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Bevezetés
A troposzférában kialakuló meteorológiai folyamatok főként két úton tudják 
befolyásolni az ionoszféra viselkedését:

(i)  a felsőlégköri elektromos jelenségek (vörös lidérc, kék nyaláb)
(ii) általuk keltett s a semleges légkörben felfelé terjedő hullámok. 



Különböző típusú felfelé terjedő hullámok, amik befolyásolják az 
ionoszférát:

- Planetáris hullámok
- Árapály hullámok
- Légköri gravitációs hullámok (AGWs)  

Sauli and Boska (2001)
Haldoupis et al. (2004)



Éjszakai légkörfény (airglow) felvételek:
Jól mutatják az egyértelmű kapcsolatot a troposzférában 
lejátszódó meteorológia folyamatok és a mezoszférában terjedő 
légköri gravitációs hullámok.

Suzuki et al. (2007)



Villámhoz köthető intenzitásnövekedés a szporadikus E rétegben
- 2 csúcs a dfoEs-ben
6 és 30 órával a villám után
- nincs hasonló csúcs villám nélkül
- 1 km-es magasságcsökkenés a 
dh’ Es - ben

Davis and Johnson (2005)



A zivatar érkezésének iránya szintén nagyon fontos. .
- Szuperponált epochák módszere egy csúcsot mutat (~0,6 m/s) 
3 h-val a villám időpontját követően a vertikális sebesség 
komponensben Vz az F rétegben
- A legerősebb sebesség perturbációt, ~ 4,5 m/s akkor észlelték, 
amikor a zivatar NY-ra helyezkedett el 

Amikor a gravitációs hullámok forrása ellentétes irányú 
volt az katuális semleges szél árammal

Kumar et al. (2009)



Adat elemzés
Jelen munkában két különböző statisztikai módszer segítségével
vizsgáltuk a troposzféra – alsó ionoszféra csatolási mechanizmust a
mediterrán térségben.

- Vizsgálati terület: a római ionoszféra mérőállomástól (41.9°N
12.5°E) 200 km-en belül

- Meteorológiai adatok: WWLLN (World
Wide Lightning Location Network) villám
adatok, METEOSAT-9 infared térképek

- Ionoszonda adatok: a római ionoszonda
állomás (41.9° 12.5°) DPS-42 szondája által
óránként mért kritikus frekvencia (foEs) és
látszólagos magasság (h’Es) adatok



Első statisztikai elemzés:

-2009 napjait 2 csoportba osztottuk: viharos napok, szép – idő
napok

- Viharos időszak: a zivatar első villámától kezdődően a zivatar
utolsó villám időpontját követő 12 órával bezárólagos időszak

- Szép – idő időszak: amikor nincs front a területen

- Ezek után vizsgáltuk a szporadikus E réteg kialakulásának
gyakoriságát, valamint tulajdonságait (kritikus frekvencia (foEs),
látszólagos magasság (h’Es)) a két eltérő időszak esetében.



Szuperponált epochák módszere (SEM):

- vizsgáltuk a kritikus frekvencia (foEs) valamint a látszólagos
magasság (h’Es) változását a villám időpontja előtti illetve a villám
időpontját követő 100 órában

- Az esetszám, azaz a villámok száma 2009-ben összesen:

= 37096.



Az első elemzés eredményei



Az első elemzés
eredményei



A szuperponált epochák módszer eredménye
Diff = |mean (before) – mean (after)| > (std(before) AND std(after))

Statisztikailag szignifikáns különbség



Összefoglalás

• Nem találtunk statisztikailag szignifikáns eltérést a
szporadikus E réteg kialakulásának gyakoriságában, valamint
tulajdonságainak (foEs, látszólagos magasság) változásában a
viharos és a szép – idő időszakok között.

A vihar jelenléte nem befolyásolja számottevően a
szporadikus E réteg kialakulását, illetve viselkedését.

• A szuperponált epochák módszerével kapott szignifikáns
csökkenés a kritikus frekvenciában a villám időpontját követően,
egy a villámhoz kapcsolódó hirtelen elektronsűrűség csökkenés
jele a szporadikus E rétegben
• A látszólagos magasságban is egy csökkenés tapasztalható
hasonlóan Davis és Johnson (Davis és Johnson, 2005)
eredményéhez, viszont ez a változás statisztikailag nem
szignifikáns.



Köszönöm a figyelmet!


