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De  ionosfeer is  de  geïoniseerde  fractie  van  de  bovenste  atmosfeer
(ongeveer van 60 tot 2000 km hoogte). Omdat de ionosfeer een aanzienlijk
aantal  vrije  elektronen  bevat  heeft  deze  een  belangrijke  invloed  op
radiogolven. De ionosfeer is een hulpmiddel voor radiocommunicatie op de
grond, maar een bron van storingen voor de communicatie met satellieten.

DE IONOSFEER



Bewegende ionosferische verstoringen (TIDs, van het Engels: Travelling
Ionospheric  Disturbances)  zijn  verstoringen  in  de  ionosfeer  die  zich  als
golven voortplanten en de normale propagatie van radiosignalen verstoren.
TIDs  kunnen  verschillende  bronnen hebben:  de  Zon,  meteorologische
fenomenen, aardbevingen of krachtige explosies.
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TIDs  kunnen  verschillende  effecten  hebben  op  de  werking  van
technologische  infrastructuur,  zowel  op  de  grond  als  in  de  lucht-  en
ruimtevaart. In het bijzonder in de domeinen van geolokalisatie, navigatie en
radiocommunicatie. Het belangrijkste voor gebruikers is om tijdig informatie
te  hebben  over  ionosferische  verstoringen,  ten  einde  compenserende
maatregelen te kunnen treffen.

IMPACT VAN TIDs 



Aangezien vele activiteiten beïnvloed worden door TIDs is het van belang om
de  toestand  van  de  ionosfeer  nauwkeurig  te  kennen.  Daartoe  zijn  de
voornaamste doelstellingen van het TechTIDE project: de ontwikkeling van
een real time waarschuwingssysteem voor TIDs; het beter begrijpen van de
impact van TIDs; het ondersteunen van technologieën om deze invloeden te
verhelpen; en het specificeren van de fysische oorzaken van TIDs.
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