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als efectes de les pertorbacions ionosfèriques
itinerants.
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La ionosfera és la part ionitzada de l’alta atmosfera (60-2000 km aproximadament). Degut a que
conté un número significant de càrregues lliures, influeix de forma important sobre la propagació
d’ones radioelèctriques. Així, la ionosfera és una eina que permet les comunicacions terrestres a
gran distància via radio, però, alhora, és un destorb per als sistemes de radiocomunicació entre
la terra i l’espai.
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Les pertorbacions ionosfèriques itinerants (TIDs; de l’anglès Travelling Ionospheric
Disturbances) són pertorbacions ionosfèriques que es propaguen en forma d’ona a través de la
ionosfera distorsionant la propagació regular dels senyals radioelèctrics. Les principals
que poden generar TIDs són: el Sol, fenòmens meteorològics, terratrèmols i grans explosions.
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Les TID poden causar múltiples efectes en el funcionament de les infraestructures aeroespacials
i terrestres, especialment en els serveis de geolocalització, navegació i comunicació basats en
senyals radioelèctrics. La principal preocupació dels usuaris és disposar d'informació ràpida i
precisa sobre les pertorbacions ionosfèriques degudes a TIDs per poder mitigar els efectes en el
funcionament de les seves infraestructures.
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Atès que les TIDs afecten el funcionament de molts sistemes tecnològics, es fonamental conèixer
amb gran precisió quin és l’estat de la ionosfera. En aquest sentit, els objectius principals del
projecte TechTIDE són: desenvolupar un sistema d’alerta de TIDs en temps real, millorar la
comprensió de l’impacte de les TIDs, donar suport a les tecnologies de mitigació d’aquests
impactes, i especificar els mecanismes físics que originen TIDs.
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