel. Die me-
tode en rekenaarprogram is suksesvol in die plaaslike
navorsingsgroep gebruik. (Raubenheimevt\972\ Miaohke,
1972; Moraal,1973, Stoker et al.,1971).

Die polinoomregressieteorie word aan die hand van 'n
algemene lineêre model deur Van d«v Valt,1975 bespreek.

1 Hierdie metode het die verdere voordeel dat die fout-
| grense op die differensiële intensiteit m.b.v. 'n Tay-
jj lorreeksontwikkeling van die passingsvergelyking bere-
\ ken kan word. Subjektiewe oordeel vir sodanige bere-
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keninge is dus uitgesluit.

Hierdie metode is egter ook nie vry van probleme nie.
Dit behels dat hoëgraadse passings soms gebruik moet
word om die N teen P verloop te beskryf wat slinge-
ringe veral by hoë afsnystyfhede in die kromme tot ge-
volg het. 'n Akkurate beskrywing van die eksperimen-
tele data by beide lae en hoë afsnystyfhede word moei-
lik verkry. (Van der Walt,1975)

Bogenoemde probleme word grotendeels oorkom deur van
die volgende transformasie gebruik te maak

N * An N
P + i n P (6.1)

Die kromme van An N teen An P het 'n eenvoudiger vorm
met geen skerp infleksiepunte nie en kan gevolglik
deur 'n laegraadse veelterm beskryf word.

Die differentiële intensiteit kan dan as volg bereken
word

1 , d An y
ïï -"38
1 d An P

Dus is ar • F aHnrr (6-2>
met N die geregistreerde teltempo en P die ooreenkom-
stige afsnystyfheid.

6.3 'n Teoretiese oorsi£ *

Die totale teltempo N as funksie van afsnystyfheid kan
geskryf word as
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N(P ,X^t) = /J5 g dP + f"s AP"
Y2 dP (6.3)

dN
Volgens Quenby en Webber, 1959 kan die kromme van -r£
teen P in die gebied 10-15 GV goed beskryf word deur
fn funksie wat die vorm AP x met A en yl konstantes,
het. Vir P>15 GV kan dit deur AP~Ya beskryf word so-
dat (6.3) dus geldig is.

Die normalisasievoorwaarde vereis dat

/"5 AP"
Y2 dP » 100 (6.4)

Dit impliseer dus dat die relatiewe intensiteit van 'n
neutronmonitor 100% by 15 GV is.

Indien geen diskontinuit
P voorkom nie, geld dat
Indien geen diskontinuiteit in die kromme van -m teen

5 GV = A.(15)"
Ya (6.5)

Die kombinasie van (6.4) en (6.S) lewer dan

\\. Y2 - 1 + 0,15 (Ji^)^ GV (6.6)
I*-

\ waar (35)15 gy die eksperimentele waarde van die dif-
ferensiële intensiteit by 15 GV is.

1 !

,;• Die kombinasie van (6.2) en (6.6) lewer
. . . n 1crN d fcn. Ni

- 1 * 0,15 ' 1 0 0 ^ J ° - "

An

d In PJ15 GV v"*'
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Die konstante A is dan

A - N 15Y2"V *>* h
A - N. O . (.J D_ fj

(6.8)M An P'15 GV

A is dus afhanklik van die normalisasiemetode aange-
sien die intensiteit wat by 15 GV geregistreer is, in
(6.8) voorkom.

Indien

$ - AP l (6.9)

kan Y, grafies verkry word soos blyk uit

* In A - Y,to P (6.10)

'n Vergelyking kan sodoende tussen y% wat volgens (6.6)
en (6.10), verkry, gemaak word.

M£8efcfee,1972 het egter gevind dat Y, volgens die gra-
fiese metode vir 10-15 GV wissel van 1,26 - 1,38, ter-
wyl Y 2 «1,60 uit (6.6) verkry is. Dit is vir 'n neutrontel-
buis op seevlak bepaal. Die aanvaarde waarde vir see-
vlak is Y • 1,57.

Dit blyk verder dat (6.10) berus op die aanvaarding van
'n reglynige verband tussen An /dP en An P vir waar-
des bo 'n sekere afsnystyfheid. Indien dit nie die
geval is nie sal Y 'n funksie van afsnystyfhede wees
(Y-Y(PC))-

6.4 Data-analise en -verwerking

6*4.1 Die vorm van beskikbare data

Die data was, op die stadium van die ondersoek vir
druk- en primêre spektrum variasies wat in die vooraf-
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gaande hoofstukke bespreek is, gekorrigeer. In to-
taal was 2948 datapunte (uurlikse waardes) beskikbaar.
Dit sluit die 2327 uur bruikbare hawe-data uit.

Die verspreiding van data oor die afsnystyfgebied van
2-17 GV was nie uniform nie. Dit is te wyte daaraan
dat sommige hawens verskeie kere besoek is wat beteken
dat baie meer data by sekere afsnystyfhede verkry is.
Die afstand per dag wat deur die skip afgele is» het
van reis tot reis gewissel.

Dit het meegebring dat tot vier breedtegrade per dag
afgelS is of tot twee dae by ongeveer dieselfde breed-
tegraad vertoef is. Ten einde 'n meer uniforme sprei-
ding van data te verkry is sesuurlikse gemiddeldes uit
die uurlikse tel tempo bereken. Dit het 'r. meer uni-
forme spreiding van data tot gevolg gehad, maar nie tot
so 'n mate dat 'n polinoomregressiepassing daarop ge-
doen kon word nie.

Die ses-uurgemiddeldes van die eerste deel van reis 1
wat oor die Indiese Oseaan onderneem is, word in figuur
6.1 aangetoon. Dit is 'n tipiese voorbeeld van die
verhoogde konsentvasie punte by die eindpunte wat te-
weeggebring is deurdat die skip die betrokke P -ge-
biede twee keer deurkruis het. Indien 'n passing deur
die punte gedoen sou word, sal die hoë konsentrasie
punte by die eindpunte van die reis die regressielyn
in 'n bepaalde vorm dwing weens die groter gewig wat
aan die punte verleen sal word.

Die ses-uurgemiddeldes kan dus alleenlik gebruik word
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r
indien 'n spesifieke afsnystyfheidgebied net een keer
deurkruis word. Dit bring egter 'n verdere onder-
verdeling van die reise see» wat onprakties vir enige
verdere hantering van die data sou wees.

'n Suksesvolle en beproefde metode om 'n meer uniforme
spreiding van punte te verkry, is om van klasinterval-
gemiddeldes gebruik te maak. Aangesien 'n passing van
An N teen in P gedoen word en die regressiemetode 'n
ewekansige verdeling van datapunte vir die onafhank-
like veranderlike veronderstel, is gelyke intervalIe op
die logaritmiese skaal gekies.

'n Praktiese intervalbreedte A fcn P wat deur Van der
Walt,1975 en Nisohk*,1972 gevind is, is

A An P • 0,04 (6.11)

Die toepassing van die klasintervalmetode het die data
tot 'n verteenwoordigende 57 datapunte verminder. Dit
het verdere hantering en verwerking baie vergemaklik.

6.4.2 Verwerkingsprosedure

Aanvanklik is na elke onderafdeling van reise 1, 2 en 3
respektie'.;elik gekyk. Dit het beteken dat elke onon-
derbroke vaart byvoorbeeld van Durban tot Singapoer,
cf Savannah tot Walvisbaai axsonderlfi* beskou is. Op
die wyse kon enige verdere afwykende punte in die data
geïsoleer word.

Die gebruik van onderafdelings van die reise om regret*
siepassings daarop te doen, het geblyk nie sinvolle
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resultate te lewer nie. In figuur 6.2 word die pro-
bleem geïllustreer indien met 'n onderafdeling van 'n
reis (die kort datastel) gewerk word en 'n vierdegraad-
se passing van ün N teen Zn P op die datapunte gepas
word. Dit lewer 'n onrealistiese beskrywing in die
gebiede waarvoor data wel bestaan (die langer data-
stel) maar nie deur die keuse ingesluit is nie.

Die data is gevolglik saamgevoeg en is met vier
groot verdelings afsonderlik verder gewerk.

a) Reis 1, van Durban na die Ooste en terug na Durban,
afgekort tot D.O.D.

b) Reis 2, van Suid-Afrika na New York en terug,
afgekort tot N.Y.

c) Reis 3, van Port Elizabeth na die Ooste en terug
na Durban, afgekort P.O.D.

d) Reis 4, die samevoeging van alle kort reise tus-
sen die Suid-Afrikaanse hawens, afgekort S.A.

Laasgenoemde indeling het van 5-8 GV gestrek en kon
ook nie afsonderlik gebruik word nie. Dit is later by
die ander reise gevoeg.

Die data van elk van die bogenoemde reise is in klas-
intervalle verdeel en m.b.v. die bestaande polinoomre-
gressieprogram is die mees geskikte passing van An N
teen in P verkry.

Dit het uit die voorlopige passings geblyk dat vierde-
graadse passings skerp infleksiepunte by lae en hoë af-
snystyfhede vertoon. Gevolglik is slegs op tweede- en
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TABEL 6.1

Die variansie van verskillende passings op data vir
verskillende konbinasies van die reise

Reis

D.O.D.
1

P.O.D.
3

N.Y.
2

D.O.D. + P.O.D.
1 + 3

D.O.D. + P.O.D.

+ N.Y.
1 + 2 + 3

D.O.D. + P.O.D
+ N.Y. + S.A.

1+2+3+4

Monitor

NM1
NM1
NM2
NM2

NM1
NM1
NM2
NM2

NM1
NM1
NM2
NM2

NM1
NM1
NM2
NM2

NM1
NM1
NM2
NM2

NM1
NM1
NM2
NM2

Graad van passing

2
3
2
3

2
3
2
3

2
3
2
3

2
3
2
3

2
3
2
3

2
3
2
3

Variansie

0,000032
0,000031
0,000040
0,000040

0,000023
0,000021
0,000032
0,000032

0,000051
0,000051
0,000052
0,000051

0,000024
0,000023
0,000024
0,000024

0,000050
0,000043
0,000071
0,000054

0,000068
0,000063
0,000079
0,000079

r
r
i> i
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i derdagraadse passings gekonsentreer. Die prosedure
j, is telkens vir NM1 en NM2 herhaal.

j, Die voorlopige passings is gedoen met die doel om vas
: te stel of al die data saamgevoeg d.w.s. al die reise

gekombineer kon word. Die variar.sie is vir die pas-
sings op die data van elke reis bereken, en herhaal
indien die data van twee of meer reise saamgevoeg is.

In tabel 6.1 word die variansie wat met tweede- en der-
degraadse passings op die data van elke monitor verkry
is, aangetoon. Aanvanklik word dit vir die reise af-
sonderlik en later vir die reise gekombineerde weer-
gee. Die S.Ar reis is nie afsonderlik gedoen nie

| weens die probleem wat hierbo bespreek is.

Dit blyk uit tabel 6.1 dat vir die reise afsonderlik
; beskou geen voordeel behaal word deur 'n derdcgraadse

passing te gebruik nie. Indien die reise saamgevoeg
word, word egter 'n beter variansie met derdegraadse

\ passings verkry. Dit blyk verder dat die spreiding
van datapunte vir die N.Y.-reis groter is as vir die
ander twee reise. Dit volg ook uit die verswakking

; van die variansie vir (D.O.D. + P.O.D. + N.YO* 'n
\ Verdere verswakking kom voor indien die S.A.* datapun-

te ook bygevoeg word. Dit is weereens te wyte aan
;• ! die groter spreiding van data wat in dié afsnystyf-
|: heidgebied voorgekom het.

;' Die verswakking in die variansie wanneer die N.Y.-reis
%_' by die D.O.D. en P.O.D.- reise gevoeg word, kan verder
l aan die hand van figuur 6.3 verklaar word. Dit blyk
r
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net data wat oor die Indiese en Atlantiese Oseaan verkry is.
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dat die N teen P- verloop verskil vir die (D.O.D. +
P.O.D.) en N.Y.-reise by P -waardes kleiner as ~7 GV.
Hierdie verskynsel is ook deur Stoker en Van der Walt,
1977 waargeneem. Dit blYk dat die data in die Noord-
Atlantiese Oseaan nie met die data vrat oor die Indie-
se Oseaan verkry is, saam val nie. Geen uitspraak
kan egter vir P < 4,8 GV in die geval van die reis
oor die Indiese Oseaan gelewer word nie. Die waar-
neming word in paragraaf (6.5) verder bespreek. Dit
blyk uit figuur 6.3 dat die vier gekombineerde reise,
dieselfde verloop as die N.Y.-reis volg. Dit kan
toegeskryf word aan die invloed van die data by laer
afsnystyfhede wat tydens die N.Y.«*reis verkry is.

Aangesien geen data vir P < 4,8 GV tydens die D.O.D.
en P.O.D.-^reise verkry is nie, kon geen sinvolle dif-
ferensiële intensiteit vir die reise bepaal word nie.
Ten spyte van die verskil tussen die reise en die N.Y.
reis is die data vir al die reise saamgevoeg en verder
gebruik vir die bepaling van die differensiële inten-
siteit.

Volgens tabel 6.1 het 'n verbetering in die variansie
voorgekom indien 'n derdegraadse veelterm gebruik is
om op die gekombineerde eksperimentele datapunte te pas.
Dit was die geval vir beide NM1 en NM2. Vervolgens is
ondersoek ingestel na die veelterm wat die beste beskry-
wing van die eksperimentele verloop en terselfdertyd
'n aanvaarbare /dP-krorome, weergee. Die bevinding
was dat hoewel hoer orde passings die eksperimentele
verloop getrou weergee die /dP-krommes onaanvaarbare
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vorme aanneem.

Van dev Stalt,1975 het dieselfde verskynsel in 'n on-
dersoek van die data wat deur Carmiekael et al.,1969
met 'n breedtegraadsopname verkry is, gevind. Dit
word in figuur 6.4 aangetoon.

ï I 5 3 ï I f i 5

Figuur 6.4 Die gebruik van hoë-graadse veelterme
as passingsvergelykings het onaanvaar-
bare vervorming van die d"/dP-krommes
veroorsaak (Van der Valt,1975)

Hy het gevolglik 'n verdere transformasie ingevoer wat
die probleem opgelos het . Dit is as volg:

N
P

In N
P+C > 4n(P+C) (6 12)

waar C 'n konstante is wat afhanklik is van die tipe
neutronmonitor wat gebruik word en die hoogte bo see-
vlak. Die konstante word bepaal deur die waarde te
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Figuur 6.5 Die effek van die transformasie Zn P
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soek wat die kleinste variansie vir die betrokke pas-
sing gee.

Die effek wat die byvoeging van die konstante op die
data het indien 'n tweedegraadse veelterm gebruik
word, word in figuur 6.5 geïllustreer.

Dit blyk uit fig. 6.5 dat die gebruik van transforma-
sie (6.12) en toenemende waardes van C die afplatting
in die verloop van N teen fcn(P+C) wat by lae afsny-
styfhede voorkom geleidelik verminder. Sodoende word
minder gewig aan die datapunte by lae afsnystyfhede
gegee.

In figuur 6.6 word die variansie teen C uitgestip om
die waarde van C te bepaal, wat vir die data van Car-
miohael et aZ.,1969 vir 196S en van dié van Rose et al.t
1956 vir 1954 wat deur Kodama,1968 verwerk is, gevind is. ;

Die waarde van C - 3,5 lewer die kleinste variansie j
in ooreenstemming met die bevindings van Van der Walt, {
1975,vir die 1965-data en O1,5 vir die 1954-data.

Die data van Carmiahael et aZ.,1969 is (tabel I, pu-
blikasie V) verder gebruik om die differensiële inten-
siteit en N teen P verlope te bepaal. Die resultate i
is identies aan diê wat deur Van der Walt, 1975 gevind \
is. In figuur 6.7 word die eksperimentele datapunte
sowel as die kromme wat deur Carmiahael et aZ.,1969

!; en in hierdie ondersoek gevind is, aangetoon. Dit
\. blyk dat *n geringe afwyking by P > 9 GV vir die '

regressiepassing voorkom.

: 94 i
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Figuur 6.6 Die variansie van 'n tweedegraadse pas-
sing op data vir 1965 (Carmichael et al.,
1969) en 1954 {Rose et <z£.,1956) wat
deur Kodama,1968 verwerk is, as funksie
van die transformasiekonstante C.

95



100

o

«0 •——Pitting van Cêrmtchêêt «.m.

10 tl tl I) 14

Figuur 6.7 Die passing volgens Carmiohael et aZ.,1969
op die 1965-data en die passing volgens
die polinoomregressieraetode in die onder-
soek gebruik. (Van der Walt,197S')

Dit blyfc uit bogenoemde dat die metode en rekenaarpro-
gramme wat in hierdie ondersoek gebruik is, dieselfde
resultate lewer as wat deur Van der Walt,1975 gevind is.
Dit kan dus as betroubaar en korrek aanvaar word.

Die ondersoek is gevolglik uitgebrei na die gekombineer-
de reise van 1976. Dieselfde prosedure is gevolg deur
die konstante C met intervalle van 0,2 te vergroot en
die regressiepassing te herhaal. In die geval is dit
ook met die derdegraadse passings herhaal aangesien
die probleme wat reeds met derdegraadse passings vir
Carmiohael et aZ.,1969 se data ondervind is, eers dui-
delik navore gekom het wanneer vierdegraadse passings
gebruik is.

In figuur 6.8 word die variansie teen die konstante C
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Figuur 6.8 Die variansie van die tweede- en derde-
graadse regressiepassings uitgevoer op
die data vir NM1 en NM2 as funksie van
die transformasiekonstante C.
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aangetoon vir beide tweede- en derdegraadse passings
vir NM1 en NM2. Dit blyk uit dié figuur dat minimum
waardes vir die variansie in die geval van tweede-
graadse passings vir NM1 en NM2 by C • 0,5; 1,1 en
C • 1,0; 1,8 respektiewelik voorkom. In die geval
van derdegraadse passings word geen minimum waarde
vir die waardes wat vir C gebruik is, gevind nie, maar
neem die variansie deurgaans af met toenemende C.

Dit het geblyk dat derdegraadse passings met C > 1
die differensiële intensiteitskromme telkens nader aan
'n reglynige verloop buig. Die passings het dus on-
bruikbare resultate gelewer.

Asngesien die data telkens na die byvoeging van 'n gro-
ter waarde vir C weer in klasintervalle verdeel is,
het die aantal punte wat beskikbaar was vir die regres-
siepassing ook verminder. In figuur 6.5 is die effek
van groterwordende C op die data aangetoon. Dit blyk
dat afwykende punte in veral die lae afsnystyfheidsge-
bied op die wyse telkens vir 'n ander waarde van C in
ander intervalIe op die In P-skaal sal val. Sodoende
kan dié punte se effek verminder woTd, want dit kom
saam met al meer ander datapunte in 'n betrokke inter-
val voor en aangesien met die gemiddelde waarde van
die data in die interval gewerk word, sal die variansie
dus ook kleiner word.

Dit het dus geblyk dat die variansie nie as die beslis-
sende faktor by die bepaling van die beste passing deur
die eksperimentele datapunte gebruik kon word nie. 'n
Akkurate beskrywing van die fisiese situasie moet deeg-
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lik in ag geneem word saam met die afnemende waardes
vir die variansie.

In die lig van bogenoemde is die verdere gebruik van
derdegraadse passings krities beskou. Dit het ge-
blyk dat die tweedegraadse passings geskikte resultate
lewer sonder die drastiese vervorming van die /dP-
krommes, hoewel die tendens ook waarneembaar was vir
groot waardes van C. (C > 3)

In figuur 6.9 word die invloed van die verandering in
die waarde van die konstante C op die /dP-krommes
aangetoon. Dit is die geval van 'n tweedegraadse
passing op die data van NM1. Dit blyk uit figuur 6.9
dat vir toenemende waardes van C die /<1P in absolute
waarde toeneem vir -3GV < P <, -9 GV, terwyl die maksi-
ma afneem. Hierdie tendens word in toenemende mate
vir groter C-waardes ondervind, terwyl die effek tot
n baie groter mate vir derdegraadse passings ondervind
is.

Die aanvaarbaarste passings, gesien in die lig van die vorm

van die /dP's sowel as die N teen Pc-verloop het ge-
blyk vir C » 1,1 en C • 1,0 vir NM1 en NM2 respektiewe-
lik te wees, hoewel die waardes nie noodwendig die
kleinste variansie gelewer het nie. Dit het die voor-
deel ingehou dat die data vir beide NM1 en NM2 in die-
selfde klasintervalle verdeel was. Sodoende kon 'n
meer objektiewe vergelyking tussen NM1 en NM2 gemaak
word.
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Figuur 6«9 Die invloed van toenemende waardes van C op die differensiele
intensiteit dN/dP vir NM1 as funksie van afsnystyfheid.



6.4.3 Die resultate van die data-analise

Die differensiële intensiteit is bereken met behulp
van

dN N d U n N)
P+ÏÏ d(An(P+

)

An(P+C))
(6.13)

in ooreenstemming met (6.2) en waar die geskikste pas-
sing van Jin N teen Jln P gebruik is.

Die regressievergelykings met y • An N en x • &n(P+C)
is die volgende

NNI

C - 1,1: y-(-0,1965*0,0043)xz+(0,3812*0,0173)x +
(5,059*0,0164) (6.14)

NM2

C - 1,0: y-(-0,1957*0,0044)x2+(0,3681*0,O175)x +
(5,08S*0,0164;, (6.15)

Hoewel hierdie vergelykings vir NM1 en NM2 dieselfde
voorkom, verskil die /dP*s volgens (6.13) aansien-
lik weens die N wat in vergelyking (6.15) voorkom.

Die werklike teltempo (eksperimentele datapunte) as
funksie van afsnystyfheid vir NM1 en NM2 en die N teen
P-krommes volgens vergelykings (6.14) en (6.15) en die
transformasie (6.12) word in figuur 6.10 aangetoon.

In figuur 6.11 word die genormaliseerde N teen P-krom-
mes en die differensiële intensiteitskrommes vir NM1 en
NM2 aangedui. In albei gevalle is by 15 GV genorma-
liseer.
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Figuur 6.10 Die teltempo van NM1 en NM2 as
funksie van afsnystyfheid. Die
datapunte met die beste tweede-
graadse passings word aangedui.
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Volgens paragraaf (6.3) kan die waarde van y uit
(6.6) o£ (6.7) bereken word. ïerselfdertyd kan (6.10)
gebruik word om Yj grafies te bepaal. Indien geen
diskontinulteit in die kromme voorkom nie, is Yi~Y
{Webber en Quenby, 1959).

In die ondersoek is gevind dat die waardes van y. en
Y2 nie dieselfde is nie naamlik vir NM1 met C-1,1 is
Y|M1,10 en Y 2 " 1 » °

8 »
 en vir NK2 met C-1,0 is Yj"1»06

en Y2'1»69.

Dieselfde bevinding hoewel die verskille kleiner was,
is deur Miachke,1972 verkry. Die bevindings moet
egter met groot omsigtigheid behandel word aangesien
die waardes vir Y 2 met 0 0 vir NM1 en NM2 respektiewe-
lik 1,63 en 1,65j bereken is. Indien dieselfde

I berekeninge vir Carmiahael «t a£.,1969 se data gedoen
| word, word vir 0 0 , Y2*1»52 en vir C"3,5, Y2"1»

7* 8e"
vind.

Dit blyk dus dat die waarde van Y"1»57 wat algemeen
vir seevlak aanvaar word aangepas behoort te word in-
dien die transformasxe (6.12) toegepas word. Dit

• blyk terselfdertyd dat die waarde van Y 2 «eens die
: verskil wat vir Y 2 volgens die data van Cavmiohatl
\ et al.,1969 en in hierdie ondersoek gevind is, nie
: onafhanklik van die modulasie van kosniese strale is
, nie.
!;•• 6^j Bespreking van die resultate

t'
\\ Dit blyk uit figure 6.10 en 6.11 dat NM2 vir 2-17 GV

'n hoer tel tempo het en dus effektiewer as NM1
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Figuur 6.11 Die differensiele intensiteit
(a) en genormaliseerde teltempo
(b) vir NM1 en NM2 as funksie van
afsnystyfheid. Normalisasie is
by 15 GV gedoen.
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beskou kan word. Dit blyk egter dat die breedte-
graadsafhanklikheid van NM2 verskil van dié van NM1.

j (figuur 6.11(b)). Die verskil tussen die werklike
teltempo van NM1 en NM2 by 2 GV bedra 71 terwyl die
verskil by 17 GV 6t bedra. Uit bogenoemde figure
blyk dit dat NM2 *n groter sensitiwiteit vir lae-ener-
giedeeltjies het as NM1. Die maksimum in die dN/dP-
kromnes kan egter vir albei neutronmonitors by die-
selfde afsnystyfheid (4,51 t 0,06)GV voor.

In figuur 6.3 is aangetoon dat die N teen P verlope
vir die reise oor die Indiese- en Atlantiese Oseaan
verskil. Dit kan veral toegeskryf word aan die in-
vloed van die data wat oor die Noordwes-Atlantiese
Oseaan verkry is. Stoker en Van der Va Jt,1977 het
gevind dat die N teen P verloop vir die Suid-Atlan-
tiese Oseaan wel net dié verloop vir die reise oor
Indiese Oseaan verkry, ooreenkom.

Debrunner,1977 het na 'n kritiese beskouing van die
relatiewe en absolute akkuraatheid waarmee afsaystyf-
hede bereken word, tot die gevolgtrekking gekon dat
in die gebied wat in figuur 6.12 aangedui word, die
afsnystyfheidswaardes met "51 verhoog of die ander
gebiede net ~S\ verlaag behoort te word. Sy gevolg-
trekkings is gebaseer op die bevindings van König et al.,
1977; Stoker en Van der Walt* 1977 en Goltnkov et al,,
1977.
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Figuur 6.12 Die berekende vertikale afsnystyfhede van
die gearseerde gebied blyk te laag ten
opsigte van die ander gebiede te wees.
iDebrunner,1977)

Dit blyk uit hierdie ondersoek dat die gearseerde ge-
bied in figuur 6.12 weswaarts uitgebrei moet word ten
einde die gebied van Tampico (8,0 GV) tot Houston
(4,9 GV) dus feitlik die hele Golf van Mexiko in te
sluit, aangesien dié gebied ingesluit is in die af-
snystyfheidsgebied (P < 7 GV) waarvoor die verskil
voorkom.

Uit bogenoemde blyk dit dat vertikale afsnystyfheid
nie as absolute parameter om die verspreiding van kos-
miese strale oor die aarde voor te stel, aanvaar
behoort te word nie.
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HOOFSTUK 7

TEMPERATUURAFHANKLIKHEID

7.1 Inleiding

Metodes vir die berekening van korreksiefaktore vir
die atmosferiese temperatuurafhanklikheid van neu-
tronmonitordata is deur Dovman,1957 ontwikkel. Die
temperatuureffek wat weens die invloed van tempera-
tuurveranderinge op die nuonkomponent ontstaan, be-
dra -Jt oor 'n periode van 'n paar dae, terwyl 'n
seisoenseffek van II vir neutronmonitors kan voor-
kom {Bevcovitch en Robertson,1965). Carmiehael et
aZ.,1969 het 'n maksimum van \% tydens die breedte-
graadsopname gedurende 196S-1966 verkrv.

Korreksies vir die temperstuurafhanklikheid word nie
algemeen as deel van 'n standaard korreksieprosedure
vir neutronmonitordata toegepas nie. Dit kan toege-
skryf word aan die moeilikheidsgraad wat die aanbring
van sodanige korreksies inhou. Aërologiese opnames
wat normaalweg deur die weerburo van verskillende
lande met radiosondes gedoen word, word vereis ten
einde 'n temperatuurprofiel op verskillende druk-
vlakke in die atmosfeer in die omgewing van 'n neu-
tronmonitor te bepaal.

meld dat die gunstigste situasie vier
vlugte per dag is en dat dit beswaarlik voldoende
is vir die behoorlike berekening van korreksiefak-
tore. Radiosondvlugte kan moeilik by elke neutron-
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monitor onderneem en bekostig word, terwyl dit by-
kans-v/n onraoontlike taak is tydens 'n breedtegraads-
opname.

Dit.blyk dus dat die relatiewe klein korreksies weens
die klein bydrae van muone tot die totale teltempo
van 'n neutronmonitor, tesame met bogenoemde faktore
en die onsekerheid omtrent al die parameters wat die
effek beheer, die rede is waarom die korreksies nie
dikwels deur navorsers toegepas word nie.

In die ondersoek is gepoog om ten spyte van onvoldoen-
de data wel vir temperatuurafhanklikheid te korrigeer.
Ten slotte is die invloed wat sodanige korreksies op
die differensiële intensiteitskrommes van NM1 en NM2
het, nagegaan.

7.2 Teoretiese agtergrond

Die wisselwerking van onstabiele muone en pione in 'n
neutronmonitor en die deelname van pione in die kern-
kaskade in die atmosfeer, veroorsaak dat die teltempo
van 'n neutronmonitor afhanklik is van die atmosfe-
riese massa sowel as die distribusie van die massa in
die atmosfeer bo die monitor. (Havman en Hatton,1968).
Die distribusie van massa is afhanklik van tempera-
tuurveranderinge met die gevolg dat die teltempo van
'n neutronmonitor ook afhanklik is van atmosferiese
temperatuurveranderinge.

Die pione (ir ) wat in die atmosfeer gevorm word kan of
na muone (p ) en neutrino's verval of kernreaksies
veroorsaak.
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Indien die atmosferiese temperatuur toeneem, verlaag
die digtheid en die weglengte van pione vergroot.
Die vorming van muone neem gevolglik toe. Die muone
kan na elektrone en neutrino's verval, maar aangesien
die leeftyd van die relatiwistiese muone lank genoeg
is (-2x10 s in rus) bereik 'n aansienlike hoeveel-
heid die aarde se oppervlakte.

Die voorkoms van muone varieër dus met die tempera-
tuurvariasies in die hoë atmosferiese lae weens pion-
verval, asook met die onderste lae omdat die wegleng-
te van muone toeneem met stygende temperatuur en hulIe
in minder kernreaksies waartydens neutrone gevorm kan
word, betrokke raak.

Dit volg uit bogenoemde dat daar dus 'n positiewe en
negatiewe temperatuureffek bestaan (B«reoüitofc,1967).
Die effek is op berghoogtes (700 mb) aansienlike klei-
ner as vir neutronmonitors op seevlak.

Uitgaande van die teorie van kaskade-vorming het Dorman,
1957 die effek van atmosferiese temperatuurveranderinge
op die teltempo van neutronmonitors bereken. Die on-
der so ek na seisoensvariasies in die primêre intensi-
teit (Dorman en Fiëoh*r,196(>) het die belangstelling
in die onderwerp laat herleef. Die temperatuurkoëf-
fisiëntaetode is afsonderlik deur Dorman «n F*inb*rgt
1955 en Maeda en Vada,1954 voorgestel.

Volgens 0o2vnan,1974 kan die fraksionele verandering
£j| in die intensiteit van 'n neutronmonitor as gevolg
van temperatuursveranderinge in die atmosfeer as volg
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weergee word

£jj - w 6 T(xQ) + /*° W^(xo)6T(x)dx (7.1)

met 6T(x) die temperatuurverskil tussen die gemiddel-
de temperatuur vir 'n sekere drukvlak x (in mb) en
die werklike gemete temperatuur, wip(x) die tempera-
tuurkoëffisiënt vir neutronmonitors volgens Dorman,
1974 en w 'n koëffisiënt wat volg uit die effek wat
omgewingstemperatuurvariasies op pionreaksies in die
monitor het. Die grondvlak is xQ (in mb).

Dorman,19S7 het die temperatuurkoëffisiënte (gewigs-
faktore) W^i(x) afgelei uit 'n teoretiese behandeling
van muonproduksie en -voortplanting in die atmosfeer,
gebaseer op die bydraes van muone tot die totale tel-
tempo van 'n neutronmonitor volgens Simpson et <z£.,1953.

Die temperatuurkoëffisiënt WT(x) kan as die som van
drie koëffisiënte geskryf word

+ w£(x) (7.2)

waar Wif.*-SJ en W^"-' die temperatuurkoëffisiënte vir
stoppende muone (u(s)) en wisselende muone (p(vQ)
{Ratton,1971) respektiewelik is en W^(x) die koëffi-
siënt weens die deelname van pione aan die kaskade-
prosesse.

In figuur 7.1 word die samestelling van die totale
temperatuurskoëffisiënt W™(x) volgens vergelyking
(7.2) aangedui. (Dormant1957)
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Figuur 7.1 Die temperatuurkoëffisiënte (gewigs-
faktore) volgens (7.2) as funksie van
atmosferiese diepte by die evenaar.
(Dovman,1957)

Die koëffisiënte (gewigsfaktore) is negatief omdat die
negatieve temperatuurseffek (weens die toename in die
vervalwaarskynlikheid van muone} die positiewe tempe-
ratuurseffek (weens die toename in muonproduksie deur
pionverval) oorheers. Vir stoppende muone wat naby
die einde van hulIe geometriese baan is, is die nega-
tiewe effek groter as vir wisselwerkende muone by gro-
ter atmosferiese dieptes. Vir pione is die gewigs-
faktor negatief omdat 'n toename in die vervalwaar-
skynlikheid die aantal wat aan 'n kernkaskade kan
deelneem, laat afneem.

Die waarde van w in (7.1) is deur Dorman,1974 op
~0,04l vir 'n H pionbydrae tot die totale teltempo
van 'n neutronmonitor, geskat. Dit is 'n orde-
grootte kleiner as die faktore in figuur 7.1 en kan
verwaarloos word.
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Ten einde 'n praktiese berekeningsmetode te verkry,
het Dorman «t al.319S6 uitgaande van vergelyking (7.1),
die volgende vergelyking saamgestel.

NT " No C 1" CT 61T^ (7*3)

waar NT die temperatuurgekorrigeerde teltenpo en NQ

die teltempo wat vir druk- en primSre variasies ge-
korrigeer is, aandui. 6Tm is die temperatuurkorrek-
siefaktor en C T 'n koëffisiënt wat voorsiening maak
vir 'n moontlike fout in 6TT. Dovman,1974 het CT«1
aanvaar.

Die korreksiefaktor GTT in (7.3) word bepaal deur die
atmosfeer in elf lae te verdeel, sodat die dikte van
elke laag 6x^ (in mb) behalwe die grondlaag 100 mb is.
Die dikte van die grondlaag hang af van die dTuk op
die oppervlakte, x (mb). Vir elk van die elf lae
word 'n karakteristieke gemiddelde temperatuur aanvaar
en die verskil tussen die gemiddelde en werklike tem-
peratuur öT^ vir die tydperk onder beskouing, word
bereken.

Die korreksiefaktor fiTT word dan bereken volgens

«TT "\l0 k. ÓTj « X i (7.4)

waar k. die integraal van W«(x) met die integrasie-
grense die grense van die i-de laag en waarvoor die
afwyking van die aanvaarde gemiddelde temperatuur vir
die i-de laag, 6Ti is.

Die waardes van k^ soos deur Dormant 1974 bereken word
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in tabel 7.1 aangetoon vir 'n neutronmonitor op seevlak
en berghoogtes (700mb) by die O-de en 50ste breedte-
graad vir die verskillende drukvlakke.

Kaminer et al.,1964 a,b,c en Beraowitch en Robertaon^
1965 het die metcde van Dorman gevolg en gevind dat
die temperatuureffek groter is as wat deur Dorman voor-
spel is.

Beraovitah en Robertson,1965 het vir CT in vergelyking
(7.3) die waarde CT * 1,28±0,10 gevind. Hulle ver-
klaar dit deur daarop te wys dat die gewigsfaktore
W^(x) afhang van die waardes wat vir die bydraes van
muoné en pione tot die totale teltempo aanvaar word.

Barman en Hat ton,1968 het die waardes van k- herbereken
deur uit te gaan van die relatiewe bydraes van die ver-
skillende sekondêre komponente soos in tabel 7.2 aange-
toon word. Volgens hulIe bevindings is C- * 0,85±0,20.
Die gemodifiseerde waardes van VL,(x) en die waardes van
W«(x) volgens Dorman,1974 word in figuur 7.2 aangetoon.

-OM

I

800 400 «00 «00
ATMOSFEMESE MEPTE fmbl

1000

Figuur 7.2 Die gewigsfaktore volgens Dorman,1974
en karman en Hatton,1968 as funksie van
atmosferiese diepte (mb).
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TABEL 7.1
Die koëffisiënte k- vir die bepaling van temperatuurkorreksies vir 'n

neutronmonitor in eenhede van 0,011 jDorman,1974)
breedtegraad

0°
S0°

0°
50°

)rukvlak van xQ tot 950ab

Seavlak

k o

0,009

0,005

Drukvlak v*t xQ tot 650ab

Berghoogtes (7Q0ab)

0,0021

0,0017

Drukvlakke (*b)

900

k l

0,?2

0,43

800

0,59

0,37

700

0.S1

0,33

600

0,44

0,30

500

0.40

0,28

400

0,38

0.27

300

0,35

0,24

200

0,32

0,22

100

0,21

0,13

50

0,12

0,07

Drukvlakke («b)

e*

ai

-

•

« 0,21

0.18

0.20

0,18

0,19

0,17

0,17

0,14

0.18

0,11

0,06

0,05

0,02

0,01

TABEL 7.2
Die relatieve bydraes van sekondêre komponente tot die totale tel-

tempo van 'n neutronmonitor (£at*<?n,1971)

Koaponwnt:

Bydra* ( t )

Neutron*

«S,2*2,0

Proton*

7,2*1.0

*iovse

1,0t0,3

Stoppmde
•uon*

3,6tO,7

Wisselwerkende
•uone

2,0t0,04

Agtergrond

1,0



Dit blyk uit die resultate van Bevoovitoh en Roberi-
son,1965 en Barman en Hatton,1968 dat indien die ge-
wigsfaktore van Dorman gebruik word CT*1,28 gestel
behoort te word.

Carmiohael et al.,1969 vind volgens hulIe berekening
dat Cja1,9. Dit blyk dus dat die waarde van Cp aan-
pasbaar is, afhangende van die fisiese situasie wat
beskou word.

7.3 Metode en prosedure vir die bepaling van tem-
peratuurkorreksiefaktore

7.3.1 Algemeen

Die temperatuurkorreksiefaktore volgens (7.4) is in
die ondersoek op tweërlei wyse bereken.

1. Globale langtermyn-korreksies waar 6T - bereken
word deur gebruik te maak van maandelikse gemiddelde
temperature bereken met data wat oor 'n tydperk van
vyf jaar oor die aarde versamel is.

2. Korttermyn-korreksies waar óT^ bereken word deur
gebruik te maak van daaglikse radiosonddata. Soda-
nige vlugte word normaalweg om OhOO en 12h00 elke dag
by verskillende weerstasies onderneem. Eersgenoemde
metode is in die ondersoek gebruik weens praktiese
probleme wat in die volgende paragrawe verder toegelig
word. Die tweede metode is slegs vir 'n kort tydperk
gedoen ten einde uitspraak te kry omtrent die sinvol-
heid van eersgenoemde metode.
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7.3.2 Beskikbare data

Radiosondvlugte kon uit die aard van die breedtegraads-
opname beswaarlik onderneem word weens die omvangryke
onderneming wat dit sou behels. Gevolglik is nood-
gedwonge van gemiddelde teraperatuurprofiele vir die
verskillende druklae in die atmosfeer gebruik gemaak.

Die data vir die suidelike halfrond het bestaan uit
driemaandelikse gemiddelde temperature; wat oor 'n
tydperk van vyf jaar bereken is, en was in die vorm van
5°x5° roosters beskikbaar. Vir die noordelike half-
rond was maandelikse gemiddelde temperature in die
vorm van isoterme wat oor 10°x10° roosters geteken was,
beskikbaar. Hierdie data is met die goedgunstig-
heid van die S.A. Weerburo bekom.

Die roostergemiddeldes was slegs vir sewe drukvlakke
naamlik grondvlak, 850, 700, 500, 300, 200 en 100 mb
beskikbaar. Die data vir die suidelike halfrond was
reeds in tabelvorm beskikbaar, terwyl die data vir die
noordelike halfrond na interpolasie getabelleer is.

Ra4iosonddata is vir Desember 1975 tot Mei 1976 vir
Durban, Port Elizabeth, Kaapstad, Alexanderbaai en
Windhoek bekom. Met uitsondering van Alexanderbaai
was vlugte daagliks' om OhOO en 12hOO uitgevoer.
Soortgelyke data is vir 10 stasies aan die ooskus van
die V.S.A. vir Junie en Julie 1976 verkry. Die sta-
sies was van Key West in die suide tot New York ver-
sprei. In die Verre Ooste is data vir 'n gedeelte
van Januarie, volledig vir Februarie, September en
Oktober 1976 vir vyf stasies en volledig vir Februarie
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vir 'n verdere vier stasies verkry. Die weerstasies
is van Singapoer tot Japan gelee. Hierdie radiosond-
data was net intervalle van 100 mb tot op 50 mb beskik-
baar.

7.3.3 Hantering van data

Beide die roostergemiddeldes en radiosonddata is gere-
kenariseer ten einde die berekening van korreksiefak-
tore en onderlinge vergelykings moonlik te maak.

Uit afdeling (7.3.2) blyk dit dat radiosonddata slegs
vir dié deel van die roete van die S.A. Hugenoot
langs die kus van Suid-Afrika, die V.S.A. en enkele
stasies in die Verre Ooste beskikbaar was. Alvorens
die roostergemiddeldes gebruik is vir die finale be-
rekening van die korreksiefaktore is gepoog om vas te
stel hoe verteenwoordigend die roostergemiddeldes van
die werklike situasie gedurende 1976 was.

Die verskil tussen die maandelikse gemiddelde tempe-
rature bereken met die radiosonddata en die maande-
likse roostergemiddeldes h€t tot set 3°Cgewissel on-
af hankl ik van die drukvlak en die ligging van die
weerstasie wat gebruik is. Dit het geblyk dat fluk-
tuasies van weerkundige oorsprong in die data gevolg-
trekkings omtrent die geskiktheid van die roosterge-
middeldes onmoontlik gemaak het. Dit het geblyk dat
die werklike korreksiefaktore ÓTT bereken moes word
alvorens enige vergelykings gemaak kon word.

Die roostergemiddeldes het die probleem bevat dat vir
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die suidelike halfrond slegs driemaandelikse gemid-
delde temperature beskikbaar was. Addisionele data
is van die weerburo vir Kaapstad, Durban en Port Eli-
zabeth in die vorm van maandelikse gemiddeldes bekom.
Hierdie data is gebruik om wysigings op die kwartaal-
likse gemiddeldes aan te bring. Dit is gedoen deur
byvoorbeeld die kwartaalUkse gemiddelde temperature
wat uit die data vir Januarie, Februarie en Maart
bereken is, as die gemiddeldes vir Februarie te aan-
vaar en die gemiddelde vir Januarie te bereken deur
konstante waardes by die kwartaallikse gemiddeldes
te voeg en in die geval van Maart, af te trek. Op
die wyse kon dus vir beide die noordelike- en suide-
like halfrond met maandelikse gemiddelde temperature
gewerk word.

7.3.4 Die berekeningsmetode

Aangesien die roostergemiddeldes slegs vir sewe druk-
vlakke beskikbaar was, is die atmosfeer volgens die
metode van Dorman,1974 herverdeel. Die verdeling
word in tabel 7.3 aangetoon.

TABEL 7.3
Die verdeling van die atmosfeer in sewe drukgebiede

•

1
2
3
4
5
6
7

Drukgebied
(«b)

1020 - 985 - 950
950 - 850 - 750
750 - 700 - 650
650 - 500 - 350
350 - 300 - 250
250 - 200 - 150
150 - 100 - 50

(•b)

70
200
100
300
100
100
100
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Die waardes van 6Ti in vergelyking (7.4) is bepaal
deur die verskil tussen die maandelikse gemiddelde
temperatuur vir die i-de drukgebied en die jaarlikse
gemiddelde temperatuur vir dieselfde gebied te bere-
ken. Die jaarlikse gemiddelde temperatuur is bepaal
deur die keuse van 'n referensie-atmosfeer wat uit
die aard van die metode onbeduidend is. In die on-
dersoek is die referensie-atmosfeer by Kaapstad ge-
kies.

Die jaarlike gemiddelde temperature vir die sewe druk-
gebiede by Kaapstad is bereken volgens die roosterge-
middeldes en die radiosonddata. Dit word in tabel
7.4 aangetoon.

TABEL 7.4

Die jaarlikse gemiddelde temperature vir sewe druk-
vlakke by Kaapstad, bereken volgens roostergemiddel-
des en radiosonddata.

Drukvlak

Rooster-
gemiddel-
des °c

Radio-
sonddata

Grondvlak

17,2

17,0

850

10,4

11,4

700

1,9

2,4

500

-14,1

-13,0

300

-40,4

-39,8

200

-55,1

-55,0

100

-62,4

-64,2

Dit blyk uit tabel 7.4 dat afgesien van die 100 rab vlak
*n redelike ooreenkoms tussen die twee stelle data ver-
kry is.
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Die korreksiefaktore is bereken volgens (7.4) wat
gewysig is vir sewe drukvlakke.

«T - -Jo k. 6xt (trt0.) (7.5)T - -Jo k. 6xt (trt0.

waar k. die temperatuurkoëffisiënt van Dormant 1974
volgens tabel 7.1 is, öx. die waardes volgens ta-
bel 7,3 , t^ die maande!ikse gemiddelde- en tQi die
jaarlikse gemiddelde temperatuur volgens die rooster-1

gemiddeldes of radiosonddata is.

In tabel 7.1 word k^ slegs vir die O-de en SOste
breedtegraad volgens Dorman aangedui. Vir die breed-
tegraadsopname is kj deur interpolasie vir elke vyfde
breedtegraad bereken deur 'n reglynige verband tussen
die waardes van die O-de en SOste breedtegraad te aan-
vaar.

'n Rekenaarprogram is ontwikkel wat op die Eclipse
mini-rekenaar gebruik kon word om vir enige posisie
wat die skip bereik het, die korreksiefaktore vol-
gens die roostergemiddeldes en radiosonddata in 1976
(slegs vir die posisie waar dit beskikbaar was) te
bereken.

In tabel 7.5 word die korreksiefaktore bereken volgens
die roostergemiddeldes en radiosonddata vir enkele
weerstasies aangedui. Die koördinate van die ver-
skillende stasies is tot die naaste heelgetal afge-
rond.

Dit blyk uit tabel 7.5 dat die korreksiefaktore wat
volgens die genoemde twee maniere bereken is, van
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TABEL 7.5

Die temperatuurkorreksiefaktore vir tien weerstasies bereken «et maandelikse

gemiddelde temperature volgens roostergemiddeldes en radiosonddata

Weerstasie

Durban

Kaapstad

Port Elizabeth

Wallops

Victoria

Charleston

New York

Miami

Tatento

Kogashima

Maand

2

S

2

6

6

6

6

6

2

9

Koordinate
(grade)

29 S 31 0

34 S 18 0

34 S 24 0

38 N 75 W

29 N 100W

33 N 80 W

40 N 73 W

25 N 80 W

35 N 135 0

32 N 130 0

Korreksiefaktor
Roostergemiddeldes

% °C'1 Kb"1

0,1956

0,1009

0,1003

0,0531

0,1769

0,1180

0,0531

0,1639

-0,2950

0,2019

Korreks iefaktor
Radiosonddata 1976

i°C"1 mb"1

0,2250

0,0893

0,1605

0,0560

0,1379

0,1094

0,0492

0,1269

-0,2923

0,1314



'!e dieselfde orde-grootte vir dieselfde stasies is. Aan-
!; gesien die radiosonddata die werklike temperature ge-

durende 1976 was, kan soos uit tabel 7.5 blyk 'n
foutgrens van gemiddeld 221 op die lang termyn korrek-

| siefaktore aanvaar word.
i
! Dit blyk dus dat die langtermyn-korreksiefaktore wel

sinvol gebruik kan word om temperatuurkorreksies op
die neutronraonitordata aan te bring.

Ten einde die finale korreksies op die neutronmonitor-
data aan te bring is van vergelyking (7.5) met C~*1,28
gebruik gemaak. Dit het geblyk dat ten spyte van die
kompensasie wat ingevoer is deur die diepte van sekere
drukgebiede van 100 tot 300 mb te vergroot (tabel 7.3)
weens die gebrek aan data vir elf drukgebiede, die kor-

i reksies steeds te klein was in vergelyking met korrek-
\{ Bles wat vir elf drukgebiede uit die beskikbare radio-
f sonddata bereken is. Ten einde hiervoor te kompenseer

is die waarde van C T na C T * 1,64 vergroot.

7.4 Die temperatuurgekorrigeerde neutronmonitordata

•n Gedeelte van reis 4 is gebruik om beide langter-
myn- en korttermyn-temperatuurkorreksies op die data
aan te bring. 'n Gedeelte om die Suid-Afrikaanse kus
vir 'n tydperk van dag 100 - 128, (9 April tot 7 Mei)
is gekies omdat radiosonddata volledig vir Durban,
Port Elizabeth en Kaapstad beskikbaar was.

Die doel van die ondersoek was om vas te stel hoeda-
nige die variansie van 'n passing wat op die data ge-
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doen is, verbeter of verswak indien dieselfde data
met teinperatuurkorreksies daarop aangebring, gebruik
word.

Die volgende data is vir die 28 dae tydperk gebruik.

1. Data met geen temperatuurkorreksies nie.
2. Dieselfde data met langtermyn-korreksies vol-

gens die roostergemiddeldes aangebring. Beide
Cj.*1,28 en CT-1,64 is gebruik.

3. Dieselfde data met korttermyn-korreksies vol-
gens die radiosonddata en CT=1,28 aangebring.

Die data is in klasintervalle verdeel (sien afdeling
6.4.1 en-2) en passings van in N teen in (P+C) is op
die data gedoen. Die waarde van die konstante C is
met stappe van 0,2 tot 02,0 vermeerder.

In figuur 7.3 word die variasie as funksie van C vir
beide NM1 en NM2 aangetoon. 'n Tweedegraadse passing
is telkens gebruik.

Dit blyk uit figuur 7.3 dat geen voordeel vir beide
NM1 en NM2 getrek word deur Gj.*1,28 na Cj»1,64 te ver-
meerder nie. Vir albei waardes van Cj het die va-
riansie egter verbeter naamlik gemiddeld 41 vir
NM1 en 51 vir NM2 ten opsigte van die variansie wat
vir die passing op die ongekorrigeerde data verkry
is. Vir NM1 is 'n gemiddelde verbetering van 5t
verkry indien die data met die korttermyn-korreksies
gebruik is terwyl vir NM2 gemiddeld weer 41 verkry is.

Dit blyk dus dat vir die tydperk wat beskou is, geen
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duidende verbeterings gevind is deur die korttermyn-
korreksies te gebruik nie.

Dit het egter vertroue geskep vir die gebruik van die
globale langtermyn-korreksies, hoewel bogenoemde
slegs op die genoemde tydperk van toepassing is.

Die data vir die vier gekombineerde reise is vervol-
gens vir temperatuurafhanklikheid gekorrigeer met be-
hulp van die globale langtermyn-korreksies. Die
prosedure wat in hoofstuk 6 bespreek is, is gevolg om
die beste regressiepassing te vind. Soos in die ge-
val van die resultate wat in hoofstuk 6 verkry is, is
die beste passing met O1,1 vir NM1 verkry. Vir die
geval van O1,l het die variansie met 26,5% en 27,01
respektiewelik vir CT«1,64 en CT»1,28 verbeter.

Vir NM2 is die beste passings met 01,0 en O1,8 ge-
vind. Die geval van 01,0 is soos in hoofstuk 6 ge-
kies as die mees aanvaarbare passing. Vir 01,0 het
die variansie met 13% en 14% vir CT»1,28 en CT«1,64
respektiewelik vir NM2 verbeter.

Dit blyk uit bogenoemde dat die gebruik van CT«1,64
soos vir die geval van die kort datastel hierbo be-
spreek, ook vir die gekombineerde NM-data geen voordeel
ingehou het nie. Die waarde van CT»1,28 het dus be-
vredigende resultate gelewer. Dit blyk uit bogenoem-
de dat die variansie vir die geval van die gekombi-
neerde data aansieniike groter verbeterings ondergaan
het as vir die kort tydperk hierbo bespreek.
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Die passingsvergelykings met y«An N en x»£n (P+C)
was as volg.

NM1, C-1,1:

y - (-o,1949i:3,0037)x2+(0,3758±0,0147)x+(5,065+0,014)
(7.6)

NM2, C-1,0:

y • (-0,1947±0,0041)x2+(0,3657±0,0163)x+(5,088±0,015)
(7.7)

Die temperatuuTgekorrigeerde en -ongekorrigeerde inte-
grale en differensiële intensiteit word in tabel 7.6
vir NM1 en in tabel 7.7 vir NM2 aangetoon met O1,1
en C-1,0 respektiewelik.

Dit blyk uit tabel 7.6 dat die differensiële intensi-
teit vir NM1 tussen 2 GV en 4 GV ongeveer 0,3% - 0,5%
hoer vir die temperatuurgekorrigeerde data verloop.
Die N teenP krommes is by 15 GV genormaliseerd, 'n
Verskil van hoogstens 0,5% kom in die geval voor.

Dit blyk uit tabel 7.7 dat vir NM2 die temperatuurge-
korrigeerde data by P <_ ~3 GV ongeveer 0,3-0,5% hoer
en by P >_ -5 GV ongeveer 0,1% laer as die ongekorri-
geerde data is. 'n Verskil van hoogstens 0,3% kom
vir die N teen P verlope voor.

Dit blyk uit bogenoemde dat die resultate wat vir NM1
en NM2 in hoofstuk 6 verkry is, binne die foutgrense
net die resultate van hierdie hoofstuk ooreenstem.
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TABEL 7.6
Die integrale- en differensiële intensiteit
vir NM1 volgens die temperatuurgekorrigeerde
en -ongekorrigeerde data (C = 1,1J.

NNI

pc
(GV)

1,91
2,02
2.H
2,28
2,42
2,56
%,72
2.90
3,01
3,19
3,38
3.56
3,74
3.97
4.13
4 31
4,59
4.84
S,04
5,27
S.49
5.80
6,18
6.4 2
6,71
6,94
7,38
7.8S
8,17
8,SO
1,85
9.21
9,59
10,00
10.60
11-26
11,71
12,23
12,68
13,23
13,66
14,31
14,91
15,51
16,11
17,08

Gecorrigeerde data

189,59
189,18
188,66
187,97
187,16
186,24
185,17
183,83
182,04
181.57
180,06
178,47
176,94
174,87
172,49
171,SS
169,39
167,11
165,33
163,24
161,34
158,60
155,37
153,32
150,93
149,05
145,48
141,85
139,47
137,03
134,55
132,00
129,46
126,75
123,00
119,00
116,42
113,55
111,13
107,34
106,18
103,08
100,40
97^78
95,28
91,46

dN/dP
(t CV*1)

-3,24
•4,01
-4,68
-S.38
-5,99
-6,54
-7,03
-7,51
-7,73
-8,07
-8,33
-8.S4
-8,69
-8,83
-8,89
-8,94
-8 96
-8,94
-8,91
-siss-8,78
•8,66
-» 48
•8,36
-8,21
-8,09
-7,84
-7 SB
-7|40
-7)22
-7,03
•6,83
•6,64
-6,43
-6li3
-5,83
-S.62
•S,40
-S 22
-5,01
•4|S5
-4*62
-4 43
-4,24
-4,07
-3,80

Ongekorrigeerde data

N(l)

189,11
188,72
188,10
187,40
186,61
185,73
184,60
183,31
182,49
181,00
179,54
177,89
176,41
174,30
172,90
171,29
168,88
166,52
164,80
162,70
160,79
158,11
1S4,90
152,91
150,48
148,62
145,09
141,52
139,09
136,68
134,17
131,70
129,20
126,51
122,70
118,78
116,21
113,44
111,00
108,16
106,04
103,02
100,34
97,73
9S.24
91,44

dN/dP
(t GV1)

-3,36
-4,11
-4,79
-5,47
-6,07
-6,61
-7,09
-7,SS
-7,77
-8,10
-8,36
-3*56
-8,71
-8,84
-8,90
-s!94
-8,96
-8,94
-8,90
-8.84
-8,77
-8 64
'».*•>

-8,35
-8,20
-8,07
'7,ti
-7 S6
-7 39
-7 20
-7,01
-6,82
-6,62
-6,41
-6,10
-5,81
-5,61
•5 39
'5.21
-5,00
-4 84
-4.61
-4,42
•4)23
•4,06
-3:80
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TABEL 7.7

Die integrale- en differensiële inten-
siteit vir NM2 volgens die temperatuur-
gekorrigeerde en -ongekorrigeerde data
(C = 1,0).

NM2

Pc
(CV)

1,91
2.02
2,09
2,23
2,37
2,SI
2,66
2,78
2,96
3,13
3,32
i,ül
3.82
4,05
«.31
4, SI
4 t<i6
4./J4
5, IS
S.49
S.71
5 „89
6,18
6,42
6.82
7,23
7,S3
7,85
8.17
8,SO
8,85
9,21
9,79

10,39
10,80
11,26
11,71
12,23
12,68
13,23
13,66
14,31
f4,91
IS,51
16,11
17.08

Gekorrigeerde data

N(t)

192,11
191,72
191,40
190.72
189,89
189,00
188,01
1*7,07
18S.67
184,33
182,70
180,10
178,28
176,13
173,57
171,68
170,31
168,74
165,82
162,73
160,68
159,07
156,49
154,38
150,88
147,50
145,11
142,49
140,10
137,S0
135,10
132,49
128,49
124,58
122,07
119,29
H6.S6
113,70
111,21
108,27
106,20
103,00
100,40
97,69
95,07
91,30

dN/dP
l\ GV 1 )

-3,27
-4,09
-4,52
-5.3S
-6,02
-6,63
-7,16
-7,51
-7,96
-8,31
-8,62
-S,90
-9,12
-9,24
-9,31
-9,32
-9,31
-9,29
-9,22
-9,10
-9,00
-8,92
-8,77
-8,64
-8,41
-8,t7
-7,99
-7,80
-7,61
-7,42
-7,21
-7,01
-6,69
-6,37
-6,17
-S.9S
-S,74
-5,51
-S,32
-5,10
-4,93
-4,70
-4 , SO
-4,30
-4,12
-3.8S

Ongekorrigeerde data

N(i)

191,81
191,44
191,13
190,42
189,63
188,74
187,71
186,79
185,48
184,00
182,41
na,so
178,00
175,81
173,41
171,52
170,21
168,41
lt>5soZ
162,49
160;49
159,02
156,41
154,31
150,90
147,44
145,00
142,SO
140,10
137,60
135,07
132,50
128,49
124,58
122,00
119,31
116,61
113,69
111,21
108,38
106,23
103,07
100,41
97,69
95,07
91,36

dN/dP
(\ GV-I

-3,31
-4,13
-4 56
-5,38
-6,05
-6,65
-7,17
-7,53
-7)97
-8,32
-8,62
-b,s»b
-9,12
-9,24
-9,30
-9,32
-9,31
-9,28
-9,21
-9,09
-8,99
-8,91
-8J76
-8,63
-8,«<?
-8,16
-7|98
-7,79
-7,60
-7,41
-7,21
-7,00
-6,68
-6,36
-6,16
-5,94
-5,73
-S.SO
-5,31
-5,10
-4,93
-4,69
-4I49
-4,30
-4 12
-3,85
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7.5 Bespreking van die resultate

Dit blyk uit tabel 7.6 en 7.7 dat geen duidende ver-
skille weens die byvoeging van die temperatuurkorrek-
sies ontstaan het sover dit die /dP's betref nie.
In albei gevalle het die variansie op die regressie-
passings egter verbeter. Dit blyk dus dat die ver-
betering te klein is om enige duidende veranderings
aan die differensiële intensiteit te maak.

Uit bogenoemde tabelle blyk dit dat die N teen P -ver-
lope -0,4% vir beide NM1 en NM2 by lae afsnystyfhede
gestyg het. Hiercüe verskil kan nie summier verwaar-
loos word nie, en kan as genoegsame regverdiging vir
die aanbring van temperatuurkorreksies dien.

Die berekening en aanbring van langtermyn-tempera-
tuurkorreksies niet behulp van maandelikse gemiddeldes
oor 'n tydperk van vyf jaar bereken, blyk wel 'n suk-
ses te wees, aangesien beter passings op die wyse ver-
kry kon word. Die korttermyn-korreksies volgens ra-
diosonddata wat elke twaalf uur verkry is, het vir die
tydperk onder beskouing wel beter resultate gelewer.
Gesien in die lig van die geweldige moeisame proses
om die data gerekenariseer te kry, is die geringe ver-
betering van die variansie nie genoegsame regverdiging
vir die aanbring van dié korreksies nie. Aangesien
dieselfde tendense vir die gekombineerde reise as vir
die kort tydperk waarvoor daaglikse korreksies aange-
bring is met die verandering van Cm van 1,28 na 1,64
gekry is, kan verwag word dat geen dramatiese verbete-
rings vir die gekombineerde reise verkry sal word, in-
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dien daaglikse korreksies gebruik word nie.

Die aanbring van korreksies weens temperatuurafhanklik-
heid van kosmiese strale kan veral nie vir 'n breedte-
graadsopname verwaarloos word nie. Die resultate kan
sodoende vir 'n vergelykende studie met ander opnames
gebruik word. Die moontlikheid van verskille weens
die temperatuurafhanklikheid van die data is dan uit-
geskakel.

Die resultate van hoofstuk 6 kan as die finale resul-
tate sover dit die effektiwiteit en gevoeligheid vir
lae-energiedeeltjies van die twee verskillende neutron-
monitors betref, beskou word, aangesien geen duidende
veranderings deur die temperatuurkorreksies teweegge-
bring is nie.
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;, HOOFSTUK 8

f RESULTATE, BESPREKING EN GEVOLGTREKKINGS

8.1 'n Vergelyking tussen die simulasiestüdie-
en eksperimentele resultate

Die verhouding van NM1 tot NM2 bereken met die tempe-
ratuurgekorrigeerde data van albei monitors word in
figuur 8.1 aangetoon. 'n Eerstegraadse passing is
op die data gedoen nadat dit in klasintervalle ver-
deel is. Die intervallengtes is as 0,5 GV geneem.

Die resultate wat met behulp van die simulasiemodel
bereken is (sien figuur 3.6) word terselfdertyd in

: figuur S.1 aangetoon. Die krommes is by 10 GV ge-
j normaliseer ten einde dit direk vergelykbaar te maak.

s | Die waardes op die /NM2-as is soos dit eksperi-
menteel bereken is.

Die eksperimentele verloop van ^^/NM2 teen afsny-
styfheid dui op 'n groter afsnystyfheidsafhanklik-
heid as wat op enige drukvlak volgens die simulasie
verkry is. Die teoretiese waardes wat vir 350 g
cm bereken is toon by lae afsnystyfhede dieselfde
afhanklikheid maar wyk by hoë afsnystyfhede af.

Dit blyk uit die eksperimentele verloop dat NM2 eers
tens 'n effektiewer monitor as NM1 is, veral by lae
P -waardes; tweedens dat die monitors se afsnystyf-
heids -afhanklikheid verskil; derdens dat NM2 'n
groter sensitiwiteit vir deeitjies net lae energie
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as NM1 het.

Dieselfde resultate word volgens die simulasiestudie
verkry, maar tot 'n kleiner mate. Daarteenoor voor-
spel die simuiasiemodel 'n hoer teltempo op alle
drukvlakke VXT NM2 soos blyk uit die kleiner absolute
waardes van die verhoudings (sien figuur 3.6)

Die genormaliseerde teltempo as funksie van afsny-
styfheid word in figuur 8.2 vir albei monitors vol-
gens die eksperimentele data en die simuiasiemodel
op seevlak aangetoon. Die krommes is by 15 GV genor-
maliseer.

Dit blyk uit figuur 8.2 dat die simuiasiemodel die
teltempo op seevlak vir beide monitors te laag voor-
spel, veral by lae P -waardes. Die verskil tussen
die monitors is eksperimenteel ~2,5$ by 2 GV terwyl
die simulasiestudie -1,01 aantoon. Die verskil neem
egter toe met afnemende atmosferiese diepte x(g cm ).
Die simuiasiemodel is gebaseer op die 1965 spektrum
van kosmiese strale.

Dit blyk dus dat vir die simuiasiemodel die voorkoms
van lae-energiedeeltjies op seevlak grootliks onder-
skat is in ooreenstemming met die gevolgtrekkings van
Raubenheimer en Flückiger,1977.

Die differensiële intensiteite volgens die teoretiese
model en die eksperimentele data word in figuur 8.3
aangetoon. Die /dP's volgens die simulasie word
vir NM1 en NM2 op seevlak aangetoon. Die /dP vol-
gens Carmiehael et al., 1969 word ook aangetoon. Die
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krommes is by 15 GV genormaliseer. 'n Ekstrapolasie
is op Carmichael «t aï.,1969 se data uitgevoer om dit
moontlik te maak.

Dit blyk uit figuur 8.3 dat die teoreties berekende
dN/dP's op seevlak nie die eksperimentele dN/dP's
vir NM1 en NM2 volg nie. Groter ooreenstemming word
egter tussen die kromme vir die 1965-tydperk van -nak-
simum intensiteit van kosmiese strale en die teore-
tiese /dP's verkry, wat te verwagte is. Die ver-
skil tussen die dN/dP-krommes vir NM1 en NM2 is eks-
perimenteel ook groter as wat teoretief bereken is.

Soortgelyke resultate is deur Raubenheimev en Flüoki-
£er,1977 verkry. HulIe skryf die diskrepansies toe
aan veral die onderskatte bydrae van lae-energieneu-
trone tot die totale teltempo, en die effek van stop-
pende en hqër energie-muone. Dit is effekte wat
toenemend belangrik word vir toenemende ataosferiese
diepte. Dit blyk verder dat voorsiening gemaak moet
word vir die verandering van modulasie soos dit van
een tydperk van aaksimua kosmiese strale na 'n ander
voorkom. Dit volg uit die groter ooreenkoas wat

AH
tussen die teoretiese /dP's, wat op die 1965-ao-
dulasievlak gebaseer is, en die /dP wat vir 1965
bereken is.
Uit bogenoemde blyk dit dat die simulasieaodel tekort-
kominge bevat wat die absolute berekenings van diffe-
rensiële intensiteite en totale teltempofs nie moont-
lik maak nie. Die meriete van simulasiemodel lê
egter daarin dat dit moontlik is om vooraf voorspel-
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lings omtrent die responsie van monitors op enige
i hoogte te maak. Hierby kan die voordele wat die

addisionele inligting soos multiplisiteitsteltempo1s
en barometerkoëffisiënte bied.

8.2 'n Vergelyking met vorige breedtegraadopnames

'n Vergelyking van die 1976-breedtegraadsopname met
die resultate van vorige opnames wat gedurende tyd-
perke van maksimum intensiteit van kosmiese
op seevlak gedoen is, word bemoeilik deur faktore soos
die tipe neutronmonitors wat gebruik is; die betrou-
baarheid van die berekende afsnytyfhede; die afsny-
styfheidsgebiede wat gedek is; temperatuurkorrek-
sies wat deur sommige navorsers verwaarloos is; en
die beperkte aantal opnames wat in die spesifieke
tydperke onderneem is.

Oie breedtegraadsopname wat Carmiohael et <z£.,1969
gedurende 1965-1966 onderneen het, word allerweë as
betroubaar beskou. Die data is ook vir temperatuur-
afhanklikheid gekorrigeer. . Oie opname was hoofsaak-
lik, afgesien van die Hawaii-gedeelte tot Noord-Aaerika
beperk.

Gedurende 1954 het Rose et al.,1956 'n breedtegraads-
opname met die Labrador om die Noord-Amerikaanse vas-

[ teland onderneem. 'n Gedeelte van die data en 'n
gedeelte van die data wat met die Akta gedurende 1954-
1955 verkry is, is deur Carmiohael et at.,1969 ge-

" bruik om met die 1965-opname te vergelyk. Aangesien
i slegs lengte- en breedtegrade deur Rot* et al.,
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Figuur 8.4 'n Vergelyking tussen die 1965
en 1954 breedtegraadsopname.
{Carmiahatl en Btroovitah»1969).
Die datapunte is die data van
Rose et at.,1956 wat met die
Labrador aan die oos- en weskus
van Noord-Amerika, en net die
Atka aan die ooskus van die
V.S.A. verkry is. Die 1965-
kroame is bloot oor bogenoemde
data geplaas.
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1956 gebruik is om die verspreiding van kosmiese
strale aan te dui, het Cavmichael en Beraovitoh,1969
afsnystyfhede bereken om die data as funksie van af-
snystyfheid voor te stel.

In figuur 8.4 word die datapunte vir 1954 en die N
teen P verloop vir 1965 aangetoon. Die data vir
1954 is genormaliseer om met die 1965-kromme tussen
5 GV en 9 GV ooreen te stem. Cavmichael en Berco-
vitoh,1969 skryf die verskil tussen die 1954- en
1965-verloop toe aan die feit dat data vir 1954 nie
vir temperatuurafhanklikheid gekorrigeer is nie.
HulIe kom dus tot die gevolgtrekking dat op grond van
wat in figuur 8.4 aangedui is, die breedtegraadsver-
spreiding vir 1954 en 1965 met foutgrense van t i l
in ag geneem, dieselfde is.

Kodama,1968 het die volledige stel data wat met die 1
Labrador in 1954 verkry is, gebruik om tot 'n N teen
P verloop vir 1954 te kom. Hy gebruik die metodes 1
van Quenby en Webber, Quenby en Wenk, en Makino;
1963 vir di« berekening van afsnystyfhede. In hier-
die ondersock is die resultate van Kodama,1968 vir
1954 gebruik on met behulp van die polinoomregressie-
metode die mees geskikte passing te verkry (sien fi-
guur 6.6).

In figuur 8.5 word die genormaliseerde teltempo as
funksie van afsnystyfheid vir 1976, 1965 en 1954 aan-
getoon. Die krommes is by 10 GV genormaliseer. Dit
blyk dat die 1954- en 1965-verloop nie dieselfde is
nie, en dus nie met die bevinding van Carmiohael en
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, ooreenstem nie. Dit blyk verder uit
figuur 8.5 dat. die verloop vir 1976 en 1954 by hoë
afsnystyfhede ooreenkom, terwyl die verskil by lae
afsnystyfhede aansienlik kleiner is as tussen 1976
en 1965.

In figuur 8.6 word die differensiële intensiteit vir
1976» 1965 en 1954 as funksie van afsnystyfheid aan-
getoon. Oit blyk uit figuur 8.6 dat die ooreenkoms
tussen die 'dP-krommes vir 1976 en 1954 opvallend
is teenoor die /dP-kromme vir 1965 wat aansienlik
van albei verskil. Die krommes is by 10 GV genorma-
liseer. Dit blyk verder uit figuur 8.6 dat die mak-
simum vir die /dP-krc
1963 by 5,8 GV voorkom.
simum vir die /dP-kromrae vir 1976 by 4,5 GV en vir

Dit blyk uit bogenoemde dat die primere spektrum van
kosmiese strale gedurende die tydperk van maksimum
intensiteit van kosmiese strale vir 1976 sagter was
as wat vir dieselfde tyd gedurende 1965 ondervind is.

Die verskille tussen die verlope vir die verskillende
tydperke dui daarop dat die vlak van modulasie vir
1976 verskil van wat vir 1965 ondervind is, terwyl
'n goeie ooreenkoms tussen 1954 en 1976 bestaan, soos
blyk uit die /dP-krommes wat met die berekende fout-
grense in ag geneem dieselfde vir die afsnystyfheids-
gebied waarvoor data bestaan, is.

Dit blyk verder dat die verskil wat Carmiohael en
Beroovitaht 1969 tussen hulle data vir 1965 en Rose
et aZ.,1956 se data vir 1954 (figuur 8.4) gevind het,
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nie verwaarloosbaar is nie omdat die hoer relatiewe
teltempo by lae afsnystyfheide 'n direkte invloed
op die vorm van die berekende /dP het. Sodanige
data lei tot die verskuiwing van die maksimum van die
/dP kromme na laer afsnystyfhede en verhoog terself-

dertyd die absolute waarde van die maksimum. Hierdie
bevindings het duidelik na vore gekom in die ondersoek
toe data vir 1965 by P < 2 GV verwaarloos is ten ein-
de die invloed van sodanige data op die vorm van die
berekende /dP-krommes na te gaan.

Weens die swak beskikbaarheid en die gebrek aan betrou-
bare data vir vaste neutronmonitors, veral by middel en
hoë afsnystyfhede kon geen vergelyking tussen die 1976-
opname en die data van neutronmonitorstasies gedoen
word nie. Dit blyk egter uit figuur 5.4 dat Deep Ri-
ver (1,02 GV) nader aan die vlak van maksimum inten-
siteit in 1965 gekom het as Hermanus (4,77 GV) in oor-
eenstemming met die N teen P verloop vir 1965 en 1976.

8.3 Gevolgtrekkings

Die berekening van barometerkoëffisiënte g uit die eks-
perimentele data wat in die ondersoek gebruik is, is
moóntlik gemaak deur die gebruik van kort datastelle
onderworpe aan die kriteria van Minit197S. Die be-
rekening van 'n betroubare verloop van 6 teen afsny-
styfheid, is egter belemmer deur die nie-uniforme sprei-
ding van berekende 6-waardes oor die afsnystyfheids-
gebied wat ondersoek is. Indien 'n navorsingskip met
neutronmonitors aan boord vir tydperke van 48 uur in
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hawens vertoef, behoort geredelik maklik aan die kri-

teria van Mini,1975 voldoen te word.

Die barometerkoëffisiënte wat in die ondersoek gebruik

is, is bereken volgens die resultate van Raubenheimer

en Stokert1974 (vergelyking 4.17) vir NM1, terwyl die

verskil tussen die baroraeterkoëffisiënte vir NM1 en

NM2 as konstant aanvaar is volgens die resultate van

die simulasiestudie wat gedoen is vir beide neutron-

monitors. Dit het egter geblyk dat die resultate van

Carmichael et aZ.,1969 en Stoker en Van der Walt,\977

met dieselfde vertroue gebruik kon word.

Die teoretiese simulasiemodeJ wat in (3.3) bespreek

is, is suksesvol gebruik om 'n vergelykende studie

tussen NM1 en NM2 op teoretiese grondslag gebaseer te

maak. Hoewel die absolute berekening van teltempo's

en differensiële intensiteite nie met die model gedoen

kan word nie weens die onderskatte bydrae van lae-

energie neutrone tot die teltempo en ander minder be~

langrike effekte, kan dit nuttig vir vergelykende stu-

dies, die ontwerp en beplanning van neutronmonitors

gebruik word. In die ondersoek is gevind dat NM2 'n

doeltreffender neutronmonitor as NM1 is. Terselfder-

tyd vertoon NM2 fn groter afsnystyfheidsafhanklikheid

as NM1 weens die groter sensitiwiteit wat NM2 vir lae-

energiedeeltjies het. Weens die verskil in die N

teen P krommes van die monitors kon geen absolute ge-

volgtrekkings omtrent die invloed van die wip- en rol-

bewegings van die skip op die teltempo van NM1, gemaak

word nie. Die simulasiestudie het egter die beginsel
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i waarvolgens die loodstruktuur van NM2 ontwerp is, be-
;' vestig. Die tipe neutronmonitor behoort gevolglik
1 vir alle opnames wat per skip onderneem word, gebruik
1 te word. Dit word egter voorsien dat vergelykings met
f opnames wat met standaard monitors onderneem is, daar-

deur bemoeilik sal word.

Die gebrek aan betroubare neutronmonitordata vir vaste
neutronmonitorstasies by veral middel en hoer afsny-
styfhede is 'n ernstige tekortkoming indien 'n ver-
gelykende studie tussen 'n breedtegraadsopname en so-
danige data gedoen wil word. Langtermynstabiliteit
is egter 'n wesenlike probleem vir data van neutron-
monitorstasies sodat so 'n vergelykende studie met
groot omsigtigheid gehanteer sal moet word.

i
\ Dit blyk egter uit die vergelyking van die persenta-
| sie fraksionele afnames van neutronmonitors vir 1965 en
j 1976 dat hoewel nie tot dieselfde modulasievlak in 1976
i as in 1965 teruggekeer is nie, 1976 as 'n tydperk van
! normale modulasie beskou kan word. 'n Eenvou-

dige vorm vir die modulasiefunksie kon gevolglik ge-
bruik word om korreksies vir variasies in die primêre
spektrum van kosmiese strale aan te bring.

Uit die beskikbare neutronmonitordata is die tydperk
van maksimum intensiteit van kosmiese strale vir
September-November 1976 vasgestel. In die ondersoek
is ten opsigte van die intensiteit soos in Oktober
1976 waargeneem, genormaliseer.

Die N teen P verloop vir die reise oor die Indiese
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Oseaan en die reis oor die Atlantiese Oseaan verskil
vanaf P s 7 GV waar die verloop oor die Indiese Ose-
aan hoer neig as dié oor die Atlantiese Oseaan. Die
data wat die verskil veroorsaak, is in die noordwes-
telike Atlantiese Oseaan verkry. Dit is 'n gebied
vraar die berekening van afsnystyfhede deur navorsers
as van twyfelagtige betroubaarheid beskou word. Al-
vorens direkte gevolgtrekkings omtrent die verskynsel
gemaak kan word, dien dit aan te beveel te word dat
data vir P < 4 GV by die data wat oor die Indiese
Oseaan verkry is, bygevoeg word. Vir die doel kan
data wat met die toenmalige aflosskip na Antartika,
die RSA gedurende Januarie-Februarie 1976 verkry is,
verwerk word.

Aangesien die reise oor die Indiese Oseaan slegs tot
4,8 GV gestrek het, en die reise oor die Atlantiese
Oseaan van 2-11 GV, is al die data gekombineer ten
einde 'n sinvolle differensiële intensiteitsverloop
vir 1976 te verkry.

Die differensiële intensiteit vir NM1 en NM2 is bere-
ken voordat temperatuurkorreksies op die data aange-
bring is ten einde die invloed van dié korreksies op
die /dP-kroames te kan bepaal.

Temperatuurkorreksies gebaseer op afwykings van die
raaandelikse gemiddelde temperature (oor 'n tydperk van
vyf jaar bereken) ten opsigte van die jaarlikse gemid-
delde temperatuur by 'n gekose referensieposisie, in
die geval Kaapstad, is volgens die metode van Dorman,
1974 bereken. Temperatuurkorreksies wat volgens
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twaalfuurlikse radiosonddata vir monitordata om die
Suid-Afrikaanse kus verkry, bereken is, het geen dui-
dende verbetering in die variansie van die regressie-
passings teweeggebring ten op sigte korreksies wat op
maandelikse gemiddelde temperature gebaseer was nie.
'n Verskil van 0,51 by lae afsnystyfheidswaardes en
0,31 by hoë afsnystyfheidswaardes is vir die N teen

P krommes met en sonder temperatuurkorreksies gevind.
Die orde-grootte van die temperatuurkorreksies is in
ooreenstemming met wat Carmiahael et aZ.,1969 gevind
het.

Dit blyk dus dat in die lig van die koste- en manne-
kragvereistes gesien, radiosondvlugte vanaf 'n skip
tydens 'n breedtegraadsopname op seevlak nie gereg-
verdig kan word nie.

Ten slotte is gevind dat die primSre spektrum van kos-
miese strale gedurende 1976 sagter was as gedurende
die tydperk van maksimum intensiteit vir 1965, terwyl
goeie ooreenkoms tussen die resultate vir 1976 en 1954
verkry is.
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